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มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชา มศว.145 (SWU 145) 
สุขภาวะและวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์ (Wellness and Healthy Lifestyle)   

ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2555 

 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 

มศว.145 (SWU 145)   สุขภาวะและวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์ (Wellness and Healthy Lifestyle) 

2. จ านวนหน่วยกิต 

 3 หน่วยกิต  2(2-2-5) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป  รายวิชาศึกษาทั่วไป  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

4.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

รศ.สุปราณี ขวัญบูรณาจันทร์ ผศ.มยุรี ศุภวิบูลย์ อ.บุปผา ปลื้มส าราญ  

4.2  อาจารย์ผู้สอน 

ภาคเรียนที่ 1/2555 
ตามรายละเอียดประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้สอนที่แนบมาด้วยนี้ 

ภาคเรียนที่ 2/2555 
ตามรายละเอียดประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้สอนที่แนบมาด้วยนี้ 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน : ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 / ชั้นปีที่ 1 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี 

ไม่มี 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้าม)ี 

ไม่มี 

8. สถานที่เรียน 

อาคารเรียนรวม อาคารพื้นฐาน โรงฝึกพลศึกษา และศูนย์กีฬาสิรินธร  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

1 พฤษภาคม 2554 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา เมื่อนิสิตเรียนจบรายวิชาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านสุขภาพดังนี้ 
(1) มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและแนวคิดของสุขภาวะองค์รวม และสามารถบูรณาการเข้ากับ

วิถีชีวิตของตนเองได้อย่างเหมาะสม 
(2) มีความตระหนัก และเห็นความส าคัญในการสร้างสุขภาพ 
(3) สามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับตนเอง เพื่อน าไปใช้ในการแก้ปัญหา

สุขภาพ และการสร้างสุขภาพ 
(4) มีความรู้ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าของกิจกรรมทางกาย กิจกรรมในเวลาว่าง สามารถเลือก

กิจกรรมท่ีเหมาะสมกับตนเอง ตลอดจนสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างถูกต้อง  
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านสุขภาพในปัจจุบัน และเพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ  

 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาหลักการและแนวคิดของสุขภาวะแบบองค์รวม เพื่อการบูรณาการแนวคิดดังกล่าวเข้ากับวิถี

ชีวิตโดยเน้นการสร้างเสริมศักยภาพส่วนบุคคลของนิสิต ให้สามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกาย จิต สังคม 

เพื่อคุณภาพชีวิตของตนเอง ตลอดจนสามารถใช้วิถีชีวิตในเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างเหมาะสมกับบริบททาง

สังคม 

2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/ 

งานภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

30  ชั่วโมง 

ต่อภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความต้องการ

ของนิสิตเฉพาะราย 

ฝึกปฏิบัติ  30  ชั่วโมง 

ต่อภาคการศึกษา 

75 ชั่วโมง 

ต่อภาคการศึกษา 
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3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง   

   

 รา

ยวิชาศึกษา

ทั่วไป 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู้ 

3. ทักษะ

ทางปัญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพัน

ธ์ 

5.ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข  

ระหว่าง

บุคคล  

การสื่อสาร และ

การใช ้

และความ

รับผิดชอบ 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

1
.4

 

1
.5

 

2
.1

 

2
.2

 

2
.3

 

2
.4

 

2
.5

 

3
.1

 

3
.2

 

3
.3

 

4
.1

 

4
.2

 

4
.3

 

5
.1

 

5
.2

 

5
.3

 

5
.4

 

มศว 145 สุข

ภาวะและวิถี

ชีวิตเชิง

สร้างสรรค์ 

               

 

4. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  

         อาจารย์จดัเวลาให้ค าปรกึษาและแนะน าทางวิชาการแก่นสิิตนอกช้ันเรยีนเปน็รายบคุคล  ตามความ

เหมาะสม วิธีการส่ือสารท าได้โดยการนัดหมายทางโทรศัพท์ e-mail และ/หรือระบบเว็บรายวิชา(Atutor) 

 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  

 
 

1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม : มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและประชาคม

นานาชาติ 

ทักษะท่ีต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

1.มีคุณธรรม 

จริยธรรมในการ

ด ารงชีวิต มีความ

ซื่อสัตย์สุจริต และมี

จรรยาบรรณทาง

วิชาการ 

-สอดแทรกเน้ือหาในมิติทาง

คุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณทางวิชาการในการ

เรียนการสอนทุกรายวิชา 

-ใช้กรณีศึกษา และมอบหมาย

งานให้นิสิตฝึกน าหลักธรรมมา

ใช้ในการแก้ปัญหาชีวิต 

-มีกิจกรรมนอกหลักสูตรที่

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

อย่างต่อเน่ือง 

-ประเมินจากพฤติกรรมความซื่อสัตย์ในการท ารายงาน 

การอ้างอิงผลงาน และการสอบ 

-ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมายที่แสดงถึงการคิด 

วิเคราะห์ และการเลือกใช้หลักธรรมที่เหมาะสมในการ

แก้ปัญหาต่างๆ และการพัฒนาตนเอง 

-ประเมินจากการมีส่วนร่วมของนิสิตในกิจกรรมนอก

หลักสูตรที่มีการจัดขึ้น 

2. รับผิดชอบ

ตนเอง ผู้อื่น สังคม 

และส่ิงแวดล้อม 

ให้ความรู้ความเข้าใจถึง

ผลกระทบจากการ กระท าของ

ตนเองต่อตนเอง ผู้อื่น สังคม

และส่ิงแวดล้อม โดยใช้

กรณีศึกษา และมอบหมายงาน

-ประเมินความรับผิดชอบต่อตนเองจากคุณภาพ

รายงานรายบุคคล 

-ประเมินความรับผิดชอบต่อผู้อื่นจากการท ารายงาน

กลุ่ม และจากผลการประเมินกันเองของนิสิตในกลุ่ม 

-ประเมินความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมจาก
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รายบุคคล/งานกลุ่ม การอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นในชั้นเรียน และ

พัฒนาการทางความคิดและพฤติกรรมของนิสิต 

3. มีวินัย ตรงต่อ

เวลา เคารพกฎ 

ระเบียบขององค์กร

และสังคม 

-ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร 

เพื่อให้นิสิตมีค่านิยมพื้นฐานที่

ถูกต้อง 

-ชี้แจงกฎระเบียบและแนว

ปฏิบัติในการเรียนการสอนให้

ชัดเจนในทุกรายวิชา 

ประเมินจากพฤติกรรมในชั้นเรียน การตรงต่อเวลาใน

การเข้าชั้นเรียน การส่งรายงานตามเวลาที่ก าหนด การ

แต่งกาย และการปฏิบัติตนตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัย 

2  ด้านความรู ้: มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติของตนเอง ผู้อื่น และ

สังคม 

ทักษะท่ีต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

1.มีความรอบรู้

อย่างกว้างขวาง มี

โลกทัศน์กว้างไกล 

และสามารถเรียนรู้

ด้วยตนเอง 

-จัดหลักสูตรให้มีรายวิชาบังคับ

ที่ครอบคลุมความรู้ในสาขาต่าง 

ๆ อย่างกว้างขวาง โดยจัดการ

เรียนการสอนในลักษณะบูรณา

การ  และมีรายวิชาเลือกที่

หลากหลายเพื่อให้นิสิตมีโอกาส

เลือกเรียนได้ตามความสนใจ 

-มีการแนะน าวิธีการเรียนรู้/การ

สืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง และให้

ฝึกปฏิบัติในทุกรายวิชา 

-ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย ที่แสดงถึงการ

คิด/วิเคราะห์ การหาความรู้เพิ่มเติม โดยอาศัยข้อมูล/

หลักความรู้จากแหล่งที่น่าเชื่อถือมาประกอบได้อย่าง

เหมาะสมและมีจรรยาบรรณในการอ้างอิง 

-การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัต ิ

2.มีความรู้และ

ความเข้าใจ

ธรรมชาติของ

ตนเอง รู้เท่าทันการ

เปลี่ยนแปลงและ

ด ารงชีวิตอย่างมี

ความสุขท่ามกลาง

กระแสโลกาภิวัตน ์

-ให้เรียนรู้หลักธรรมที่ส าคัญใน

การด ารงชีวิต โดยใช้หนังสือและ

กรณีศึกษา 

-ให้ท ากิจกรรม Who am I 

เพื่อให้เข้าใจ/ทราบที่มาของ

ลักษณะนิสัย/วิเคราะห์ข้อดี

ข้อด้อยของตนเอง พร้อม

ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาตนเอง 

-มอบหมายงานให้นิสิตฝึกน า

หลักธรรมมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 

-ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย ที่แสดงถึงการ

คิด/วิเคราะห์ และการเลือกใช้หลักธรรมที่เหมาะสมใน

การด าเนินชีวิต 

-ประเมินจากพัฒนาการด้านความคิดและพฤติกรรม

การเรียนรู้ในชั้นเรียน 

3.มีความรู้ ความ

เข้าใจเพื่อนมนุษย/์ 

สังคมทั้งไทยและ

นานาชาติ/

กฎหมายใน

ชีวิตประจ าวัน และ

สามารถน าความรู้

-ให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ

มนุษย/์สังคมไทยและนานาชาติ

เพื่อให้นิสิตเข้าใจพฤติกรรมของ

มนุษย์ในการอยู่ร่วมกัน และ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

ชีวิตประจ าวัน รวมทั้งแนะน า

แหล่งอ้างอิงให้นิสิตค้นคว้า

-ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม การวางแผน 

การปฏิบัติ และการน าเสนอผลงาน 

-ประเมินจากคุณภาพงานที่แสดงถึงความคิด

สร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาสังคมโดยเริ่มจากตนเอง 

-ประเมินจากการอภิปรายแลกเปล่ียนความความคิด

เห็นในชั้นเรียน 
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ไปใช้ใน เพิ่มเติม 

-ให้นิสิตเรียนรู้การด ารงชีวิตใน

สังคมอย่างมีคุณค่าจาก

กรณีศึกษา 

การแก้ปัญหาและ

สร้างสรรค์สังคม 

4.มีความรู้ ความ

เข้าใจ และตระหนัก

ถึงความจ าเป็นใน

การมีวามสัมพันธ์ที่

ถูกต้องกับ

ธรรมชาติแวดล้อม 

-มอบหมายงานกลุ่มให้นิสิต

วิเคราะห์ปัญหาสังคมและ

น าเสนอแนวทางแก้ไขอย่าง

สร้างสรรค์ 

-อภิปรายแลกเปล่ียนความ

คิดเห็นในชั้นเรียน 

-ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ผลกระทบของพฤติกรรมของ

มนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้

กรณีศึกษา เพื่อให้ตระหนักถึง

ความจ าเป็นในการมี

ความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับ

สิ่งแวดล้อม 

-มอบหมายงานให้นิสิตฝึก

วิเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

อภิปรายหาสาเหตุและวิธี

แก้ปัญหาโดยเริ่มจากการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนิสิต

เอง และน าเสนอในชั้นเรียน 

-ประเมินจากคุณภาพงานที่มอบหมาย 

-ประเมินจากกความรับผิดชอบในการท ารายงาน

รายบุคคล และการท างานกลุ่ม 

-ประเมินจากการอภิปรายแลกเปล่ียนความความคิด

เห็นในชั้นเรียน 

-สังเกตจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการบริโภค 

5.มีความรู้พื้นฐาน

และทักษะในการ

ด ารงชีวิตตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง  

-ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง

เกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

-มอบหมายงานกลุ่มให้นิสิต

สืบค้นกรณีศึกษามาอภิปรายใน

ชั้นเรียน 

-มอบหมายงานรายบุคคลให้

นิสิตฝึกคิดและน าหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงมาประยุกต์ในการ

ด ารงชีวิต 

-ประเมินจากรายงานที่แสดงให้เห็นว่านิสิตได้น าหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน และ

สามารถเลือกสรรความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ในกระแสหลัก

มาบูรณาการใช้อย่างรู้เท่าทัน  

-ประเมินจากการอภิปรายแลกเปล่ียนความความคิด

เห็นในชั้นเรียน 

 

3  ด้านทักษะทางปัญญา : เป็นผู้ใฝ่รู้ คิดอย่างมีเหตุผล และสามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้เป็น

อย่างดี 

ทักษะท่ีต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

1.เป็นผู้ใฝ่รู้ และมี

วิจารณญาณในการ

เลือกรับข้อมูล

ข่าวสาร 

-สอดแทรกกิจกรรมการเรียน

การสอนให้นิสิตฝึกค้นคว้าหา

ความรู้ด้วยตนเองในทุกรายวิชา 

-ให้นิสิตฝึกใช้หลักกาลามสูตร

ในการพิจารณาเลือกรับข้อมูล 

- ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย ที่แสดงถึงการ

ค้นหาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเน่ืองและมีวิจารณญาณ

ในการเลือกรับข้อมูลข่าวสารโดยใช้หลักกาลามสูตร 

-ประเมินจากการอภิปรายแลกเปล่ียนความความคิด

เห็นในชั้นเรียน 
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2.สามารถคิดอย่าง

มีเหตุผลและเป็น

ระบบ 

-ให้นิสิตฝึกคิดวิเคราะห์/หา

แนวทางแก้ไขปัญหาโดยใช้

หลักธรรม เช่น อริยสัจ โยนิโส

มนสิการ  

-น าเสนอและอภิปราย

แลกเปล่ียนความคิดเห็นในชั้น

เรียน 

- ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย ที่แสดงถึงการ

คิดอย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ 

- ประเมินจากการอภิปรายแลกเปล่ียนความความคิด

เห็นในชั้นเรียน 

3.สามารถเชื่อมโยง

ความรู้สู่การใช้

ประโยชน์เพื่อ

พัฒนาคุณภาพชีวิต

ของตนเอง และ

สังคมในทุกมิติได้

อย่าง  

สมดุล 

-ใช้ตัวอย่างที่ดีเป็นกรณีศึกษา

เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้วิธีวิเคราะห์

ปัญหาและแนวทางแก้ไขอย่างเป็น

ระบบโดยอาศัยความรู้แบบบูรณาการ 

-ก าหนดประเด็นปัญหาสังคมที่

เป็นประเด็นสาธารณะเพื่อฝึกให้

นิสิตรู้จักใช้ความรู้ในการ

วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และ

เสนอแนะแนวทางแก้ไข เพื่อ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง 

และสังคมในทุกมิติได้อย่าง

สมดุล 

-ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมายที่แสดงถึงการน า

ข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องมาใช้ในการคิดวิเคราะห์อย่างมี

เหตุผล เป็นระบบ และสร้างสรรค์ 

-สังเกตพัฒนาการในด้านต่างๆจากพฤติกรรมการมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม และการแสดงความคิดเห็นใน

ชั้นเรียน 

4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ : สามารถติดต่อสื่อสารและด ารงตนอยู่ร่วมกับ

ผู้อื่นในสังคมได้เป็นอย่างดี 

ทักษะท่ีต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

สามารถปรับตัว

ท างานร่วมกับผู้อื่น

ทั้งในฐานะผู้น าและ

สมาชิกกลุ่ม 

-มอบหมายกิจกรรมกลุ่มในทุก

รายวิชาเพื่อฝึกให้นิสิตรู้จัก

ปรับตัวในการท างานร่วมกับ

ผู้อื่น รับผิดชอบภาระงานที่ได้รับ

มอบหมาย รับฟังความคิดเห็น

ของเพื่อนร่วมกลุ่ม สามารถ

แสดงจุดยืนของตนเอง และ

ค้นหาทางออกร่วมกันได ้

-ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย ที่แสดงถึงความ

ร่วมมือในการวางแผน ปฏิบัติ และแก้ปัญหา  

-สังเกตจากพัฒนาการด้านความคิดและพฤติกรรมการ

เรียนรู้ในชั้นเรียน 

-ประเมินจากผลการประเมินกันเองของนิสิตในกลุ่ม 

5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะท่ีต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

สามารถแสวงหา

ความรู้โดยใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ  

-ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ความส าคัญของแหล่งข้อมูล

ประเภทต่างๆทั้งแหล่งความรู้ทั้ง

ที่เป็นสื่อเอกสาร/ สื่อเล็กทรอ

นิคส/์บุคคลต่างๆ 

-แนะน าวิธีการเรียนรู้/การ

สืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี

-การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัต ิ

-ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย ที่แสดงถึงการ

สืบค้นข้อมูล การเลือกใช้ข้อมูล และการรู้จัก

แหล่งข้อมูลที่เหมาะสม 
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สารสนเทศและฝึกปฏิบัติในทุก

รายวิชา 

-มอบหมายกิจกรรมเพื่อฝีก

ทักษะในการสืบค้น/อ้างอิง

ข้อมูลการใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆ 

 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/ รายละเอียด 

จ านวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
และสื่อที่ใช ้

อาจารย์

ผู้สอน 
1 แนวคิด ทฤษฎ ีหลักการทางสุขภาพ และการ

ประเมินภาวะสุขภาพ 
 

4 การบรรยาย การอภิปราย 
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
การระดมสมอง การสอนสาธิต 
แบบปฏิบัต/ิโครงการ 

ตาม 
ประประกาศ 
ในระบบ

ลงทะเบียน 

2  การบริโภคเพื่อสุขภาพ 
 ความหมาย ประโยชน์ หลักการท่ัวไปของการ

ออกก าลังกาย 

2 

2 

การบรรยาย การอภิปราย 
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
การระดมสมอง การสอนสาธิต 
แบบปฏิบัต/ิโครงการ 

ตาม 
ประประกาศ 
ในระบบ

ลงทะเบียน 

3  การปฐมพยาบาล 
 การประเมิน และการทดสอบสมรรถภาพทาง

กาย 

2 

2 

การบรรยาย การอภิปราย 
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
การระดมสมอง การสอนสาธิต 
แบบปฏิบัต/ิโครงการ 

ตาม 
ประประกาศ 
ในระบบ

ลงทะเบียน 

4  เพศศึกษา ตอนท่ี 1 
 หลักการออกก าลังกายเพื่อเสริมสร้าง

สมรรถภาพทางกาย 

2 

2 

การบรรยาย การอภิปราย 
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
การระดมสมอง การสอนสาธิต 
แบบปฏิบัต/ิโครงการ 

ตาม 
ประประกาศ 
ในระบบ

ลงทะเบียน 

5  เพศศึกษา ตอนท่ี 2 
 หลักการการออกก าลังกายส าหรับวัยต่าง ๆ 

 การบรรยาย การอภิปราย 
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
การระดมสมอง การสอนสาธิต 
แบบปฏิบัต/ิโครงการ 

ตาม 
ประประกาศ 
ในระบบ

ลงทะเบียน 

6  ความเครียดและการจัดการความเครียด 
 หลักการออกก าลังกายเพื่อเสริมสร้าง

สมรรถภาพทางกาย  

2 

2 

การบรรยาย การอภิปราย 
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
การระดมสมอง การสอนสาธิต 
แบบปฏิบัต/ิโครงการ 

ตาม 
ประประกาศ 
ในระบบ

ลงทะเบียน 

7  สุขภาพจิต 
 กิจกรรมการออกก าลังกายเพื่อเสริมสร้าง

สมรรถภาพทางกาย ตอนท่ี 1 

2 

2 

การบรรยาย การอภิปราย 
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
การระดมสมอง การสอนสาธิต 
แบบปฏิบัต/ิโครงการ 
 

ตาม 
ประประกาศ 
ในระบบ

ลงทะเบียน 
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8 สอบกลางภาค 

 

4 การประเมินผลปลายภาค 
สอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ 

 

9  ความหมาย และประโยชนข์องนันทนาการ  
 กิจกรรมการออกก าลังกายเพื่อเสริมสร้าง

สมรรถภาพทางกาย ตอนท่ี 3 
(การออกก าลังด้วยยางยืดเพื่อสุขภาพ) 

2 

    2 

 

การบรรยาย การอภิปราย 
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
การระดมสมอง การสอนสาธิต 
แบบปฏิบัต/ิโครงการ 
 

ตาม 
ประประกาศ 
ในระบบ

ลงทะเบียน 

10  หลักการ ลักษณะพื้นฐานและประเภท

นันทนาการ 
 กิจกรรมการออกก าลังกายเพื่อเสริมสร้าง 

สมรรถภาพทางกาย ตอนท่ี 4 
(การกระโดดเชือกเพื่อสุขภาพ) 

2 

2 

การบรรยาย การอภิปราย 
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
การระดมสมอง การสอนสาธิต 
แบบปฏิบัต/ิโครงการ 

ตาม 
ประประกาศ 
ในระบบ

ลงทะเบียน 

11  นันทนาการส าหรับวัยต่าง ๆ 
 กิจกรรมการออกก าลังกายเพื่อเสริมสร้าง

สมรรถภาพทางกาย ตอนท่ี 5 
(การออกก าลังกายด้วยวงล้อฮูลาฮูป) 

2 

2 

การบรรยาย การอภิปราย 
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
การระดมสมอง การสอนสาธิต 
แบบปฏิบัต/ิโครงการ 

ตาม 
ประประกาศ 
ในระบบ

ลงทะเบียน 

12  กิจกรรมนันทนาการ ตอนท่ี 1 
  กิจกรรมการออกก าลังกายเพื่อเสริมสร้าง

สมรรถภาพทางกาย ตอนท่ี 6 
(แอโรบิกประกอบเพลงชุดท่ี 1) 

2 

2 

การบรรยาย การอภิปราย 
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
การระดมสมอง การสอนสาธิต 
แบบปฏิบัต/ิโครงการ 

ตาม 
ประประกาศ 
ในระบบ

ลงทะเบียน 

13  กิจกรรมนันทนาการ ตอนท่ี 2 
 กิจกรรมการออกก าลังกายเพื่อเสริมสร้าง

สมรรถภาพทางกาย ตอนท่ี 7 
     (แอโรบิกประกอบเพลงชุดท่ี 2) 

2 

2 

การบรรยาย การอภิปราย 
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
การระดมสมอง การสอนสาธิต 
แบบปฏิบัต/ิโครงการ 

ตาม 
ประประกาศ 
ในระบบ

ลงทะเบียน 

14  กิจกรรมนันทนาการ ตอนท่ี 3 
 กิจกรรมการออกก าลังกายเพื่อเสริมสร้าง

สมรรถภาพทางกาย ตอนท่ี 7 
     (เกมส์และกีฬาเพื่อสุขภาพ ชุดท่ี 1) 

2 

2 

การบรรยาย การอภิปราย 
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
การระดมสมอง การสอนสาธิต 
แบบปฏิบัต/ิโครงการ 

ตาม 
ประประกาศ 
ในระบบ

ลงทะเบียน 

15  กิจกรรมนันทนาการ ตอนท่ี 4 
 กิจกรรมการออกก าลังกายเพื่อเสริมสร้าง

สมรรถภาพทางกาย ตอนท่ี 8 
     (เกมส์และกีฬาเพื่อสุขภาพ ชุดท่ี 1) 

2 

2 

การบรรยาย การอภิปราย 
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
การระดมสมอง การสอนสาธิต 
แบบปฏิบัต/ิโครงการ 

ตาม 
ประประกาศ 
ในระบบ

ลงทะเบียน 

16  กิจกรรมนันทนาการ ตอนท่ี 5 
 รายงานผลการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย 

2 

2 

การบรรยาย การอภิปราย 
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
การระดมสมอง การสอนสาธิต 
แบบปฏิบัต/ิโครงการ 

ตาม 
ประประกาศ 
ในระบบ

ลงทะเบียน 

17 การสอบปลายภาค 4 การประเมินผลปลายภาค 
สอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ต าราและเอกสารหลัก 

เอกสารประกอบการสอน รายวิชาสุขภาวะและวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์ (Wellness and Healthy Lifestyle)   

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

กัลยา เตชาเสถียร. (2550) . การปฐมพยาบาล . กรุงเทพฯ : กลุ่มงานวิชาการ  
ภาควิชาการพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ . 

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2545). แบบคัดกรองทางสุขภาพจิต. พิมพ์ครั้งท่ี 1, กรุงเทพฯ  
:ส านักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก. 

โฆษิต แจ้งสกุล. (2543) . เอกสารประกอบการเรียนวิชา Advance Body Conditioning.  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

จรวยพร ธรณินทร์. (2534) . กายวิภาคและสรีรวิทยาการออกก าลังกาย. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.  
ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์ . (2543) . กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค . กรุงเทพฯ : วิญญูชน. 
ดรุณวรรณ สุขสม. (2552) . การบาดเจ็บจากการกีฬา . กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลัย. 
เทิดศักดิ์ เดชคง. (2549).ดัชนีความสุขทางรอดของสังคมไทย. นนทบุรี: กรมสุขภาพจิต  

กระทรวงสาธารณสุข 
ประเวศ วะส.ี (2542). โรงเรียนเป็นจุดเริ่มต้น ของการส่งเสริมสุขภาพ. เอกสารประกอบการ 

บรรยาย การสัมมนา โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับประเทศ. อัดส าเนา. 
ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา. (2543).เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายของประชาชนไทย.  

การกีฬาแห่งประเทศไทย. 
มนตรี ไชยพันธุ์ (2533). สมรรถภาพทางกายของเด็กและเยาวชนไทย. กรุงเทพฯ:  

การกีฬาแห่งประเทศไทย 
สุษม ศุภนิตย์.(2546).  ค าอธิบายกฏหมายคุ้มครองผู้บริโภค . กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลัย. 
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค. (2545). สคบ. กับการคุ้มครองผู้บริโภค. กรุงเทพฯ :  

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค. 
American College of Sports Medicine. (2000). ACSM’s Guidelines for Exercise Testing  

and Prescription. 6th ed. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins. 
Heyward, VH. (1998). Advanced Fitness Assessment and Exercise Prescription. 3rd ed.  

Champaign,IL: Human Kinetics. 
YMCA. (1989). Y’S Way to Fitness. 3rd edition. Champaign, IL: Human Kinetics. 
St. John Ambulance., St. Andrew's Ambulance Association., BritishRedCress.  (2006).  

First aid manual . London : Dorling Kindersley.  
 

http://library.swu.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=12Q652945069G.2073&profile=swu&uri=search=AL@!%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B9%8C%20%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C.&ri=15&aspect=advanced&menu=search&source=10.1.117.3@!hzndb
javascript:buildNewList('http%3A%2F%2Flibrary.swu.ac.th%2Fipac20%2Fipac.jsp%3Fsession%3D12Q652945069G.2073%26profile%3Dswu%26uri%3Dfull%3D3100001%40%2198340%40%2111%26ri%3D17%26aspect%3Dadvanced%26menu%3Dsearch%26source%3D10.1.117.3%40%21hzndb%26ipp%3D20%26staffonly%3D%26term%3D%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25B8%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%259C%25E0%25B8%25B9%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25A0%25E0%25B8%2584%26index%3D.GW%26uindex%3D%26aspect%3Dadvanced%26menu%3Dsearch%26ri%3D17')
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3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

พระธรรมโกศาจารย์ (ปัญญา นันทภิกขุ) (ม.ป.ป.). ชีวิตที่เป็นสุข ความสุขยิ่งกว่าความสงบใจไม่มี.  
กรุงเทพฯ: ธรรมสภา. หน้า 8-14. 

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต) (2536). ข้อคิดชีวิตทวนกระแส. ครั้งท่ี 4. กรุงเทพฯ:  
ทุนส่งเสริมพุทธธรรม. หน้า 8-10. 

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต) (2538). ชีวิตที่สมบูรณ์. ครั้งที่ 11. กรุงเทพฯ: สหธรรมิก จ ากัด.  
หน้า 58-61. 

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต) (ม.ป.ป.). ชีวิต การงาน หลักธรรม. กรุงเทพฯ: ธรรมสภา.  
หน้า 224-227. 

พุทธทาสภิกข.ุ (2542). ความสุขสามระดับ. ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์สุขภาพใจ. หน้า 8-39. 
เว็ปไซต์ท่ีเกี่ยวข้อง  เช่น  http://pe.swu.ac.th/sub_web/swu145,http://www.moph.go.th , 

http://pe.swu.ac.th/cesu/ 

 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา  

 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 

 การประเมินผู้สอนและรายวิชา ในแบ ปค.003 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

 การประเมินผู้สอนและรายวิชา ในแบ ปค.003 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต 

3. การปรับปรุงการสอน 

 การประชุมสัมมนาเพื่อน าผลประเมินการจัดการเรียนการสอน เพื่อปรับปรุงพัฒนารายวิชา 

 ติดตาม 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

 การวิจัยในชั้นเรียน 

 ตามรายละเอียดประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้สอนที่แนบมาด้วยนี้ 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  

 พัฒนาปรับปรุงรายวิชาตามผลการประเมินรายวิชา ตามยุทธศาสตร์มาตรฐานการผลิตบัณฑิต

ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติทุกปีการศึกษา 

 

 

 

 


