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รายละเอียดของรายวิชา มศว 145 (SWU 145) 

สุขภาวะและวิถีชีวิตเชิงสรางสรรค (Wellness and Healthy Lifestyle) 
สํานักนวัตกรรมการเรียนรู  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2557 

หมวดท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 

1. รหัสและรายชื่อวิชา 
 มศว 145 สุขภาวะและวิถีชีวิตเชิงสรางสรรค 
 SWU 145 (Wellness and Healthy Lifestyle) 
 

2. จํานวนหนวยกิต 
 3 หนวยกิต (2-2-5) 
 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป  รายวชิาศึกษาทั่วไป  กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 
 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
 4.1 ผูรับผิดชอบรายวชิา:  รองคณบดีฝายวิชาการและบริการวชิาการชุมชน  (อาจารย ดร.อนงค  หาญสกุล)  
 4.2 อาจารยผูสอน: คณาจารยคณะพลศึกษา  (ดังรายละเอียดในตาราง) 

กลุม อาจารยผูสอน โทรศัพท E-mail ฝายประสานงาน 
B01 อ.สุมนรตี นิ่มเนติพันธ 

รศ.พรสุข หุนนิรันดร 
อ.ดิศรณ แกวคลาย  

0922692698 
0818092312 
0894637363 

dr.sumonratee@hotmail.com 
pornsuk@swu.ac.th 
disorn@swu.ac.th 

งานบริการการศึกษา 
คณะพลศึกษา 

026495000 ตอ 
22516, 22509 B02 อ.วิทิต มิตรานันท 

ผศ.ชัยโรจน สายพันธุ 
อ.รุงฤดี กลาหาญ  

0922542893 
0816468149 
0896820047 

mitranunwitid@hotmail.com 
chairoje@swu.ac.th 

rungrudee@swu.ac.th 
B03 อ.ชินะโอภาส สะพานทอง 

อ.แอน มหาคีตะ 
อ.อมรา วิสูตรานุกูล  

0891333780 
0869020802 
0845595615 

chinaopas@swu.ac.th  
ann@swu.ac.th 

ammara@swu.ac.th 
B04 อ.สิงหา จันทนขาว 

ผศ.กนกวดี พ่ึงโพธิ์ทอง 
อ.แอน มหาคีตะ  

0817789427 
0816864156 
0869020802 

singhac@swu.ac.th 
konokvad@swu.ac.th 

ann@swu.ac.th 
B05 อ.อนุศักดิ์ สุคง 

อ.ชินะโอภาส สะพานทอง 
อ.อนันต  มาลารัตน  

0869822566 
0891333780 
0819387157 

anusak_sukong@hotmail 
chinaopas@swu.ac.th 
anan_ilc1@yahoo.com 

B06 อ.ปรียาภรณ กุลศิริรัตน 
อ.อนันต มาลารัตน 
อ.วิพงษชัย รองขันแกว  

0877567063 
0819387157 
0816489004 

fonfon_rainny1@hotmail.com 
anan_ilc1@yahoo.com 
wipongchai@swu.ac.th 
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กลุม อาจารยผูสอน โทรศัพท E-mail ฝายประสานงาน 
B07 อ.จักรพงษ ธรรมพงษบวร 

อ.วัชร ีฤทธิวัชร 
อ.อนงค หาญสกุล  

0815715213 
0819010401 
0819760468 

chakrapong@swu.ac.th 
wacharee@swu.ac.th 
anong.kku@gmail.com 

งานบริการการศึกษา 
คณะพลศึกษา 

026495000 ตอ 
22516, 22509 B08 อ.อนันต มาลารัตน 

อ.วณัฐพงศ เบญจพงศ 
อ.ประสิทธิ์ ปปทุม  

0819387157 
0846945609 
0864165025 

anan_ilc1@yahoo.com 
wanatphong@swu.ac.th 

prasitp@swu.ac.th 
B09 อ.วัชรี ฤทธิวัชร 

อ.อนงค หาญสกุล 
อ.สราวุธ ชัยวิชิต  

0819010401 
0819760468 
0815566684 

wacharee@swu.ac.th 
anong.kku@gmail.com 
saravudh@swu.ac.th 

B10 อ.ปวีณ วิยาภรณ 
อ.ชินะโอภาส สะพานทอง 
อ.อนงค หาญสกุล  

0894438561 
0891333780 
0819760468 

iampaween@hotmail.com 
chinaopas@swu.ac.th 
anong.kku@gmail.com 

B11 อ.อดิศัย มัตเดช 
ผศ.กมลมาลย วิรัตนเศรษฐสิน 
อ.เทเวศน จันทรหอม  

0897816918 
0868926091 
0896567316 

galokgala@hotmail.com 
kamonmarnv@swu.ac.th 

tevez@swu.ac.th 
5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปที่เรียน 
 ภาคเรียนที่ 1/ ชั้นปที ่1 และชัน้ปที่ 2 
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 
 ไมมี 
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 
 ไมมี 
8. สถานที่เรียน 
 อาคารเรียนรวมเอนกประสงค  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร 
 อาคารเรียนรวม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  องครักษ 
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด 
 พฤศจิกายน  2557 

หมวดท่ี 2  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
1. จุดมุงหมายของรายวิชา  เมื่อนิสิตเรียนจบรายวิชาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดานสุขภาพ ดังนี ้
 (1) มีความรูความเขาใจในหลักการและแนวคิดของสุขภาวะองครวม และสามารถบูรณาการเขากับวิถีชีวิตของ
ตนเองไดอยางเหมาะสม  
 (2) มีความตระหนัก และเห็นความสําคัญในการสรางสุขภาพ  
 (3) สามารถวิเคราะหประเด็นปญหาสุขภาพที่เก่ียวของกับตนเอง เพื่อนําไปใชในการแกปญหาสุขภาพ และการ
สรางสุขภาพ  
 (4) มีความรูความเขาใจ และเห็นคุณคาของกิจกรรมทางกาย กิจกรรมในเวลาวาง สามารถเลือกกิจกรรมที่
เหมาะสมกับตนเอง ตลอดจนสามารถปฏิบัติกิจกรรมไดอยางถูกตอง  
 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณดานสุขภาพในปจจุบนั และเพื่อใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบั 
อุดมศึกษาแหงชาต ิ
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หมวดท่ี 3  ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา  
ศึกษาหลักการและแนวคิดของสุขภาวะแบบองครวม การบูรณาการแนวคิดดังกลาวเขากับวิถีชีวิต โดยเนนการสราง

เสริมศักยภาพสวนบุคคลของนิสิต ใหสามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกายและคุณภาพชีวิตของตนเอง ตลอดจนเลือกใชวิถีชีวิตใน
เชิงสรางสรรคไดอยางเหมาะสมกับบริบททางสังคม 
 

2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา  
บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัต/ิ งานภาคสนาม/การฝกงาน การศึกษาดวยตนเอง 
30 ชั่วโมง  

ตอภาคการศึกษา 
สอนเสริมตามความตองการ  

ของนิสิตเฉพาะราย 
ฝกปฏิบัต ิ30 ชั่วโมง 
ตอภาคการศึกษา 

75 ชั่วโมง  
ตอภาคการศึกษา 

 

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง  

รายวิชาศึกษาท่ัวไป 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 
3. ทักษะ

ทาง
ปญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี

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 

1.
2 

4.
3 

5.
1 

5.
2 

5.
3 

5.
4 

มศว145 สุขภาวะและ      
วิถีชีวิตเชิงสรางสรรค  

                    

 

4. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล  
 อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนิสิตนอกชั้นเรียนเปนรายบุคคล ตามความ
เหมาะสม วิธีการสื่อสารทําไดโดยการนัดหมายทางโทรศัพท e-mail และ/หรือระบบเว็บรายวิชา (A-tutor) 
 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

1 ดานคุณธรรม จริยธรรม : มีคุณธรรม ตระหนักในคุณคาของศิลปวฒันธรรมทั้งของไทยและประชาคมนานาชาต ิ

ทักษะทีต่องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
1.มีคุณธรรม จริยธรรม
ในการดํารงชีวิต มี
ความซื่อสัตยสุจริต 
และมีจรรยาบรรณทาง
วิชาการ  

- สอดแทรกเน้ือหาในมติิทางคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ
ในการเรียนการสอนทุกรายวิชา  
 - ใชกรณีศึกษา และมอบหมายงานให
นิสิตฝกนําหลักธรรมมาใชในการแกปญหา
ชีวิต -มีกิจกรรมนอกหลักสตูรท่ีสงเสรมิ
คุณธรรม จริยธรรมอยางตอเน่ือง  

 - ประเมินจากพฤติกรรมความซื่อสัตยในการทํารายงาน 
การอางอิงผลงาน และการสอบ 
 -ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมายท่ีแสดงถึงการคดิ 
วิเคราะหและการเลือกใชหลักธรรมท่ีเหมาะสมในการ
แกปญหาตางๆ และการพัฒนาตนเอง 
 -ประเมินจากการมสีวนรวมของนิสิตในกิจกรรมนอก
หลักสตูรท่ีมีการจัดข้ึน  

2. รับผิดชอบตนเอง 
ผูอ่ืน สังคม และ
สิ่งแวดลอม  

ใหความรูความเขาใจถึงผลกระทบจาก
การ กระทําของตนเองตอตนเอง ผูอ่ืน 
สังคมและสิ่งแวดลอม โดยใชกรณศีึกษา 
และมอบหมายงานรายบุคคล/งานกลุม  

 - ประเมินความรับผดิชอบตอตนเองจากคุณภาพรายงาน
รายบุคคล 
 -ประเมินความรับผิดชอบตอผูอ่ืนจากการทํารายงานกลุม 
และจากผลการประเมินกันเองของนิสิตในกลุม   
 -ประเมินความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมจากการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในช้ันเรียน และพัฒนาการ
ทางความคิดและพฤติกรรมของนิสิต  

___________________________________________________________________________________________________________________ 

สํานักนวัตกรรมการเรยีนรู  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  Nov. 21, 2014.  
3 



มคอ. 3 

3. มีวินัย ตรงตอเวลา 
เคารพกฎ ระเบียบของ
องคกรและสังคม  

 -กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพ่ือให
นิสิตมีคานิยมพ้ืนฐานท่ีถูกตอง 
  -ช้ีแจงกฎระเบียบและแนวปฏิบัติในการ
เรียนการสอนใหชัดเจนในทุกรายวิชา  

ประเมินจากพฤติกรรมในช้ันเรียน  การตรงตอเวลาในการ
เขาช้ันเรียน การสงรายงานตามเวลาท่ีกําหนด การแตงกาย 
และการปฏิบัตตินตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  

 

2 ดานความรู : มีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศนที่กวางไกล มีความเขาใจธรรมชาติของตนเอง ผูอ่ืน และสังคม  

ทักษะทีต่องพัฒนา  วิธีการสอน  วิธีการประเมินผล  
1. มีความรอบรูอยาง
กวางขวาง มีโลกทัศน
กวางไกล และสามารถ
เรียนรูดวยตนเอง  

 - จัดหลักสตูรใหมรีายวิชาบังคับท่ี
ครอบคลมุความรูในสาขาตางๆ อยาง
กวางขวาง โดยจดัการเรียนการสอนใน
ลักษณะบูรณาการ และมรีายวิชาเลือกท่ี
หลากหลายเพ่ือใหนิสติมีโอกาสเลอืกเรียน
ไดตามความสนใจ 
 -มีการแนะนําวิธีการเรียนรู/การสบืคน
ขอมูลดวยตนเอง และใหฝกปฏิบัติในทุก
รายวิชา  

 - ประเมินจากคณุภาพงานมอบหมาย ท่ีแสดงถึงการคิด/
วิเคราะห การหาความรูเพ่ิมเตมิ โดยอาศัยขอมลู/หลัก
ความรูจากแหลงท่ีนาเช่ือถือมาประกอบไดอยางเหมาะสม
และมีจรรยาบรรณในการอางอิง 
 -การสอบภาคทฤษฎ/ีปฏิบัต ิ 

2. มีความรูและความ
เขาใจธรรมชาติของ
ตนเอง รูเทาทันการ
เปลี่ยนแปลงและดํารง 
ชีวิตอยางมีความสุข
ทามกลางกระแสโลกา   
ภิวัตน  

 - ใหเรียนรูหลักธรรมท่ีสําคญัในการ
ดํารงชีวิต โดยใชหนังสือและกรณศีึกษา 
 -ใหทํากิจกรรม Who am I เพ่ือให
เขาใจ/ทราบท่ีมาของลักษณะนิสัย/
วิเคราะหขอดีขอดอยของตนเอง พรอม
ตั้งเปาหมายในการพัฒนาตนเอง 
 -มอบหมายงานใหนิสิตฝกนําหลักธรรม
มาใชในชีวิตประจําวัน  

 - ประเมินจากคณุภาพงานมอบหมายท่ีแสดงถึงการคดิ/
วิเคราะห และการเลือกใชหลักธรรมท่ีเหมาะสมในการ
ดําเนินชีวิต 
 -ประเมินจากพัฒนาการดานความคิดและพฤติกรรมการ
เรียนรูในช้ันเรียน  

3. มีความรู ความเขาใจ
เพ่ือนมนุษย/ สังคมท้ัง
ไทยและนานาชาต/ิ 
กฎหมายในวิตประจําวัน  
และสามารถนําความรูไป
ใชในการแกปญหาและ
สรางสรรคสังคม 

 - ใหความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับมนุษย/
สังคมไทยและนานาชาติเพ่ือใหนิสติเขาใจ
พฤติกรรมของมนุษยในการอยูรวมกัน 
และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจําวัน 
รวมท้ังแนะนําแหลงอางอิงใหนิสิตคนควา
เพ่ิมเตมิ 
 -ใหนิสิตเรียนรูการดํารงชีวิตในสังคม
อยางมีคุณคาจากกรณีศึกษา 

 -ประเมินจากพฤติกรรมการมีสวนรวม การวางแผน การ
ปฏิบัต ิและการนําเสนอผลงาน 
 -ประเมินจากคุณภาพงานท่ีแสดงถึงความคิดสรางสรรคใน
การแกปญหาสังคมโดยเริ่มจากตนเอง 
 -ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยนความความคิดเห็นใน
ช้ันเรียน 

4.มีความรูความเขาใจ 
และตระหนักถึงความ
จําเปนในการมีวาม
สัมพันธท่ีถูกตองกับ
ธรรมชาติแวดลอม 

 - มอบหมายงานกลุมใหนิสิตวิเคราะห
ปญหาสังคมและนําเสนอแนวทางแกไข
อยางสรางสรรค 
 -อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ในช้ัน
เรียน 
 -ใหความรูความเขาใจเก่ียวกับผลกระทบ
ของพฤติกรรมของมนุษยตอสิ่งแวดลอม 
โดยใชกรณศีึกษา เพ่ือใหตระหนักถึงความ
จําเปนในการมีความสมัพันธท่ีถูกตองกับ
สิ่งแวดลอม 
 -มอบหมายงานใหนิสิตฝกวิเคราะหปญหา 

 -ประเมินจากคุณภาพงานท่ีมอบหมาย 
 -ประเมินจากกความรับผิดชอบในการทํารายงานรายบุคคล 
และการทํางานกลุม 
 -ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยนความความคิดเห็นใน
ช้ันเรียน 
 -สังเกตจากการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมในการบริโภค  
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สิ่งแวดลอม อภิปรายหาสาเหตุและวิธีแก 
ปญหาโดยเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงพฤติ 
กรรมของนิสติเอง และนําเสนอในช้ันเรียน 

5. มีความรูพ้ืนฐานและ
ทักษะในการดํารงชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง  

 - ใหความรูความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับ
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 -มอบหมายงานกลุมใหนิสิตสืบคน กรณ ี
ศึกษามาอภิปรายในช้ันเรียน 
 -มอบหมายงานรายบุคคลใหนิสิตฝกคิด
และนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต
ในการดํารงชีวิต  

 - ประเมินจากรายงานท่ีแสดงใหเห็นวานิสิตไดนําหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในชีวิตประจาํวัน และสามารถ
เลือกสรรความรูในศาสตรตางๆ ในกระแสหลักมาบูรณาการ
ใชอยางรูเทาทัน 
 -ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยนความความคิดเห็นใน
ช้ันเรียน  

 

3 ดานทักษะทางปญญา : เปนผูใฝรู คิดอยางมีเหตุผล และสามารถนําความรูไปใชในการดําเนนิชวีิตไดเปนอยางด ี 

ทักษะทีต่องพัฒนา  วิธีการสอน  วิธีการประเมินผล  
1. เปนผูใฝรู และมี
วิจารณญาณในการ
เลือกรบัขอมลูขาวสาร  

 - สอดแทรกกิจกรรมการเรียนการสอนให
นิสิตฝกคนควาหาความรูดวยตนเองในทุก
รายวิชา 
 -ใหนิสิตฝกใชหลักกาลามสูตรในการ
พิจารณาเลือกรบัขอมูลขาวสาร  

 - ประเมินจากคณุภาพงานมอบหมาย ท่ีแสดงถึงการคนหา
ความรูเพ่ิมเติมอยางตอเน่ืองและมีวิจารณญาณในการเลือก
รับขอมูลขาวสารโดยใชหลักกาลามสูตร 
 -ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยนความความคิดเห็นใน
ช้ันเรียน  

2. สามารถคดิอยางมี
เหตุผลและเปนระบบ  

 - ใหนิสิตฝกคิดวิเคราะห/หาแนวทาง
แกไขปญหาโดยใชหลักธรรม เชน อริยสัจ 
โยนิโสมนสิการ 
 -นําเสนอและอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในช้ันเรียน  

 - ประเมินจากคณุภาพงานมอบหมาย ท่ีแสดงถึงการคิด
อยางมีเหตผุลและเปนระบบ 
 - ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยนความความคิดเห็น
ในช้ันเรียน  

3. สามารถเช่ือมโยง
ความรูสูการใช
ประโยชนเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตของตนเอง 
และสังคมในทุกมิติได
อยางสมดลุ  

 - ใชตัวอยางท่ีดีเปนกรณีศึกษาเพ่ือให
นิสิตไดเรียนรูวิธีวิเคราะหปญหาและแนว
ทางแกไขอยางเปนระบบโดยอาศยัความรู
แบบบูรณาการ 
 -กําหนดประเด็นปญหาสังคมท่ีเปน
ประเด็นสาธารณะเพ่ือฝกใหนิสิตรูจักใช
ความรูในการวิเคราะหสาเหตุของปญหา 
และเสนอแนะแนวทางแกไข เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตของตนเอง และสังคมในทุก
มิติไดอยางสมดุล  

 - ประเมินจากคณุภาพงานมอบหมายท่ีแสดงถึงการนํา
ขอมูลความรูท่ีถูกตองมาใชในการคิดวิเคราะหอยางมเีหตผุล 
เปนระบบ และสรางสรรค  
 - สังเกตพัฒนาการในดานตางๆ จากพฤติกรรมการมสีวน
รวมในกิจกรรมกลุมและการแสดงความคิดเห็นในช้ันเรียน  

 

4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ : สามารถติดตอสื่อสารและดาํรงตนอยูรวมกับผูอ่ืนใน
สังคมไดเปนอยางด ี
ทักษะทีต่องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

1. สามารถปรับตัว
ทํางานรวมกับผูอ่ืนท้ัง
ในฐานะผูนําและ
สมาชิกกลุม  

 - มอบหมายกิจกรรมกลุมในทุกรายวิชา
เพ่ือฝกใหนิสิตรูจักปรบัตัวในการทํางาน
รวมกับผูอ่ืน รับผิดชอบภาระงานท่ีไดรับ
มอบหมาย รับฟงความคิดเห็นของเพ่ือน
รวมกลุม สามารถแสดงจุดยืนของตนเอง 
และคนหาทางออกรวมกันได  

 - ประเมินจากคณุภาพงานมอบหมาย ท่ีแสดงถึงความ
รวมมือในการวางแผน ปฏิบัต ิและแกปญหา  
 - สังเกตจากพัฒนาการดานความคิดและพฤติกรรมการ
เรียนรูในช้ันเรียน 
 -ประเมินจากผลการประเมินกันเองของนิสิตในกลุม  
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5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ทักษะทีต่องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
สามารถแสวงหาความรู
โดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 - ใหความรูความเขาใจเก่ียวกับ
ความสําคญัของแหลงขอมูลประเภทตางๆ 
ท้ังแหลงความรูท้ังท่ีเปนสื่อเอกสาร/ สื่อ
เล็กทรอนิคส/บุคคลตางๆ 
 -แนะนําวิธีการเรียนรู/การสบืคนขอมูล
โดยใชเทคโนโลยสีารสนเทศและฝกปฏิบัติ
ในทุกรายวิชา 
 - มอบหมายกิจกรรมเพ่ือฝกทักษะในการ
สืบคน/อางอิงขอมูลการใชซอฟตแวร
ตางๆ 

 - การสอบภาคทฤษฎ/ีปฏิบัต ิ
 -ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย ท่ีแสดงถึงการสืบคน
ขอมูล การเลือกใชขอมูล และการรูจักแหลงขอมลูท่ี
เหมาะสม 

 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
สัปดาห

ที่ 
หัวขอ/ รายละเอียด 

จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน และสื่อที่ใช 
อาจารย
ผูสอน 

1 

ปฐมนิเทศการเรียน 
   -แนะนําการเรียน 
   -ช้ีแจงรายละเอียด ขอบขาย การเรยีน  
การสอน 
   - ประเมินพฤติกรรมการออกกําลังกาย 

4  - ช้ีแจงรายละเอียด ขอบขาย การเรียนการสอน 
 - อภิปราย ซักถาม 
 - ใหนิสิตทําแบบสอบถามประเมนิพฤติกรรม
การออกกําลังกาย 

คณาจารยตาม
กลุม  B01-
B011 

2 

แนวคิด ทฤษฎ ีหลักการทางสุขภาพ 
และการประเมินภาวะสุขภาพ  

2 การบรรยาย อภิปราย เรียนรูโดยใชปญหาเปน
ฐาน  ระดมสมอง การสอนสาธิต  แบบปฏิบัต/ิ
โครงการ  

คณาจารยตาม
กลุม  B01-
B011 

ความสําคญัและประโยชนของการออก
กําลังกายและการปฐม พยาบาลเบ้ืองตน
จากการบาดเจ็บทาง  การกีฬาและการ
ออกกําลังกาย 

2 บรรยาย อภิปราย กิจกรรมกลุม กรณีศึกษา ใบ
งานท่ี 1 

3 

 แนวคิด ทฤษฎี หลักการทางสุขภาพ 
และการประเมินภาวะสุขภาพ (ตอ) 

2 การบรรยาย อภิปราย เรียนรูโดยใชปญหาเปน
ฐาน  ระดมสมอง การสอนสาธิต  แบบปฏิบัต/ิ
โครงการ  

คณาจารยตาม
กลุม  B01-
B011 

หลักการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 
(FITT) และวิธีการคํานวณหาชีพจร
เปาหมาย 

2 บรรยาย อภิปราย ศึกษาคนควาดวยตัวเอง ใบ
งานท่ี 2 

4 

การบริโภคเพ่ือสุขภาพ  2 การบรรยาย อภิปราย เรียนรูโดยใชปญหาเปน
ฐาน  ระดมสมอง การสอนสาธิต  แบบปฏิบัต/ิ
โครงการ  

คณาจารยตาม
กลุม  B01-
B011 

องคประกอบ และการประเมิน
สมรรถภาพทางกาย 

2 บรรยาย อภิปราย ศึกษาคนควาดวยตัวเอง 
กิจกรรมกลุม ใบงานท่ี 3 
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สัปดาห
ที่ 

หัวขอ/ รายละเอียด 
จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน และสื่อที่ใช 
อาจารย
ผูสอน 

5 

การบริโภคเพ่ือสุขภาพ (ตอ) 2 การบรรยาย อภิปราย เรียนรูโดยใชปญหาเปน
ฐาน  ระดมสมอง การสอนสาธิต  แบบปฏิบัต/ิ
โครงการ  

คณาจารยตาม
กลุม  B01-
B011 

การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายดาน
ความแข็งแรง 

2 บรรยาย อภิปราย ศึกษาคนควาดวยตัวเอง 
กิจกรรมกลุม (งานกลุม ครั้งท่ี 1) 

6 

เพศศึกษา ตอนท่ี 1  2 การบรรยาย อภิปราย เรียนรูโดยใชปญหาเปน
ฐาน  ระดมสมอง การสอนสาธิต  แบบปฏิบัต/ิ
โครงการ  

คณาจารยตาม
กลุม  B01-
B011 

การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายดาน
ความทนทานของกลามเน้ือเฉพาะสวน 

2 บรรยาย จับคูทดสอบ กิจกรรมกลุม 

7 

เพศศึกษา ตอนท่ี 2 2 การบรรยาย อภิปราย เรียนรูโดยใชปญหาเปน
ฐาน  ระดมสมอง การสอนสาธิต  แบบปฏิบัต/ิ
โครงการ  

คณาจารยตาม
กลุม  B01-
B011 

การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายดาน
ความทนทานของระบบหายใจและการ
ไหลเวียนโลหิต  

2 บรรยาย อภิปราย ศึกษาคนควาดวยตัวเอง 
กิจกรรมกลุม (งานกลุม ครั้งท่ี 2) 

8 

สุขภาพจิต (ความเครยีดและการจดัการ
ความเครยีด) 

2 การบรรยาย อภิปราย เรียนรูโดยใชปญหาเปน
ฐาน  ระดมสมอง การสอนสาธิต  แบบปฏิบัต/ิ
โครงการ  

คณาจารยตาม
กลุม  B01-
B011 

การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายดาน
ความทนทานของระบบหายใจและการ
ไหลเวียนโลหิต (ตอ) 

2 บรรยาย อภิปราย ศกึษาคนควาดวยตัวเอง 
กิจกรรมกลุม 

9 สอบกลางภาค  สอบภาคทฤษฎี เน้ือหาหลักการดานสุขภาพ  

10 

หลักการ  ลักษณะพ้ืนฐานและประเภท
นันทนาการ 

2 การบรรยาย อภิปราย ซักถาม  การสอนสาธิต  
กิจกรรมกลุม  ฝกการปฏิบัต ิ 

คณาจารยตาม
กลุม  B01-
B011 การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายดาน

ความออนตัว 
2 บรรยาย อภิปราย ศึกษาคนควาดวยตัวเอง 

กิจกรรมกลุม ใบงานท่ี 4 

11 

ขอบขายของกิจกรรมนันทนาการ 2 การบรรยาย อภิปราย ซักถาม  การสอนสาธิต  
กิจกรรมกลุม  ฝกการปฏิบัต ิ 

คณาจารยตาม
กลุม  B01-
B011 การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายดาน

ความคลองตัว 
2 บรรยาย อภิปราย ศึกษาคนควาดวยตัวเอง 

กิจกรรมกลุม (งานกลุม ครั้งท่ี 3) 

12 

นันทนาการเพ่ือสุขภาพ 
   กิจกรรมนันทนาการ ตอนท่ี 1 

2 การบรรยาย อภิปราย ซักถาม  การสอนสาธิต   
กิจกรรมกลุม  ฝกการปฏิบัติกิจกรรม 

คณาจารยตาม
กลุม  B01-
B011 การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายดาน

ความเร็วและพลัง 
2 บรรยาย จับคูทดสอบ กิจกรรมกลุม 

13 

นันทนาการเพ่ือสุขภาพ 
   กิจกรรมนันทนาการ ตอนท่ี 2 

2 การบรรยาย อภิปราย ซักถาม  การสอนสาธิต   
กิจกรรมกลุม  ฝกการปฏิบัติกิจกรรม 

คณาจารยตาม
กลุม  B01-
B011 การออกกําลังกายในวัยตางๆ 

 
2 บรรยาย อภิปราย คนควาดวยตัวเอง กรณีศึกษา 
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สัปดาห
ที่ 

หัวขอ/ รายละเอียด 
จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน และสื่อที่ใช 
อาจารย
ผูสอน 

14 

นันทนาการกับการดาํเนินกิจกรรมเพ่ือ
สงเสริมคณุภาพชีวิต 
    กิจกรรมนันทนาการ ตอนท่ี 3 

2 การบรรยาย อภิปราย ซักถาม  การสอนสาธิต   
กิจกรรมกลุม  ฝกการปฏิบัติกิจกรรม 

คณาจารยตาม
กลุม  B01-
B011 

เพศกับการออกกําลังกาย 
 

2 บรรยาย อภิปราย  คนควาดวยตัวเอง กรณีศึกษา 

15 

นันทนาการกับการดาํเนินกิจกรรมเพ่ือ
สงเสริมคณุภาพชีวิต 
    กิจกรรมนันทนาการ ตอนท่ี 4 

2 การบรรยาย อภิปราย ซักถาม  การสอนสาธิต   
กิจกรรมกลุม  ฝกการปฏิบัติกิจกรรม 

คณาจารยตาม
กลุม  B01-
B011 

การประยุกตการออกกําลังกายไปใชใน
ชีวิตประจําวัน 

2 บรรยาย อภิปราย ศึกษาคนควาดวยตัวเอง 
กิจกรรมกลุม  งานกลุม (ครั้งท่ี 4) 

16 

นันทนาการกับการดาํเนินกิจกรรมเพ่ือ
สงเสริมคณุภาพชีวิต 
    กิจกรรมนันทนาการ ตอนท่ี 5 

2 การบรรยาย อภิปราย ซักถาม  การสอนสาธิต   
กิจกรรมกลุม  ฝกการปฏิบัติกิจกรรม 

คณาจารยตาม
กลุม  B01-
B011 

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
 

2 สอบปฏิบัต ิ

17 สอบปลายภาค (ตามปฏิทินการศกึษา) 2 

สอบภาคทฤษฎ ี 
เน้ือหา หลักการทางนันทนาการ และ 
หลักการออกกําลังกายเพ่ือเสริมสราง

สมรรถภาพทางกาย 

คณาจารยตาม
กลุม  B01-
B011 

 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตําราและเอกสารหลัก  
 เอกสารประกอบการสอนรายวชิาสุขภาวะและวิถีชีวิตเชงิสรางสรรค  (Wellness and Healthy Lifestyle)  
 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 
กัลยา เตชาเสถียร.  (2550).  การปฐมพยาบาล.  กรุงเทพฯ: กลุมงานวชิาการ ภาควิชาการพยาบาลศาสตร วิทยาลัย

พยาบาลตาํรวจ. 
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข.  (2545). แบบคัดกรองทางสุขภาพจิต. พิมพคร้ังที ่1. กรุงเทพฯ: สํานักงานกิจการ

โรงพิมพองคการสงเคราะหทหารผานศึก.  
โฆษิต  แจงสกุล.  (2543). เอกสารประกอบการเรียนวิชา Advance Body Conditioning. คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัขอนแกน.  
จรวยพร ธรณินทร. (2534). กายวิภาคและสรีรวิทยาการออกกําลังกาย. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร. 
ชัยวัฒน  วงศวัฒนศานต. (2543). กฎหมายคุมครองผูบริโภค. กรุงเทพฯ: วิญูชน.  
ดรุณวรรณ  สุขสม. (2552). การบาดเจ็บจากการกีฬา. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั. 
เทิดศักดิ์  เดชคง. (2549).  ดัชนีความสุขทางรอดของสังคมไทย. นนทบุรี: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. 
ประเวศ วะส.ี (2542). โรงเรียนเปนจุดเร่ิมตนของการสงเสริมสุขภาพ. เอกสารประกอบการบรรยายการสัมมนา 

โรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับประเทศ. ถายเอกสาร.  
ฝายวิทยาศาสตรการกีฬา. (2543).  เกณฑมาตรฐานสมรรถภาพทางกายของประชาชนไทย. การกีฬาแหงประเทศไทย. 
มนตรี  ไชยพันธุ. (2533). สมรรถภาพทางกายของเด็กและเยาวชนไทย. กรุงเทพฯ: การกีฬาแหงประเทศไทย. 
สุษม  ศุภนิตย.  (2546). คําอธิบายกฎหมายคุมครองผูบริโภค. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
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สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค. (2545).  สคบ. กับการคุมครองผูบริโภค. กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค. 

American College of Sports Medicine. (2000). ACSM’s Guidelines for Exercise Testing and 
Prescription. 6th ed. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins. 

Heyward, V. H. (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., British RedCross. (2006). First aid manual. 

London: Dorling Kindersley.  
 

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา  
พระธรรมโกศาจารย (ปญญา นนัทภิกขุ). (ม.ป.ป.). ชีวิตที่เปนสุข ความสุขย่ิงกวาความสงบใจไมมี. กรุงเทพฯ: 

ธรรมสภา. หนา 8-14.  
พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต). (2536). ขอคิดชีวิตทวนกระแส. คร้ังที่ 4. กรุงเทพฯ: ทุนสงเสริมพุทธธรรม. หนา 8-10. 
------------. (2538). ชีวิตที่สมบรูณ. คร้ังที่ 11. กรุงเทพฯ: สหธรรมิก. หนา 58-61. 
------------.  (ม.ป.ป.). ชีวิต การงาน หลักธรรม. กรุงเทพฯ: ธรรมสภา. หนา 224-227. 
พุทธทาสภิกขุ. (2542). ความสุขสามระดับ. คร้ังที ่2. กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ. หนา 8-39.  
เว็บไซตที่เก่ียวของ เชน http://pe.swu.ac.th/sub_web/swu145,http://www.moph.go.th,  

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

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  
 - การสนทนากลุมระหวางผูเรียนและผูสอน  
 - การประเมินความพงึพอใจที่มีตอการจัดการเรียนรูและสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู  
2. กลยุทธการประเมินการสอน  
 - การประเมินความพงึพอใจที่มีตอการจัดการเรียนรูและสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู  
 - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนสิิต  
3. การปรับปรุงการสอน  
 - การประชุมกลุม และการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไป มศว 145 เพื่อนําผลประเมิน
การจัดการเรียนการสอนไปปรับปรุงและพัฒนารายวิชา  
 - ติดตาม และเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการพัฒนารายวิชา 
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  
 - การวิจัยในชัน้เรียน  
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธผิลของรายวิชา  
 - พัฒนาปรับปรุงรายวชิาตามผลการประเมินรายวิชา ตามยุทธศาสตรมาตรฐานการผลิตบณัฑติของ
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  และตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติทุกปการศึกษา  
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