
   รายวิชาศึกษาท่ัวไปและวิชาเลือกเสรี                                                    ระดับปริญญาตรี                                
   ช่ือรายวิชา  แอโรบิกเพื่อสุขภาพและนันทนาการ                                      วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา        
   รหัสวิชา  วกศท ๑๖๕                                                                      ภาควิชา-
                     

มคอ.๓   รายละเอียดของรายวิชา

หมวดที ่๑ ขอ้มูลทั่วไป

๑.  รหัสและช่ือรายวิชา  
ภาษาไทย  วกศท ๑๖๕  แอโรบิกเพื่อสุขภาพ 
ภาษาอังกฤษ  SPGE 165  Aerobic for Health 

๒.  จำานวนหนววยกิิต     ๒ (๑-๒-๓) หน่วยกิต  
(ทฤษฎี ๑๕ ชม.  ปฏิบัติ ๓๐ ชม.  เรียนรู้-ค้นควา้ด้วยตวัเอง ๔๕ ชม./สัปดาห์)     

๓.  หลักิสตูรและประเภทของรายวิชา    
      ๓.๑ หลักสูตร    หลักสูตรปรญิญาตรี ปกต ิจดัทำาเอกสารเปนนภาษาไทย 
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา  วิชาศึกษาทัว่ไปและวิชาเลือกเสรี
      ๓.๓ รายวิชาน้ีจัดอยูใ่นกลุ่ม Literacy 

  MU Literacy (Core Values, SEP, GE for Human Development)
  Health Literacy (Health, Sport)
  Digital Literacy (ICT, Applied Mathematics)
  Social and Humanity Literacy (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts)
  Communication Literacy (Language, Academic Communication)
  Science and Environmental Literacy (Applied Science for Life, Environmental 

 Responsibility)
  Finance and Management Literacy (Finance, Management, Entrepreneur)

๓.๔ ความสัมพนัธ์ระหวา่งรายวิชาและค่านิยมองค์กร
  M – Mastery รู้แจ้ง รู้จริง สมเหตุ สมผล
  A – Altruism มุ่งผลเพื่อผู้อื่น
  H – Harmony กลมกลืนกับสรรพสิ่ง
  I – Integrity มั่นคงยิ่งในคุณธรรม
  D – Determination แน่วแน่ทำา กลา้ตดัสินใจ
  O – Originality สรา้งสรรค์สิ่งใหม่

   L – Leadership ใฝ่ใจเป็นผู้นำา

๔.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวชิา  และอาจารยผู้์สอน
๔.๑  อาจารย์ผูร้ับผิดชอบรายวิชา

อาจารย์ ดร.ชลชัย อานามนารถ  
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวทิยาลัยมหิดล
โทร. 02-441-4296-8 ตอ่ 314   
e-mail: chonlachai.ara@mahidol.ac.th, tonchonlachai7733@gmail.com
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   รายวิชาศึกษาท่ัวไปและวิชาเลือกเสรี                                                    ระดับปริญญาตรี                                
   ช่ือรายวิชา  แอโรบิกเพื่อสุขภาพและนันทนาการ                                      วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา        
   รหัสวิชา  วกศท ๑๖๕                                                                      ภาควิชา-

๔.๒  อาจารย์ผู้สอน        
อาจารย์ ดร.ชลชัย อานามนารถ  
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวทิยาลัยมหิดล
โทร. 02-441-4296-8 ตอ่ 314   
e-mail: chonlachai.ara@mahidol.ac.th, tonchonlachai7733@gmail.com

๕.  ภาคกิารศึกิษา / ช้ันปีท่ีเรียน
๕.๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ และ ๒  นักศกึษาทุกชั้นปี
๕.๒ จำานวนผู้เรียนที่รบัได้ ๕๐๐ คน/กลุ่ม

๖.  รายวิชาท่ีต้องเรียนมากิวอน (Pre-requisite)  
ไม่มี

๗.  รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกินั (Co-requisites)
ไม่มี    

๘.  สถานท่ีเรียน     อาคารอเนกประสงค์ วทิยาลัยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการกฬีา

๙.  วันท่ีจัดทำาหรือปรับปรงงรายละเอียดของรายวชิาครั้งลวาสงด
วันที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562
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   รายวิชาศึกษาท่ัวไปและวิชาเลือกเสรี                                                    ระดับปริญญาตรี                                
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หมวดที่ ๒ จงดมงวงหมายและวัตถงประสงค์

1. จงดมงวงหมายของรายวิชา (Course Goals)  
นักศึกษามีความรูแ้ละทักษะพื้นฐานดา้นการสรา้งเสริมสุขภาพอยา่งเปนนองค์รวมถึงความแตกตา่งในการฝึก
กิจกรรมการออกกำาลังกายแบบแอโรบิค ตามวธิีการและรูปแบบต่างๆในการออกกำาลังกายเพือ่เสริมสร้าง
สุขภาพ สมรรถภาพทางกาย และสามารถนำาความรูไ้ปเปนนแนวทางประยุกต์ใชไ้ด้ในชีวติประจำาได้ประโยชน์
อันสูงสุดตอ่ตนเอง ผู้อื่น ชุมชน และสังคม โดยปราศจากความเสี่ยงอันตราย  

2. วัตถงประสงค์ในกิารพัฒนา/ปรับปรงงรายวิชา 
 ๒.๑ วตัถงประสงค์ของรายวิชา (Course Objectives)
 จดัประสบการณก์ารเรียนรู้เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถดังน้ี

๑. เข้าใจ ตระหนัก เห็นคุณค่า และประยุกต์แนวคิดเรื่องสุขภาพองค์รวม เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมกับบริบทที่แตกตา่งหลากหลายดว้ยแอโรบิกเพื่อสุขภาพ

๒. มีประสบการณ์และทักษะพื้นฐานด้านการสรา้งเสริมสุขภาพอย่างเปนนองค์รวมได้อยา่งถูกต้องเหมาะสม
กับบริบทที่แตกต่างหลากหสายดว้ยแอโรบิกเพื่สุขภาพ

        ๒.๒ ผลลพัธ์กิารเรยีนรูร้ะดบัรายวชิา (Course-level Learning Outcomes: CLOs)
 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาทีส่ำาเร็จการศกึษาในรายวชิา จะสามารถ  

๑.  CLO1 อธิบายแนวคดิ หลักการ คุณค่า และความสัมพนัธ์เชื่อมโยงเรื่องสุขภาพองคร์วมมิตติา่งๆ กับการ
ออกกำาลังกายแบบแอโรบิกเพื่อสุขภาพได้ 

๒.  CLO2 ประยุกต์ความรูแ้ละประสบการณ์การเรียนรู้เพือ่สร้างเสริมสุขภาพองคร์วมมิติตา่งๆ กับการออก
กำาลังกายแบบแอโรบิกเพื่อสุขภาพได้

๓.  CLO3 วิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นสำาคัญเรื่องสุขภาพกับสถานการณใ์นชีวิตและสังคมที่แตกต่าง
หลากหลายอยา่งเปนนองค์รวมดว้ยการออกกำาลังกายแบบแอโรบิกเพื่อสุขภาพได้

๔.  CLO4  สื่อสารและถ่ายทอดวิธีการส่งเสริมสุขภาพแก่คนในครอบครวั ผู้อื่น ชุมชนและสังคมดว้ยการ
ออกกำาลังกายแบบแอโรบิกเพื่อสุขภาพได้อยา่งชัดเจน ถูกตอ้ง

3
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   รหัสวิชา  วกศท ๑๖๕                                                                      ภาควิชา-

หมวดที ่๓ ลักิษณะและกิารดำาเนินกิาร

๑. คำาอธิบายรายวิชา  (Course Description)

การเต้นแอโรบิกแบบมาตรฐาน บุคลิกภาพ การบาดเจ็บและความปลอดภัย 
Standard aerobic dancing; personality; injuries and safety

๒. จำานวนช่ัวโมงท่ีใช้ตวอภาคกิารศึกิษา

บรรยาย
(ชั่วโมง)

กิารฝึกิปฏิบัติ
(ชัว่โมง)

กิารศึกิษาดว้ยตนเอง
(ชั่วโมง)

๑๕ ๓๐ ๔๕

 
๓.  จำานวนช่ัวโมงตวอสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้คำาปรกึิษาและแนะนำาทางวิชากิารแกิวนักิศึกิษาเปายนรายบงคคล 

อาจารย์จดัเวลาให้คำาปรึกษาเปนนรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความตอ้งการ ๑ ชัว่โมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่
ต้องการ)
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   รายวิชาศึกษาท่ัวไปและวิชาเลือกเสรี                                                    ระดับปริญญาตรี                                     
   ช่ือรายวิชา  แอโรบิกเพื่อสุขภาพและนันทนาการ                                      วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา              
   รหัสวิชา  วกศท ๑๖๕                                                                      ภาควิชา-

หมวดที่ ๔  กิารพัฒนาผลกิารเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชาของนักิศึกิษา

1.  สรงปสั้นๆ เกิี่ยวกิับความรู ้หรอืทักิษะท่ีรายวิชามงวงหวังท่ีจะพัฒนานักิศึกิษา (CLOs) 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศกึษาที่สำาเรจ็การศึกษาในรายวิชา จะสามารถ    

CLO1 อธิบายแนวคดิ หลักการ คุณค่า และความสัมพนัธ์เชื่อมโยงเรื่องสุขภาพองคร์วมมิตติา่งๆ กับการออก
กำาลังกายแบบแอโรบิกเพื่อสุขภาพได ้

๒.  CLO2 ประยุกต์ความรูแ้ละประสบการณ์การเรียนรู้เพือ่สร้างเสริมสุขภาพองคร์วมมิติตา่งๆ กับการออกกำาลัง
กายแบบแอโรบิกเพื่อสุขภาพได้

๓.  CLO3 วิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นสำาคัญเรื่องสุขภาพกับสถานการณใ์นชีวิตและสังคมที่แตกต่างหลาก
หลายอย่างเปนนองค์รวมดว้ยการออกกำาลังกายแบบแอโรบิกเพื่อสุขภาพได้

๔.  CLO4  สื่อสารและถ่ายทอดวิธีการส่งเสริมสุขภาพแก่คนในครอบครวั ผู้อื่น ชุมชนและสังคมดว้ยการออก
กำาลังกายแบบแอโรบิกเพื่อสุขภาพได้อย่างชดัเจน ถูกต้อง

๒. วธีิกิารจัดประสบกิารณ์กิารเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความรู้ หรือ ทักิษะ ในข้อ ๑   และกิารวดัผลลัพธ์กิารเรียนรู้ของ
รายวิชา  

รหัสวิชา
วธีิกิารจัดกิารสอน/

ประสบกิารณ์กิารเรียนรู้
วิธีกิารวัดผลลัพธ์

กิารเรียนรู้
CLO1 อธิบายแนวคดิ หลักการ คณุค่า และความสัมพนัธ์
เชื่อมโยงเรื่องสุขภาพองค์รวมมิติตา่งๆ กับการออกกำาลังกาย
แบบแอโรบิกเพื่อสุขภาพได้

บรรยาย ฝึกปฏิบัติ มอบหมายงาน
สอบปฏิบัติ

CLO2 ประยุกต์ความรูแ้ละประสบการณ์การเรียนรู้เพือ่สร้าง
เสริมสุขภาพองค์รวมมิติตา่งๆ กับการออกกำาลังกายแบบแอโร
บิกเพื่อสุขภาพได้

บรรยาย สาธติ 
ฝึกปฏิบัติ

สอบปฏิบัติ

CLO3 วิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นสำาคัญเรื่องสุขภาพกับ
สถานการณ์ในชวีิตและสังคมที่แตกตา่งหลากหลายอย่างเปนน
องคร์วมดว้ยการออกกำาลังกายแบบแอโรบิกเพื่อสุขภาพได้

บรรยาย สาธติ 
ฝึกปฏิบัติ

สอบปฏิบัติ

CLO4  สื่อสารและถ่ายทอดวิธีการส่งเสริมสุขภาพแก่คนใน
ครอบครัว ผู้อื่น ชุมชนและสังคมดว้ยการออกกำาลังกายแบบ
แอโรบิกเพื่อสุขภาพได้อยา่งชัดเจน ถูกตอ้ง

บรรยาย สาธติ 
ฝึกปฏิบัติ

สอบปฏิบัติ
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   รายวิชาศึกษาท่ัวไปและวิชาเลือกเสรี                                                    ระดับปริญญาตรี                                          
   ช่ือรายวิชา  แอโรบิกเพื่อสุขภาพและนันทนาการ                                      วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา                  
   รหัสวิชา  วกศท ๑๖๕                                                                      ภาควิชา-
                     

หมวดที ่๕  แผนกิารสอนและกิารประเมินผล

1. แผนกิารสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อเรื่อง/รายละเอียด
จำานวน ชม. กจิกรรมการ

เรียนการสอน/
สื่อทีใ่ช้

ผู้สอนกิจกรรม 
ในชั้นเรียน

ฝึก
ปฏิบัติ

๑ Intro /Pre - Fitness Test
ประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
วินัยการเข้าเรียน การแต่งกาย การตรงตอ่
เวลา ความรับผิดขอบ

๑ ๒ อธิบาย
ปฏิบัติ

อ.ดร.
ชลชยั

๒ Aerobic Exercise Module 1
-Warm up ยดืเหยียดกล้ามเน้ือ
เคลื่อนไหวร่างกายดว้ยการออกกำาลังกาย
แบบ Tabata สรา้งเสริมระบบแอโรบิก
-อธิบาย/สาธติ ปฏิบัติ
-สรปุเน้ือหาแก้ไขข้อบกพร่อง

๑ ๒ อธิบาย
สาธติ

ฝึกปฏิบัติ

อ.ดร.
ชลชยั

๓ Aerobic Exercise Module 2
-Warm up ยดืเหยียดกล้ามเน้ือ
เคลื่อนไหวร่างกายดว้ยการออกกำาลังกาย
แบบ Tabata สรา้งเสริมระบบแอโรบิก
-อธิบาย/สาธติ ปฏิบัติ
-สรปุเน้ือหาแก้ไขข้อบกพร่อง

๑ ๒ อธิบาย
สาธติ

ฝึกปฏิบัติ

อ.ดร.
ชลชยั

๔ Aerobic Exercise Module 3
-Warm up ยดืเหยียดกล้ามเน้ือ
เคลื่อนไหวร่างกายดว้ยการออกกำาลังกาย
แบบ Aerobic Dance สรา้งเสริมระบบแอโร
บิก
-อธิบาย/สาธติ ปฏิบัติ
-สรปุเน้ือหาแก้ไขข้อบกพร่อง

๑ ๒ อธิบาย
สาธติ

ฝึกปฏิบัติ

อ.ดร.
ชลชยั
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   รายวิชาศึกษาท่ัวไปและวิชาเลือกเสรี                                                    ระดับปริญญาตรี                                          
   ช่ือรายวิชา  แอโรบิกเพื่อสุขภาพและนันทนาการ                                      วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา                  
   รหัสวิชา  วกศท ๑๖๕                                                                      ภาควิชา-

สัปดาห์ที่ หัวข้อเรื่อง/รายละเอียด
จำานวน ชม. กจิกรรมการ

เรียนการสอน/
สื่อทีใ่ช้

ผู้สอนกิจกรรม 
ในชั้นเรียน

ฝึก
ปฏิบัติ

๕ Aerobic Exercise Module 4
-Warm up ยดืเหยียดกล้ามเน้ือ
เคลื่อนไหวร่างกายดว้ยการออกกำาลังกาย
แบบ Aerobic Dance สรา้งเสริมระบบแอโร
บิก
-อธิบาย/สาธติ ปฏิบัติ
-สรปุเน้ือหาแก้ไขข้อบกพร่อง

๑ ๒ อธิบาย
สาธติ

ฝึกปฏิบัติ

อ.ดร.
ชลชยั

๖ Aerobic Exercise Module 5
-Warm up ยดืเหยียดกล้ามเน้ือ
เคลื่อนไหวร่างกายดว้ยการออกกำาลังกาย
แบบ Aero-Boxing สรา้งเสริมระบบแอโรบิก
-อธิบาย/สาธติ ปฏิบัติ
-สรปุเน้ือหาแก้ไขข้อบกพร่อง

๑ ๒ อธิบาย
สาธติ

ฝึกปฏิบัติ
สอบปฏิบัติ

อ.ดร.
ชลชยั

๗ Aerobic Exercise Module 6
-Warm up ยดืเหยียดกล้ามเน้ือ
เคลื่อนไหวร่างกายดว้ยการออกกำาลังกาย
แบบ Aero-Boxing สรา้งเสริมระบบแอโรบิก
-อธิบาย/สาธติ ปฏิบัติ
-สรปุเน้ือหาแก้ไขข้อบกพร่อง

๑ ๒ อธิบาย
สาธติ

ฝึกปฏิบัติ

อ.ดร.
ชลชยั

๘ Aerobic Exercise Module 7
-Warm up ยดืเหยียดกล้ามเน้ือ
เคลื่อนไหวร่างกายดว้ยการออกกำาลังกาย
แบบ Dance สรา้งเสริมระบบแอโรบิก
-อธิบาย/สาธติ ปฏิบัติ
-สรปุเน้ือหาแก้ไขข้อบกพร่อง

๑ ๒ อธิบาย
สาธติ

ฝึกปฏิบัติ

อ.ดร.
ชลชยั

๙ Aerobic Exercise Module 8
-Warm up ยดืเหยียดกล้ามเน้ือ
เคลื่อนไหวร่างกายดว้ยการออกกำาลังกาย

๑ ๒ อธิบาย
สาธติ

ฝึกปฏิบัติ

อ.ดร.
ชลชยั
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   รายวิชาศึกษาท่ัวไปและวิชาเลือกเสรี                                                    ระดับปริญญาตรี                                          
   ช่ือรายวิชา  แอโรบิกเพื่อสุขภาพและนันทนาการ                                      วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา                  
   รหัสวิชา  วกศท ๑๖๕                                                                      ภาควิชา-

สัปดาห์ที่ หัวข้อเรื่อง/รายละเอียด
จำานวน ชม. กจิกรรมการ

เรียนการสอน/
สื่อทีใ่ช้

ผู้สอนกิจกรรม 
ในชั้นเรียน

ฝึก
ปฏิบัติ

แบบ Dance สรา้งเสริมระบบแอโรบิก
-อธิบาย/สาธติ ปฏิบัติ
-สรปุเน้ือหาแก้ไขข้อบกพร่อง

๑๐ Aerobic Exercise Module 9
-ประยุกตอ์อกแบบนำาเสนอการออกกำาลังกาย
-สรปุเน้ือหาแก้ไขข้อบกพร่อง

๑ ๒ สอบปฏิบัติ อ.ดร.
ชลชยั

๑๑ Aerobic Exercise Module 10
-ประยุกตอ์อกแบบนำาเสนอการออกกำาลังกาย
-สรปุเน้ือหาแก้ไขข้อบกพร่อง

๑ ๒ สอบปฏิบัติ อ.ดร.
ชลชยั

๑๒ Aerobic Exercise Module 11
-ประยุกตอ์อกแบบนำาเสนอการออกกำาลังกาย
-สรปุเน้ือหาแก้ไขข้อบกพร่อง

๑ ๒ สอบปฏิบัติ อ.ดร.
ชลชยั

๑๓ Aerobic Exercise Module 12
-ประยุกตอ์อกแบบนำาเสนอการออกกำาลังกาย
-สรปุเน้ือหาแก้ไขข้อบกพร่อง

๑ ๒ สอบปฏิบัติ อ.ดร.
ชลชยั

๑๔ Aerobic Exercise Module13
-ประยุกตอ์อกแบบนำาเสนอการออกกำาลังกาย
-สรปุเน้ือหาแก้ไขข้อบกพร่อง

๑ ๒ สอบปฏิบัติ อ.ดร.
ชลชยั

๑๕ Post Fitness Test
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย

๑ ๒ สอบปฏิบัติ อ.ดร.
ชลชยั

                 รวม ๑๕ ๓๐

8



       
   รายวิชาศึกษาท่ัวไปและวิชาเลือกเสรี                                                    ระดับปริญญาตรี                                          
   ช่ือรายวิชา  แอโรบิกเพื่อสุขภาพและนันทนาการ                                      วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา                  
   รหัสวิชา  วกศท ๑๖๕                                                                      ภาควิชา-

๒. แผนกิารประเมินผลลัพธ์กิารเรียนรู้ท่ีคาดหวังระดับรายวิชา CLOs 
๒.๑ กิารวดัและประเมินผลสัมฤทธ์ิในกิารเรียนรู้

กิ.  กิารประเมินเพ่ือพัฒนากิารเรียนรู ้(Formative Assessment)
การวดัและประเมินผลสัมฤทธิ์ ดา้นการประเมินตนเอง มกีารติดตามพฒันาการทักษะของนักศึกษาโดยการสังเกต
พฤติกรรมจากการเรียนและซ้อมเพื่อทบทวนบทเรียนเก่าก่อนข้ึนบทเรียนใหม่ทุกคาบ เพื่อดคูวามสามารถหากมีผู้ที่
ปฏิบัติยังไม่ได้ผู้สอนแนะนำาและบันทึกข้อมูลนักศึกษาไว้เพื่อดพูัฒนาการต่อไปโดยไม่มีการเก็บคะแนน

ข.  กิารประเมินเพ่ือตัดสินผลกิารเรียนรู้ (Summative Assessment)
(๑) เครื่องมือและน้ำาหนักในการวัดและประเมินผล

ผลลัพธ์กิารเรยีนรู้ฯ วิธีกิารวัดผล น้ำาหนักิกิารประเมินผล (รอ้ยละ)

CLO1 อธิบายแนวคิด หลักการ คุณคา่ และความสัมพันธ์
เชื่อมโยงเรื่องสุขภาพองคร์วมมิตติ่างๆ กับการออกกำาลัง
กายแบบแอโรบิกเพื่อสุขภาพได้

งานที่มอบหมาย ๓๐ ๓๐

CLO2 ประยุกตค์วามรู้และประสบการณก์ารเรียนรู้เพื่อ
สรา้งเสริมสุขภาพองคร์วมมิตติ่างๆ กับการออกกำาลังกาย
แบบแอโรบิกเพื่อสุขภาพได้

สอบปฏิบัติ ๓๐ ๓๐

CLO3 วเิคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นสำาคัญเรื่องสุขภาพ
กับสถานการณใ์นชีวติและสังคมที่แตกตา่งหลากหลาย
อย่างเปนนองค์รวมดว้ยการออกกำาลังกายแบบแอโรบิกเพื่อ

สอบปฏิบัติ ๒๐ ๒๐
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   รายวิชาศึกษาท่ัวไปและวิชาเลือกเสรี                                                    ระดับปริญญาตรี                                          
   ช่ือรายวิชา  แอโรบิกเพื่อสุขภาพและนันทนาการ                                      วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา                  
   รหัสวิชา  วกศท ๑๖๕                                                                      ภาควิชา-

ผลลัพธ์กิารเรยีนรู้ฯ วิธีกิารวัดผล น้ำาหนักิกิารประเมินผล (รอ้ยละ)
สุขภาพได้
CLO4  สื่อสารและถ่ายทอดวธิีการส่งเสริมสุขภาพแก่
คนในครอบครวั ผู้อื่น ชุมชนและสังคมด้วยการออกกำาลงั
กายแบบแอโรบิกเพื่อสุขภาพได้อยา่งชัดเจน ถูกต้อง

สอบปฏิบัติ ๒๐ ๒๐

รวม ๑๐๐

การสอบ เกณฑ์การให้คะแนน
5 4 3 2 1 0

งานท่ีมอบหมาย เข้าร่วมทำาการ
ทดสอบ
สมรรถภาพทาง
กายและ
ประเมินความ
เส่ียงด้าน
สุขภาพก่อน
และหลังการ
เข้าร่วมเรียน
รวมถึงงานอ่ืนๆ
ท่ีมอบหมาย

เข้าร่วมทำาการ
ทดสอบ
สมรรถภาพทาง
กายและ
ประเมินความ
เส่ียงด้าน
สุขภาพก่อน
และหลังการ
เข้าร่วมเรียน
ไม่ครบรายการ

เข้าร่วมทำาการ
ทดสอบ
สมรรถภาพทาง
กายและ
ประเมินความ
เส่ียงด้าน
สุขภาพก่อน
หรือหลังการ
เข้าร่วมเรียน

เข้าร่วมทำาการ
ทดสอบ
สมรรถภาพทาง
กายและ
ประเมินความ
เส่ียงด้าน
สุขภาพก่อน
หรือหลังการ
เข้าร่วมเรียน
ไม่ครบรายการ

ไม่เข้าร่วม
ทำาการทดสอบ
สมรรถภาพทาง
กายและ
ประเมินความ
เส่ียงด้าน
สุขภาพก่อน
หรือหลังการ
เข้าร่วมเรียน

ไม่ส่งผลการเข้า
ร่วมการทำาการ
ทดสอบและ
ประเมินความ
เส่ียง

การเข้าเรียน ตรงเวลา
ชุดเรียบร้อย
ใหค้วามร่วมมือ
การเรียนการ
สอน

ตรงเวลา
ชุดเรียบร้อย

ไม่ตรงเวลา
ชุดไม่เรียบร้อย

ขาดลามีใบลา
จากต้นสังกัด

ขาดลาไม่มี
ใบลาจากต้น
สังกัด

เช็คช่ือแล้ว
หายตัว

มีความพร้อม เพลง ท่า ท่า เพลง สมาชิกไม่พร้อม ไม่มีความพร้อม ไม่มาทำาการ
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   รายวิชาศึกษาท่ัวไปและวิชาเลือกเสรี                                                    ระดับปริญญาตรี                                          
   ช่ือรายวิชา  แอโรบิกเพื่อสุขภาพและนันทนาการ                                      วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา                  
   รหัสวิชา  วกศท ๑๖๕                                                                      ภาควิชา-

การสอบ เกณฑ์การให้คะแนน
5 4 3 2 1 0

สมาชิกในกลุ่ม
มีการเตรียม
พร้อม

ไม่เตรียม
ไม่พร้อม

ไม่เตรียมไม่
พร้อม

สอบ

ประยุกต์ใช้ ประยุกต์ 
ดดัแปลง 
ท่าออก
กำาลังกายอย่าง
เหมาะสม
และต่อเนื่อง

เลียนแบบ
ท่าออกกำาลัง
กายอย่าง
เหมาะสม
และต่อเนื่อง

ประยุกต์ ท่า
ออกกำาลังกาย
อย่างเหมาะสม

ดัดแปลง 
ท่าออกกำาลัง
กายอย่าง
เหมาะสม

เลียนแบบ
ท่าออก
กำาลังกายอย่าง
เหมาะสม

ไม่มาทำาการ
สอบ

แสดงออก สลับนำา
ทุกคน 
มีส่วนร่วม

สลับนำา
บางคน 
มีส่วนร่วม

นำาอยู่คนเดียว
มีส่วนร่วม

ไม่มี
คนนำา
มีส่วนร่วม

ไม่มี
คนนำา
ไม่มี
ส่วนร่วม

ไม่มาทำาการ
สอบ

ส่งเสริมสุขภาพ ส่งเสริม
สมรรถภาพทาง
กาย ใจ
และอารมณ์

ส่งเสริม
สมรรถภาพทาง
กาย ใจ

ส่งเสริม
สมรรถภาพทาง
กาย

มีความเส่ียงต่อ
ความปลอดภัย

มีอันตราย ไม่มาทำาการ
สอบ

ส่ือสารและถ่ายทอด
สนุกสนาน

สามารถให้ผู้
ตาม และผู้ท่ีอยู่
บริเวณใกล้คียง
มีอารมณ์ร่วม
ตลอดเวลา

สามารถให้ผู้
ตาม และผู้ท่ีอยู่
บริเวณใกล้คียง
มีอารมณ์ร่วม
เปนนช่วงๆ

สามารถให้ผู้
ตาม 
มีอารมณ์ร่วม
ตลอดเวลา

สามารถให้ผู้
ตาม 
มีอารมณ์ร่วม
เปนนช่วงๆ

สนุนสนาน
เฉพาะกลุ่มตัว
เอง

ไม่มาทำาการ
สอบ

(๒)  การตดัสินผล
ก. เกณฑ์และเงื่อนไขการวดัผล และการประเมินผลเปนนไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าดว้ย        การ
ศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี และประกาศวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีการกฬีา  เรื่องการ
ศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับปัจจุบัน โดยใช้สัญลักษณ์ O, S, U

    ข. ระดับคะแนนการตดัสิน

ระดบัคะแนน สัญลักษณ์ ผลการประเมิน
๙o-๑๐๐ O Outstanding
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   รายวิชาศึกษาท่ัวไปและวิชาเลือกเสรี                                                    ระดับปริญญาตรี                                          
   ช่ือรายวิชา  แอโรบิกเพื่อสุขภาพและนันทนาการ                                      วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา                  
   รหัสวิชา  วกศท ๑๖๕                                                                      ภาควิชา-

๖๐-๘๙ S Satisfied
 ต่ำากวา่ ๖๐ U Unsatisfied

 (๓) การสอบแก้ตัว (ถ้ารายวชิากำาหนดให้มีการสอบแก้ตัว)
๑. กรณีที่นักศกึษาตดิ I เน่ืองจากขาดสอบโดยมีเหตุผลความจำาเปนน หลังจากสอบแก้ตัวแล้ว การให้ผล

การศึกษา จะไดผ้ลการเรียนตามจริง
๒. กรณีที่นักศกึษาตดิ I เน่ืองจากการสอบไม่ผ่านทักษะกฬีา จะให้สิทธิ์สอบแก้ตัวไดไ้ม่เกิน 2 ครัง้ภายใน

ระยะเวลาทีก่ำาหนด และหลังจากสอบแก้ตัวแล้ว การให้ผลการศึกษาจะได้ผลการเรียนตามจริง

๓.  กิารองทธรณ์ของนักิศึกิษา
กรณทีี่นักศึกษามีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการเรียน สามารถติดตอ่สอบถามขอดูคะแนนกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาได้ โดยนักศึกษาต้องเขียนคำาร้องที่งานบริการการศึกษา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
กีฬา ชั้น ๒ และหากยังไม่ไดร้ับความกระจา่งหรือเคลือบแคลงสงสัย นักศกึษาสมารถยื่นคำาร้องตอ่รอง
คณบดีฝ่ายการศกึษากอ่นปริญญาและกิจการนักศึกษา และคณบดี ไดต้ามลำาดับ 
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   รายวิชาศึกษาท่ัวไปและวิชาเลือกเสรี                                                    ระดับปริญญาตรี                                          
   ช่ือรายวิชา  แอโรบิกเพื่อสุขภาพและนันทนาการ                                      วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา                  
   รหัสวิชา  วกศท ๑๖๕                                                                      ภาควิชา-

หมวดที ่๖  ทรัพยากิรประกิอบกิารเรียนกิารสอน

1. ตำาราและเอกิสารหลักิ (Required Texts)
1)  Carol K. Armbruster, Mary M. Yoke. (2009). Methods of Group Exercise Instruction. 

United States: Human Kinetics.

๒. เอกิสารและข้อมูลแนะนำา (Suggested Materials)
1) Lawrence, D. (2004). Exercise To Music. Bloomsbury Sport.
2) Hall, J. (2002). The Exercise Bible. Kyle Cathie.
3) Les Mills International. (1999). Body Combat Instructor Manual. New Zealand: Les 

Mills.
4) Les Mills International. (1999). Body Jam Instructor Manual. New Zealand: Les Mills. 

๓.  ทรัพยากิรอื่นๆ (ถ้ามี)
 -
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   รายวิชาศึกษาท่ัวไปและวิชาเลือกเสรี                                                    ระดับปริญญาตรี                         
   ช่ือรายวิชา  แอโรบิกเพื่อสุขภาพและนันทนาการ                                      วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
   รหัสวิชา  วกศท ๑๖๕                                                                      ภาควิชา-
                     

หมวดที ่๗ กิารประเมินและปรับปรงงกิารดำาเนินกิารของรายวิชา

๑.  กิลยงทธ์กิารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักิศึกิษา
๑. ให้นักศกึษาสะท้อนความคิดและเสนอแนะเพื่อปรับปรุงเน้ือหาและหรือวิธีการและหรือกิจกรรมการ

เรียนการสอน
๒. ให้อาจารย์ผู้สอนประชุมถอดบทเรียนเพื่อปรับปรุงพัฒนาเน้ือหาและหรือวิธีการและหรือกิจกรรมการ

เรียนการสอน

๒.  กลยทุธ์การประเมินการสอน 
๑.ให้นักศึกษาประเมินผู้สอนประเด็นต่อไปน้ี

๑. ความตรงเวลา
๒. การแต่งกาย และบุคลิกภาพ
๓. คำาพดูสุภาพเหมาะสม
๔. การแจ้ง การจดัชั้นเรียน และการสรุปเน้ือหาตามวตัถุประสงค์การเรียนรู้
๕. ความสามารถเรื่องการถ่ายทอดความรู้และจัดการเรียนรู้
๖. การเปิดโอกาสให้นักศึกษาไดซั้กถามและแสดงความคดิเห็น
๗. การเป็นแบบอย่างที่ดี สอดแทรกคณุธรรมจริยธรรมระหว่างสอน

๒. ประเมินจากการสังเกตการสอนโดยผู้ไดร้ับมอบหมายจากวิทยาลัยวิทยาศาสต์และเทคโนโลยีการกีฬา
ประเด็นต่อไปน้ี

๑. ความตรงเวลา
๒. การแต่งกาย และบุคลิกภาพ
๓. คำาพดูสุภาพเหมาะสม
๔. การแจ้ง การจดัชั้นเรียน และการสรุปเน้ือหาตามวตัถุประสงค์การเรียนรู้
๕. ความสามารถเรื่องการถ่ายทอดความรู้และจัดการเรียนรู้
๖. การเปิดโอกาสให้นักศึกษาไดซั้กถามและแสดงความคดิเห็น
๗. การเป็นแบบอย่างที่ดี สอดแทรกคณุธรรมจริยธรรมระหว่างสอน

๓. อาจารย์ผู้สอนประเมินตนเอง ประเด็นต่อไปน้ี
๑. ความพงึพอใจของผู้สอนต่อผลการสอน
๒. ข้อดีหรือจดุแข็งของการจดัการเรียนการสอน
๓. ข้อที่ควรปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนาการสอนครั้งตอ่ไป
๔. ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้เตรยีมสอน
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   รายวิชาศึกษาท่ัวไปและวิชาเลือกเสรี                                                    ระดับปริญญาตรี                         
   ช่ือรายวิชา  แอโรบิกเพื่อสุขภาพและนันทนาการ                                      วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
   รหัสวิชา  วกศท ๑๖๕                                                                      ภาควิชา-

๓.  การปรับปรุงการสอน   นำาผลการประเมินการเรียนการสอน (มคอ.๕) และผลการประเมินการจดัการเรียน
การสอนโดยนักศกึษาและคณะผู้สอนมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการสอนภายหลังสิ้นภาคการศึกษา

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา
จัดกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ประเด็นตอ่ไปน้ี
๑. เป้าหมายที่กำาหนดมีความชดัเจนและเป็นไปได้
๒. ประสบการณ์การเรียนรู้เหมาะสมกับเป้าหมาย
๓. ประสบการณ์การเรียนรูก้ระตุ้นให้นักศึกษามีทักษะการเรียนรูด้ว้ยตนเอง
๔. การวัดผลการประเมินผลเหมาะสมกับเป้าหมายและการจดัประสบการณก์ารเรียนรู้
๕. นำาข้อมูลการประเมินครั้งก่อนมาปรับปรุง

๕.  การดำาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
เมื่อสิ้นสุดปีการศกึษา คณาจารย์ประชุมเพื่อพจิารณาสรปุผลการประเมินรายวิชาและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
เพื่อกำาหนดประเด็นที่ควรปรับปรุงในการสอนครั้งตอ่ไป ปีละ ๑ ครัง้
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   รายวิชาศึกษาท่ัวไปและวิชาเลือกเสรี                                                    ระดับปริญญาตรี                                
   ช่ือรายวิชา  แอโรบิกเพื่อสุขภาพและนันทนาการ                                      วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา        
   รหัสวิชา  วกศท ๑๖๕                                                                      ภาควิชา-
                     

ภาคผนวกิ
ความสอดคล้องระหววางรายวิชากัิบหมวดวิชาศึกิษาทั่วไป

ตารางท่ี ๑  ความสัมพันธร์ะหว่าง CLOs และ MU-GE Module LOs  (หมายเลขในตาราง = Sub LOs)
วกศท ๑๙๕  แอโรบิกเพื่อ
สุขภาพและนันทนาการ

ผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (MU-GE LOs)
MLO1 MLO2 MLO3 MLO4 MLO5 MLO6 MLO7 MLO8 MLO9

CLO1 อธิบายแนวคดิ หลัก
การ คุณค่า และความสัมพันธ์
เชื่อมโยงเรื่องสุขภาพองค์รวม
มิตติ่างๆ กับการออกกำาลังกาย
แบบแอโรบิกเพื่อสุขภาพได้

1.1

CLO2 ประยุกต์ความรูแ้ละ
ประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อ
สรา้งเสริมสุขภาพองค์รวมมิติ
ตา่งๆ กับการออกกำาลังกาย
แบบแอโรบิกเพื่อสุขภาพได้

2.2

CLO3 วิเคราะห์และสังเคราะห์
ประเด็นสำาคัญเรื่องสุขภาพกับ
สถานการณ์ในชวีิตและสังคมที่
แตกต่างหลากหลายอย่างเปนน
องคร์วมดว้ยการออกกำาลังกาย
แบบแอโรบิกเพื่อสุขภาพได้

1.1
1.4

2.2 3.1
3.2

4.2
4.3

5.1 6.3
6.4

7.2
7.3

9.1
9.2

CLO4  สื่อสารและถ่ายทอดวิธี
การส่งเสริมสุขภาพแก่คนใน
ครอบครัว ผู้อื่น ชุมชนและ
สังคมดว้ยการออกกำาลังกาย
แบบแอโรบิกเพื่อสุขภาพได้
อยา่งชัดเจน ถูกตอ้ง

6.3
6.4

7.2
7.3

8.1
8.2
8.3

ตารางท่ี ๒  คำาอธบิาย MU-GE LOs และ Sub LOs ที่รายวิชารับผิดชอบ
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   รายวิชาศึกษาท่ัวไปและวิชาเลือกเสรี                                                    ระดับปริญญาตรี                                
   ช่ือรายวิชา  แอโรบิกเพื่อสุขภาพและนันทนาการ                                      วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา        
   รหัสวิชา  วกศท ๑๖๕                                                                      ภาควิชา-

MU-GE Los Sub LOs
MLO1 create & construct an argument 
effectively as well as identify, critique and
evaluate the logic & validity of arguments

1.1 identify concepts related to the context of learned 
issues/topics

MLO2   select & use techniques and 
methods to solve open-ended, ill-defined 
and multistep problems

2.2 make judgement & decision through correct analysis, 
inferences, and evaluations on quantitative basis and multiple 
perspectives

MLO3   acquire specific strategies & skills 
within a particular discipline and adapt 
them to a new problem or situation

3.1 connect, synthesize and/or transform ideas or solutions 
within a particular framework

3.2 integrate alternative, divergent, or contradictory perspectives 
or ideas in the solution of a problem or question

MLO4 create a novel or unique ideas, 
question, format, or product within a 
particular framework

4.2. articulate the rationale for & consequences of his/her solution- 
identify opportunities & risk
4.3 implement innovation through process management approach  

MLO5 explore and situate oneself in a 
new physical environment and 
intellectual perspectives

5.1 demonstrate cultural competencies and adaptabilities in 
different working environments

MLO6 act autonomously within context 
of relationships to others, law, rules, 
codes, and values

6.3  exhibit characteristics of responsible citizenship
6.4   work effectively in diverse team (and multi-cultural settings)

MLO7 apply ethical frameworks or 
principles and consider their implications 
in his/her decision-making and interacting 
with others

7.2   guide & lead others
7.3 apply principle of ethical leadership, collaborative engagement, 
and respect diversity  

MLO8 use a variety of means/ 
technologies to communicate effectively 
and purposefully-  e.g., share 
information/ knowledge, express ideas, 
demonstrate or create individual & group 
product, etc.  

8.1 communicate/present ideas effectively both oral & written 
forms, proper to a range of audience groups, such as verbal 
discussion with peers, project report.  

MLO9 collaborate and work effectively as
part of a student group/team member to 
arrive at the team shared-goals in time

9.1 collaborate effectively with others as a responsible team 
member to achieve team goals in time

9.2 interact with others respectfully, whether as a team member or 
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   รายวิชาศึกษาท่ัวไปและวิชาเลือกเสรี                                                    ระดับปริญญาตรี                                
   ช่ือรายวิชา  แอโรบิกเพื่อสุขภาพและนันทนาการ                                      วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา        
   รหัสวิชา  วกศท ๑๖๕                                                                      ภาควิชา-

MU-GE Los Sub LOs
leader, to create a productive teamwork

MU-GE Module LOs: At the end of studying MU-GE Module, successful students will be able to

Competences LOs: Sub LOs:

1. Critical thinking & Analysis: Use 
various sources and methods to 
collect and manage  data &     
information and make a logical 
judgement and decision to arrive 
at solution or problem solving 
relevant to real-world 
issues/problems

1. create & construct an argument 
effectively as well as identify, critique
and evaluate the logic & validity of 
arguments 

1. identify concepts related to the context of learned issues/topics
2. demonstrate ICT literacy: use appropriate technology to find, evaluate, and ethically 

use information 
3. collect, analyses, synthesize data, & evaluate information and ideas from multiple 

sources relevant to issues/problems
4. synthesize information to arrive at logical reasoning

2.  select & use techniques and methods 
to solve open-ended, ill-defined and 
multistep problems

1. apply simple mathematical methods to the solution of ‘real-world’ problems 
2. make judgement & decision through correct analysis, inferences, and evaluations on 

quantitative basis and multiple perspectives
3. apply concept of process management to solve problems

2.  Creativity & Innovation: Shows 
capability to initiate alternative/ 
new ways of thinking, doing things
or solving problems to improve 
his/her or team solutions/results 
by  applying the evidence-based 
process management concepts 

3.  acquire specific strategies & skills 
within a particular discipline and adapt
them to a new problem or situation

1. connect, synthesize and/or transform ideas or solutions within a particular 
framework

2. integrate alternative, divergent, or contradictory perspectives or ideas in the solution 
of a problem or question

4.  create a novel or unique ideas, 
question, format, or product within a 
particular framework

  1. Create an original explanation or solution to the issues/problems 
  2. articulate the rationale for & consequences of his/her solution- identify opportunities & risk
  3. implement innovation through process management approach  

5.  explore and situate oneself in a new 
physical environment and 
intellectual perspectives

1. demonstrate cultural competencies and adaptabilities in different working 
environments

2. resort to multi-dimensional settings and tools to acquire knowledge and skills relevant
to the problem or situation at hand

3. Global perspectives & Ethics: 
Express one’s own ideas, 
interact with others, guide or 
lead team, as proper, as an 
ethically- engaged and 
responsible member of the 
society

6. act autonomously within context of 
relationships to others, law, rules, 
codes, and values 

1.  demonstrate an understanding of the principles upon which sustainable ecosystems and 
societies are built

2.  identify the national & global challenges associated with current economic, political, and 
social systems 

3.  exhibit characteristics of responsible citizenship
4.  work effectively in diverse team (and multi-cultural settings)

7. apply ethical frameworks or principles 
and consider their implications in 
his/her decision-making and interacting
with others

1.  identify ethical issues and recognize different viewpoint and ideologies 
2.  guide & lead others
3.  apply principle of ethical leadership, collaborative engagement,   and respect diversity  

4. Communication:  communicate 
effectively and confidently using
oral, visual, and written 
language

8.  use a variety of means/ technologies 
to communicate effectively and 
purposefully-  e.g., share 
information/ knowledge, express 
ideas, demonstrate or create 
individual & group product, etc.  

1.  communicate/present ideas effectively both oral & written forms, proper to a range of 
audience groups, such as verbal discussion with peers, project report.  

2.  prepare a purposeful oral presentation designed to increase knowledge, to foster 
understanding, or to promote change in the listeners’ attitudes, values, beliefs, or behaviors.

3.  prepare written documents to express ideas/solutions using different writing technologies, and
mixing texts, data, and images.

4.  demonstrate competence in a second or additional language
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   รายวิชาศึกษาท่ัวไปและวิชาเลือกเสรี                                                    ระดับปริญญาตรี                                
   ช่ือรายวิชา  แอโรบิกเพื่อสุขภาพและนันทนาการ                                      วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา        
   รหัสวิชา  วกศท ๑๖๕                                                                      ภาควิชา-

Competences LOs: Sub LOs:

5. Collaboration and Working with
team: collaborate and work 
effectively with team to arrive 
at team goals

9.  collaborate and work effectively as 
part of a student group/team 
member to arrive at the team 
shared-goals in time

1.  collaborate effectively with others as a responsible team member to achieve team goals in 
time

2.  interact with others respectfully, whether as a team member or leader, to create a productive
teamwork
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