
   รายวิชาศึกษาท่ัวไปและวิชาเลือกเสรี                                                      ระดับปริญญาตรี                              
   ช่ือรายวิชา เปตองเพื่อสุขภาพ                                                              วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา       
   รหัสวิชา  วกศท ๑๗๒                                                                       ภาควิชา-
                     

มคอ.๓   รายละเอียดของรายวิชา

หมวดที ่๑ ขอ้มูลทั่วไป

๑.  รหัสและช่ือรายวิชา  
ภาษาไทย     วกศท ๑๗๒  เปตองเพื่อสุขภาพ
ภาษาอังกฤษ    SPGE 172  Petaunque  for Health

๒.  จำานวนหนววยกิิต        ๒ (๑-๒-๓) หน่วยกิต  
(ทฤษฎี ๑ ชม.  ปฏิบัติ  ๒  ชม.  เรียนรู-้ค้นควา้ดว้ยตวัเอง ๓ 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
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   รายวิชาศึกษาท่ัวไปและวิชาเลือกเสรี                                                      ระดับปริญญาตรี                              
   ช่ือรายวิชา เปตองเพื่อสุขภาพ                                                              วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา       
   รหัสวิชา  วกศท ๑๗๒                                                                       ภาควิชา-

๔.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวชิา  และอาจารยผู้์สอน
๔.๑  อาจารย์ผูร้ับผิดชอบรายวิชา

นางสาวอำาภา    สุจณิโณ  
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวทิยาลัยมหิดล
โทร. 02-441-4296-8 ตอ่ 204   e-mail: ampha.suj@mahidol.ac.th  

๔.๒  อาจารย์ผู้สอน        
นางสาวอำาภา    สุจณิโณ  
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวทิยาลัยมหิดล
โทร. 02-441-4296-8 ตอ่ 204   e-mail: ampha.suj@mahidol.ac.th  

๕.  ภาคกิารศึกิษา / ช้ันปีท่ีเรียน
๕.๑ ภาคการศึกษาที่  ๑ และ ๒  นักศึกษาทกุชั้นปี
๕.๒ จำานวนผู้เรียนที่รบัได้  ๓๐ - ๕๐ คน/กลุ่ม

๖.  รายวิชาท่ีต้องเรียนมากิวอน (Pre-requisite)  
ไม่มี

๗.  รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกินั (Co-requisites)
ไม่มี    

๘.  สถานท่ีเรียน     สนามกีฬาเปตอง  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

๙.  วันท่ีจัดทำาหรือปรับปรงงรายละเอียดของรายวชิาครั้งลวาสงด
วันที่.........เดือน.......................พ.ศ. ........
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   รายวิชาศึกษาท่ัวไปและวิชาเลือกเสรี                                                      ระดับปริญญาตรี                              
   ช่ือรายวิชา เปตองเพื่อสุขภาพ                                                              วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา       
   รหัสวิชา  วกศท ๑๗๒                                                                       ภาควิชา-

หมวดที่ ๒ จงดมงวงหมายและวัตถงประสงค์

1. จงดมงวงหมายของรายวิชา (Course Goals)  
นักศึกษามคีวามรู ้มีทกัษะการเล่น และสามารถการจดัการแข่งขันเปตอง  รวมทั้งเห็นคุณค่าของการออก
กำาลังกายโดยการนำากฬีาเปตองไปใช้ในการออกกำาลังกายและสรา้งความสัมพันธก์ับผู้อื่น  มีคุณลกัษณะอันดี
งามของการเปนนสมาชิกที่ดีของสังคม การเคารพกฎเกณฑ์ กตกิา ความมีวินัยและน้ำาใจนักกีฬา 

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

๑. มีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับกฎ กตกิาการเล่น วธิีการจบัลูก การวางลูก การโยน และการตีลูกเปตอง 
๒. มีทกัษะในการจับลูกในอุ้งมือเพื่อใชใ้นการวาง ทักษะในการจบัลูกบริเวณปลายมือเพื่อใช้ในการ
ตี และเลือกวิธีการเล่นที่เหมาะสม คอื การเปนนผู้วางลูกให้อยู่ใกล้แก่น หรือผู้ตกีระทบลูก 
๓. เห็นคุณค่าและมีเจตนคติที่ดตี่อการออกกำาลังกายหรือเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพและการทำางานเปนนทีมร่วม

กับคนอื่น 
๔. สามารถจัดแข่งขัน เปนนผู้กรรมการตดัสิน และแนะนำาให้กับชุมชนและสังคม    

 ๒.๒ ผลลพัธ์กิารเรยีนรูร้ะดบัรายวชิา (Course-level Learning Outcomes: CLOs)
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศกึษาที่สำาเรจ็การศึกษาในรายวิชา สามารถ  (CLOs)  
๑.  CLO1 อธิบายกฎ กตกิาการเล่นและการแข่งขันกีฬาเปตองได ้
๒.  CLO2 ปฏิบัติทักษะการโยนเพื่อให้ลูกเปตองอยู่ใกล้ลูกแก่น และการโยนเพื่อตีกระทบลูก หรือจดุที่

กำาหนดไดอ้ย่างแม่นยำาและสม่ำาเสมอ ดว้ยความอดทน
๓. CLO3 ออกแบบกิจกรรม วธิกีารเล่นเปนนทีม 3 คน   ทีม 2 คน และการเล่นเดี่ยว รว่มกับเพื่อน เพื่อใช้

ในการออกกำาลังกายและสร้างความสัมพนัธ์กับผู้อื่น ผ่านการทำางานเปนนทีม 
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   รายวิชาศึกษาท่ัวไปและวิชาเลือกเสรี                                                      ระดับปริญญาตรี                                   
   ช่ือรายวิชา เปตองเพื่อสุขภาพ                                                              วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา            
   รหัสวิชา  วกศท ๑๗๒                                                                       ภาควิชา-

หมวดที ่๓ ลักิษณะและกิารดำาเนินกิาร

๑. คำาอธิบายรายวิชา  (Course Description)

ทักษะการเล่นเปตองเพื่อสุขภาพ  การแข่งเดี่ยว การแข่งทีม กฎกติกามารยาท การบาดเจ็บและความปลอดภัย 
การเก็บรักษาอุปกรณ์ 

Petanque for health; skills for individual and team; rules, regulations, and manners;  injuries 
and safety; equipment maintenance

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 เปตองเพื่อสุขภาพ                                                              วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา            
   รหัสวิชา  วกศท ๑๗๒                                                                       ภาควิชา-

หมวดที่ ๔  กิารพัฒนาผลกิารเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชาของนักิศึกิษา

1.  สรงปสั้นๆ เกิี่ยวกิับความรู ้หรอืทักิษะท่ีรายวิชามงวงหวังท่ีจะพัฒนานักิศึกิษา (CLOs) 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศกึษาที่สำาเรจ็การศึกษาในรายวิชา จะสามารถ  

๑.  CLO1 อธิบายกฎ กตกิาการเล่นและการแข่งขันกีฬาเปตองได ้
๒.  CLO2 ปฏิบัติทักษะการจบัลูก การโยนเพื่อให้ลูกเปตองอยู่ใกล้ลูกแก่น และการโยนเพื่อตกีระทบลูก หรือ

จุดทีก่ำาหนดไดอ้ย่างแม่นยำา และสม่ำาเสมอ ดว้ยความอดทน 
๓.  CLO3 ออกแบบกิจกรรม วธิีการเล่นเปนนทีม 3 คน   ทมี 2 คน และการเล่นเดี่ยว รว่มกบัเพื่อน เพื่อใช้ใน

การออกกำาลังกายและสร้างความสัมพนัธ์กับผู้อื่น ผ่านการทำางานเปนนทีม 

๒. วธีิกิารจัดประสบกิารณ์กิารเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความรู้ หรือ ทักิษะ ในข้อ ๑   และกิารวดัผลลัพธ์กิารเรียนรู้ของ
รายวิชา  

 

รหัสวิชา วิธีกิารจัดกิารสอน/
ประสบกิารณ์กิารเรยีนรู้

วิธีกิารวัดผลลัพธ์
กิารเรียนรู้

  CLO1  อธิบายกฎ กตกิาการเล่นและการ
แข่งขันกีฬาเปตอง

1. การบรรยาย สาธติ 
2. นำาเสนอรายงานเดี่ยว

สอบเก็บคะแนนระหว่าง
เรียน

CLO2  ปฏิบัติทักษะการจับลูก การโยน
เพื่อให้ลูกเปตองอยู่ใกล้ลูกแก่น และการ
โยนเพื่อตีกระทบลูก ไปยังจุดที่กำาหนดได้
อย่างแม่นยำาและสม่ำาเสมอ ดว้ยความ
อดทน  

๑. การบรรยาย 
๒. สาธติวิธกีารจับลูก
๓. ฝึกปฏิบัติ

สอบปฏิบัติ

CLO3 ออกแบบกิจกรรม วธิีการเล่นเปนน
ทีม 3 คน   ทีม 2 คน และการเล่นเดี่ยว 
รว่มกับเพื่อน เพื่อใช้ในการออกกำาลงักาย
และสร้างความสัมพนัธ์กับผู้อื่น ผ่านการ
ทำางานเปนนทีม

๑. การบรรยาย สาธิต 
๒. ฝึกปฎิบัติ

เก็บคะแนนจากการ
แข่งขัน
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   รายวิชาศึกษาท่ัวไปและวิชาเลือกเสรี                                                      ระดับปริญญาตรี                                        
   ช่ือรายวิชา เปตองเพื่อสุขภาพ                                                              วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา                 
   รหัสวิชา  วกศท ๑๗๒                                                                       ภาควิชา-
                     

หมวดที ่๕  แผนกิารสอนและกิารประเมินผล
1. แผนกิารสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อเรื่อง/รายละเอียด
จำานวน ชม.

กจิกรรมการเรียน
การสอน/สื่อทีใ่ช้

ผู้สอนกิจกรรม 
ในชั้นเรียน

ฝึก
ปฏิบัติ

๑ แนะนำากระบวนวิชาและการเรียนการสอน
- มารยาท การแต่งกาย การเข้าชั้นเรียนและ
การรว่มกิจกรรม การวดัและประเมินผล
- หลักและวิธกีารออกกำาลังกาย
- คุณคา่และประโยชน์ของการออกกำาลังกาย
- การเตรียมตวัก่อนออกกำาลังกาย
- การอบอุ่นรา่งกาย
- การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย (Body 
conditioning)
- การประเมินสมรรถภาพทางกาย (Fitness 
testing and Evaluating)

๑ ๒ บรรยาย
ฝึกปฏิบัติ

อำาภา

๒ คุณค่าของกฬีาเปตอง ประวัตคิวามเปนน
มาของกีฬาเปตอง กตกิา วธิีการเล่น การ
เลือกและบำารุงรักษาอุปกรณ์
- การแต่งกาย
- ลูกบูล
- ลูกเป้า
- สนาม

๑ ๒
อธิบาย
สาธติ

ฝึกปฏิบัติ
มอบหมายทำา

รายงาน

อำาภา

๓ ทักษะพื้นฐานการเล่นเปตอง
- การโยนลกูเป้า
- การโยนลกูเลียด

๑ ๒ อธิบาย
สาธติ

ฝึกปฏิบัติ
ส่งรายงาน

อำาภา

๔ ทักษะพื้นฐานการเล่นเปตอง
- การโยนลูกโดง่

๑ ๒ อธิบาย
สาธติ

ฝึกปฏิบัติ

อำาภา
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   รายวิชาศึกษาท่ัวไปและวิชาเลือกเสรี                                                      ระดับปริญญาตรี                                        
   ช่ือรายวิชา เปตองเพื่อสุขภาพ                                                              วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา                 
   รหัสวิชา  วกศท ๑๗๒                                                                       ภาควิชา-

สัปดาห์ที่ หัวข้อเรื่อง/รายละเอียด
จำานวน ชม.

กจิกรรมการเรียน
การสอน/สื่อทีใ่ช้

ผู้สอนกิจกรรม 
ในชั้นเรียน

ฝึก
ปฏิบัติ

สอบลูกเลียด
๕ ทักษะพื้นฐานการเล่นเปตอง

- การโยนลูกโค้ง
๑ ๒ อธิบาย

สาธิต
ฝึกปฏิบัติ

สอบลูกโด่ง 

อำาภา

๖ ทักษะพื้นฐานการเล่นเปตอง
- การตีลกูกระทบ

๑ ๒ อธิบาย
สาธติ

ฝึกปฏิบัติ
สอบลูกโค้ง

อำาภา

๗ การวางแผนการเล่น ๑ ๒ อธิบาย
สาธติ

ฝึกปฏิบัติ
สอบการตลีูก

กระทบ
สอบกติกาการ

แข่งขัน

อำาภา

๘ ฝึกการเล่น
- ประเภทเดี่ยว
- การวิเคราะห์ เกมส์เดี่ยว

๑ ๒ อธิบาย
สาธติ

ฝึกปฏิบัติ
แข่งขันเดี่ยวให้

ครบ ๕ คู่ 
(เก็บคะแนน)

อำาภา

๙ ฝึกการเล่น
- ประเภททีม 2 คน
- การวางแผนการเล่นคู่ (ภายใตก้ตกิา คู่ต่าง
ได้แก่ คูต่้องเปนนต่างเพศ หรือตา่งคณะ หรือ
ตา่งชั้นปี เพือ่ต้องการให้มีการแลกเปลี่ยน)

๑ ๒ อธิบาย
สาธติ

ฝึกปฏิบัติ
แข่งขันคู่ให้ครบ

๕ คู่
(เก็บคะแนน)

อำาภา
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   รายวิชาศึกษาท่ัวไปและวิชาเลือกเสรี                                                      ระดับปริญญาตรี                                        
   ช่ือรายวิชา เปตองเพื่อสุขภาพ                                                              วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา                 
   รหัสวิชา  วกศท ๑๗๒                                                                       ภาควิชา-

สัปดาห์ที่ หัวข้อเรื่อง/รายละเอียด
จำานวน ชม.

กจิกรรมการเรียน
การสอน/สื่อทีใ่ช้

ผู้สอนกิจกรรม 
ในชั้นเรียน

ฝึก
ปฏิบัติ

๑๐ ฝึกการเล่น
- ประเภททีม 3 คน
- การวางแผนการเล่น 3 คน  (ภายใตก้ตกิา คู่
ตา่งคณะ หรือตา่งชั้นปี เพื่อตอ้งการให้มีการ
แลกเปลี่ยน)

๑ ๒ อธิบาย
สาธติ

ฝึกปฏิบัติ
แข่งขันทีม ๓ คน

ให้ครบ ๕ คู่
(เก็บคะแนน)

อำาภา

๑๑ ฝึกการจดัการแข่งขัน
- การทำาสนามแข่งขัน
- การประชาสัมพันธ์
- การจับสลากแบ่งสาย
- การบันทึกผลและรายงานผล

๑ ๒ อธิบาย
สาธติ

ฝึกปฏิบัติ

อำาภา

๑๒ แข่งขันภายในกลุ่ม (ประเภทเดี่ยว) ๑ ๒ อธิบาย
สาธติ

ฝึกปฏิบัติ

อำาภา

๑๓ แข่งขันภายในกลุ่ม (ประเภท 2 คน) ๑ ๒ อธิบาย
สาธติ

ฝึกปฏิบัติ

อำาภา

๑๔ แข่งขันภายในกลุ่ม (ประเภท 3 คน) ๑ ๒ อธิบาย
สาธติ

ฝึกปฏิบัติ

อำาภา

๑๕ ทดสอบภาคปฏิบัติ
-การวางลูก
-การตกีระทบ

๑ ๒ ฝึกปฏิบัติ
สอบปฏิบัติ

อำาภา

                 รวม ๑๕ ๓๐
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   รายวิชาศึกษาท่ัวไปและวิชาเลือกเสรี                                                      ระดับปริญญาตรี                                        
   ช่ือรายวิชา เปตองเพื่อสุขภาพ                                                              วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา                 
   รหัสวิชา  วกศท ๑๗๒                                                                       ภาควิชา-

๒. แผนกิารประเมินผลลัพธ์กิารเรียนรู้ท่ีคาดหวังระดับรายวิชา CLOs 
๒.๑ กิารวดัและประเมินผลสัมฤทธ์ิในกิารเรียนรู้

กิ.  กิารประเมินเพ่ือพัฒนากิารเรียนรู ้(Formative Assessment)
การวดัและประเมินผลสัมฤทธิ์ ดา้นการประเมินตนเอง มกีารติดตามพฒันาการทักษะของนักศึกษาโดยการ

สังเกตพฤตกิรรมจากการเรียนและซ้อมเพื่อทบทวนบทเรียนเก่าก่อนข้ึนบทเรียนใหม่ทุกคาบ เพื่อดคูวามสามารถ
หากมีผู้ที่ปฏิบัติยังไม่ได้ผู้สอนแนะนำาและบันทึกข้อมูลนักศึกษาไว้เพื่อดูพฒันาการตอ่ไปโดยไม่มีการเก็บคะแนน

ข.  กิารประเมินเพ่ือตัดสินผลกิารเรียนรู้ (Summative Assessment)
(๑) เครื่องมือและน้ำาหนักในการวัดและประเมินผล

ผลลัพธ์กิารเรียนรูฯ้ วธีิกิารวดัผล น้ำาหนักิกิารประเมินผล (รอ้ยละ)
  CLO1  อธิบายกฎ กตกิาการเล่นและการแข่งขัน
กฬีาเปตอง

ซักถาม/งานที่
มอบหมาย

๒๐ ๒๐

CLO2  ปฏิบัติทักษะการจบัลูก การโยนเพื่อให้ลูก
เปตองอยู่ใกล้ลกูแก่น และการโยนเพื่อตีกระทบลูก
ไปยังจุดทีก่ำาหนดไดอ้ย่างแม่นยำาและสม่ำาเสมอ 
ดว้ยความอดทน  

สอบปฏิบัติ ๔๐ ๔๐

CLO3 ออกแบบกิจกรรม วธิกีารเล่นเปนนทีม 3 คน 
ทีม 2 คน และการเล่นเดี่ยว รว่มกบัเพื่อน เพื่อใช้
ในการออกกำาลงักายและสรา้งความสัมพันธก์ับผู้

สอบปฏิบัติ ๔๐ ๔๐
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   รายวิชาศึกษาท่ัวไปและวิชาเลือกเสรี                                                      ระดับปริญญาตรี                                        
   ช่ือรายวิชา เปตองเพื่อสุขภาพ                                                              วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา                 
   รหัสวิชา  วกศท ๑๗๒                                                                       ภาควิชา-

อื่น ผ่านการทำางานเปนนทีม
รวม ๑๐๐

การสอบ เกณฑ์การให้คะแนน
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐

การโยนลูกเปตองให้เข้า
ใกล้ลูกแก่นด้วยวิธีการโยน
ลูกลาดหรือเลียดเดี่ยว 

เข้าในจุดท่ี
กำาหนด ได้ 
๙ - ๑๐ ลูก

เข้าในจุดท่ี
กำาหนด ได้
๗ – ๘ ลูก

เข้าในจุดท่ี
กำาหนดได้ 
๕ - ๖  ลูก

เข้าในจุดท่ี
กำาหนดได้
๓ - ๔  ลูก

เข้าในจุดท่ี
กำาหนดได้
๑ – ๒ ลูก

ไม่สามารถเข้า
ในจุดท่ีกำาหนด
ได้เลย

การโยนลูกเปตองให้เข้า
ใกล้ลูกแก่นด้วยวิธีการโยน
ลูกลาดหรือเลียด หลบ 
(กรณีสนามเรียบ แตม่ีลูก
บังหนา้)

เข้าในจุดท่ี
กำาหนด ได้ 
๙ - ๑๐ ลูก

เข้าในจุดท่ี
กำาหนด  ได้
๗ - ๘  ลูก

เข้าในจุดท่ี
กำาหนด  ได้
๕ - ๖  ลูก

เข้าในจุดท่ี
กำาหนด ได้
๓ -  ๔  ลูก

เข้าในจุดท่ี
กำาหนด ได้
 ๑ – ๒  ลูก

ไม่สามารถเข้า
ในจุดท่ีกำาหนด
ได้เลย

การโยนลูกเปตองให้เข้า
ใกล้ลูกแก่นด้วยวิธีการโยน
ลูกโด่ง(กรณีสนามเปียก
แฉะ)

เข้าในจุดท่ี
กำาหนด ได้ 
๙ - ๑๐ ลูก 

เข้าในจุดท่ี
กำาหนดได้  
๗ – ๘  ลูก

เข้าในจุดท่ี
กำาหนดได้  
๕ - ๖ ลูก

เข้าในจุดท่ี
กำาหนดได้ 
๓ - ๔ ลูก

เข้าในจุดท่ี
กำาหนดได้  
๑ - ๒ ลูก

ไม่สามารถเข้า
ในจุดท่ีกำาหนด
ได้เลย

การโยนลูกเปตองให้เข้า
ใกล้ลูกแก่นด้วยวิธีการโยน
ลูกโค้ง(กรณีมีลูกบังด้าน
หนา้)

เข้าในจุดท่ี
กำาหนด ได้ 
๙ - ๑๐ ลูก

เข้าในจุดท่ี
กำาหนดได้  
๗ - ๘  ลูก

เข้าในจุดท่ี
กำาหนดได้ 
๕ - ๖ ลูก

เข้าในจุดท่ี
กำาหนดได้ 
๓ - ๔ ลูก

เข้าในจุดท่ี
กำาหนดได้ 
 ๑ - ๒ ลูก

ไม่สามารถเข้า
ในจุดท่ีกำาหนด
ได้เลย

การตีลูกกระทบ (ลูกเลียด) ตีลูกได้ตาม
กำาหนดได้ 
๙ - ๑๐ ลูก

ตีลูกได้ตาม
กำาหนดได้ 
๗ - ๘ ลูก

ตีลูกได้ตาม
กำาหนดได้ 
๕ - ๖ ลูก

ตีลูกได้ตาม
กำาหนดได้ 
๓ - ๔ ลูก

ตีลูกได้ตาม
กำาหนดได้  
๑ - ๒ ลูก

ไม่สามารถตีลูก
ให้กระทบได้
เลย

10



       
   รายวิชาศึกษาท่ัวไปและวิชาเลือกเสรี                                                      ระดับปริญญาตรี                                        
   ช่ือรายวิชา เปตองเพื่อสุขภาพ                                                              วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา                 
   รหัสวิชา  วกศท ๑๗๒                                                                       ภาควิชา-

การตีลูกกระทบ (ลูกโด่ง) ตีลูกได้ตาม
กำาหนดได้ 
๙- ๑๐ ลูก

ตีลูกได้ตาม
กำาหนดได้ 
๗ - ๘ ลูก

ตีลูกได้ตาม
กำาหนดได้ 
๕ - ๖ ลูก

ตีลูกได้ตาม
กำาหนดได้ 
๓ - ๔ ลูก

ตีลูกได้ตาม
กำาหนดได้ 
๑ - ๒ ลูก

ไม่สามารถตีลูก
ให้กระทบได้
เลย

การแข่งขันสะสมแต้ม
(เดี่ยว/คู/่ทีม ๓ คน)

แขง่ขันครบ
ตามท่ีกำาหนด 

แขง่ขันมากกว่า 
๘๐ %

แข่งขันมากกว่า 
๖๐ %

แข่งขัน
มากกว่า
๔๐ %

แข่งขัน
มากกว่า
๒๐ %

ไม่ทำาการ
แข่งขันเลย

(๒)  การตดัสินผล
 ก. เกณฑ์และเงื่อนไขการวัดผล และการประเมินผลเปนนไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วา่ดว้ย        
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี และประกาศวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีการกฬีา  เรื่อง
การศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับปัจจุบัน โดยใช้สัญลักษณ์ O, S, U

ข. ระดบัคะแนนการตัดสิน

ระดบัคะแนน สัญลักษณ์ ผลการประเมิน
๙๐-๑๐๐ O Outstanding
๖๐-๘๙ S Satisfied

ต่ำากว่า 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
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   รายวิชาศึกษาท่ัวไปและวิชาเลือกเสรี                                                      ระดับปริญญาตรี                                        
   ช่ือรายวิชา เปตองเพื่อสุขภาพ                                                              วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา                 
   รหัสวิชา  วกศท ๑๗๒                                                                       ภาควิชา-

กรณทีี่นักศึกษามีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการเรียน สามารถติดตอ่สอบถามขอดูคะแนนกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาได้ โดยนักศึกษาต้องเขียนคำาร้องที่งานบริการการศึกษา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
ชั้น ๒ และหากยังไม่ได้รบัความกระจ่างหรอืเคลือบแคลงสงสัย นักศึกษาสมารถยื่นคำาร้องต่อรองคณบดีฝา่ย
การศึกษาก่อนปริญญาและกิจการนักศึกษา และคณบดี ไดต้ามลำาดบั 
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   รายวิชาศึกษาท่ัวไปและวิชาเลือกเสรี                                                      ระดับปริญญาตรี                                        
   ช่ือรายวิชา เปตองเพื่อสุขภาพ                                                              วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา                 
   รหัสวิชา  วกศท ๑๗๒                                                                       ภาควิชา-

หมวดที ่๖  ทรัพยากิรประกิอบกิารเรียนกิารสอน

1. ตำาราและเอกิสารหลักิ (Required Texts)
1) พันธ์ศกัดิ์  วอนวงษ์. (๒๕๔๗). เปตอง. ปทุมธานี: สกายบุกกส์. 

๒. เอกิสารและข้อมูลแนะนำา (Suggested Materials)
1) วิกพิีเดีย. (๒๕๖๒).เปตอง. สืบค้น ๑ กุมภาพันธ ์๒๕๖๒, จาก https://th.wikipedia.org/wiki/เปตอง

๓.  ทรัพยากิรอื่นๆ (ถ้ามี)
      -
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   รายวิชาศึกษาท่ัวไปและวิชาเลือกเสรี                                                      ระดับปริญญาตรี                       
   ช่ือรายวิชา เปตองเพื่อสุขภาพ                                                              วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
   รหัสวิชา  วกศท ๑๗๒                                                                       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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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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ภาคผนวกิ
ความสอดคล้องระหววางรายวิชากัิบหมวดวิชาศึกิษาทั่วไป

ตารางท่ี ๑  ความสัมพันธร์ะหว่าง CLOs และ MU-GE Module LOs  (หมายเลขในตาราง = Sub LOs)

(รหัสวิชา) SPGE 125
ผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (MU-GE LOs)

MLO1 MLO2 MLO3 MLO4 MLO5 MLO6 MLO7 MLO8 MLO9
 CLO1 อธิบายกฎ กติกาการ
เล่นและการแข่งขันกีฬาเปตอง
ได้

1.1  

CLO2 ปฏิบัติทักษะการโยน
เพื่อให้ลูกเปตองอยู่ใกล้ลูก
แก่น และการโยนเพื่อตี
กระทบลูก หรือจดุที่กำาหนดได้
อย่างแม่นยำา  

2.2

CLO3 ออกแบบกิจกรรม วธิี
การเล่นเปนนทีม 3 คน   ทมี 2 
คน และการเล่นเดี่ยว รว่มกับ
เพื่อน เพื่อใชใ้นการออกกำาลัง
กายและสรา้งความสัมพันธก์ับ
ผู้อื่น ผ่านการทำางานเปนนทีม

1.1
1.4

2.2 3.1
3.2

4.2
4.3

5.1 6.3
6.4

7.2
7.3

8.1
8.2

9.1
9.2

ตารางท่ี ๒  คำาอธบิาย MU-GE LOs และ Sub LOs ที่รายวิชารับผิดชอบ
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
1.4 synthesize information to arrive at logical reasoning

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 3.1 connect, synthesize and/or transform ideas or solutions within a 
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MU-GE Los Sub LOs
within a particular discipline and adapt 
them to a new problem or situation

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 in-
formation/ knowledge, express ide-as, 
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.  
8.2 prepare a purposeful oral presentation designed to increase 
knowledge, to foster under-standing, or to promote change in the 
listeners’ attitudes, values, beliefs, or behaviors

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 
leader, to create a productive teamwork

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

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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