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๑ 

 

มคอ. ๓ รายละเอียดของรายวิชา 

หมวดท่ี ๑ ข/อมูลท่ัวไป 

๑.  รหัสและชื่อรายวิชา   
                  ภาษาไทย      ศศศศ ๑๗๗ กีฬาและการละเล�นในฐานะวัฒนธรรม 
                  ภาษาอังกฤษ        LALA 177 Sports and games as a culture 
 

๒.  จํานวนหน�วยกิต       ๓ (๓-๐-๖) หน�วยกิต 
(ทฤษฎี ๓ ช่ัวโมง ปฏิบัติ ๐ ช่ัวโมง เรียนรูC – คCนควCาดCวยตนเอง ๖ ช่ัวโมง / สัปดาหI) 

 

๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา    
๓.๑  หลักสูตร      จัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ยกเวCนหลักสูตรนานาชาติ) 
๓.๒ ประเภทของรายวิชา   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
๓.๓ รายวิชาน้ีจัดอยู�ในกลุ�ม Literacy (โปรดระบุ) 

   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  ความสัมพันธIระหว�างรายวิชาและค�านิยมองคIกร (โปรดระบุ) 

  M - Mastery       รูCแจCง รูCจริง สมเหตุ สมผล 
  A -  Altruism      มุ�งผลเพื่อผูCอ่ืน 
  H -  Harmony  กลมกลืนกับสรรพส่ิง 
  I  -  Integrity  มั่นคงย่ิงในคุณธรรม 
  D - Determination   แน�วแน�ทํา กลCาตัดสินใจ 
  O - Originality   สรCางสรรคIส่ิงใหม� 
  L -  Leadership  ใฝoใจเปpนผูCนํา 
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๒ 

  

๔.  อาจารย'ผู/รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย'ผู/สอน   
๔.๑  อาจารยIผูCรับผิดชอบรายวิชา ผูCช�วยศาสตราจารยI ดร. อภิลักษณI เกษมผลกูล  

อาจารยIประจํา สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตรI  
     ๐-๒๔๔๑-๔๔๐๑-๔ ต�อ ๑๕๑๘ 
     e-mail: aphilak@yahoo.com 
 
๔.๒  อาจารยIผูCสอน          ผูCช�วยศาสตราจารยI ดร. อภิลักษณI เกษมผลกูล  
 

๕. ภาคการศึกษา / ช้ันป:ที่เรียน   
๕.๑ ภาคการศึกษาท่ี   ภาคการศึกษาท่ี ๑ และ ๒ / ทุกช้ันปv 
๕.๒ จํานวนผูCเรียนท่ีรับไดC  ๕๐ คน / กลุ�ม 

 
๖.  รายวิชาที่ต/องเรียนมาก�อน (ถCามี) (Pre-requisite)    
  ไม�มี 
 
๗.  รายวิชาที่ต/องเรียนพร/อมกัน (ถCามี)  

ไม�มี 
 

๘.  สถานท่ีเรียน    คณะศิลปศาสตรI มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 
 
 

๙.  วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล�าสุด 
  ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๓ 

  

หมวดท่ี ๒ จุดมุ�งหมายและวัตถุประสงค' 
 

๑. จุดมุ�งหมายของรายวิชา 
 ๑.๑. เพ่ือพัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะหIวัฒนธรรมดCานกีฬาและการละเล�น เพื่อใหCเกิดการรูCแจCง รูCจริง ท้ังดCาน
กวCางและลึก (T-Shaped breadth and depth)  

๑.๒. เพ่ือสรCางใหCเกิดการเช่ือมโยงความรูCวัฒนธรรมดCานกีฬาและการละเล�นระหว�างของไทยกับของนานาชาติใหC
นักศึกษามีศักยภาพแข�งขันในระดับโลก ตอบสนองความตCองการของสังคม (Globally Talented)     

๑.๓ เพ่ือประยุกตIองคIความรูCใชCเปpนแนวทางในการออกแบบการท�องเท่ียวเชิงกีฬาและเทศกาลท่ีเก่ียวกับกีฬาและ
การละเล�นในมิติวัฒนธรรมสรCางสรรคIไดC (Creative & innovation) 
 
๒. วัตถุประสงค'ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

๒.๑ วัตถุประสงค'ของรายวิชา (Course Objectives) 
๑) เพื่อใหCนักศึกษาเขCาใจแนวคิดเก่ียวกับกีฬา การเล�นและนันทนาการในฐานะมรดกภูมิปyญญาทางวัฒนธรรม 

๒) เพ่ือใหCนักศึกษาเห็นพัฒนาการของกีฬาและการละเล�นในบริบทสังคมและวัฒนธรรมท้ังของไทยและเทศ         
จนเห็นอัตลักษณIและความเปpนสากล 

๓) เพ่ือใหCนักศึกษาสังเคราะหIความรูCจนเกิดความเขCาใจบทบาทหนCาท่ีของกีฬาและการละเล�นต�อสังคมไทย
นําไปสู�การใชCประโยชนIเชิงพาณิชยIหรือมิติวัฒนธรรมสรCางสรรคIไดC 
 

๒.๒ ผลลัพธ'การเรียนรู/ระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 
เมื่อส้ินสุดการเรียนการสอนแลCว นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ (CLOs)   

๑. CLO1 อธิบายแนวคิดเก่ียวกับกีฬา การเล�นและนันทนาการในฐานะวัฒนธรรม ท้ังในมิติไทยและเทศไดC 
  ๒. CLO2 วิเคราะหIพัฒนาการและบทบาทหนCาท่ีของกีฬาและการละเล�นในบริบทสังคมและวัฒนธรรมไดC  
  ๓. CLO3 ออกแบบการท�องเท่ียวเชิงกีฬาและเทศกาลท่ีเก่ียวกับกีฬาและการละเล�นในมิติวัฒนธรรมสรCางสรรคIไดC
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๔ 

  

หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 
 

๑. คําอธิบายรายวิชา 
 (ภาษาไทย) แนวคิดเก่ียวกับกีฬา การเล�นและนันทนาการ พัฒนาการของกีฬาและการละเล�นในบริบทสังคมและ

วัฒนธรรม บทบาทหนCาท่ีของกีฬาและการละเล�นในสังคมไทย การศึกษาวิเคราะหIกีฬาและการละเล�นไทยในมิติวัฒนธรรม 
 (ภาษาอังกฤษ) Concepts of sports, play, and recreation; evolution of sports and games in social 
and cultural contexts; the functions of sports and games in a society; an analytical study of sports and 
games in multifaceted cultural perspectives  

 
๒. จํานวนชั่วโมงท่ีใช/ต�อภาคการศึกษา 

ทฤษฎี 
(ช่ัวโมง) 

การฝ̂กปฏิบัติ 
(ช่ัวโมง) 

การศึกษาด/วยตนเอง 
(ช่ัวโมง) 

๔๕  ช่ัวโมง 
(๓ ช่ัวโมง x ๑๕ สัปดาหI) 

๐ ช่ัวโมง 
 

๙๐ ช่ัวโมง 
(๖ ช่ัวโมง x ๑๕ สัปดาหI) 

 
๓. จํานวนชั่วโมงต�อสัปดาห'ท่ีอาจารย'ให/คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก�นักศึกษาเป̀นรายบุคคล 
 ๓ ช่ัวโมง / สัปดาหI 
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๕ 

  

หมวดท่ี ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู/ท่ีคาดหวังระดับรายวิชาของนักศึกษา 
 

๑. สรุปส้ันๆ เก่ียวกับความรู/ หรือทักษะที่รายวิชามุ�งหวังที่จะพัฒนานักศึกษา (CLOs)  
       เมื่อส้ินสุดการเรียนการสอนแลCว นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ     

๑. CLO1 อธิบายแนวคิดเก่ียวกับกีฬา การเล�นและนันทนาการในฐานะวัฒนธรรม ท้ังในมิติไทยและเทศไดC 
  ๒. CLO2 วิเคราะหIพัฒนาการและบทบาทหนCาท่ีของกีฬาและการละเล�นในบริบทสังคมและวัฒนธรรมไดC  
  ๓. CLO3 ออกแบบการท�องเท่ียวเชิงกีฬาและเทศกาลท่ีเก่ียวกับกีฬาและการละเล�นในมิติวัฒนธรรมสรCางสรรคIไดC
  
  
๒. วิธีการจัดประสบการณ'การเรียนรู/เพ่ือพัฒนาความรู/ หรือ ทักษะ ในข/อ ๑   และการวัดผลลัพธ'การเรียนรู/ของรายวิชา   
 

CLO วิธีการจัดการสอน / ประสบการณ'
การเรียนรู/ 

วิธีการวัดผลลัพธ'การเรียนรู/ 

CLO1: อธิบายแนวคิดเก่ียวกับกีฬา การ
เล�นและนันทนาการในฐานะวัฒนธรรม 
ท้ังในมิติไทยและเทศไดC 

- บรรยายเชิงปฏิสัมพันธI 
- เป�ดวิดีทัศนI 

- ทําแบบทดสอบ 
- สอบขCอเขียน 
 

CLO2: วิเคราะหIพัฒนาการและบทบาท
หนCาท่ีของกีฬาและการละเล�นในบริบท
สังคมและวัฒนธรรมไดC 

- บรรยายเชิงปฏิสัมพันธI 
- สาธิตและเป�ดวิดีทัศนI 
- อภิปรายกลุ�มย�อย และกลุ�มใหญ� 

- ทําแบบทดสอบ 
- สอบขCอเขียน 
 

CLO3: ออกแบบการท�องเท่ียวเชิงกีฬา
และเทศกาลท่ีเก่ียวกับกีฬาและ
การละเล�นในมิติวัฒนธรรมสรCางสรรคIไดC 

- บรรยายเชิงปฏิสัมพันธI 
- เก็บขCอมูลภาคสนามจากพื้นท่ีจริง 
- ศึกษาและวิเคราะหIกรณีศึกษา 
- อภิปรายกลุ�มย�อย และกลุ�มใหญ� 

- ทําแบบ ทดสอบ 
-ออกแบบและนําเสนอโครงงาน 
- สอบขCอเขียน 
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๖ 

  

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห'ที่ หัวข/อ / รายละเอียด จํานวน (ชม.) กิจกรรมการเรียน 
การสอน / ส่ือที่ใช/ 

ผู/สอน 
กิจกรรม
ในช้ัน
เรียน 

ฝ̂ก
ปฏิบัติ 

๑ ความรูCเบ้ืองตCนเก่ียวกับการศึกษากีฬาและ
การละเล�นในฐานะวัฒนธรรม 

๓ ๐ - บรรยายเชิงปฏิสัมพันธI ผศ.ดร.อภิลักษณI
เกษมผลกูล 

๒ การเล�น และการละเล�นในมุมมองทาง
วัฒนธรรม 
 

๓ ๐ - บรรยายเชิงปฏิสัมพันธI 
- ศึกษาและวิเคราะหI
กรณีศึกษา 
- อภิปรายกลุ�มย�อย และ
กลุ�มใหญ� 
- นําเสนองาน 
- แบบทดสอบ 

ผศ.ดร.อภิลักษณI
เกษมผลกูล 

๓ พัฒนาการในการศึกษาการเล�น การละเล�น 
และกีฬา ในเชิงวัฒนธรรม 
 

๓ ๐ - บรรยายเชิงปฏิสัมพันธI 
- ศึกษาและวิเคราะหI
กรณีศึกษา 
- อภิปรายกลุ�มย�อย และ
กลุ�มใหญ� 
- นําเสนองาน 
- แบบทดสอบ 

ผศ.ดร.อภิลักษณI
เกษมผลกูล 

๔ ระเบียบวิธี แนวคิดและทฤษฎีในการศึกษา
กีฬาและการละเล�น 
ทิศทางและแนวโนCมในการศึกษากีฬาและ
การละเล�น 
 

๓ ๐ - บรรยายเชิงปฏิสัมพันธI 
- ศึกษาและวิเคราะหI
กรณีศึกษา 
- อภิปรายกลุ�มย�อย และ
กลุ�มใหญ� 

ผศ.ดร.อภิลักษณI
เกษมผลกูล 
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๗ 

  

สัปดาห'ที่ หัวข/อ / รายละเอียด จํานวน (ชม.) กิจกรรมการเรียน 
การสอน / ส่ือที่ใช/ 

ผู/สอน 
กิจกรรม
ในช้ัน
เรียน 

ฝ̂ก
ปฏิบัติ 

 - นําเสนองาน 
- แบบทดสอบ 

๕ กีฬาและการละเล�นในวัฒนธรรมตะวันตก 
 

๓ ๐ - บรรยายเชิงปฏิสัมพันธI 
- ศึกษาและวิเคราะหI
กรณีศึกษา 
- อภิปรายกลุ�มย�อย และ
กลุ�มใหญ� 
- นําเสนองาน 
- แบบทดสอบ 

ผศ.ดร.อภิลักษณI
เกษมผลกูล 

๖ กีฬาและการละเล�นในวัฒนธรรม
ตะวันออก 
 

๓ ๐ - บรรยายเชิงปฏิสัมพันธI 
- ศึกษาและวิเคราะหI
กรณีศึกษา 
- อภิปรายกลุ�มย�อย และ
กลุ�มใหญ� 
- นําเสนองาน 
- แบบทดสอบ 

ผศ.ดร.อภิลักษณI
เกษมผลกูล 

๗ กีฬาและการละเล�นในวัฒนธรรมไทย 
 

๓ ๐ - บรรยายเชิงปฏิสัมพันธI 
- ศึกษาและวิเคราะหI
กรณีศึกษา 
- อภิปรายกลุ�มย�อย และ
กลุ�มใหญ� 
- นําเสนองาน 
- แบบทดสอบ 

ผศ.ดร.อภิลักษณI
เกษมผลกูล 
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๘ 

  

สัปดาห'ที่ หัวข/อ / รายละเอียด จํานวน (ชม.) กิจกรรมการเรียน 
การสอน / ส่ือที่ใช/ 

ผู/สอน 
กิจกรรม
ในช้ัน
เรียน 

ฝ̂ก
ปฏิบัติ 

๘ กีฬาและการละเล�นในฐานะการแสดง 
 

๓ ๐ - บรรยายเชิงปฏิสัมพันธI 
- ศึกษาและวิเคราะหI
กรณีศึกษา 
- อภิปรายกลุ�มย�อย และ
กลุ�มใหญ� 
- นําเสนองาน 
- แบบทดสอบ 

ผศ.ดร.อภิลักษณI
เกษมผลกูล 

สอบกลางภาค 
๙ กีฬาและการละเล�นในฐานะพิธีกรรม 

 
๓ ๐ - บรรยายเชิงปฏิสัมพันธI 

- ศึกษาและวิเคราะหI
กรณีศึกษา 
- อภิปรายกลุ�มย�อย และ
กลุ�มใหญ� 
- นําเสนองาน  
- แบบทดสอบ 

ผศ.ดร.อภิลักษณI
เกษมผลกูล 

๑๐ ความสัมพันธIระหว�างกีฬาและการละเล�น
กับศาสนา 

 

๓ ๐ - บรรยายเชิงปฏิสัมพันธI 
- ศึกษาและวิเคราะหI
กรณีศึกษา 
- อภิปรายกลุ�มย�อย และ
กลุ�มใหญ� 
- นําเสนองาน  
- แบบทดสอบ 

ผศ.ดร.อภิลักษณI
เกษมผลกูล 
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๙ 

  

สัปดาห'ที่ หัวข/อ / รายละเอียด จํานวน (ชม.) กิจกรรมการเรียน 
การสอน / ส่ือที่ใช/ 

ผู/สอน 
กิจกรรม
ในช้ัน
เรียน 

ฝ̂ก
ปฏิบัติ 

๑๑ กีฬาและการละเล�นในฐานะแบบจําลอง
ทางสังคม 
 

๓ ๐ - บรรยายเชิงปฏิสัมพันธI 
- ศึกษาและวิเคราะหI
กรณีศึกษา 
- อภิปรายกลุ�มย�อย และ
กลุ�มใหญ� 
- นําเสนองาน  
- แบบทดสอบ 

ผศ.ดร.อภิลักษณI
เกษมผลกูล 

๑๒ สุนทรียศาสตรIในกีฬาและการละเล�น 

 
๓ ๐ - บรรยายเชิงปฏิสัมพันธI 

- ศึกษาและวิเคราะหI
กรณีศึกษา 
- อภิปรายกลุ�มย�อย และ
กลุ�มใหญ� 
- แบบทดสอบ 

ผศ.ดร.อภิลักษณI
เกษมผลกูล 

๑๓ กีฬาและการละเล�นกับการสะทCอนอัต
ลักษณIและวิธีคิดของกลุ�มชน 
 

๓ ๐ - บรรยายเชิงปฏิสัมพันธI 
- ศึกษาและวิเคราะหI
กรณีศึกษา 
- อภิปรายกลุ�มย�อย และ
กลุ�มใหญ� 
  

ผศ.ดร.อภิลักษณI
เกษมผลกูล 

๑๔ กีฬาและการละเล�นในฐานะภาษากาย: 
การศึกษาเชิง Bodylore 
 

๓ ๐ - บรรยายเชิงปฏิสัมพันธI 
- ศึกษาและวิเคราะหI
กรณีศึกษา 

ผศ.ดร.อภิลักษณI
เกษมผลกูล 
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๑๐ 

  

สัปดาห'ที่ หัวข/อ / รายละเอียด จํานวน (ชม.) กิจกรรมการเรียน 
การสอน / ส่ือที่ใช/ 

ผู/สอน 
กิจกรรม
ในช้ัน
เรียน 

ฝ̂ก
ปฏิบัติ 

- อภิปรายกลุ�มย�อย และ
กลุ�มใหญ� 
- นําเสนองาน 
- แบบทดสอบ 

๑๕ สรุปและทบทวน ๓ ๐ - บรรยายเชิงปฏิสัมพันธI ผศ.ดร.อภิลักษณI
เกษมผลกูล 

 รวม ๔๕ ๐   
 

๒. แผนการประเมินผลลัพธ'การเรียนรู/ท่ีคาดหวังระดับรายวิชา CLOs 
๒.๑ การวัดและประเมินผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู/ 

 ก. การประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู/ (Formative Assessment) 
 พิจารณาจากการปฏิสัมพันธIในช้ันเรียน การอภิปราย  
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๑๑ 

  

 ข. การประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียนรู/ (Summative Assessment) 
 (๑) เครื่องมือและนํ้าหนักในการวัดและประเมินผล 
 

ผลลัพธ'การเรียนรู/ วิธีการวัดผล นํ้าหนักการประเมินผล 
(ร/อยละ) 

CLO1: อธิบายแนวคิดเก่ียวกับกีฬา การเล�น
และนันทนาการในฐานะวัฒนธรรม ท้ังในมิติ
ไทยและเทศไดC 

ทําแบบทดสอบ ๑๐ ๒๐ 
สอบขCอเขียนกลางภาค ๑๐ 

CLO2: วิเคราะหIพัฒนาการและบทบาท
หนCาท่ีของกีฬาและการละเล�นในบริบทสังคม
และวัฒนธรรมไดC 

ทําแบบทดสอบ ๑๐  
๓๕ สอบขCอเขียนกลางภาค ๑๐ 

สอบขCอเขียนปลายภาค ๑๕ 

CLO3: ออกแบบการท�องเท่ียวเชิงกีฬาและ
เทศกาลท่ีเก่ียวกับกีฬาและการละเล�นในมิติ
วัฒนธรรมสรCางสรรคIไดC 

ทําแบบทดสอบ  ๑๐  
๔๕ ออกแบบและนําเสนอโครงงาน ๒๐ 

สอบขCอเขียนปลายภาค ๑๕ 

รวม  ๑๐๐ ๑๐๐ 

 
 (๒) การตัดสินผล 

เกณฑIการประเมินผลเปpนไปตามระเบียบของคณะฯ และมหาวิทยาลัย โดยใชCหลักการอิงเกณฑIและเทียบคะแนน
ตามสัญลักษณI O, S และ U ดังน้ี 

คะแนน (ร/อยละ) สัญลักษณ' ความหมาย 

ไม�นCอยกว�ารCอยละ ๘๐ O โดดเด�น 

ไม�นCอยกว�ารCอยละ ๕๐ S พอใจ 

ตํ่าว�ารCอยละ ๕๐  U ไม�พอใจ 

 
นักศึกษาจะผ�านเกณฑIการประเมินรายวิชาน้ีเม่ือไดCคะแนนรCอยละ ๕๐ (สัญลักษณI S) ข้ึนไป  
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๑๒ 

  

(๓) การสอบแกCตัว (ถCารายวิชากําหนดใหCมีการสอบแกCตัว) 
ไม�มีการสอบแกCตัว  

 
๓.  การอุทธรณ'ของนักศึกษา                
              กรณีนักศึกษาเกิดขCอสงสัยเรื่องการใหCคะแนนในส�วนต�างๆ สามารถเขียนคํารCองท่ีหCอง One Stop Service ช้ัน ๑ 
อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตรI เพื่อขอตรวจสอบคะแนนไดC โดยคณะศิลปศาสตรIจะดําเนินการตามระเบียบและข้ันตอน
ปฏิบัติของคณะศิลปศาสตรI มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
๑. ตําราและเอกสารหลัก 

เอกสารประกอบการสอนรายวิชา กีฬาและการละเล�นในฐานะวัฒนธรรม 
ศิราพร ณ ถลาง .  (๒๕๕๒). ทฤษฎีคติชนวิทยา: วิธีวิทยาในการศึกษาตํานาน นิทานพ้ืนบ/าน .พิมพIครั้งท่ี ๒. กรุงเทพฯ: 

โครงการเผยแพร�ผลงานวิชาการคณะอักษรศาสตรI จุฬาลงกรณIมหาวิทยาลัย. 
 

๒. เอกสารและข/อมูลสําคัญ 
กาญจนา แกCวเทพ. (๒๕๔๔). ศาสตร'แห�งส่ือและวัฒนธรรมศึกษา.. กรุงเทพฯ: เอดิสันโพรดักสI. 
ยศ สันตสมบัติ. (๒๕๓๗) .มนุษย'กับวัฒนธรรม  .กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรI 

 

๓. เอกสารและข/อมูลแนะนํา 
กลุ�มสงวนรักษามรดกภูมิปyญญาทางวัฒนธรรม สถาบันวัฒนธรรมศึกษา. (๒๕๕๙) กีฬาภูมิปjญญาไทย.  
 กรุงเทพฯ : กรมส�งเสริมวัฒนธรรม. 
กิตติพร ใจบุญ และคณะ. (๒๕๕๗) . มรดกภูมิปjญญาทางวัฒนธรรมของชาติ. กรุงเทพฯ : กรมส�งเสริมวัฒนธรรม  
 กระทรวงวัฒนธรรม. 
งานพิพิธภัณฑIกีฬา ศูนยIสารสนเทศการกีฬา.(๒๕๔๓) .พิพิธภัณฑ'กีฬาแห�งชาติ . กรุงเทพฯ : สํานักผูCว�าการ การกีฬาแห�ง 
 ประเทศไทย. 
ชญา ป�ยะชาติ. (๒๕๕๔). กรีก-โรมัน : ประวัติศาสตร'และอารยธรรมตันธารภูมิปjญญาและวิทยาการแห�งโลกตะวันตก.   
 กรุงเทพฯ: ยิปซี. 
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๑๓ 

  

บรรเลง ต้ังโภคานนทI. (๒๕๔๖). กีฬาพ้ืนบ/านไทย : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.  กรุงเทพฯ: ประสานมิตร 
ศูนยIวัฒนธรรม จังหวัดมหาสารคาม วิทยาลัยครูมหาสารคาม. (๒๕๒๗). กีฬาพ้ืนบ/าน และ การละเล�นประจําถ่ิน. 
 กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห�งชาติ. 
ปฐม หงษIสุวรรณ. (๒๕๕๐). กาลคร้ังหน่ึง: ว�าด/วยตํานานกับวัฒนธรรม  .พิมพIครั้งท่ี 2 . กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณI มหาวิทยาลัย. 
ปรีชา ชCางขวัญยืน และสมภาร พรมทา, บรรณาธิการ. (๒๕๔๗). มนุษย'กับศาสนา. กรุงเทพฯ: โครงการเผยแพร�ผลงานวิชาการ 

คณะอักษรศาสตรI จุฬาลงกรณIมหาวิทยาลัย. 
พูลสุข เตมิยานนทI. (๒๕๔๖). เทพเจ/ากรีก-โรมัน . นครปฐม: สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาตะวันตก  
 คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
ฟ��น ดอกบัว. (๒๕๕๕). ปวงปรัชญากรีก. กรุงเทพฯ: ศยาม. 
มองคติชนเห็นชาวบ/าน. (๒๕๔๓). กรุงเทพฯ: ศูนยIคติชนวิทยา , ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตรI  
 จุฬาลงกรณIมหาวิทยาลัย 
โยธิน แสวงดี และคณะ. (๒๕๕๔). ความรู/เก่ียวกับกีฬาท/องถ่ินและพ้ืนบ/าน .กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
 มหาวิทยาลัยมหิดล. 
สแวดดล่ิง, จูดิท (เขียน). ชนัญ วงษIวิภาค (แปลและเรียบเรียง). (๒๕๒๗). โอลิมปnก: กีฬาและสงคราม.  กรุงเทพฯ:  
 เจCาพระยา. 
สุกัญญา สุจฉายา ,บรรณาธิการ (๒๕๔๘). พิธีกรรม ตํานาน นิทาน เพลง. กรุงเทพฯ: โครงการเผยแพร�ผลงานวิชาการคณะอักษร

ศาสตรI.  
สุริยา สมุทรคุปต์ิ .(๒๕๔๓). ทรงเจ/าเข/าผี: วาทกรรมของลัทธิพิธีและวิกฤตการณ'ของความทันสมัยในสังคมไทย. กรุงเทพฯ: 

ศูนยIมานุษยวิทยาสิรินธร.  
สุจิตรา สุคนธทรัพยI. (๒๕๔๖). กีฬาพ้ืนบ/าน : หนังสือสําหรับค/นคว/า. กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ. 
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๑๔ 

  

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 
๑. กลยุทธ'การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
     สอบถามความเห็นของนักศึกษาต�อการเรียนการสอนรายวิชาโดยใชCแบบสอบถามของมหาวิทยาลัยในหัวขCอต�อไปน้ี 
     ๑.๑  เน้ือหาการเรียนการสอน 

๑.๒  วิธีการจัดการเรียนการสอน 
๑.๓  ขCอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนในแต�ละคาบ 

          ๑.๔  ความคิดเห็นในภาพรวมต�อการเรียนการสอนรายวิชา  
๒. กลยุทธ'การประเมินการสอน 

นักศึกษาประเมินโดยตอบแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค�าและแบบปลายเป�ดเมื่อส้ินสุดการเรียนการ 
     สอนท้ังรายวิชา 
๓. การปรับปรุงการสอน 
 ๓.๑   ผูCสอนนําผลจากแบบประเมินมาหาขCอสรุปและปรับปรุงการเรียนการสอน 
 ๓.๒. ผูCสอนจัดทําเอกสารการสอนท่ีมีการปรับปรุงขCอมูลและใหCผูCเรียนเห็นถึงประโยชนIท่ีจะประยุกตIใชCไดC 

 ๓.๓  ท่ีประชุมหลักสูตรฯ จัดประชุมเดือนละครั้งและระบุวาระการประชุมเก่ียวกับการเรียนการสอนและการสอบ 
เพื่อหาแนวทางแกCไขปyญหาและปรับปรุงการเรียนการสอนร�วมกัน 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
 มีคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูCของนักศึกษา(คะแนน/เกรด) กับขCอสอบ รายงาน โครงการ 
และการใหCคะแนนพฤติกรรมของนักศึกษา 
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 เมื่อส้ินสุดทุกปvการศึกษา อาจารยIผูCรับผิดชอบรายวิชาจะจัดประชุม / ติดต�อขอความคิดเห็นจากอาจารยIท่ีร�วมสอน รวมท้ัง
พิจารณาสรุปผลการประเมินการสอน ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  เพื่อกําหนดประเด็นท่ีเห็นสมควรจัดใหCมีการปรับปรุงในการศึกษา
ต�อไป ท้ังเน้ือหา ลําดับการสอน วิธีการสอนและการประเมินผล 
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๑๕ 

  

ภาคผนวก 

ความสอดคล/องระหว�างรายวิชากับหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 

ตารางท่ี ๑ ความสัมพันธIระหว�าง CLOs และ MU-GE Module Los (หมายเลขในตาราง =Sub LOs) 

รหัสวิชา 
ผลลัพธ�การเรียนรู�หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (MU-GE Module Los) 

MLO1 MLO2 MLO3 MLO4 MLO5 MLO6 MLO7 MLO8 MLO9 

CLO1: อธิบายแนวคิดเก่ียวกับกีฬา การ
เล�นและนันทนาการในฐานะวัฒนธรรม 
ท้ังในมิติไทยและเทศไดC 

1.1         

CLO2: วิเคราะหIพัฒนาการและบทบาท
หนCาท่ีของกีฬาและการละเล�นในบริบท
สังคมและวัฒนธรรมไดC  

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 

2.2    6.1 7.1 
7.2 
7.3 

8.1 9.1 
9.2 

CLO3: ออกแบบการท�องเท่ียวเชิงกีฬา
และเทศกาลท่ีเก่ียวกับกีฬาและการละเล�น
ในมิติวัฒนธรรมสรCางสรรคIไดC  

1.2 
1.3 
1.4 

2.1 
2.2 
2.3 

3.1 
3.2 

4.1 5.1 
5.2 

6.2 7.1 
7.2 
7.3 

8.1 
8.2 
8.3 

9.1 
9.2 
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๑๖ 

  

ตารางท่ี ๒ คําอธิบายMU-GE Losและ Sub Los ท่ีรายวิชารับผิดชอบ 
 

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 
1.2 demonstrate ICT literacy: use appropriate 
technology to find, evaluate, and ethically use 
information  

collect, analyse, synthesize data, & evaluate 
1.3 collect, analyse, synthesize data, & evaluate 
information and ideas from multiple sources 
relevant to issues/problems 

1.4 synthesize information to arrive at logical 
reasoning 

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

2.1 apply simple mathematical methods to the 
solution of ‘real-world’ problems 
2.2 make judgement& decision through correct 
analysis, inferences, and evaluations on 
quantitative basis and multiple perspectives 

2.3 apply concept of process management to solve 
problems 

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 
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๑๗ 

  

MU-GE LOs Sub LOs 
MLO4 create a novel or unique ideas, question, format, 
or product within a particular framework 

4.1 create an original explanation or solution to 
the issues/problems  
4.2 articulate the rationale for & consequences of 
his/her solution- identify opportunit ies & 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 
5.2 resort to multi – dimensional settings and 
tools to acquire knowledge and skill relevant to 
the problema or situation at hand. 

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

6.1 demonstrate an understanding of the 
principles upon which sustainable ecosystems and 
societies are built 
6.2 identify the national & global challenges 
associated with current economic, political, and 
social systems 
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 

7.1 identify ethical issues and recognize different 
viewpoint and ideologies 
7.2 guide & lead others 

7.3 apply principle of ethical leadership, 
collaborative engagement,   and respect diversity   
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๑๘ 

  

MU-GE LOs Sub LOs 
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.   
8.2 prepare a purposeful oral presentation 
designed to increase knowledge, to foster 
understanding, or to promote change in the 
listeners’ attitudes, values, beliefs, or behaviors 
8.3 prepare written documents to express 
ideas/solutions using different writing technologies, 
and mixing texts, data, and images. 
8.4 demonstrate competence in a second or 
additional language 

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 

 
 
 
 


