
   รายวิชาศึกษาท่ัวไปและวิชาเลือกเสรี                                                           ระดับปริญญาตรี                         
   ช่ือรายวิชา วา่ยน้ำาเพืื่อสขขภาพื                                                                   วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
   รหัสวิชา  วกศท ๑๖๓                                              ภาควิชา-
                     

มคอ.๓   รายละเอียดของรายวิชา

หมวดที ่๑ ขอ้มูลทั่วไป

๑.  รหัสและช่ือรายวิชา  
ภาษาไทย     วกศท ๑๖๓ วา่ยน้ำาเพื่ออสุขขภาพื
ภาษาอังกฤษ    SPGE 163  Swimming for Health

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

    
 

๓.  หลักิสตูรและประเภทของรายวิชา    
      ๓.๑ หลักสุูตร    หลักสุูตรปรญิญาตรี ปกต ิจดัทำาเอกสุารเปนนภาษาไทย 
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา  วิชาศึกษาทัอวไปและวิชาเล่อกเสุรี
      ๓.๓ รายวิชาน้ีจัดอยูใ่นกลข่ม 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 ความสุัมพืนัธ์ระหวา่งรายวิชาและค่านิยมองค์กร
  M – Mastery รู้แจ้ง รู้จริง สมเหตข สมผล
  A – Altruism มข่งผลเพืื่อผู้อื่น
  H – Harmony กลมกลืนกับสรรพืสิ่ง
  I –  Integrity มั่นคงยิ่งในคขณธรรม
  D – Determination แน่วแน่ทำา กลา้ตดัสินใจ
  O – Originality สรา้งสรรค์สิ่งใหม่

   L – Leadership ใฝ่ใจเป็นผู้นำา
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   รายวิชาศึกษาท่ัวไปและวิชาเลือกเสรี                                                           ระดับปริญญาตรี                         
   ช่ือรายวิชา วา่ยน้ำาเพืื่อสขขภาพื                                                                   วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
   รหัสวิชา  วกศท ๑๖๓                                              ภาควิชา-

๔.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวชิา  และอาจารยผู้์สอน
๔.๑  อาจารย์ผูร้ับผิดชอบรายวิชา

พืิกขลแกว้ คล่อนสุขวรรณ
วิทยาลัยวิทยาศาสุตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวทิยาลัย มหิดล
เบอร์ 02-441-4296-8 ตอ่ 203   e-mail: Pkk2508@gmail.com

๔.๒  อาจารย์ผู้สุอน        
     วิศรขต สุขภาธนศกัดิ์

วิทยาลัยวิทยาศาสุตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวทิยาลัย มหิดล
เบอร์ 02-441-4296-8 ตอ่ 204   e-mail: wisarut.sup@mahidol.ac.th

๕.  ภาคกิารศึกิษา / ช้ันปีท่ีเรียน
๕.๑ ภาคการศึกษาทีอ ๑ และ ๒  นักศกึษาทขกชั้นปี
๕.๒ จำานวนผู้เรียนทีอรบัได้ ๓๐ คน/กลข่ม

๖.  รายวิชาท่ีต้องเรียนมากิวอน (Pre-requisite)  
ไม่มี

๗.  รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกินั (Co-requisites)
ไม่มี    

๘.  สถานท่ีเรียน      สุระว่ายน้ำาสุิริมงคล วิทยาลัยวิทยาศาสุตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

๙.  วันท่ีจัดทำาหรือปรับปรงงรายละเอียดของรายวชิาครั้งลวาสงด
วันทีอ.........เด่อน.......................พื.ศ. ........
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   รายวิชาศึกษาท่ัวไปและวิชาเลือกเสรี                                                           ระดับปริญญาตรี                         
   ช่ือรายวิชา วา่ยน้ำาเพืื่อสขขภาพื                                                                   วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
   รหัสวิชา  วกศท ๑๖๓                                              ภาควิชา-

หมวดที่ ๒ จงดมงวงหมายและวัตถงประสงค์

1. จงดมงวงหมายของรายวิชา (Course Goals)  
นักศึกษามีความรู ้เข้าใจ ทกัษะการเคล่ออนไหวตามหลักชวีกลศาสุตร์เพื่ออสุามารถปฎิบัติทักษะการวา่ยน้ำาทา่

ฟรสีุไตล์ ท่ากรรเชียง ทา่กบ และทักษะพื่น้ฐานความปลอดภัยจากอขบัติภัยทางน้ำาได ้ค่อ การลอยตวั การเลี้ยง
ตวั การวา่ยทา่ลูกหมา  

2. วัตถงประสงค์ในกิารพัฒนา/ปรับปรงงรายวิชา 
 ๒.๑ วตัถงประสงค์ของรายวิชา (Course Objectives)

๑. เข้าใจ เห็นคขณค่าและสุามารถนำาไปประยขกต์เพื่ออสุ่งเสุริมสุขขภาพื
๒. มีทกัษะพื่้นฐานการว่ายน้ำาทา่มาตรฐาน ค่อ ท่าฟรีสุไตล์ ทา่กรรเชียง ทา่กบ และท่าวา่ยเพื่ออใช้ใน

ความปลอดภัยจากอขบัติภัยทางน้ำาได ้ค่อ การลอยตวั การเลี้ยงตวั การว่ายทา่ลูกหมา  
        ๒.๒ ผลลพัธ์กิารเรยีนรูร้ะดบัรายวชิา (Course-level Learning Outcomes: CLOs)
       เม่ออสุิ้นสุขดการเรียนการสุอนแล้ว นักศกึษาทีอสุำาเรจ็การศึกษาในรายวิชา สุามารถ  (CLOs)  

1. CLO1 อธิบาย แนวคิด หลักการ กฎระเบียบ มารยาท ความปลอดภัยและความสุำาคัญเพื่ออเช่ออมโยง
สุขขภาพื

2. CLO2 มีทักษะการวา่ยน้ำาเพื่ออชว่ยชีวติตนเองได้ ค่อ การลอยตวั การเลี้ยงตัว การวา่ยท่าลูกหมา  
3. CLO3 มีทักษะการวา่ยน้ำาพื่น้ฐานท่ามาตรฐานได ้ค่อ ท่าฟรีสุไตล์ ทา่กรรเชียง และท่ากบ
4. CLO4 สุ่ออสุาร และทำางานเปนนทีม เพื่ออสุรา้งเสุริมสุขขภาพืให้แก่ เพื่ออน บขคคลในครอบครวัและชขมชนได้

ถูกต้องชดัเจน
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   รายวิชาศึกษาท่ัวไปและวิชาเลือกเสรี                                                          ระดับปริญญาตรี                        
   ช่ือรายวิชา วา่ยน้ำาเพืื่อสขขภาพื                                                                  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
   รหัสวิชา  วกศท ๑๖๓                                              ภาควิชา-

หมวดที่ ๓ ลักิษณะและกิารดำาเนินกิาร

๑. คำาอธิบายรายวิชา  (Course Description)

การวา่ยน้ำาเพื่ออสุขขภาพื พื่้นฐานการเคล่ออไหวตามหลักชวีกลศาสุตร์ ทักษะพื่น้ฐานในการวา่ยน้ำา ค่อ การ
หายใจในน้ำา การลอยตวั การเลี้ยงตัว การว่ายทา่ฟรีสุไตล์ ท่ากรรเชียง ท่ากบ ความปลอดภัยและกฎระเบียบ 
กตกิามารยาท ในสุระว่ายน้ำา

Swimming for health; basic movement of principles of biomechanics, basic swimming 
skills: breathing, floating, swimming stroke; freestyle, back stroke, breast stroke; safety and 
manners in the swimming pool.

๒. จำานวนช่ัวโมงท่ีใช้ตวอภาคกิารศึกิษา
บรรยาย
(ชัอวโมง)

กิารฝึกิปฏิบัติ
(ชัอวโมง)

กิารศึกิษาดว้ยตนเอง
(ชัอวโมง)

๑๕ ๓๐ ๔๕

 
๓.  จำานวนช่ัวโมงตวอสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้คำาปรกึิษาและแนะนำาทางวิชากิารแกิวนักิศึกิษาเปายนรายบงคคล 

อาจารย์จดัเวลาให้คำาปรึกษาเปนนรายบขคคล หร่อรายกลข่มตามความตอ้งการ ๑ ชัอวโมงต่อสุัปดาห์
     (เฉพืาะรายทีอตอ้งการ)
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   รายวิชาศึกษาท่ัวไปและวิชาเลือกเสรี                                                          ระดับปริญญาตรี                        
   ช่ือรายวิชา วา่ยน้ำาเพืื่อสขขภาพื                                                                  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
   รหัสวิชา  วกศท ๑๖๓                                              ภาควิชา-

หมวดที ่๔  กิารพัฒนาผลกิารเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชาของนักิศึกิษา

1.  สรงปสั้นๆ เกิี่ยวกิับความรู ้หรอืทักิษะท่ีรายวิชามงวงหวังท่ีจะพัฒนานักิศึกิษา (CLOs) 
เม่ออสุิ้นสุขดการเรียนการสุอนแล้ว นักศกึษาทีอสุำาเรจ็การศึกษาในรายวิชา จะสุามารถ    

1. CLO1 อธิบาย แนวคิด หลักการ กฎระเบียบ มารยาท ความปลอดภัยและความสุำาคัญเพื่ออเช่ออมโยง
สุขขภาพื

2. CLO2 มีทักษะการวา่ยน้ำาเพื่ออชว่ยชีวติตนเองได้ ค่อ การลอยตวั การเลี้ยงตัว การวา่ยท่าลูกหมา  
3. CLO3 มีทักษะการวา่ยน้ำาพื่น้ฐานท่ามาตรฐานได ้ค่อ ท่าฟรีสุไตล์ ทา่กรรเชียง และท่ากบ
4. CLO4 สุ่ออสุาร และทำางานเปนนทีม เพื่ออสุรา้งเสุริมสุขขภาพืให้แก่ เพื่ออน บขคคลในครอบครวัและชขมชนได้

ถูกต้องชดัเจน
5.

๒. วธีิกิารจัดประสบกิารณ์กิารเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความรู้ หรือ ทักิษะ ในข้อ ๑   และกิารวดัผลลัพธ์กิารเรียนรู้ของ
รายวิชา  

 

รหัสวิชา
วิธีกิารจัดกิารสอน/

ประสบกิารณ์กิารเรียนรู้
วิธีกิารวัดผลลัพธ์

กิารเรียนรู้
CLO1 อธิบาย แนวคิด หลักการ กฎระเบียบ 
มารยาท ความปลอดภัยและความสุำาคัญเพื่ออ
เช่ออมโยงสุขขภาพื

  บรรยาย / ฝึกปฏิบัติ สุอบปฏิบัติ/สุังเกต

CLO2 มีทกัษะการว่ายน้ำาเพื่ออช่วยชวีิตตนเอง
ได ้ค่อ การลอยตวั การเลี้ยงตวั การวา่ยทา่
ลูกหมา  

  บรรยาย / ฝึกปฏิบัติ สุอบปฏิบัติ

CLO3 มีทกัษะการว่ายน้ำาพื่้นฐานท่า
มาตรฐานได้ ค่อ ทา่ฟรีสุไตล์ ท่ากรรเชียง 
และท่ากบ

  บรรยาย / ฝึกปฏิบัติ สุอบปฏิบัติ

CLO4 สุ่ออสุาร และทำางานเปนนทีม เพื่ออสุร้าง   บรรยาย / ฝึกปฏิบัติ สุอบปฏิบัติ/สุังเกต
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   รายวิชาศึกษาท่ัวไปและวิชาเลือกเสรี                                                          ระดับปริญญาตรี                        
   ช่ือรายวิชา วา่ยน้ำาเพืื่อสขขภาพื                                                                  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
   รหัสวิชา  วกศท ๑๖๓                                              ภาควิชา-

เสุริมสุขขภาพืให้แก่ เพื่ออน บขคคลในครอบครัว
และชขมชนได้ถูกตอ้งชัดเจน
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   รายวิชาศึกษาท่ัวไปและวิชาเลือกเสรี                                                           ระดับปริญญาตรี                                   
   ช่ือรายวิชา วา่ยน้ำาเพืื่อสขขภาพื                                                                   วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา           
   รหัสวิชา  วกศท ๑๖๓                                              ภาควิชา-
                     

หมวดที่ ๕  แผนกิารสอนและกิารประเมินผล
1. แผนกิารสอน 

สัุปดาห์
ทีอ

หัวข้อเร่ออง/รายละเอียด
จำานวน ชม. กิจกรรมการเรียน

การสุอน/สุ่ออทีอใช้ ผู้สุอนกิจกรรม 
ในช้ันเรียน ฝึกปฏิบัติ

๑ ประโยชน์ กฎ ระเบียบ อขปกรณ์ และมารยาทในการใช้สุระ
ว่ายน้ำา
บรรยาย
-     ข้อตกลงในการเข้าเรียนเช่น การมาสุาย การขาดเรียน
การลาการให้ความช่วยเหล่อเพื่ออนร่วมช้ันทีอมีปัญหากับการ
ว่ายน้ำาและปัญหาการเรียนและสุขขภาพืเปนนต้น
-    กฎระเบียบการใช้สุระว่ายน้ำา การแต่งกายทีอเหมาะสุม
และถูกต้อง อขปกรณ์ทีอใช้ มารยาทสุำาหรับการว่ายน้ำา
-    วิธีการลงน้ำา การหายใจในน้ำา การลอยตัว การเล้ียงตัว 
ท่าลูกหมา

๓ - อธิบายผ่าน
โปรเจกเตอร์

วิศรขต

๒ วิธีการลงน้ำา การหายใจในน้ำา การลอยตัว การเล้ียงตัวท่าลูก
หมา
- warm-up โดยการย่ดเหยียดกล้ามเน่้อเพื่ออปอองกันการ

บาดเจ็บ การนัองเตะขาสุลับขึ้นลงซ้าย-ขวา
- อธิบาย/สุาธิต ขั้นตอนและวิธีการลงน้ำา การหายใจในน้ำา

การลอยตัว การเล้ียงตัวท่าลูกหมา
- ใหผู้้เรียนฝึกปฏิบัติ
- ผู้สุอนทบทวน สุรขปแก้ไขข้อบกพืร่องของผู้เรียนแต่ละ

คน

๑ ๒ อธิบาย
สุาธิต

ฝึกปฏิบัติ

วิศรขต

๓ การเล้ียงตัวท่าลูกหมาตกน้ำา  การเตะเท้าท่าฟรีสุไตล์
- warm-up โดยการย่ดเหยียดกล้ามเน่้อเพื่ออปอองกันการ

บาดเจ็บเน้นทีอลำาตัวและขา การนัองเตะขาสุลับขึ้นลง
ซ้าย-ขวา

- ทบทวนการเล้ียงตัวท่าลูกหมา 
- ใหผู้้เรียนฝึกปฏิบัติการเล้ียงตัวท่าลูกหมา 
- อธิบาย/สุาธิต ขั้นตอนการเตะเท้าท่าฟรีสุไตล์
- ใหผู้้เรียนฝึกปฏิบัติการเตะเท้าท่าฟรีสุไตล์ บริเวณขอบ

สุระและเคล่ออนทีอออกจากขอบสุระ

๑ ๒ อธิบาย
สุาธิต

ฝึกปฏิบัติ

วิศรขต
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   รายวิชาศึกษาท่ัวไปและวิชาเลือกเสรี                                                          ระดับปริญญาตรี                                    
   ช่ือรายวิชา วา่ยน้ำาเพืื่อสขขภาพื                                                                  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา            
   รหัสวิชา  วกศท ๑๖๓                                              ภาควิชา-

สัุปดาห์
ทีอ

หัวข้อเร่ออง/รายละเอียด
จำานวน ชม. กิจกรรมการเรียน

การสุอน/สุ่ออทีอใช้ ผู้สุอน- ผู้สุอนทบทวนสุรขปแก้ไขข้อบกพืร่องของผู้เรียนแต่ละคน
โดยเน้นและสัุงเกตทีอลำาตัวและขาของผู้เรียน

สัุปดาห์
ทีอ

หัวข้อเร่ออง/รายละเอียด
จำานวน ชม. กิจกรรมการเรียน

การสุอน/สุ่ออทีอใช้ ผู้สุอนกิจกรรม 
ในช้ันเรียน ฝึกปฏิบัติ

๔ ทักษะการเล้ียงตัว และการเตะเท้าท่าฟรีสุไตล์ 
- warm-up ย่ดเหยียดกล้ามเน่้อเพื่ออปอองกันการบาดเจ็บ 

เน้นทีอลำาตังและขาการนัองเตะขาสุลับขึ้นลงซ้าย-ขวา  
การนอนเตะขาบริเวณขอบสุระ

- ทบทวนการการเตะเท้าท่าฟรีสุไตล์โดยการให้ผู้เรียนฝึก
ปฏิบัติท้ังแบบฝึกทีออยู่กับทีอและเคล่ออนทีอ

- อธิบาย/สุาธิต การเตะขาโดยใช้โฟมช่วยพืยขงลำาตัว
- ใหผู้้เรียนฝึกปฏิบัติตามแบบฝึก
- ทดสุอบการเตะขาของผู้เรียนโดยการไม่ใช้โฟมช่วยพืยขง

ลำาตัว เน้นระยะทางการเคล่ออนทีอได้ไกลทีอสุขด
ทบทวนสุรขปแก้ไขข้อบกพืร่องของผู้เรียนแต่ละคนโดยเน้น
และสัุงเกตทีอลำาตัวและขา การหายใจ การล่มตาใต้น้ำาของผู้
เรียน

๑ ๒ อธิบาย
สุาธิต

ฝึกปฏิบัติ
สุอบทักษะ
การลอยตัว

วิศรขต

๕ ทักษะการใช้แขน การหายใจ ท่าฟรีสุไตล์
-     warm-up ย่ดเหยียดกล้ามเน่้อ เน้นทีอลำาตัวแขน ขา 
การนัองเตะขาสุลับขึ้นลงซ้าย-ขวา การนอนเตะขาบริเวณ
ขอบสุระ
-     ทบทวนการการเตะเท้าท่าฟรีสุไตล์โดยการให้ผู้เรียนฝึก
ปฏิบัติแบบฝึกอยู่กับทีอ เคล่ออนทีอและไม่ใช้โฟมช่วยพืยขงลำาตัว
-     อธิบาย/สุาธิตการใช้แขนว่ายท่าฟรีสุไตล์
-     ผู้เรียนฝึกปฏิบัติแบบฝึกอยู่กับทีอและเคล่ออนทีอโดยการใช้
โฟมช่วยพืยขงลำาตัว-ไม่ใช้โฟม
-     อธิบาย/สุาธิตการพืลิกหน้าหายใจด้านข้าง
-     ผู้เรียนฝึกปฏิบัติแบบฝึกการพืลิกหน้าหายใจอยู่กับทีอ
และเคล่ออนทีอ

๑ ๒ อธิบาย
สุาธิต

ฝึกปฏิบัติ

วิศรขต

8



         
   รายวิชาศึกษาท่ัวไปและวิชาเลือกเสรี                                                          ระดับปริญญาตรี                                    
   ช่ือรายวิชา วา่ยน้ำาเพืื่อสขขภาพื                                                                  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา            
   รหัสวิชา  วกศท ๑๖๓                                              ภาควิชา-

สัุปดาห์
ทีอ

หัวข้อเร่ออง/รายละเอียด

จำานวน ชม. กิจกรรมการเรียน
การสุอน/สุ่ออทีอใช้ ผู้สุอน

-    ผู้สุอนทบทวน สุรขปแก้ไขข้อบกพืร่องของผู้เรียนแต่ละ
คนโดยเน้นและสัุงเกตทีอลำาตัว แขน ขา การพืลิกหน้าหายใจ 
การล่มตาใต้น้ำาของผู้เรียน

สัุปดาห์
ทีอ

หัวข้อเร่ออง/รายละเอียด
จำานวน ชม. กิจกรรมการเรียน

การสุอน/สุ่ออทีอใช้ ผู้สุอนกิจกรรม 
ในช้ันเรียน ฝึกปฏิบัติ

๖ ทักษะการว่ายน้ำาเท่าฟรีสุไตล์เตะขาท่ากรรเชียง
- warm-up ย่ดเหยียดกล้ามเน่้อ เน้นทีอลำาตัวแขน ขา 

การนัองเตะขาสุลับขึ้นลงซ้าย-ขวา การนอนเตะขาบริเวณ
ขอบสุระ

- ทบทวนใหผู้้เรียนเตะขาท่าฟรีสุไตล์ การใช้แขนการพืลิก
หนา้หายใจอยู่กับทีอเคล่ออนทีอแบบไม่ใช้โฟมช่วยพืยขงลำาตัว

- อธิบาย/สุาธิตการว่ายท่าฟรีสุไตล์
- ใหผู้้เรียนฝึกปฏิบัติการว่ายท่าฟรีสุไตล์
- อธิบาย/สุาธิตการลอยตัวและเตะขาท่ากรรเชียง
- ใหผู้้เรียนฝึกปฏิบัติการลอยตัวและเตะขาท่ากรรเชียง

แบบอยู่กับทีอและเคล่ออนทีอใช้โฟมช่วย
ผู้สุอนทบทวน สุรขปแก้ไขข้อบกพืร่องของผู้เรียน

๑ ๒ อธิบาย
สุาธิต

ฝึกปฏิบัติ
สุอบทักษะ

ว่ายท่าฟรีสุไตล์

วิศรขต

๗ ทักษะการเตะขา  การหายใจ การใช้แขนท่ากรรเชียง
- warm-up ย่ดเหยียดกล้ามเน่้อ เน้นทีอลำาตัวแขน ขา 

การนัองเตะขาสุลับขึ้นลงซ้าย-ขวาการนอนเตะขาบริเวณ 
ขอบสุระ

- ทบทวนใหผู้้เรียนลอยตัวและเตะขาท่ากรรเชียงอยู่กับทีอ 
เคล่ออนทีอ แบบใช้โฟมช่วยพืยขงลำาตัว

- อธิบาย/สุาธิตการหายใจ การใช้แขนท่ากรรเชียง

๑ ๒ อธิบาย
สุาธิต

ฝึกปฏิบัติ

วิศรขต
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   รายวิชาศึกษาท่ัวไปและวิชาเลือกเสรี                                                          ระดับปริญญาตรี                                    
   ช่ือรายวิชา วา่ยน้ำาเพืื่อสขขภาพื                                                                  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา            
   รหัสวิชา  วกศท ๑๖๓                                              ภาควิชา-

สัุปดาห์
ทีอ

หัวข้อเร่ออง/รายละเอียด จำานวน ชม. กิจกรรมการเรียน
การสุอน/สุ่ออทีอใช้

ผู้สุอน- ใหผู้้เรียนฝึกปฏิบัติการหายใจ การใช้แขน โดยไม่ใช้โฟม
ผู้สุอนทบทวน สุรขปแก้ไขข้อบกพืร่องของผู้เรียนแต่ละคน
โดยเน้นและสัุงเกตทีอลำาตัว แขน ขา ของผู้เรียน

๘-๙ ทักษะการเตะขาท่ากบ
- warm-up ย่ดเหยียดกล้ามเน่้อ เน้นทีอลำาตัวแขน ขา 

การนัองเตะขาสุลับขึ้นลงซ้าย-ขวาการนอนเตะขาบริเวณ 
ขอบสุระ

- ทบทวนใหผู้้เรียนว่ายท่ากรรเชียง
-  อธิบาย/สุาธิต ลักษณะการลอยตัว การเตะขาท่ากบ
- ใหผู้้เรียนฝึกปฏิบัติการลอยตัวการเตะขาท่ากบแบบใช้

โฟม
ผู้สุอนทบทวน สุรขปแก้ไขข้อบกพืร่องของผู้เรียนแต่ละคนโดย
เน้นและสัุงเกตทีอลำาตัว แขน ขา ของผู้เรียน

๑ ๒ อธิบาย
สุาธิต

ฝึกปฏิบัติ

วิศรขต

๑๐-๑๑ ทักษะการเตะขา การหายใจ การใช้แขนท่ากบ
- warm-up ย่ดเหยียดกล้ามเน่้อ เน้นทีอลำาตัวแขน ขา 

การนัองเตะขาสุลับขึ้นลงซ้าย-ขวา การนอนเตะขาบริเวณ
ขอบสุระ

- ทบทวนใหผู้้เรียนว่ายท่า ฟรีสุไตล์ ท่ากรรเชียง การเตะ
ขาท่ากบ 

-  อธิบาย/สุาธิต ลักษณะการหายใจ การใช้แขนท่ากบ
- ใหผู้้เรียนฝึกปฏิบัติการการเตะขา การใช้แขนท่ากบแบบ

ไมใ่ช้โฟม
ผู้สุอนทบทวน สุรขปแก้ไขข้อบกพืร่องของผู้เรียนแต่ละคนโดย
เน้นและสัุงเกตทีอลำาตัว แขน ขา ของผู้เรียน

๑ ๒ อธิบาย
สุาธิต

ฝึกปฏิบัติ

วิศรขต

๑๒-๑๓ ทักษะการเตะขา การหายใจ การใช้แขนท่ากบ
- warm-up ย่ดเหยียดกล้ามเน่้อ เน้นทีอลำาตัวแขน ขา 

การนัองเตะขาสุลับขึ้นลงซ้าย-ขวา การนอนเตะขา
บริเวณขอบสุระ

- ทบทวนใหผู้้เรียนว่ายท่า ฟรีสุไตล์ ท่ากรรเชียง การเตะ
ขาท่ากบการหายใจ การใช้แขนท่ากบ  อธิบาย/สุาธิต
การว่ายท่ากบ 

สุรขปแก้ไขข้อบกพืร่องของผู้เรียนแต่ละคนโดยเน้นและ
สัุงเกตทีอลำาตัว แขน ขา ของผู้เรียน 

๑ ๒ อธิบาย
สุาธิต

ฝึกปฏิบัติ

วิศรขต

๑๔ ทักษะการว่ายน้ำาท่ากบ ๑ ๒ อธิบาย วิศรขต
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   รายวิชาศึกษาท่ัวไปและวิชาเลือกเสรี                                                          ระดับปริญญาตรี                                    
   ช่ือรายวิชา วา่ยน้ำาเพืื่อสขขภาพื                                                                  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา            
   รหัสวิชา  วกศท ๑๖๓                                              ภาควิชา-

สัุปดาห์
ทีอ

หัวข้อเร่ออง/รายละเอียด

จำานวน ชม. กิจกรรมการเรียน
การสุอน/สุ่ออทีอใช้ ผู้สุอน

- warm-up ย่ดเหยียดกล้ามเน่้อ เน้นทีอลำาตัวแขน ขา 
การนัองเตะขาสุลับขึ้นลงซ้าย-ขวา การนอนเตะขาบริเวณ
ขอบสุระ

- ทบทวนใหผู้้เรียนว่ายท่า ฟรีสุไตล์ ท่ากรรเชียง การเตะ
ขาท่ากบการหายใจ การใช้แขนท่ากบ  อธิบาย/สุาธิต 
ท่ากบ

สุรขปแก้ไขข้อบกพืร่องของผู้เรียนแต่ละคนโดยเน้นและสัุงเกต
ทีอลำาตัว แขน ขา ของผู้เรียน

สุาธิต
ฝึกปฏิบัติ

๑๕ สุอบทักษะต่อไปนี้
- การลอย-เล้ียงตัวในน้ำา ๘ นาที
- ท่าลูกหมา ๒๕ เมตร
- ท่าฟรีสุไตล์ ๒๕ เมตร
- ท่ากรรเชียง ๒๔ เมตร
- ท่ากบ ๒๔ เมตร

๑ ๒ สุอบปฏิบัติ วิศรขต

รวม ๑๕ ๓๐ ๔๕

๒. แผนกิารประเมินผลลัพธ์กิารเรียนรู้ท่ีคาดหวังระดับรายวิชา CLOs 
๒.๑ กิารวดัและประเมินผลสัมฤทธ์ิในกิารเรียนรู้

กิ.  กิารประเมินเพ่ือพัฒนากิารเรียนรู ้(Formative Assessment)
การวดัและประเมินผลสุัมฤทธิ์ ดา้นการประเมินตนเอง มกีารติดตามพืฒันาการทักษะของนักศึกษาโดยการสุังเกต
พืฤติกรรมจากการเรียนและซ้อมเพื่ออทบทวนบทเรียนเก่าก่อนข้ึนบทเรียนใหม่ทขกคาบ เพื่ออดคูวามสุามารถหากมีผู้ทีอ
ปฏิบัติยังไม่ได้ผู้สุอนแนะนำาและบันทึกข้อมูลนักศึกษาไว้เพื่ออดพูืัฒนาการต่อไปโดยไม่มีการเก็บคะแนน
ข.  กิารประเมินเพ่ือตัดสินผลกิารเรียนรู้ (Summative Assessment)

(๑) เคร่อองม่อและน้ำาหนักในการวัดและประเมินผล

ผลลัพธ์กิารเรียนรูฯ้ วธีิกิารวดัผล น้ำาหนักิกิารประเมิน
ผล (รอ้ยละ)

CLO1 อธิบาย แนวคิด หลักการ กฎระเบียบ ปฎิบัติ/สุัมภาษณ์ ๒๐
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   รายวิชาศึกษาท่ัวไปและวิชาเลือกเสรี                                                          ระดับปริญญาตรี                                    
   ช่ือรายวิชา วา่ยน้ำาเพืื่อสขขภาพื                                                                  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา            
   รหัสวิชา  วกศท ๑๖๓                                              ภาควิชา-

มารยาท ความปลอดภัยและความสุำาคญัเพื่ออเช่ออม
โยงสุขขภาพื
CLO2 มีทักษะการวา่ยน้ำาเพื่ออชว่ยชีวติตนเองได้ ค่อ 
การลอยตวั การเลี้ยงตวั การว่ายทา่ลูกหมา  

ปฎิบัติ ๓๐

CLO3 มีทักษะการวา่ยน้ำาพื่น้ฐานท่ามาตรฐานได ้ค่อ
ท่าฟรีสุไตล์ ทา่กรรเชียง และท่ากบ

ปฎิบัติ ๓๐

CLO4 สุ่ออสุาร และทำางานเปนนทีม เพื่ออสุรา้งเสุริมสุขข
ภาพืให้แก่ เพื่ออน บขคคลในครอบครัวและชขมชนได้ถูก
ต้องชดัเจน

ปฎิบัติ/สุัมภาษณ์/สุังเกต ๒๐

รวม ๑๐๐

กิจกรรมสุอบ เกณฑก์ารให้คะแนน
5 4 3 2 1 0

การหายใจในน้ำา เป่าลมออกในน้ำาได้
ต่อเน่อองโดยไม่สุำาลัก
น้ำา 15 คร้ัง

เป่าลมออกใน
น้ำาได้ต่อเน่ออง
โดยไม่สุำาลักน้ำา
10 คร้ัง

เป่าลมออกใน
น้ำาได้ต่อเน่ออง
โดยไม่สุำาลักน้ำา 
5 คร้ัง

เป่าลมออกใน
น้ำาได้ต่อเน่ออง
โดยไม่สุำาลักน้ำา 
3 คร้ัง

เป่าลมออกใน
น้ำาได้ต่อเน่ออง
โดยไม่สุำาลักน้ำา 
1-2 คร้ัง

เป่าลมออกใน
น้ำาได้ต่อเน่อองไม่
ได้

การลอยตัว/การ
เล้ียงตัว

ลอยตัว/เล้ียงตัวใน
น้ำาได้
8 นาที

ลอยตัว/เล้ียง
ตวัในน้ำาได้
6 นาที

ลอยตัว/เล้ียง
ตัวในน้ำาได้
4 นาที

ลอยตัว/เล้ียง
ตัวในน้ำาได้
2 นาที

ลอยตัว/เล้ียง
ตัวในน้ำาได้
1 นาที

ลอยตัว/เล้ียง
ตัวในน้ำาไม่ได้

ลูกหมา ว่ายท่าลูกหมาได้
ระยะทาง 25 ม.

ว่ายท่าลูกหมา
ได้ระยะทาง 15
ม.

ว่ายท่าลูกหมา
ได้ระยะทาง 10
ม.

ว่ายท่าลูกหมา
ได้ระยะทาง 5 
ม.

ว่ายท่าลูกหมา
ได้ระยะทาง 2 
ม.

ว่ายท่าลูกหมา
ไม่ได้
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   รายวิชาศึกษาท่ัวไปและวิชาเลือกเสรี                                                          ระดับปริญญาตรี                                    
   ช่ือรายวิชา วา่ยน้ำาเพืื่อสขขภาพื                                                                  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา            
   รหัสวิชา  วกศท ๑๖๓                                              ภาควิชา-

กิจกรรมสุอบ เกณฑก์ารให้คะแนน
5 4 3 2 1 0

ฟรีสุไตล์ ว่ายท่าได้ถูกต้อง
ระยะทาง 25 ม. 
โดยไม่พืักหร่อแตะ
พื่้นหร่ออขปกรณ์ใดๆ

ว่ายท่าได้ถูก
ต้องระยะทาง 
15 ม. โดยไม่
พืกัหร่อแตะพื่น้
หร่ออขปกรณ์
ใดๆ

ว่ายท่าได้ระยะ
ทาง 10 ม. โดย
ไม่พืักหร่อแตะ
พื่้นหร่ออขปก
รณ์ใดๆ

ว่ายท่าได้ถูก
ต้องระยะทาง 
5 ม. โดยไม่พืัก
หร่อแตะพื่น้
หร่ออขปกรณ์
ใดๆ

ว่ายท่าได้ถูก
ต้องระยะทาง 
2 ม. โดยไม่พืัก
หร่อแตะพื่น้
หร่ออขปกรณ์
ใดๆ

ว่ายได้น้อยกว่า 
1 ม.

กรรเชียง ว่ายท่าได้ถูกต้อง
ระยะทาง 25 ม. 
โดยไม่พืักหร่อแตะ
พื่้นหร่ออขปกรณ์ใดๆ

ว่ายท่าได้ถูก
ต้องระยะทาง 
15 ม. โดยไม่
พืกัหร่อแตะพื่น้
หร่ออขปกรณ์
ใดๆ

ว่ายท่าได้ระยะ
ทาง 10 ม. โดย
ไม่พืักหร่อแตะ
พื่้นหร่ออขปก
รณ์ใดๆ

ว่ายท่าได้ถูก
ต้องระยะทาง 
5 ม. โดยไม่พืัก
หร่อแตะพื่น้
หร่ออขปกรณ์
ใดๆ

ว่ายท่าได้ถูก
ต้องระยะทาง 
2 ม. โดยไม่พืัก
หร่อแตะพื่น้
หร่ออขปกรณ์
ใดๆ

ว่ายได้น้อยกว่า 
1 ม.

กบ ว่ายท่าได้ถูกต้อง
ระยะทาง 25 ม. 
โดยไม่พืักหร่อแตะ
พื่้นหร่ออขปกรณ์ใดๆ

ว่ายท่าได้ถูก
ต้องระยะทาง 
15 ม. โดยไม่
พืกัหร่อแตะพื่น้
หร่ออขปกรณ์
ใดๆ

ว่ายท่าได้ระยะ
ทาง 10 ม. โดย
ไม่พืักหร่อแตะ
พื่้นหร่ออขปก
รณ์ใดๆ

ว่ายท่าได้ถูก
ต้องระยะทาง 
5 ม. โดยไม่พืัก
หร่อแตะพื่น้
หร่ออขปกรณ์
ใดๆ

ว่ายท่าได้ถูก
ต้องระยะทาง 
2 ม. โดยไม่พืัก
หร่อแตะพื่น้
หร่ออขปกรณ์
ใดๆ

ว่ายได้น้อยกว่า 
1 ม.

(๒)  การตดัสุินผล
ก. เกณฑ์และเง่ออนไขการวดัผล และการประเมินผลเปนนไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าดว้ย        การ
ศึกษาระดับอนขปริญญาและปริญญาตรี และประกาศวิทยาลัยวิทยาศาสุตร์และ เทคโนโลยีการกฬีา  เร่อองการ
ศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับปัจจขบัน โดยใช้สุัญลักษณ์ O, S, U

ข. ระดบัคะแนนการตัดสุิน

ระดับคะแนน สุัญลักษณ์ ผลการประเมิน
๙๐-๑๐๐ o Outstanding
๖๐-๘๙ S Satisfied

ตอำากวอำา ๖๐ U Unsatisfied
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   รายวิชาศึกษาท่ัวไปและวิชาเลือกเสรี                                                          ระดับปริญญาตรี                                    
   ช่ือรายวิชา วา่ยน้ำาเพืื่อสขขภาพื                                                                  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา            
   รหัสวิชา  วกศท ๑๖๓                                              ภาควิชา-

 (๓) การสุอบแก้ตัว (ถ้ารายวชิากำาหนดให้มีการสุอบแก้ตัว)
๑. กรณีทีอนักศกึษาตดิ I เน่อองจากขาดสุอบโดยมีเหตขผลความจำาเปนน หลังจากสุอบแก้ตัวแล้ว การให้ผลการ

ศึกษา จะได้ผลการเรียนตามจริง
๒. กรณีทีอนักศกึษาตดิ I เน่อองจากการสุอบไม่ผ่านทักษะกฬีา จะให้สุิทธิ์สุอบแก้ตัวไดไ้ม่เกิน 2 ครัง้ภายใน

ระยะเวลาทีอกำาหนด และหลังจากสุอบแก้ตัวแล้ว การให้ผลการศึกษาจะได้ผลการเรียนตามจริง

๓.  กิารองทธรณ์ของนักิศึกิษา
กรณทีี่นักศึกษามีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการเรียน สามารถติดตอ่สอบถามขอดูคะแนนกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาได้ โดยนักศึกษาต้องเขียนคำาร้องที่งานบริการการศึกษา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
กีฬา ชั้น ๒ และหากยังไม่ไดร้ับความกระจา่งหรือเคลือบแคลงสงสัย นักศกึษาสมารถยื่นคำาร้องตอ่รอง
คณบดีฝ่ายการศกึษากอ่นปริญญาและกิจการนักศึกษา และคณบดี ไดต้ามลำาดับ 
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   รายวิชาศึกษาท่ัวไปและวิชาเลือกเสรี                                                          ระดับปริญญาตรี                                    
   ช่ือรายวิชา วา่ยน้ำาเพืื่อสขขภาพื                                                                  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา            
   รหัสวิชา  วกศท ๑๖๓                                              ภาควิชา-

หมวดที ่๖  ทรัพยากิรประกิอบกิารเรียนกิารสอน

1. ตำาราและเอกิสารหลักิ (Required Texts)
          ๑) ถนอมวงศ์ กฤษณเพื็ชร และกขลธดิา เฃิงฉลาด. (๒๕๔๔). ปทานุกรมศพัท์กฬีาพลศึกษา และวิทยาศาสตรก์ารกีฬา. 

กรขงเทพืฯ : จขฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย.
          ๒) ประสุาท สุง่าศิลป์. (๒๕๒๗). วา่ยน้ำา 1. กรขงเทพืฯ : มหาวิทยาลัยรามคำาแหง.

๒. เอกิสารและข้อมูลแนะนำา (Suggested Materials)
-

๓.  ทรัพยากิรอื่นๆ (ถ้ามี)
-
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   รายวิชาศึกษาท่ัวไปและวิชาเลือกเสรี                                                           ระดับปริญญาตรี                         
   ช่ือรายวิชา วา่ยน้ำาเพืื่อสขขภาพื                                                                   วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
   รหัสวิชา  วกศท ๑๖๓                                              ภาควิชา-
                     

หมวดที ่๗ กิารประเมินและปรับปรงงกิารดำาเนินกิารของรายวิชา

๑.  กิลยงทธ์กิารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักิศึกิษา
๑. ให้นักศกึษาสะท้อนความคิดและเสนอแนะเพืื่อปรับปรขงเน้ือหาและหรือวิธีการและหรือกิจกรรมการเรียน   
    การสอน
๒. ให้อาจารย์ผู้สอนประชขมถอดบทเรียนเพืื่อปรับปรขงพืัฒนาเน้ือหาและหรือวิธีการและหรือกิจกรรมการเรียน

              การสอน

๒.  กลยทุธ์การประเมินการสอน 
๑.ให้นักศึกษาประเมินผู้สอนประเด็นต่อไปน้ี

๑. ความตรงเวลา
๒. การแต่งกาย และบขคลิกภาพื
๓. คำาพืดูสขภาพืเหมาะสม
๔. การแจ้ง การจดัชั้นเรียน และการสรขปเน้ือหาตามวตัถขประสงค์การเรียนรู้
๕. ความสามารถเรื่องการถ่ายทอดความรู้และจัดการเรียนรู้
๖. การเปิดโอกาสให้นักศึกษาไดซั้กถามและแสดงความคดิเห็น
๗. การเป็นแบบอย่างที่ดี สอดแทรกคขณธรรมจริยธรรมระหว่างสอน

๒. ประเมินจากการสังเกตการสอนโดยผู้ไดร้ับมอบหมายจากวิทยาลัยวิทยาศาสต์และเทคโนโลยีการกีฬา 
ประเด็นต่อไปน้ี

๑. ความตรงเวลา
๒. การแต่งกาย และบขคลิกภาพื
๓. คำาพืดูสขภาพืเหมาะสม
๔. การแจ้ง การจดัชั้นเรียน และการสรขปเน้ือหาตามวตัถขประสงค์การเรียนรู้
๕. ความสามารถเรื่องการถ่ายทอดความรู้และจัดการเรียนรู้
๖. การเปิดโอกาสให้นักศึกษาไดซั้กถามและแสดงความคดิเห็น
๗. การเป็นแบบอย่างที่ดี สอดแทรกคขณธรรมจริยธรรมระหว่างสอน

๓. อาจารย์ผู้สอนประเมินตนเอง ประเด็นต่อไปน้ี
๑. ความพืงึพือใจของผู้สอนต่อผลการสอน
๒. ข้อดีหรือจขดแข็งของการจดัการเรียนการสอน
๓. ข้อที่ควรปรับปรขงแก้ไขเพืื่อพืัฒนาการสอนครั้งตอ่ไป
๔. ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้เตรยีมสอน
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   รายวิชาศึกษาท่ัวไปและวิชาเลือกเสรี                                                          ระดับปริญญาตรี                          
   ช่ือรายวิชา วา่ยน้ำาเพืื่อสขขภาพื                                                                  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา  
   รหัสวิชา  วกศท ๑๖๓                                              ภาควิชา-

๓.  การปรับปรุงการสอน   นำาผลการประเมินการเรียนการสอน (มคอ.๕) และผลการประเมินการจดัการเรียนการ
สอนโดยนักศกึษาและคณะผู้สอนมาวิเคราะห์เพืื่อปรับปรขงการสอนภายหลังสิ้นภาคการศึกษา

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา
จัดกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ประเด็นตอ่ไปน้ี
๑. เป้าหมายที่กำาหนดมีความชดัเจนและเป็นไปได้
๒. ประสบการณ์การเรียนรู้เหมาะสมกับเป้าหมาย
๓. ประสบการณ์การเรียนรูก้ระตข้นให้นักศึกษามีทักษะการเรียนรูด้ว้ยตนเอง
๔. การวัดผลการประเมินผลเหมาะสมกับเป้าหมายและการจดัประสบการณก์ารเรียนรู้
๕. นำาข้อมูลการประเมินครั้งก่อนมาปรับปรขง

๕.  การดำาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
เมื่อสิ้นสขดปีการศกึษา คณาจารย์ประชขมเพืื่อพืจิารณาสรขปผลการประเมินรายวิชาและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน เพืื่อ
กำาหนดประเด็นที่ควรปรับปรขงในการสอนครั้งตอ่ไป ปีละ ๑ ครัง้
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   รายวิชาศึกษาท่ัวไปและวิชาเลือกเสรี                                                          ระดับปริญญาตรี                          
   ช่ือรายวิชา วา่ยน้ำาเพืื่อสขขภาพื                                                                  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา  
   รหัสวิชา  วกศท ๑๖๓                                              ภาควิชา-

ภาคผนวกิ 
ความสอดคล้องระหววางรายวิชากัิบหมวดวิชาศึกิษาทั่วไป 

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

(รหัสุวิชา) SPGE 137
ผลลัพืธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทัอวไป (MU-GE LOs)

MLO1 MLO2 MLO3 MLO4 MLO5 MLO6 MLO7 MLO8 MLO9
CLO1 อธิบาย แนวคิด หลัก
การ กฎระเบียบ มารยาท 
ความปลอดภัยและความ
สุำาคัญเพื่ออเช่ออมโยงสุขขภาพื

1.1

CLO2 มีทักษะการวา่ยน้ำาเพื่ออ
ช่วยชวีิตตนเองได้ ค่อ การ
ลอยตวั การเลี้ยงตวั การวา่ย
ท่าลกูหมา  

2.2

CLO3 มีทักษะการวา่ยน้ำาพื่น้
ฐานทา่มาตรฐานได ้ค่อ ท่าฟรี
สุไตล์ ท่ากรรเชียง และทา่กบ

2.2

CLO4 สุ่ออสุาร ถ่ายทอดและ
การทำางานเปนนทีม เพื่ออสุรา้ง
เสุริมสุขขภาพืให้แก่ เพื่ออน 
บขคคลในครอบครวัและชขมชน
ได้ถูกต้องชดัเจน

6.3
6.4

7.1
7.2
7.3

8.1
8.2
8.3

9.1
9.2

ตารางท่ี ๒  คำาอธบิาย MU-GE LOs และ Sub LOs ทีอรายวิชารับผิดชอบ
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

MLO 2 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

MLO6 act autonomously within 6.3 exhibit characteristics of responsible citizenship
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   ช่ือรายวิชา วา่ยน้ำาเพืื่อสขขภาพื                                                                  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา  
   รหัสวิชา  วกศท ๑๖๓                                              ภาควิชา-

MU-GE Los Sub LOs
context of relationships to others, law,
rules, codes, and values

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  

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.

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

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
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   รหัสวิชา  วกศท ๑๖๓                                              ภาควิชา-

Competences LOs: Sub LOs:

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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