
       
   รายวิชาศึกษาท่ัวไปและวิชาเลือกเสรี                                                 ระดับปริญญาตรี                                   
   ช่ือรายวิชา กฬีากับการท่องเท่ียว                                                      วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา           
   รหัสวิชา  วกศท ๑๗๔                                                                   ภาควิชา-

มคอ.๓   รายละเอียดของรายวิชา

หมวดที ่๑ ขอ้มูลทั่วไป

๑.  รหัสและช่ือรายวิชา  
ภาษาไทย วกศท ๑๗๔  กฬีากับการทอ่งเที่ยว
ภาษาอังกฤษ SPGE 174  Sports and Travels

๒.  จำานวนหนววยกิิต     ๒ (๑-๒-๓) หน่วยกิต  (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศกึษาดว้ยตนเอง)     

๓.  หลักิสตูรและประเภทของรายวิชา    
      ๓.๑ หลักสูตร    หลักสูตรปริญญาตรี ปกติ 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 ใฝ่ใจเปนนผู้นำา

๔.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวชิา  และอาจารยผู้์สอน
๔.๑  อาจารย์ผูร้ับผิดชอบรายวิชา

ผศ.ดร.ประณมพร โภชนสมบูรณ์
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวทิยาลัยมหิดล
โทร. 02-441-4296-8 ตอ่ 302   e-mail: hyingjiab@gmail.com
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๔.๒  อาจารย์ผู้สอน        
ผศ.ดร.ประณมพร โภชนสมบูรณ์
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวทิยาลัยมหิดล
โทร. 02-441-4296-8 ตอ่ 302   e-mail: hyingjiab@gmail.com
ผศ.มนต์ชัย โชตดิาว   
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวทิยาลัยมหิดล
โทร. 02-441-4296-8 ตอ่ 310   e-mail: monchai.cho@mahidol.ac.th
อาจารย์ ดร.จิราวัฒน์ ปรตัถกรกุล
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวทิยาลัยมหิดล
โทร. 02-441-4296-8 ตอ่ 313   e-mail: chirawat.par@mahidol.ac.th
และอาจารย์พิเศษ

๕.  ภาคกิารศึกิษา / ช้ันปีท่ีเรียน
๕.๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ และ ๒  นักศกึษาทกุชั้นปี 
๕.๒ จำานวนผู้เรียนที่รบัได้ ๒๐ คน/กลุ่ม

๖.  รายวิชาท่ีต้องเรียนมากิวอน (Pre-requisite)  
ไม่มี

๗.  รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกินั (Co-requisites)
ไม่มี    

๘.  สถานท่ีเรียน      วทิยาลัยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการกฬีา และสถานที่ที่กำาหนด

๙.  วันท่ีจัดทำาหรือปรับปรงงรายละเอียดของรายวชิาครั้งลวาสงด
วันที่.........เดือน.......................พ.ศ. ........
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หมวดที่ ๒ จงดมงวงหมายและวัตถงประสงค์

1. จงดมงวงหมายของรายวิชา (Course Goals)  
นักศึกษาเข้าใจแนวโน้มการทอ่งเที่ยวเชิงกีฬา และสามารถสร้างสรรค์กจิกรรมการออกกำาลังกายหรือกฬีาใน
สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เพื่อเปนนการเสริมสร้างสุขภาพทางกาย ใจ อารมณ์และสังคมที่ด ีและเพิ่มมุม
มองในการพฒันาสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้เปนนสถานที่ออกกกำาลังกายหรือเล่นกีฬาได ้ซ่ึึงสามารถนำา
ไปประกอบอาชีพที่กำาลังเปนนที่นิยมได้ในอนาคต

2. วัตถงประสงค์ในกิารพัฒนา/ปรับปรงงรายวิชา 
๒.๑ วตัถงประสงค์ของรายวิชา (Course Objectives)

จัดประสบการณ์การเรียนรูเ้พื่อให้นักศึกษา
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกกำาลังกายเพื่อเสริมสรา้งสุขภาพทางกาย ใจ อารมณ์และสังคม

เพื่อเพิ่มมูลค่าและสนับสนุนการท่องเที่ยว
2. มีทักษะในการสืบค้น จดัการข้อมูล เพื่อสรุปและออกแบบกิจกรรมการออกกำาลงักายหรอืกีฬาที่      

เหมาะสมกับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและกลุ่มบุคคล / มีมุมมองในการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว
ทางธรรมชาตใิห้เปนนสถานที่ออกกำาลังกายหรือเล่นกีฬารว่มด้วยได ้เพื่อประโยชน์ในการจดักจิกรรมใน
อนาคตสำาหรับตนเองและครอบครัว หรือเพื่อประกอบอาชพีการท่องเที่ยวเชิงกฬีา

3. เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีตอ่การออกกำาลังกายหรือเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพและการทำางานร่วมกับผู้อื่น
4. สื่อสารเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนนักศึกษาและคนในชุมชนเกี่ยวกับการออกกำาลังกายเพื่อ    

สุขภาพ และวิถีชุมชน
5. มีความรับผิดชอบงานที่ไดร้ับมอบหมายและทำางานรว่มกับผู้อื่นได้

        ๒.๒ ผลลพัธ์กิารเรยีนรูร้ะดบัรายวชิา (Course-level Learning Outcomes: CLOs)
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศกึษาที่สำาเรจ็การศึกษาในรายวิชา สามารถ  (CLOs)  

1. CLO1 อธิบายแนวคดิ หลักการ คณุค่าของการออกกำาลังกายเพื่อเสริมสรา้งสุขภาพทางกาย ใจ 
อารมณ์และสังคม

2. CLO2  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ในการติดตามกระแสนิยมและ   
ความปลอดภัยของกิจกรรมการออกกำาลังกาย เพื่อนำามาเปนนข้อสรุปในการออกแบบกิจกรรมที่       
เหมาะสมกับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
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3. CLO3  สื่อสารและถ่ายทอดวิธีการเสริมสร้างสุขภาพดว้ยการออกกำาลังกายระหว่างการท่องเที่ยวแก่
คนในครอบครวัและชุมชนได้ถูกต้องชดัเจน ภายใต้การเคารพในความแตกตา่งของบุคคล

4. CLO4  ออกแบบกิจกรรมการออกกำาลังกายหรือรปูแบบการเล่นกีฬาเพื่อเพิ่มมูลคา่ในการท่องเที่ยว 
ผ่านการทำางานเปนนทีม

5. CLO5  ทำางานรว่มกับผู้อื่นในการจดัทำารายงานสรปุเกี่ยวกับประโยชน์ของกิจกรรมการออกกำาลัง
กายทีป่ฏิบัติ ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบที่ได้รับจากการรว่มกิจกรรม โดยแสดงความรับผิดชอบ
งานตามหน้าที่ไดร้ับมอบหมายและมีส่วนร่วมให้งานกลุ่มสำาเร็จตามเวลาที่กำาหนด
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หมวดที่ ๓ ลักิษณะและกิารดำาเนินกิาร

๑. คำาอธิบายรายวิชา  (Course Description)

การท่องเที่ยวเชิงกีฬา รปูแบบกิจกรรมกีฬาและการออกกำาลงักายเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพักผ่อน
หย่อนใจ ในสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ

Sport tourism; sport activities and exercises for health and recreation in the natural 
environment

๒. จำานวนช่ัวโมงท่ีใช้ตวอภาคกิารศึกิษา

บรรยาย
(ชั่วโมง)

กิารฝึกิปฏิบัติ
(ชัว่โมง)

กิารศึกิษาดว้ยตนเอง
(ชั่วโมง)

๑๕ ๓๐ ๔๕

 
๓.  จำานวนช่ัวโมงตวอสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้คำาปรกึิษาและแนะนำาทางวิชากิารแกิวนักิศึกิษาเปายนรายบงคคล 

อาจารย์จดัเวลาให้คำาปรึกษาเปนนรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความตอ้งการ ๑ ชัว่โมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะราย
ที่ต้องการ)

5
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หมวดที่ ๔  กิารพัฒนาผลกิารเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชาของนักิศึกิษา

1.  สรงปสั้นๆ เกิี่ยวกิับความรู ้หรอืทักิษะท่ีรายวิชามงวงหวังท่ีจะพัฒนานักิศึกิษา (CLOs) 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศกึษาที่สำาเรจ็การศึกษาในรายวิชา จะสามารถ    

1. CLO1  อธิบายแนวคิด หลักการ คุณคา่ของการออกกำาลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพทางกาย ใจ 
อารมณ์และสังคม

2. CLO2  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ในการติดตามกระแสนิยม   
และความปลอดภัยของกิจกรรมการออกกำาลังกาย เพื่อนำามาเปนนข้อสรุปในการออกแบบ
กิจกรรมที่เหมาะสมกับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

3. CLO3  สื่อสารและถ่ายทอดวิธีการเสริมสร้างสุขภาพดว้ยการออกกำาลังกายระหว่างการท่อง
เที่ยวแก่คนในครอบครวัและชุมชนได้ถูกต้องชดัเจน ภายใต้การเคารพในความแตกตา่งของ
บุคคล

4. CLO4  ออกแบบกิจกรรมการออกกำาลังกายหรือรปูแบบการเล่นกีฬาเพื่อเพิ่มมูลคา่ในการท่อง
เที่ยวผ่านการทำางานเปนนทีม

5. CLO5  ทำางานรว่มกับผู้อื่นในการจดัทำารายงานสรปุเกี่ยวกับประโยชน์ของกิจกรรมการออก
กำาลังกายที่ปฏิบัติ ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบที่ได้รับจากการรว่มกิจกรรม โดยแสดงความรบั
ผิดชอบงานตามหน้าที่ไดร้ับมอบหมายและมีส่วนร่วมให้งานกลุ่มสำาเร็จตามเวลาที่กำาหนด

๒. วธีิกิารจัดประสบกิารณ์กิารเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความรู้ หรือ ทักิษะ ในข้อ ๑   และกิารวดัผลลัพธ์กิาร
เรียนรู้ของรายวิชา  

 

รหัสวิชา
วิธีกิารจัดกิารสอน/ประสบกิารณ์กิาร

เรียนรู้
วธีิกิารวดัผลลัพธ์กิารเรียนรู้

CLO1  อธิบายแนวคดิ หลักการ 
คุณคา่ของการออกกำาลังกายเพื่อ
เสริมสรา้งสุขภาพทางกาย ใจ     
อารมณ์และสังคม

๑. การบรรยายหรือเรียนรู้ผา่นสื่อที่
หลากหลาย เช่น สื่อออนไลน์ เพา
เวอรพ์้อยท์
๒. การนำาเสนองานกลุ่ม
๓. กระบวนการกลุ่ม
๔. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน

๑. ประเมินการเขียนสะท้อนการเรียน
รู ้โดยอาจารย์
๒. ประเมินการทำางาน/การนำาเสนอ
งาน/การมีสว่นรว่มใน
กจิกรรม โดยอาจารย์และเพื่อนร่วม
ชั้นเรียน
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   ช่ือรายวิชา กฬีากับการท่องเท่ียว                                                      วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา            
   รหัสวิชา  วกศท ๑๗๔                                                                   ภาควิชา-
                     

รหัสวิชา
วิธีกิารจัดกิารสอน/

ประสบกิารณ์กิารเรยีนรู้
วธีิกิารวดัผลลัพธ์กิารเรียนรู้

กระบวนการสุนทรียสนทนา 
(Dialogue) 
๕. การเขียนสะท้อนการเรียนรู้ 
(Reflection) 
๖. การถอดบทเรียน

CLO2  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสืบค้นข้อมูลจากแหล่ง
ตา่งๆ ในการตดิตามกระแสนิยม 
และความปลอดภัยของกิจกรรม
การออกกำาลังกาย เพือ่นำามาเปนน
ข้อสรุปในการออกแบบกิจกรรมที่
เหมาะสมกับสถานที่ท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ

 ๑. ปฏิบัติการสืบค้น 
๒. กระบวนการกลุ่ม
๓. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการสุนทรียสนทนา 
(Dialogue) 

๑. ประเมินการเขียนสะท้อนการเรียน
รู ้โดยอาจารย์
๒. ประเมินการทำางาน/การนำาเสนอ
งาน/การมีสว่นรว่มใน
กจิกรรม โดยอาจารย์และเพื่อนร่วม
ชั้นเรียน

CLO3  สื่อสารและถ่ายทอดวธิี
การเสริมสร้างสุขภาพดว้ยการ
ออกกำาลังกายระหวา่งการท่อง
เที่ยวแก่คนในครอบครัวและ
ชุมชนได้ถูกต้องชดัเจน ภายใต้
การเคารพในความแตกตา่งของ
บุคคล

๑. การนำาเสนองานกลุ่ม
๒. กระบวนการกลุ่ม
๓. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการสุนทรียสนทนา 
(Dialogue) 
๔. การถอดบทเรียน

๑. ประเมินการเขียนสะท้อนการเรียน
รู ้โดยอาจารย์
๒. ประเมินการทำางาน/การนำาเสนอ
งาน/การมีสว่นรว่มใน
กจิกรรม โดยอาจารย์และเพื่อนร่วม
ชั้นเรียน

CLO4  ออกแบบกิจกรรมการ
ออกกำาลังกายหรือรปูแบบการ
เล่นกีฬาเพื่อเพิ่มมูลค่าในการทอ่ง
เที่ยว ผ่านการทำางานเปนนทีม

๑. การนำาเสนองานกลุ่ม
๒. กระบวนการกลุ่ม
๓. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการสุนทรียสนทนา 
(Dialogue) 
๔. การเขียนสะท้อนการเรียนรู้ 
(Reflection) 

 ๕. การถอดบทเรียน

๑. ประเมินการเขียนสะท้อนการเรียน
รู ้โดยอาจารย์
๒. ประเมินการทำางาน/การนำาเสนอ
งาน/การมีสว่นรว่มใน
กจิกรรม โดยอาจารย์และเพื่อนร่วม
ชั้นเรียน
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   รายวิชาศึกษาท่ัวไปและวิชาเลือกเสรี                                                 ระดับปริญญาตรี                                   
   ช่ือรายวิชา กฬีากับการท่องเท่ียว                                                      วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา            
   รหัสวิชา  วกศท ๑๗๔                                                                   ภาควิชา-

รหัสวิชา
วิธีกิารจัดกิารสอน/

ประสบกิารณ์กิารเรยีนรู้
วธีิกิารวดัผลลัพธ์กิารเรียนรู้

CLO5  ทำางานร่วมกับผู้อื่นในการ
จดัทำารายงานสรุปเกี่ยวกับ
ประโยชน์ของกิจกรรมการออก
กำาลังกายที่ปฏิบัติ 
ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบที่ได้
รบัจากการร่วมกจิกรรม โดย
แสดงความรบัผิดชอบงานตาม
หน้าที่ไดร้ับมอบหมายและมีส่วน
รว่มให้งานกลุ่มสำาเร็จตามเวลาที่
กำาหนด

๑. การนำาเสนองานกลุ่ม
๒. กระบวนการกลุ่ม
๓. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการสุนทรียสนทนา 
(Dialogue) 
๔. การเขียนสะท้อนการเรียนรู้ 
(Reflection) 
๕. การถอดบทเรียน

๑. ประเมินการเขียนสะท้อนการเรียน
รู ้โดยอาจารย์
๒. ประเมินการทำางาน/การนำาเสนอ
งาน/การมีสว่นรว่มใน
กจิกรรม โดยอาจารย์และเพื่อนร่วม
ชั้นเรียน
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   รายวิชาศึกษาท่ัวไปและวิชาเลือกเสรี                                                 ระดับปริญญาตรี                                   
   ช่ือรายวิชา กฬีากับการท่องเท่ียว                                                      วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา            
   รหัสวิชา  วกศท ๑๗๔                                                                   ภาควิชา-

หมวดที่ ๕  แผนกิารสอนและกิารประเมินผล

1. แผนกิารสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อเรื่อง/รายละเอียด
จำานวน ชม.

กิจกรรมการเรียนการ
สอน/สื่อทีใ่ช้

ผู้สอน
เสวนา

ปฏิบัติภาค
สนาม

๑ ข้อตกลงการเรียน 
ความหมายของการทอ่งเที่ยวเชิงกีฬา
แนวคิด หลักการ คุณคา่ของการออกกำาลงั
กายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพทางกาย ใจ     
อารมณ์และสังคม
กฎระเบียบมารยาทของการออกกำาลังกาย
และเล่นกีฬา 

๒ ๐ บรรยาย/ppt คณาจารย์

๒ กีฬากับการท่องเที่ยวในชุมชน I ๓ ๘ 1. Outdoor 
activities
2. กระบวนการกลุ่ม
3. การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (Dialogue)
4. การสะทอ้นการ
เรียนรู้ (Reflection)
5. การถอดบทเรียน

คณาจารย์
๓ กีฬากับการท่องเที่ยวในชุมชน หรือสถาน

ที่ทางธรรมชาติ II
๓ ๘ คณาจารย์

๔ กีฬากับการท่องเที่ยวในชุมชน หรือสถาน
ที่ทางธรรมชาติ III

๓ ๘ คณาจารย์

๕ กีฬากับการท่องเที่ยวในชุมชน หรือสถาน
ที่ทางธรรมชาติ IV  จดัโดยนักศกึษา

๓ ๘ คณาจารย์

                 รวม ๑๔ ๓๒

๒. แผนกิารประเมินผลลัพธ์กิารเรียนรู้ท่ีคาดหวังระดับรายวิชา CLOs 
๒.๑ กิารวดัและประเมินผลสัมฤทธ์ิในกิารเรียนรู้

กิ.  กิารประเมินเพ่ือพัฒนากิารเรียนรู ้(Formative Assessment)
การวดัและประเมินผลสัมฤทธิ์ ดา้นการประเมินตนเอง มกีารติดตามพฒันาการทักษะของนักศึกษาโดยการ
สังเกตพฤตกิรรมจากการเรียนและการปฏิบัติ เพื่อกระตุ้นการมีสว่นรว่มในการทำางานรว่มกับผู้อื่น โดยเก็บ
คะแนนระหว่างทางจากการประเมินการทำางาน/การนำาเสนองาน/การมีส่วนรว่มในกจิกรรม โดยอาจารย์
และเพื่อนร่วมชั้นเรียน และจากประเมินการเขียนสะท้อนการเรียนรูโ้ดยอาจารย์
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   รายวิชาศึกษาท่ัวไปและวิชาเลือกเสรี                                                 ระดับปริญญาตรี                                   
   ช่ือรายวิชา กฬีากับการท่องเท่ียว                                                      วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา            
   รหัสวิชา  วกศท ๑๗๔                                                                   ภาควิชา-

ข.  กิารประเมินเพ่ือตัดสินผลกิารเรียนรู้ (Summative Assessment)
(๑) เครื่องมือและน้ำาหนักในการวัดและประเมินผล

ผลลพัธ์กิารเรียนรู้ฯ

ผลงานรายบงคคล ผลงานกิลงวม
ผลงานรวม
(ร้อยละ)

กิารเขียนสะท้อน
กิารเรียนรู้

ประเมินโดยอาจารย์

ประเมินโดย
เพ่ือนรววม
ช้ันเรียน

ประเมินโดย
อาจารย์

CLO1  อธิบายแนวคิด หลักการ คุณคา่ของ
การออกกำาลังกายเพื่อเสริมสรา้งสุขภาพทาง
กาย ใจ อารมณ์และสังคม

๕ ๑๐ ๕ ๒๐

CLO2  ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น
ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ในการตดิตามกระแส
นิยม และความปลอดภัยของกจิกรรมการออก
กำาลังกาย เพื่อนำามาเปนนข้อสรุปในการ
ออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสมกับสถานที่ท่อง
เที่ยวทางธรรมชาติ

๕ ๑๐ ๕ ๒๐

CLO3  สื่อสารและถ่ายทอดวิธีการเสริมสร้าง
สุขภาพดว้ยการออกกำาลังกายระหวา่งการท่อง
เที่ยวแก่คนในครอบครวัและชุมชนได้ถูกต้อง
ชัดเจน ภายใตก้ารเคารพในความแตกตา่งของ
บุคคล

๕ ๑๐ ๕ ๒๐

CLO4  ออกแบบกิจกรรมการออกกำาลังกาย
หรือรูปแบบการเล่นกีฬาเพื่อเพิ่มมูลคา่ในการ
ท่องเที่ยวผ่านการทำางานเปนนทีม

๕ ๑๐ ๕ ๒๐

CLO5  ทำางานรว่มกับผู้อื่นในการจดัทำา
รายงานสรุปเกี่ยวกับประโยชน์ของกิจกรรม
การออกกำาลังกายที่ปฏิบัติ ผลกระทบเชิงบวก
และเชิงลบที่ได้รับ

๕ ๑๐ ๕ ๒๐

รวม
๒๕ ๕๐ ๒๕

๑๐๐๒๕ ๗๕
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   รายวิชาศึกษาท่ัวไปและวิชาเลือกเสรี                                                 ระดับปริญญาตรี                                   
   ช่ือรายวิชา กฬีากับการท่องเท่ียว                                                      วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา            
   รหัสวิชา  วกศท ๑๗๔                                                                   ภาควิชา-

กิจิกิรรม/ผล
งาน

เกิณฑ์คะแนน
5 4 3 2 1 0

๑. กิารเขียนสะท้อนกิารเรียนรู้ (อาจารย์ประเมิน)
๑.๑ ความรับ
ผดิชอบ

เขียนและส่ง
สมุดบันทึก
การเรียนรู้
ครบถ้วน     
ร้อยละ ๑๐๐

- เขียนและส่ง
สมดุบันทึก
การเรียนรู้
ครบถ้วน     
ไม่น้อยกว่า
รอ้ยละ ๕๐ 
แต่ไม่ถึงร้อย
ละ ๑๐๐

- เขียนและส่ง
สมดุบันทึก
การเรียนรู้
ครบถ้วนไม่
น้อยกว่ารอ้ย
ละ ๒๕ แต่
ไม่ถึงร้อยละ 
๕๐

ไม่มีหรือ     
ไม่ส่งสมุด
บันทึกการ
เรียนรู้เลย

๑.๒ คุณภาพ เขียนตอบ
ครบถ้วนตาม
ที่โจทย์
กำาหนด และ
สะท้อนการ
เรียนรูร้ะดับ
การนำาไปใช้ 
และ
วิเคราะห์
สังเคราะห์

- เขียนตอบ
ครบถ้วนตาม
ที่โจทย์
กำาหนด และ
สะท้อนการ
เรียนรูร้ะดับ
การนำาไปใช้

- เขียนตอบ
ครบถ้วนตาม
ที่โจทย์
กำาหนด และ
สะท้อนการ
เรียนรูร้ะดับ
ความจำา

เขียนตอบไม่
ครบถ้วนตาม
ที่โจทย์
กำาหนด

๒. ความรววมมือทำางานกิลงวมและหรือกิจิกิรรมกิลงวม (ตนเอง เพ่ือนรววมช้ันเรียน และอาจารย์ประเมิน)
๓.๑ ความรว่ม
มือ ความรับผิด
ชอบหน้าที่ที่ได้
รบัมอบหมาย
และช่วยเหลือ
จนงานสำาเร็จ
ลุลว่งตามเวลา
ที่กำาหนด

เข้าร่วม
กิจกรรมทกุ
ครั้งและให้
ความรว่ม
มือดีเยี่ยม 

เข้าร่วม
กิจกรรมและ
ให้ความร่วม
มือดีมาก

เข้ารว่ม
กจิกรรมและ
ให้ความรว่ม
มือปานกลาง

เข้าร่วม
กิจกรรมและ
ให้ความร่วม
มือน้อย

เข้ารว่ม
กจิกรรมแต่
ไม่ให้ความ
รว่มมือ

ไม่เข้าร่วม
กิจกรรม/ไม่
ให้ความร่วม
มือเลย

๓.๒ การแสดง
ศกัยภาพและ
หรือความคดิ
เห็น

แสดง
ศักยภาพ 
รวมถึงความ
คิดเห็นที่เปนน
ประโยชน์ดี
เยี่ยม

แสดง
ศักยภาพ รวม
ถึงความคดิ
เห็นที่เปนน
ประโยชน์     
ดีมาก

แสดง
ศกัยภาพ 
รวมถึงความ
คดิเห็นที่เปนน
ประโยชน์
ปานกลาง

แสดง
ศักยภาพ 
รวมถึงความ
คิดเห็นที่เปนน
ประโยชน์
น้อย

แสดง
ศกัยภาพ แต่
ไม่แสดง
ความคดิเห็น
ที่เปนน
ประโยชน์

ไม่แสดง
ศักยภาพ 
รวมถึงความ
คิดเห็นที่เปนน
ประโยชน์
เลย
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   รายวิชาศึกษาท่ัวไปและวิชาเลือกเสรี                                                 ระดับปริญญาตรี                                   
   ช่ือรายวิชา กฬีากับการท่องเท่ียว                                                      วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา            
   รหัสวิชา  วกศท ๑๗๔                                                                   ภาควิชา-

กิจิกิรรม/ผล
งาน

เกิณฑ์คะแนน
5 4 3 2 1 0

๓.๓ การ
บริหารจัดการ
เวลาได้อย่าง
เหมาะสม

บริหาร
จัดการเวลา
ได้อยา่งดี
เยี่ยม

บริหารจดัการ
เวลาไดอ้ย่างดี
มาก

บริหาร
จดัการเวลา
ไดป้านกลาง

บริหาร
จัดการเวลา
ได้น้อย

บริหาร
จดัการเวลา
ไดน้้อยมาก

ไม่สามารถ
บริหาร
จัดการเวลา
ได้เลย

๓.๔ การรับฟัง
อยา่งลึกซ้ึึง 
และการเคารพ
ให้เกียรตผิู้อื่น

รับฟังอยา่ง
ลึกซ้ึึงและ
เคารพให้
เกียรติผู้อื่น  
ดีเยี่ยม

รับฟังอยา่งลึก
ซ้ึึงและเคารพ
ให้เกียรติผู้อื่น
ดีมาก

รบัฟังอย่าง
ลึกซ้ึึงและ
เคารพให้
เกียรตผิู้อื่น
ปานกลาง

รับฟังอยา่ง
ลึกซ้ึึงและ
เคารพให้
เกียรติผู้อื่น
น้อย

รบัฟังอย่าง
ลึกซ้ึึงและ
เคารพให้
เกียรตผิู้อื่น
น้อยมาก

ไม่รับฟัง
อย่างลึกซ้ึึง
และเคารพ
ให้เกียรติผู้
อื่นเลย

๓.๕ การมีทา่ที
ทัศนคต ิ  มุม
มอง วิธคีิดเรื่อง
สุขภาพ
เปลี่ยนแปลงไป
ในดา้นเปนน
ประโยชน์
สรา้งสรรค์ 
(ประเมิน
ตนเอง)

เห็นการ
เปลี่ยนแปลง
มากทีสุ่ด

เห็นการ
เปลี่ยนแปลง
มาก

เห็นการ
เปลี่ยนแปลง
ปานกลาง

เห็นการ
เปลี่ยนแปลง
เล็กน้อย

เห็นการ
เปลี่ยนแปลง
เล็กน้อย

ไม่เห็นการ
เปลี่ยนแปลง
ใดๆ

(๒)  การตดัสินผล
ก. เกณฑ์และเงื่อนไขการวดัผล และการประเมินผลเปนนไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าดว้ย        

การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี และประกาศวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
       เรื่องการศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับปัจจุบัน โดยใช้สัญลักษณ์ O, S, U

ข. ระดบัคะแนนการตัดสิน
การประเมินจากผลการสอบเปนนเกรดตั้งแต่ O, S, U ตามลำาดบั โดยมีเกณฑ์สอบผ่านและไม่ผ่าน ดงัน้ี

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

ต่ำากว่า ๖๐ U Unsatisfied
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   รายวิชาศึกษาท่ัวไปและวิชาเลือกเสรี                                                 ระดับปริญญาตรี                                   
   ช่ือรายวิชา กฬีากับการท่องเท่ียว                                                      วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา            
   รหัสวิชา  วกศท ๑๗๔                                                                   ภาควิชา-

 (๓) การสอบแก้ตัว (ถ้ารายวชิากำาหนดให้มีการสอบแก้ตัว)        ไม่มีการสอบแก้ตวั

๓.  กิารองทธรณ์ของนักิศึกิษา
กรณทีี่นักศึกษามีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการเรียน สามารถติดตอ่สอบถามขอดูคะแนนกับอาจารย์ผู้รับ
ผิดชอบรายวิชาได้ โดยนักศกึษาต้องเขียนคำาร้องที่งานบริการการศึกษา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการกีฬา ชั้น ๒ และหากยังไม่ไดร้ับความกระจา่งหรือเคลือบแคลงสงสัย นักศกึษาสมารถ
ยื่นคำารอ้งต่อรองคณบดีฝ่ายการศกึษากอ่นปริญญาและกิจการนักศึกษา และคณบดี ไดต้ามลำาดับ 

13



       
   รายวิชาศึกษาท่ัวไปและวิชาเลือกเสรี                                                 ระดับปริญญาตรี                                   
   ช่ือรายวิชา กฬีากับการท่องเท่ียว                                                      วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา            
   รหัสวิชา  วกศท ๑๗๔                                                                   ภาควิชา-

หมวดที่ ๖  ทรัพยากิรประกิอบกิารเรียนกิารสอน

1. ตำาราและเอกิสารหลักิ (Required Texts)
1) สิรนิกานต์ ผ่องประเสริฐ. (๒๕๕๘). ปัจจัยที่มีผลตอ่การพฒันาการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในประเทศไทย : รูป

แบบสมการโครงสรา้ง (วิทยานิพนธว์ิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต). จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย. กรุงเทพฯ. 
2) ศุภณัฐ ชูศิลป์ทอง. (๒๕๕๗). ความตอ้งการการท่องเที่ยวเชิงกฬีาของแฟนคลับฟุตบอลลีกอาชพีของ

ประเทศไทย (วทิยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต). จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย. กรุงเทพฯ.
3) ณัฏฐว์รด ีคณิตนิสุทธิทอง. (๒๕๖๐). ความต้องการของตลาดและศักยภาพในการรองรับการท่องเที่ยวเชิง

สุขภาพของประเทศไทย. สืบค้น ๑ กุมภาพันธ ์๒๕๖๒, จาก https://www.researchgate.net 
/publication/328305452_khwamtxngkarkhxngtladlaeasakyphaphnikarrxngrabkarthxngtheiy
wcheingsukhphaphkhxngprathesthiy

4) เกษร ทนพลกรัง. (๒๕๕๓) การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงกฬีาและนันทนาการ ในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล. อ่างทอง: สถาบันการพลศึกษา.

5) สำานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (ม.ป.ป.). การท่องเที่ยวเชิงกีฬา. สืบค้น ๑ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒, จากhttps://secretary.mots.go.th/ewtadmin/ewt/policy/download/article/article_ 
201 70511100859.pdf

๒. เอกิสารและข้อมูลแนะนำา (Suggested Materials)       -
๓.  ทรัพยากิรอื่นๆ (ถ้ามี) -
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   รายวิชาศึกษาท่ัวไปและวิชาเลือกเสรี                                                 ระดับปริญญาตรี                                 
   ช่ือรายวิชา กฬีากับการท่องเท่ียว                                                      วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา          
   รหัสวิชา  วกศท ๑๗๔                                                                   ภาควิชา-
                     

หมวดที่ ๗ กิารประเมินและปรับปรงงกิารดำาเนินกิารของรายวิชา

๑.  กิลยงทธ์กิารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักิศึกิษา
๑. ให้นักศกึษาสะท้อนความคิดและเสนอแนะเพื่อปรับปรุงเน้ือหาและหรือวิธีการและหรือกิจกรรมการเรียน  
    การสอน
๒. ให้อาจารย์ผู้สอนประชุมถอดบทเรียนเพื่อปรับปรุงพัฒนาเน้ือหาและหรือวิธีการและหรือกิจกรรมการเรียน

              การสอน

๒.  กิลยงทธ์กิารประเมินกิารสอน 
๑.ให้นักศึกษาประเมินผู้สอนประเด็นต่อไปน้ี

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

๒. ประเมินจากการสังเกตการสอนโดยผู้ไดร้ับมอบหมายจากวิทยาลัยวิทยาศาสต์และเทคโนโลยีการกีฬา 
ประเด็นต่อไปน้ี

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

๓. อาจารย์ผู้สอนประเมินตนเอง ประเด็นต่อไปน้ี
๑. ความพงึพอใจของผู้สอนต่อผลการสอน
๒. ข้อดีหรือจดุแข็งของการจดัการเรียนการสอน
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   รายวิชาศึกษาท่ัวไปและวิชาเลือกเสรี                                                 ระดับปริญญาตรี                                 
   ช่ือรายวิชา กฬีากับการท่องเท่ียว                                                      วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา          
   รหัสวิชา  วกศท ๑๗๔                                                                   ภาควิชา-

๓. ข้อที่ควรปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนาการสอนครั้งตอ่ไป
๔. ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้เตรยีมสอน

๓.  กิารปรับปรงงกิารสอน   นำาผลการประเมินการเรียนการสอน (มคอ.๕) และผลการประเมินการจดัการเรียนการ
สอนโดยนักศกึษาและคณะผู้สอนมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการสอนภายหลังสิ้นภาคการศึกษา

๔.  กิารทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักิศึกิษาในรายวชิา
จัดกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ประเด็นตอ่ไปน้ี
๑. เป้าหมายที่กำาหนดมีความชดัเจนและเปนนไปได้
๒. ประสบการณ์การเรียนรู้เหมาะสมกับเป้าหมาย
๓. ประสบการณ์การเรียนรูก้ระตุ้นให้นักศึกษามีทักษะการเรียนรูด้ว้ยตนเอง
๔. การวัดผลการประเมินผลเหมาะสมกับเป้าหมายและการจดัประสบการณก์ารเรียนรู้
๕. นำาข้อมูลการประเมินครั้งก่อนมาปรับปรุง

๕.  กิารดำาเนินกิารทบทวนและกิารวางแผนปรับปรงงประสิทธิผลของรายวิชา
เมื่อสิ้นสุดปีการศกึษา คณาจารย์ประชุมเพื่อพจิารณาสรปุผลการประเมินรายวิชาและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
เพื่อกำาหนดประเด็นที่ควรปรับปรุงในการสอนครั้งตอ่ไป ปีละ ๑ ครัง้
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   รายวิชาศึกษาท่ัวไปและวิชาเลือกเสรี                                                 ระดับปริญญาตรี                                   
   ช่ือรายวิชา กฬีากับการท่องเท่ียว                                                      วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา           
   รหัสวิชา  วกศท ๑๗๔                                                                   ภาควิชา-
                     

ภาคผนวกิ
ความสอดคล้องระหววางรายวิชากัิบหมวดวิชาศึกิษาทั่วไป

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

วกศท ๑๗๕
สุขภาพกระบวนทัศน์ใหม่

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

CLO1  อธิบายแนวคดิ หลัก
การ คุณค่าของการออกกำาลัง
กายเพื่อเสริมสรา้งสุขภาพทาง
กาย ใจ อารมณ์และสังคม

๑.๑
๑.๔

๕.๑

CLO2  ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
จากแหล่งต่างๆ ในการตดิตาม
กระแสนิยม และความ
ปลอดภัยของกิจกรรมการออก
กำาลังกาย เพือ่นำามาเปนนข้อ
สรปุในการออกแบบกิจกรรมที่
เหมาะสมกับสถานที่ท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ

๑.๓
๑.๔

๒.๒

CLO3  สื่อสารและถ่ายทอด
วธิีการเสริมสรา้งสุขภาพด้วย
การออกกำาลังกายรว่มกับการ
ท่องเที่ยวแก่คนในครอบครวั
และชุมชนได้ถูกตอ้งชัดเจน 
ภายใตก้ารเคารพในความแตก
ตา่งของบุคคล

๖.๓
๖.๔

๗.๒
๗.๓

๘.๑
๘.๒
๘.๓

CLO4  ออกแบบกิจกรรมการ
ออกกำาลังกายหรือรปูแบบการ
เล่นกีฬาเพื่อเพิ่มมูลค่าในการ
ท่องเที่ยวผ่านการทำางานเปนน
ทีม

๑.๑
๑.๔

๒.๒ ๓.๑
๓.๒

๔.๒
๔.๓

๕.๑ ๖.๓
๖.๔

๗.๒
๗.๓

๙.๑
๙.๒

CLO5  ทำางานร่วมกับผู้อื่นใน
การจดัทำารายงานสรุปเกี่ยวกับ
ประโยชน์ของกิจกรรมการ

๖.๓
๖.๔

๗.๒
๗.๓

๘.๑
๘.๒
๘.๓

๙.๑
๙.๒
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   รายวิชาศึกษาท่ัวไปและวิชาเลือกเสรี                                                 ระดับปริญญาตรี                                   
   ช่ือรายวิชา กฬีากับการท่องเท่ียว                                                      วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา           
   รหัสวิชา  วกศท ๑๗๔                                                                   ภาควิชา-

วกศท ๑๗๕
สุขภาพกระบวนทัศน์ใหม่

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

ออกกำาลังกายที่ปฏิบัติ 
ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบ
ที่ไดร้ับ

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
1.3  collect, analyses, 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

1. 2.2 make judgement & decision through correct analysis, 
inferences, and evaluations on quantitative basis and multiple 
perspectives

2.
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 

8.1 communicate/present ideas effectively both oral & written forms, 
proper to a range of audience groups, such as verbal discussion with 
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MU-GE Los Sub LOs
effectively and purposefully-  e.g., 
share in-formation/ knowledge, 
express ide-as, demonstrate or create 
individual & group product, etc.  

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.
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

3. apply simple mathematical methods to the solution of ‘real-world’ problems 

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

5. 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 

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)
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Competences LOs: Sub LOs:

responsible member of the 
society

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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