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มคอ.๓   รายละเอียดของรายวิชา 
 

หมวดที ่๑ ขอมูลทั่วไป 
 

๑.  รหัสและช่ือรายวิชา    
ภาษาไทย   ศศภอ ๑๘๐ ภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงคดานวิชาการ 
ภาษาอังกฤษ   LAEN 180 English for Academic Purposes I 

 
๒.  จํานวนหนวยกิต        ๒ 
      บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาดวยตนเอง : ๒-๐-๔/ สัปดาห   
   
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑ หลักสูตร        หลักสูตร ป.ตรี นานาชาติ    
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา    วิชาศึกษาท่ัวไป  
 
๔.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา  และอาจารยผูสอน 
๔.๑  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา  Dr. Suthathip Thirakunkovit, the Faculty of Liberal Arts 

English Program 
Suthathip.thi@mahidol.edu  

๔.๒  อาจารยผูสอน         
    ๑. Ajarn Suthathip Thirakunkovit 
        Email: suthathip.thi@mahidol.edu   

๒. Ajarn Siwitra Chainiyom 
        Email: siwittra@yahoo.com  

๓. Ajarn Pattara Srisukho 
        Email: ppattaras@gmail.com 

๔. Ajarn Apirat Akaraphattanawong  
       Email: a.apirat@yahoo.com  
 
๕.  ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน   

๕.๑ ภาคการศึกษาท่ี   ๑  / ๒๕๖๐  ชั้นปท่ี ๑-๒ 
๕.๒ จํานวนผูเรียนท่ีรับได   ประมาณ ๔๐-๕๐ คนฝหอง 

 
๖.  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite)   

....................ไมมี............................. 

mailto:suthathip.thi@mahidol.edu
mailto:ppattaras@gmail.com
mailto:a.apirat@yahoo.com
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๒ 
 

   
๗.  รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites)  

…..................ไมมี...............................      
     
๘.  สถานท่ีเรียน      มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายาและพญาไท 
 
๙.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

วันท่ี...๑๔......เดือน....สงิหาคม...................พ.ศ. .....๒๕๖๑... 
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๓ 
 

หมวดท่ี ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 

๑. จุดมุงหมายของรายวิชา (Course Goals)   

The course focuses on developing the academic skills of English in all four skills: (1) Reading compre-

hension, (2) Paragraph writing, (3) Listening comprehension, and (4) Presentation skills. Students are also 

expected to improve their critical thinking skills and their ability to express ideas coherently. Students 

will simulate various university academic situations.  

 

 ๒.๑ วัตถุประสงคของรายวิชา (Course Objectives) 
After successful completion of this course, students will be able to:  
 - read critically,  

     - write accurately,  
 - listen actively, and  
 - present effectively.   
 

๒.๒ ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  (CLOs)   

๑.  CLO1  บอกใจความสําคัญและรายละเอียดของสิ่งท่ีอานและฟงได 

๒.  CLO2  เขาใจจุดมุงหมายของผูเขียนและผูพูด 

๓.  CLO3  ออกเสียงพูดภาษาอังกฤษไดอยางถูกตอง 

๔.  CLO4 มีทักษะในเขียนภาษาอังกฤษท่ีถูกตอง ตามแบบแผนการเขียนเชิงวิชาการ 

๕. CLO5 สามารถพูดตอหนาสาธารณชนไดอยางถูกตองและม่ันใจ 

๖. CLO6 สามารถคนควาและรวบรวมขอมูลจากแหลงท่ีเชื่อถือได        

 



            
รายวิชาศึกษาท่ัวไป                                                                         ระดับปริญญาตรี                         

ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงคดานวิชาการ                                   คณะ/วิทยาลัย คณะศิลปศาสตร 

รหัสวิชา    ศศภอ ๑๘๐                                                      ภาควิชา ภาษาอังกฤษ 
 

๔ 
 

 
หมวดที ่๓ ลักษณะและการดําเนินการ 

 
๑. คําอธิบายรายวิชา  (Course Description) 
(ภาษาไทย) มุงพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดานวิชาการ ๔ ดาน คือ (1) การอานจับใจความ (2) การฟงจับใจความ 
(3) การเสนองาน ดวยความคาดหวังวานักศึกษาจะพัฒนาทักษะการคิดวิพากษ และ 94) มีความสามารถในการ
แสดงความคิดเห็นในสถานการณทางวิชาการในมหาวิทยาลัย 

(ภาษาอังกฤษ)  

The course focuses on developing the academic skills of English in all four skills: (1) Reading compre-

hension, (2) Paragraph writing, (3) Listening comprehension, and (4) Presentation skills. Students are also 

expected to improve their critical thinking skills and their ability to express ideas coherently. Students 

will simulate various university academic situations.  
 
๒. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

การฝกปฏิบัต ิ
(ชั่วโมง) 

การศึกษาดวยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

๓๐  ชั่วโมง 

(๒ ชั่วโมง x ๑๕ สปัดาห)์ 

-- ๖  ชั่วโมง 

(๖ ชั่วโมง x ๑๕ สปัดาห)์ 

  
๓. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล  

๑ ชั่วโมง / สปัดาห ์

หมวดที ่๔  การพัฒนาผลการเรียนรูที่คาดหวังระดับรายวิชาของนักศึกษา 
 

๑.  สรุปส้ันๆ เกี่ยวกับความรู หรือทักษะท่ีรายวิชามุงหวังท่ีจะพัฒนานักศึกษา (CLOs)  

เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ     

๑.  CLO1  บอกใจความสําคัญและรายละเอียดของสิ่งท่ีอานและฟงได 

๒.  CLO2  เขาใจจุดมุงหมายของผูเขียนและผูพูด 

๓.  CLO3  ออกเสียงพูดภาษาอังกฤษไดอยางถูกตอง 

๔.  CLO4 มีทักษะในเขียนภาษาอังกฤษท่ีถูกตอง ตามแบบแผนการเขียนเชิงวิชาการ 

๕. CLO5 สามารถพูดตอหนาสาธารณชนไดอยางถูกตองและม่ันใจ 

๖. CLO6 สามารถคนควาและรวบรวมขอมูลจากแหลงท่ีเชื่อถือได        
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๕ 
 

๒. วิธีการจัดประสบการณการเรียนรูเพ่ือพัฒนาความรู หรือ ทักษะ ในขอ ๑   และการวัดผลลัพธการ
เรียนรูของรายวิชา   

  

รหัสวิชา วิธีการจัดการสอน/ประสบการณการเรียนรู วิธีการวัดผลลัพธการเรียนรู 

 CLO1 
บอกใจความสําคัญและรายละเอียดของสิ่งท่ีอาน
และฟงได 

การตอบคาํถามในชัน้เรียน, การสอบ

แบบปรนยั, การทาํกิจกรรมในชัน้เรียน 

 CLO2 เขาใจจุดมุงหมายของผูเขียนและผูพูด 
การตอบคาํถามในชัน้เรียน,การสอบแบบ

ปรนยั, การทาํกิจกรรมในชัน้เรยีน 

 CLO3 ออกเสียงพูดภาษาอังกฤษไดอยางถูกตอง การพดูคยุในชัน้เรียน, การสอบพดู 

CLO4 
มีทักษะในเขียนภาษาอังกฤษท่ีถูกตอง ตามแบบ
แผนการเขียนเชิงวิชาการ 

การเขียนรายงานมาสง่ 

 CLO5 
สามารถพูดตอหนาสาธารณชนไดอยางถูกตองและ
ม่ันใจ 

การนาํเสนองานหนา้ชัน้เรียน 

CLO6 
สามารถคนควาและรวบรวมขอมูลจากแหลงท่ี
เชื่อถือได        

บทพดูสาํหรบันาํเสนองานหนา้ชัน้เรียน 
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๖ 
 

หมวดที ่๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
 
๑. แผนการสอน  

สัปดาหที ่ หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน(ชม.) กิจกรรมการเรียน 

การสอน/สื่อที่ใช 
ผูสอน 

บรรยาย ปฏิบตั ิ
๑ -  อธิบายเกีย่วกับประมวลรายวิชาและงาน /โครงงาน 

Introduction to the Course 
Expectations and Goals 

๑ ๑ -  บรรยาย 
-  บุคคล (ตอบคําถาม แบบทดสอบ ฯลฯ) 
-  กลุมยอย (อภิปราย วิเคราะห รายงาน) 

คณาจารย 

๒ บรรยายเร่ือง  
Reading comprehension (1) 
- Find the main idea of a passage and sup-
porting details  
- Understand vocabulary from context 

๑ ๑ -  บรรยาย 
-  บุคคล (ตอบคําถาม แบบทดสอบ ฯลฯ) 
-  กลุมยอย (อภิปราย วิเคราะห รายงาน) 

คณาจารย 

๓ บรรยายเร่ือง  
Reading comprehension (2) 
- Understand the author’s purpose and tone   
- Distinguish facts from opinions 

๑ ๑ -  บรรยาย 
-  บุคคล (ตอบคําถาม แบบทดสอบ ฯลฯ) 
-  กลุมยอย (อภิปราย วิเคราะห รายงาน) 

คณาจารย 

๔ บรรยายเร่ือง  
Reading comprehension (3) 
- Read scientific texts e.g. journal articles 
 

๑ ๑ -  บรรยาย 
-  บุคคล (ตอบคําถาม แบบทดสอบ ฯลฯ) 
-  กลุมยอย (อภิปราย วิเคราะห รายงาน) 
- สอบเก็บคะแนนยอย 

คณาจารย 

๕ บรรยายเร่ือง  
** Reading Quiz  
Paragraph writing (1)  
- Basic elements of a paragraph 

๑ ๑ -  บรรยาย 
-  บุคคล (ตอบคําถาม แบบทดสอบ ฯลฯ) 
-  กลุมยอย (อภิปราย วิเคราะห รายงาน) 

คณาจารย 

๖ บรรยายเร่ือง  
Paragraph writing (2)  
- A process paragraph 

๑ ๑ -  บรรยาย 
-  บุคคล (ตอบคําถาม แบบทดสอบ ฯลฯ) 
-  กลุมยอย (อภิปราย วิเคราะห รายงาน) 

คณาจารย 

๗ บรรยายเร่ือง  
Paragraph writing (3)  
- An opinion paragraph 

๑ ๑ -  บรรยาย 
-  บุคคล (ตอบคําถาม แบบทดสอบ ฯลฯ) 
-  กลุมยอย (อภิปราย วิเคราะห รายงาน) 

คณาจารย 

สอบกลางภาค (วิชาน้ีไมมสีอบกลางภาค) 
๘ 

Listening comprehension (1) 
- Cornell University’s system 

๑ ๑ -  บรรยาย 
-  บุคคล (ตอบคําถาม แบบทดสอบ ฯลฯ) 
-  กลุมยอย (อภิปราย วิเคราะห รายงาน) 
- สอบเก็บคะแนนยอย 

คณาจารย 

๙ บรรยายเร่ือง 
Listening comprehension (2) 
- Listen to documentaries  
- Listen to lectures 

๑ ๑ -  บรรยาย 
-  บุคคล (ตอบคําถาม แบบทดสอบ ฯลฯ) 
-  กลุมยอย (อภิปราย วิเคราะห รายงาน) 

คณาจารย 

๑๐ บรรยายเร่ือง  
Listening comprehension (3) 
- Summation 

๑ ๑ -  บรรยาย 
-  บุคคล (ตอบคําถาม แบบทดสอบ ฯลฯ) 
-  กลุมยอย (อภิปราย วิเคราะห รายงาน) 

คณาจารย 
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๗ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
๒. แผนการประเมินผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดบัรายวิชา CLOs  

๒.๑ การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู 
ก.  การประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู (Formative Assessment) 
ทดสอบยอย อาน และฟง 
การสงงานในหองเรียน 
การอภิปราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Understanding key points 
๑๑ บรรยายเร่ือง  

*Listening quiz 
Presentation skills (1) 
- Introduce your topic 
- Prepare an outline and content  

๑ ๑ -  บรรยาย 
-  วิดีโอจาก Youtube ที่สอดคลองกับ
บทเรียน 
-  กลุมยอย (อภิปราย วิเคราะห รายงาน) 

คณาจารย 

๑๒ 
บรรยายเร่ือง Presentation skills (2) 
- Give a conclusion 
- Think about your audience 

๑ ๑ -  บรรยาย 
-  วิดีโอจาก Youtube ที่สอดคลองกับ
บทเรียน 
-  กลุมยอย (อภิปราย วิเคราะห รายงาน) 

คณาจารย 

๑๓ บรรยายเร่ือง Presentation skills (3) 
- Learning presentation techniques from TED 
Talk 

๐ ๒ -   กลุมยอย (อภปิราย วิเคราะห รายงาน) คณาจารย 

๑๔ Group presentations ๐ ๒ -  กลุมยอย (อภิปราย วิเคราะห รายงาน) คณาจารย 
๑๕ Group presentations ๐ ๒ -  กลุมยอย (อภิปราย วิเคราะห รายงาน) คณาจารย 

สอบปลายภาค 
 รวม ๑๒ ๑๘   
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๘ 
 

ข.  การประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียนรู (Summative Assessment) 
(๑) เครื่องมือและน้ําหนักในการวัดและประเมินผล 
 

ผลลัพธก์ารเรียนรู้ 

การประเมินผลลัพธก์ารเรียนรู้ 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

สัปดาหท์ี่

ประเมิน 

 

ค่านํา้หนักย่อย 

(ร้อยละ) 

สัดส่วนของการวัดและการ

ประเมินผลรวม (ร้อยละ) 

CLO1:  บอกใจความสาํคญัและ

รายละเอียดของสิ่งท่ีอา่นและฟังได ้ 

- สอบอา่น 

- สอบฟัง 

๔ 

๘ 

๑๐ 

๑๐ 

๒๐ 

CLO2: เขา้ใจจดุมุง่หมายของผูเ้ขียน

และผูพ้ดู 

- สอบอา่น 

- สอบฟัง 

๔ 

๘ 

๑๐ 

 

๒๐ 

CLO3: ออกเสียงพดูภาษาองักฤษได้

อย่างถกูตอ้ง 

- นาํเสนองาน

หนา้ชัน้เรียน 

๑๓, ๑๔, ๑๕ ๑๐ ๑๐ 

CLO4: มีทกัษะในเขียนภาษาองักฤษ

ท่ีถกูตอ้ง ตามแบบแผนการเขียนเชิง

วิชาการ 

- แบบฝึกหดั

เขียน 

 

๘,๙,๑๐ 

 

๓๐ ๓๐ 

CLO5: สามารถพดูตอ่หนา้

สาธารณชนไดอ้ย่างถกูตอ้งและมั่นใจ 

- นาํเสนองาน

หนา้ชัน้เรียน 

๑๓, ๑๔, ๑๕ ๑๐ ๑๐ 

CLO6: สามารถคน้ควา้และรวบรวม

ขอ้มลูจากแหลง่ท่ีเช่ือถือได ้       

- นาํเสนองาน

หนา้ชัน้เรียน

และเขียนทาํ

รายงาน 

๘,๙,๑๐, 

๑๓, ๑๔, ๑๕ 

๓๐ 

๑๐ 

๔๐ 

 
 (๒)  การตัดสินผล 

เกณฑก์ารประเมินผลเป็นไปตามระเบียบของคณะฯ และมหาวิทยาลยั โดยใชห้ลกัการอิงเกณฑแ์ละเทียบคะแนนตาม

สญัลกัษณ ์A, B+, B, C+, C, D+, D และ F ดงันี ้
 

คะแนน (ร้อยละ) เกรด 

85-100 A 

80-84 B+ 

75-79 B 
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๙ 
 

70-74 C+ 

65-69 C 

60-64 D+ 

55-59 D 

0-54 F 

 
 (๓) การสอบแกตัว (ถารายวิชากําหนดใหมีการสอบแกตัว) 

ไมมี 
๓.  การอุทธรณของนักศึกษา 

ตามขอกําหนดของคณะศิลปศาสตร
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หมวดที ่๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑. ตําราและเอกสารหลัก (Required Texts) 

๑. College Writing Skills with Readings by John Langan 
๒. Developing Critical Reading Skills by Deanne Spears 

๒. เอกสารและขอมูลแนะนํา (Suggested Materials) 
ไมมี                 
๓.  ทรัพยากรอ่ืนๆ (ถามี) 
ไมมี                 
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หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

๑.  กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
๑.๑  นกัศกึษาประเมินผลงานเขียนและพดูของเพ่ือนนกัศกึษาในการทาํงานคูแ่ละกลุม่ 

๑.๒  ความเห็นของนกัศกึษาต่อการเรียนการสอนรายวิชาโดยใชแ้บบสอบถามของคณะฯ  

               ๑.๒.๑  เนือ้หาการเรียนการสอน 

             ๑.๒.๒  วิธีการจดัการเรียนการสอน 

   ๑.๒.๓  ขอ้เสนอแนะเพ่ือปรบัปรุงการเรียนการสอนในแตล่ะคาบ 

               ๑.๒.๔  ความคิดเห็นในภาพรวมตอ่การเรียนการสอนรายวิชา  

๒.  กลยุทธการประเมินการสอน  
๒.๑  นกัศกึษาประเมินโดยตอบแบบสอบถามแบบมาตรประมาณคา่และแบบปลายเปิดเม่ือสิน้สดุการเรียนการ สอนทัง้

รายวิชา 

๒.๒  ผลจากการนาํเสนอปากเปลา่/การถาม-ตอบในชัน้เรียน โครงงาน  งานเขียน และการทดสอบย่อย การสอบกลางภาคและ

ปลายภาค 

๒.๓  การสงัเกตในหอ้งเรียน 

 

๓.  การปรับปรุงการสอน 
๓.๑  ผูส้อนนาํผลจากแบบประเมินมาหาขอ้สรุปและปรบัปรุงการเรียนการสอน 

๓.๒. ผูส้อนจดัทาํเอกสารการสอนท่ีมีการปรบัปรุงขอ้มลูและใหผู้เ้รียนเห็นถงึประโยชนท่ี์จะประยกุตใ์ชไ้ด ้

๓.๓  ท่ีประชมุหลกัสตูรฯจดัประชมุเดือนละครัง้และระบวุาระการประชมุเก่ียวกบัการเรียนการสอนและการสอบ เพ่ือหาแนว

ทางแกไ้ขปัญหา และปรบัปรุงการเรียนการสอนรว่มกนั 

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
กาํหนดใหมี้การวิเคราะหผ์ลสมัฤทธ์ิของผูเ้รียนตามมาตรฐานผลการเรียนรูข้องรายวิชาโดยใชค้ะแนนจากการเขา้ชัน้เรียน  

การบา้น/ ผลงาน / โครงงานเด่ียว คูแ่ละ/หรือกลุม่   และการสอบฟัง พดู อา่นและ/หรือ เขียน 

๕.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
๕.๑  ท่ีประชมุหลกัสตูรฯจดัประชมุอาจารยผ์ูส้อนก่อนเปิดภาคการศกึษา  และปิดภาคการศกึษา 

๕.๒  ผูส้อนนาํผลการสอบมาประเมินเพ่ือประกอบการปรบัปรุงขอ้เสียในดา้นตา่งๆและหารือรว่มกบัผูร้ว่มสอน  
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๑๒ 
 

ภาคผนวก 

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

 

(รหัสวิชา) LAEN 180 

MU-GE Module LOs 

MLO

1 

MLO

2 

MLO

3 

MLO

4 

MLO

5 

MLO

6 

MLO

7 

MLO

8 

MLO

9 

CLO1: บอกใจความสําคัญและรายละเอียดของส่ิงที่อานและ
ฟงได  

1.1 
1.3 

2.2      8.4  

CLO2: เขาใจจุดมุงหมายของผูเขียนและผูพูด 
       

8.1 
8.4 

 

CLO3: ออกเสียงพูดภาษาอังกฤษไดอยางถูกตอง 
       

8.1 
8.4 

9.1 
9.2 

CLO4: มีทักษะในเขยีนภาษาอังกฤษทีถู่กตอง ตามแบบ
แผนการเขียนเชิงวิชาการ 

1.1 
1.3 

2.1 
2.2 

       

CLO5: สามารถพูดตอหนาสาธารณชนไดอยางถูกตองและ
มั่นใจ 

1.1 
1.3 
1.4 

2.2 
3.1 
3.2 

4.1  6.4 7.1 
8.1 
8.2 
8.4 

9.1 
9.2 

CLO6: สามารถคนควาและรวบรวมขอมูลจากแหลงที่เชื่อถือได             6.4 7.1   

 

ตารางท่ี ๒  คําอธิบาย MU-GE LOs และ Sub LOs ท่ีรายวิชารับผิดชอบ 
 

MU-GE LOs Sub LOs 
MLO1  
 

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

MLO3  3.1 demonstrate an understanding of the principles upon which sustainable ecosystems and societies are 
built 
3.2 identify the national & global challenges associated with current economic, political, and social systems  

MLO4  4.1 communicate/present ideas effectively both oral & written forms, proper to a range of audience groups, 
such as verbal discussion with peers, project report.   

MLO6 6.4 work effectively in diverse team (and multi-cultural settings) 
MLO7  7.1 identify ethical issues and recognize different viewpoint and ideologies 
MLO8 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. 
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๑๓ 
 

8.4 demonstrate competence in a second or additional language 
MLO9 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 team-
work 

 
 
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 & informations 
and make a logical 
judgement and deci-
sion to arrive at solu-
tion 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, analyse, 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 

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

3 make judgement & decision through correct analysis, infer-
ences, and evaluations on quantitative basis and multiple per-
spectives 

4 apply concept of process management to solve problems 
2.  Creativity & Inno-

vation: Shows capabil-
ity to initiate alterna-
tive/ new ways of 
thinking, doing things 
or solving problems to 
improve his/her or 
team solutions/results 
by  applying the evi-
dence-based process 
management concepts  

3.  acquire specific strate-
gies & skills within a par-
ticular discipline and adapt 
them to a new problem or 
situation 

1. connect, synthesize and/or transform ideas or solutions with-
in 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 par-
ticular framework 

1. Create an original explanation or solution to the is-
sues/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 one-

self in a new physical en-
vironment and intellectu-
al perspectives 

1. demonstrate cultural competencies and adaptabilities in differ-
ent working environments 

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

3. Global perspec-
tives & Ethics: Ex-
press one’s own ide-
as, interact with oth-
ers, guide or lead 
team, as proper, as 
an ethically- engaged 
and responsible 
member of the socie-
ty 

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 cur-
rent 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 oth-
ers 

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   
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๑๔ 
 

Competences LOs: Sub LOs: 

4. communicate effec-
tively and confidently 
using oral, visual, and 
written language 

8.  use a variety of means/ 
technologies to com-
municate effectively and 
purposefully-  e.g., share 
information/ knowledge, 
express ideas, demon-
strate 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 dif-
ferent 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 mem-
ber to achieve team goals in time 

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

 


	๑. College Writing Skills with Readings by John Langan
	๒. Developing Critical Reading Skills by Deanne Spears

