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๑ 
 

มคอ.๓   รายละเอียดของรายวิชา 
 

หมวดที ่๑ ขอมูลทั่วไป 
 

๑.  รหัสและช่ือรายวิชา    
ภาษาไทย   ศศภอ ๓๓๘   การนําเสนอผลงานเปนภาษาอังกฤษอยางไดผล 
ภาษาอังกฤษ  LAEN 338    Effective Presentations in English 

 
๒.  จํานวนหนวยกิต      ๒ (๑-๒-๓) หนวยกิต        
  (บรรยาย ๑ ชม.   ปฏิบัติ ๒ ชม.  เรียนรู-คนควาดวยตนเอง ๓ ชม. /สัปดาห) 
   
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑ หลักสูตร      หลักสูตร ป.ตรี ปกติ         จดัทําเอกสารเปนภาษาไทย   

 หลักสูตร ป.ตรี นานาชาติ   จัดทําเอกสารเปนภาษาไทย 
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา   วิชาศึกษาท่ัวไป  
 
๔.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา  และอาจารยผูสอน 

๔.๑  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา    อาจารยสุชณิหยา  วงศวิวัฒนา สาขาภาษาอังกฤษ  
     suchaniya.won@mahidol.ac.th 

๔.๒  อาจารยผูสอน          คณาจารยคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

๕.  ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน   
๕.๑ ภาคการศึกษาท่ี   ๒/๒๕๖๒     ชั้นปท่ี ๒ ข้ึนไป 
๕.๒ จํานวนผูเรียนท่ีรับได   ประมาณ ๓๐ คน 

๖.  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite)   
....................ไมมี.............................  

๗.  รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites)  
…..................ไมมี...............................      

๘.  สถานท่ีเรียน      คณะวิทยาศาสตร วิทยาเขตพญาไท 
๙.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

วันท่ี ๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๒ 
 

หมวดที ่๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 

๑. จุดมุงหมายของรายวิชา (Course Goals)   

นําคําศัพท รูปแบบประโยค รวมถึงเทคนิคตางๆเก่ียวกับการนําเสนอไปใชกับการเรียนหรือหนาท่ีการงานใน

อนาคตได 

จุดมุงหมายของรายวิชา: อธิบายจากมุมมองความตั้งใจของผูสอนรายวิชาในภาพกวางวา จากหลักการ ความรู ทักษะ ท่ี

เก่ียวของกับสาขาวิชา ผูรับผิดชอบรายวิชามีจุดมุงหมายจะพัฒนาทักษะใดใหผูเรียนสามารถนําไปใชประโยชนในการเรียน 

หรือการทํางานในอนาคต  

       ท่ีมีความสอดคลองกับ MU-GE Module LOs  

       เพ่ือใหผูเรียนมีคุณลักษณะบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล MU-Graduate Attributes 

๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  

 ๒.๑ วัตถุประสงคของรายวิชา (Course Objectives) 

เพื่อเพิ่มทักษะที่ถูกตองในการนําเสนองาน  

วัตถุประสงคของรายวิชา: อธิบายในรายละเอียดเก่ียวกับ ความรู ความเขาใจ ทักษะ และความสามารถของผูเรียน ท่ีรายวิชา

ตองการพัฒนาใหเกิดข้ึน เม่ือนกัศึกษาประสบความสําเรจ็จากการเรียนรูในรายวชิา  ซ่ึงอธิบายจากมุมมองของผูรับผิดชอบ

ในการจัดการเรียนการสอนของรายวชิาและ อาจกําหนดเปนขอๆ ตาม domain of learning (cognitive, affective, 

psychomotor) 

๒.๒ ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  (CLOs)   
 ๑.  (CLO1) จดจําคําศัพทและสาํนวนที่ใชในการนําเสนอได        
 ๒. (CLO2) นําคําศัพทและสํานวนรวมถึงเลือกรูปแบบสื่อที่เหมาะสมเพื่อการนาํเสนออยางมปีระสิทธิภาพได  
 ๓.  (CLO3) บอกจุดแข็งจุดออนของการนาํเสนอรวมถึงปรับปรุงการนําเสนอของตนเองได     
   ๔.  (CLO4) มีสวนรวมในกิจกรรมในหองเรียน         

 
หมายเหตุ :   
ก.  “ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับรายวิชา CLOs”: แปลงวัตถุประสงคของรายวิชา ใหเปนความรู ความสามารถ 

และทักษะของผูเรียน ท่ีสามารถวัดและประเมินได เพ่ือใหม่ันใจวา นักศึกษาท่ีไดรับประสบการณการเรียนรูและ
ผานเกณฑการประเมินผลของรายวิชา ไดบรรลุวัตถุประสงคในขอ ๒.๑ และมีสมรรถนะตามมาตรฐานท่ีรายวิชา
กําหนดไว 

ข.  CLO ท่ีดี ควรมีโครงสราง ๓ ประการ ดังนี้:  
 ๑. action verb ระบุความสามารถหรือทักษะท่ีนักศึกษาจะตองแสดงสมรรถนะใหสังเกตหรือวัดได 
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๓ 
 

 ๒. learning content ความรูท่ีรายวิชาตองการใหนักศึกษาไดรับ และจะนําไปใชประโยชนตอยอดสําหรับการ 
     เรียนรูในรายวิชาอ่ืนๆ ของหลักสูตร หรือการทํางานในอนาคต 
 ๓. criteria or standard เกณฑหรือมาตรฐานของระดับความสามารถ ท่ีรายวิชากําหนดสําหรับการตัดสินผล 
    วานักศึกษาไดบรรลุผลสําเร็จการศึกษาในรายวิชา 

ค.  ในหนึ่ง CLO อาจประกอบดวย learning domain มากกวา 1 domain  
ง.  จํานวนของ CLOs ท่ีเหมาะสมในแตละรายวิชา ประมาณ ๔-๘ CLOs  

 
หมวดที ่๓ ลักษณะและการดําเนินการ 

 
๑. คําอธิบายรายวิชา  (Course Description) 

การนําเสนอผลงานในสาขาวิชาตางๆ โดยใชภาษาอังกฤษไดอยางถูกตองเหมาะสม การใหขอมูลอยางชัดเจน 

นาสนใจ และมีประสิทธิภาพ ภาษาท่ีใชในการนําเสนอผลงาน การบรรยายขอมูลทางสถิติ กลยุทธในการนําเสนอ และ

ทักษะการวิจัยซ่ึงชวยสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

Presentation skills in the students’ fields of study using appropriate and accurate English; clear 

delivery of the message; interesting and effective language use; language for statistics description; 

presentation strategies and research skills that enhance life-long learning 

๒. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 
บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

การฝกปฏิบัต ิ
(ชั่วโมง) 

การศึกษาดวยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

๑๕  ชั่วโมง 
(๑ ชั่วโมง x ๑๕ สัปดาห)  

๓๐  ชั่วโมง 
(๒ ชั่วโมง x ๑๕ สัปดาห) 

๔๕ 

(๓ ชั่วโมง x ๑๕ สปัดาห)์ 
  
๓.  จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล  

ประมาณ ๑ ชั่วโมง โดยนักศึกษาสามารถนัดกับอาจารยผูสอนไดโดยตรงทางe-mail หรือติดตอโดยตรงในคาบเรียน 
 
ระบุขอมูล:  กระบวนการหรือวิธีการ ผูรับผิดชอบดําเนินการ  
                และ เวลาท่ีจัดสรรใหสําหรับนักศึกษารายบุคคล 

หมวดที ่๔  การพัฒนาผลการเรียนรูที่คาดหวังระดับรายวิชาของนักศึกษา 

๑. สรุปส้ันๆ เกี่ยวกับความรู หรือทักษะท่ีรายวิชามุงหวังท่ีจะพัฒนานักศึกษา (CLOs)  

เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ     
๑.  (CLO1) จดจําคําศัพทและสาํนวนที่ใชในการนําเสนอได        

 ๒.  (CLO2) นําคําศัพทและสํานวนรวมถึงเลือกรูปแบบสื่อที่เหมาะสมเพื่อการนาํเสนออยางมปีระสิทธิภาพได  
 ๓.  (CLO3) บอกจุดแข็งจุดออนของการนําเสนอรวมถึงปรับปรุงการนําเสนอของตนเองได    

๔.  (CLO4) มีสวนรวมในกิจกรรมในหองเรียน  
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๔ 
 

 

๒. วิธีการจัดประสบการณการเรียนรูเพ่ือพัฒนาความรู หรือ ทักษะ ในขอ ๑ และการวัดผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา   

  

รหัสวิชา วิธีการจัดการสอน/ประสบการณการเรียนรู วิธีการวัดผลลัพธการเรียนรู 

 CLO1 
- บรรยายสรุป 
- อภิปรายกลุมยอย และ กลุมใหญ 

  - ทําแบบฝกหัด 
- แบบทดสอบ 

 CLO2 
- ฝกการนําเสนอ 
- อภิปรายกลุมยอย และ กลุมใหญ - การนําเสนอกลุมใหญและกลุมยอย 

 CLO3 

- บรรยายสรุป 
- อภิปรายกลุมยอย และ กลุมใหญ 

- ฝกการนําเสนอ 
- เขียนjournal 

CLO4 
- นําเสนอ 

- อภิปรายกลุม 
- นับจาํนวนคร้ังการมีสวนรวม 
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๕ 
 

หมวดที ่๕  แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน  

สัปดา

หที่ 
หัวขอเรื่อง/รายละเอียด 

จํานวน ชม. 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช ผูสอน กิจกรรม  

ในชั้นเรียน 
ฝก

ปฏิบัติ 

1 - Introduction to the course/ book purchase 
- Getting to know each other 
- First group presentation 

1 
2 

- Presentation practice  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณาจารยค์ณะ 
ศิลปศาสตร์ 

2 - Class feedback on first group presentation 
- Introducing yourself and the topic of the 
presentation 
- Language use in presenting the topic 

1 2 - Analyzing  class presentations 
- Summarizing unit focus 
- Presentation practice 
 

3 - Introducing main points and the body of 
the presentation 
- Language use in introducing main points 
and the body 

1 2 - Summarizing unit focus 
- Presentation practice  
- Quiz 1 

4 - An individual presentation in introduction 
and body parts (I) 

1 2 - Presentation practice 

5 - An individual presentation in introduction 
and body parts (II) 

1 2 - Presentation practice 

6 - Concluding a presentation 
- Language use in concluding a presentation 

1 2 - Summarizing unit focus 
- Presentation practice 
- Analyzing  presentations 
- Quiz 2 

7 - Visual aids used in the presentation I 1 2 - Summarizing unit focus 
- Doing exercises 
- Quiz 3 

8 - Software Program 1 2 - Giving ‘software program’ lecture 
9 - Rehearsal of group presentation  

 
1 2 - Presentation practice 

- Giving feedback on presentations 
10 Group Presentation 1 2 - Giving presentations 
11 - Visual aids used in the presentation II 

 
1 2 - Summarizing unit focus 

- Doing exercises 
12 - Questions and answers 1 2 - Summarizing unit focus 

- Quiz 4 
13 - Rehearsal of pair presentation (I) 1 2 - Presentation practice 

- Giving feedback on presenta-
tions 

- Quiz 5 
14 Pair presentation 1 2 - Giving presentations 
                  รวม 14 28  
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๖ 
 

*เนื่องจากติดวันหยุดจึงเหลือเพียง14สัปดาห 
๒. แผนการประเมินผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดบัรายวิชา CLOs  

๒.๑ การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู 
ก.  การประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู (Formative Assessment) 

การซักถามระหวางเรียนในหองและสังเกตสีหนาทาทางของผูเรียน 

 
ข.  การประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียนรู (Summative Assessment) 

(๑) เครื่องมือและน้ําหนักในการวัดและประเมินผล 
 

ผลลัพธ 
การเรียนรูฯ 

วิธีการวัดผล 
น้ําหนักการประเมินผล 

(รอยละ) 
CLO1 จดจําคําศัพทและสํานวนท่ีใชในการ
นําเสนอได 

- แบบทดสอบ  
20 

  
CLO2 นําคําศัพทและสํานวนรวมถึงเลือก
รูปแบบสื่อท่ีเหมาะสมเพ่ือการนําเสนออยางมี
ประสิทธิภาพได 

- การนําเสนอกลุมใหญ 20 40 
- การนําเสนอกลุมยอย 20 

CLO3 บอกจุดแข็งจุดออนของการนําเสนอ
รวมถึงปรับปรุงการนําเสนอของตนเองได 

- การเขียนjournal 20 20 
  

CLO4 มีสวนรวมในกิจกรรมในหองเรียน - นับจํานวนครั้งการมีสวนรวม 20 20 
  

รวม   100 
 

(๒)  การตัดสินผล 
A 90-100 
B+ 85-89 
B 80-84 
C+ 75-79 
C 70-74 
D+ 65-69 
D 60-64 
F 0-59 

การตัดสินผลผลการเรียนรูในรายวิชาศึกษาท่ัวไป  
   ก. ระบุใหสัญญลักษณเปน O, S, U  หรือ  A, B, ………, F 
   ข. ระบุเกณฑมาตรฐานการตัดสินใหสญัญลักษณแตละอักษร 
   ค. ตัดสินผลใหผานเกณฑการประเมินเม่ือไดสัญญลักษณใด  
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๗ 
 

 (๓) การสอบแกตัว (ถารายวิชากําหนดใหมีการสอบแกตัว) 
ไมมี 
การสอบแกตัว  อธิบายถึงสถานการณท่ีรายวิชาจะจัดใหนักศึกษาสอบแกตัวได  
                    และจะตัดสินผลผลการสอบแกตัวอยางไรบาง 

๓.  การอุทธรณของนักศึกษา 
กระทําไดท่ี One Stop Service คณะศิลปศาสตร 
ระบุขอมูล:  วิธีการหรือชองทางท่ีนักศึกษาจะขออุทธรณตอรายวิชา  
                บุคลากรผูรับการอุทธรณ และ กระบวนการหรือวิธีจัดการ    
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๘ 
 

หมวดที ่๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ตําราและเอกสารหลัก (Required Texts) 

Grussendorf, M. (2007). English for Presentations. China: Oxford University Press. 

๒. เอกสารและขอมูลแนะนํา (Suggested Materials) 
- 

๓.  ทรัพยากรอ่ืนๆ (ถามี) 
- 
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๙ 
 

หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
๑.  กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
      ๑.๑  สอบถามความเห็นของนักศึกษาตอการเรียนการสอนรายวิชาโดยใชแบบสอบถามของมหาวิทยาลัยในหัวขอ
ตอไปนี้ 

๑.๑.๑  เนื้อหาการเรียนการสอน 
๑.๑.๒  วิธีการจัดการเรียนการสอน 
๑.๑.๓  ขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนในแตละคาบ 
๑.๑.๔  ความคิดเห็นในภาพรวมตอการเรียนการสอนรายวิชา  

๒. กลยุทธการประเมินการสอน 
นักศึกษาประเมินโดยตอบแบบสอบถามแบบมาตรประมาณคาและแบบปลายเปดเม่ือสิ้นสุดการเรียนการ 

     สอนท้ังรายวิชา 
๓.  การปรับปรุงการสอน 
 ๓.๑   ผูสอนนําผลจากแบบประเมินมาหาขอสรุปและปรับปรุงการเรียนการสอน 
 ๓.๒. ผูสอนจัดทําเอกสารการสอนท่ีมีการปรับปรุงขอมูลและใหผูเรียนเห็นถึงประโยชนท่ีจะประยุกตใชได 

 ๓.๓  ท่ีประชุมหลักสูตรฯ จัดประชุมเดือนละครั้งและระบุวาระการประชุมเก่ียวกับการเรียนการสอนและการสอบ
เพ่ือหาแนวทางแกไขปญหาและปรับปรุงการเรียนการสอนรวมกัน 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
 คณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา 

อธิบายกระบวนการที่ใชในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชา  

เชน  ทวนสอบจากคะแนนขอสอบ การวิเคราะหขอสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะตางกันไปสาํหรับ

รายวิชาที่แตกตางกัน หรือสําหรับผลลัพธการเรียนรูแตละดาน 

๕.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
จากผลการประเมินการสอนและความเห็นจากผูสอน 

หมายเหต ุ
ก. ระบุวิธีการที่จะไดขอมูล เพื่อใชเปนขอมูลนาํเขาในการประเมินประสทิธิผล-ประสิทธิภาพของรายวชิา 
    รวมถึงการประเมินการสอน เชน ขอมูลจากผูสงัเกตการณ หรือทีมผูสอน หรือผลการเรียนของนักศึกษา 
    เปนตน  และวิธีการวิเคราะหขอมูลนําเขาที่ไดมาเพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุงการสอน และปรับปรุง 
    ประสิทธผิล-ประสิทธิภาพของการจัดการรายวชิา 
ข. อธิบายกลไกและวธิีการที่จะปรับปรุงการสอน และปรับปรุงประสิทธผิล-ประสิทธิภาพของรายวิชา เชน  
    การประชุมกรรมการบริหารรายวิชาเพือ่ทบทวนและปรับปรุง (ซึ่งจะมีรายงานใน มคอ.๕ ทุกภาคการศึกษา)  
    การวิจัยในชัน้เรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เปนตน 
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๑๐ 
 

ภาคผนวก 

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

(รหัสวิชา) ............. 
ผลลัพธการเรียนรูหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (MU-GE LOs) 

MLO1 MLO2 MLO3 MLO4 MLO5 MLO6 MLO7 MLO8 MLO9 

CLO1จดจาํคาํศพัทแ์ละสาํนวนท่ีใชใ้นการนาํเสนอได ้ 1.1         

CLO2 นาํคาํศพัทแ์ละสาํนวนรวมถึงเลือกรูปแบบส่ือท่ี

เหมาะสมเพื่อการนาํเสนออยา่งมีประสิทธิภาพได ้

1.3     6.3  8.1-

8.4 

9.1 

9.2 

CLO3 บอกจุดแขง็จุดอ่อนของการนาํเสนอรวมถึงปรับปรุง

การนาํเสนอของตนเองได ้

1.3 

1.4 

 3.1       

CLO4 มีส่วนร่วมในกิจกรรมในหอ้งเรียน         9.1 

9.2 

หมายเหตุ :   
ก.   ควรระบุไดวาแตละ CLO สอดคลองกับ MU-GE LOs ในระดับ Sub LOs ใดบาง เพ่ือแสดงความเชื่อมโยงไดชดัเจน 

     แสดงใน “ตารางท่ี ๑” 

ข.  แสดงขอมูลคําอธิบาย MU-GE LOs – Sub LOs หวัขอท่ีรายวิชาอางอิงถึงใน “ ตารางท่ี ๒  LOs ท่ีรายวิชารับผิดชอบ” 

 

ตารางท่ี ๒  คําอธิบาย MU-GE LOs และ Sub LOs ท่ีรายวิชารับผิดชอบ 

MU-GE LOs Sub LOs 

MLO1 ………………………………. โปรดดูตารางหนาถัดไป 

  

  

MLO3 ……………………………….  

MLO4 ……………………………….  

MLO7 ……………………………….  
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๑๑ 
 

 
 
 

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 

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

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

3. 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 opportunit ies & 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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๑๒ 
 

Competences LOs: Sub LOs: 

4. Communication:  
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 

 


