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รหัสวิชา ศศศศ ๑๑๓   
 
 

    ๑  
 

มคอ.๓ รายละเอียดของรายวิชา 
 

หมวดท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป

 

๑.  รหัสและชื่อรายวิชา    

ภาษาไทย  ศศศศ ๑๑๓ ประวัติศาสตรในฐานะเรื่องเลา 

ภาษาอังกฤษ LALA 113 History as Narrative 

 

๒.  จํานวนหนวยกิต    ๓ (๓-๐-๖) หนวยกิต      

  (ทฤษฎี ๓ ชม.   ปฏิบัต ิ๐ ชม.  เรียนรู-คนควาดวยตนเอง ๖ ชม. /สัปดาห) 

 
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑ หลักสตูร             หลักสูตรระดับปรญิญาตรีทุกหลักสตูร (ยกเวนหลักสตูรนานาชาติ)       
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา        หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                      
      ๓.๓ รายวิชาน้ีจัดอยูในกลุม Literacy (โปรดระบุเพียง ๑ Literacy เทาน้ัน) 

               MU Literacy 

                Health Literacy (Health, Sport)  

                Science and Environmental Literacy  

                Inter Cultural & Global Awareness Literacy 

                Civic Literacy 

                Finance and Management Literacy 
 
       ๓.๔  ความสัมพันธระหวางรายวิชาและคานิยมองคกร (โปรดระบุ) 

                          M - Mastery       รูแจง รูจริง สมเหตุ สมผล 

                          A -  Altruism      มุงผลเพ่ือผูอ่ืน 

                          H -  Harmony กลมกลืนกับสรรพสิ่ง 

                          I  -  Integrity  มั่นคงยิ่งในคุณธรรม 

                          D - Determination   แนวแนทํา กลาตัดสินใจ 

                          O - Originality   สรางสรรคสิ่งใหม 

                          L -  Leadership  ใฝใจเปนผูนํา 
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๒ 
 
 

๔.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา  และอาจารยผูสอน 

๔.๑  อาจารยผูรับผดิชอบรายวิชา   อาจารย ดร.เทพ บุญตานนท สาขาวิชาศึกษาท่ัวไป  

หมายเลขโทรศัพท: ๐๘๕ - ๑๘๔ - ๖๒๕๑  

Email: thepb.boo@mahidol.edu 

๔.๒  อาจารยผูสอน          อาจารย ดร.เทพ บุญตานนท 

 

๕.  ภาคการศึกษา / ชั้นปท่ีเรียน   

๕.๑ ภาคการศึกษาท่ี    ๑ และ ๒ /  ทุกช้ันป 

๕.๒ จํานวนผูเรียนท่ีรับได   ประมาณ ๓๐ คน 

 

๖.  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite)   

ไมม ี

 

๗.  รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites)  

ไมม ี 

 

๘.  สถานท่ีเรียน คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยมหดิล วิทยาเขตศาลายา 

 

๙.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด 

วันท่ี ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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๓ 
 
 

หมวดท่ี ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 

๑. เปาหมายของรายวิชา (Course Goals) 

เพ่ือใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจและตระหนักถึงความแตกตางของเรื่องเลาทางประวัติศาสตรท้ังไทยและสากลท่ีปรากฏอยูใน

ประวัติศาสตรนิพนธและความทรงจําท่ีถูกเลาในรูปแบบตาง ๆ  

 

๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  

๒.๑ วัตถุประสงคของรายวิชา (Course Objectives) 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาสามารถ 

  ๑. มีความรูและความเขาใจความแตกตางของเรื่องและขอมลูในทางประวัติศาสตร 

  ๒. สามารถวิเคราะหและประเมินวัตถุประสงคของเรื่องเลาและขอมลูทางประวัติศาสตร 

   

๒.๒ ผลลัพธการเรยีนรูระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาท่ีสําเรจ็การศึกษาในรายวิชา สามารถ  (CLOs)   

๑.  CLO๑ อธิบายถึงความแตกตางของเรื่องเลาและขอมลูทางประวัติศาสตรไทยและสากล 

๒.  CLO๒ วิเคราะหสาเหตุท่ีเรื่องเลาและขอมลูทางประวัติศาสตรไทยและสากลซึ่งมมีุมมองท่ีแตกตางกัน 
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๔ 
 
 

หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 

๑. คําอธิบายรายวิชา  (Course Description) 

(ภาษาไทย) การเลาเรื่องทางประวัติศาสตรผานงานประวัติศาสตรและความทรงจํา ประวัติศาสตรในฐานะเครื่องมือในการกําหนด

ทัศนคติของคนในสังคม 

(ภาษาอังกฤษ) Narrating History by historiographies and memories,  History as the Sources of directing the Perspec-

tive of People in the Society 

 

๒. จํานวนชัว่โมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

ทฤษฎ ี

(ช่ัวโมง) 

การฝกปฏิบัติ 

(ช่ัวโมง) 

การศึกษาดวยตนเอง 

(ช่ัวโมง) 

๔๕ ช่ัวโมง 

(๓ ช่ัวโมง x ๑๕ สัปดาห) 

- ๙๐ ช่ัวโมง 

(๖ ช่ัวโมง x ๑๕ สัปดาห) 

  

๓.  จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล  

การใหคําปรึกษาและแนะนําดานวิชาการกําหนดเปน ๓ ช่ัวโมงตอสปัดาห 

อาจารยผูสอนเปนผูใหคําปรึกษาและใหคําแนะนําทางวิชาการในทุกหัวขอ ซึ่งการใหคําปรึกษาสามารถดําเนินการไดท้ังการสื่อสารทาง 

e-mail และ/หรือพบนักศึกษาเปนกลุมยอย 

 

หมวดท่ี ๔  การพัฒนาผลการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับรายวิชาของนักศึกษา 

 

๑. สรุปสั้นๆ เกีย่วกับความรู หรือทักษะท่ีรายวิชามุงหวังท่ีจะพัฒนานักศึกษา (CLOs)  

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาท่ีสําเรจ็การศึกษาในรายวิชา จะสามารถ     

๑.  CLO๑ อธิบายถึงความแตกตางของเรื่องเลาและขอมลูทางประวัติศาสตรไทยและสากล 

๒.  CLO๒ วิเคราะหสาเหตุท่ีเรื่องเลาและขอมลูทางประวัติศาสตรไทยและสากลซึ่งมมีุมมองท่ีแตกตางกัน 

  

๒.  วิธีการจัดประสบการณการเรียนรูเพ่ือพัฒนาความรู หรือ ทักษะ ในขอ ๑ และการวัดผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา   

CLOs 
วิธีการจัดประสบการณการเรียนรู วิธีการวัดผลลัพธการเรียนรู 

บรรยาย งานกลุม งานเด่ียว สาธิต 
ออก

ภาคสนาม 
สอบขอเขียน 

ตอบคําถาม

ส้ันๆ 
รายงานเดี่ยว 

นําเสนอผลงาน

เดี่ยว 

 CLO1  - - - - X X X - 

 CLO2    - - X - X X 
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    ๕  
 

หมวดท่ี ๕  แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

คาบที ่ หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวนชั่วโมง 

วิธีการ# : สื่อที่ใช ผูสอน 
ภาคทฤษฎ*ี ภาคปฏิบตั*ิ* 

๑ แนะนํารายวิชา ๓ ๐ บรรยาย : ppt อ.ดร.เทพ 

๒ ประวัติศาสตร ประวัติศาสตรนิพนธ 

และความทรงจําคืออะไร 

๓ 
๐ 

บรรยาย, อภิปรายกลุม: ppt  
อ.ดร.เทพ 

๓ หลักฐานทางประวัติศาสตร ๓ ๐ บรรยาย, อภิปรายกลุม: ppt  อ.ดร.เทพ 

๔ 
เลือกที่จะลืมและเลือกที่จะจํา ๓ ๐ บรรยาย, อภิปรายกลุม: ppt  

อ.ดร.เทพ 

๕ ประวัติศาสตรในตําราเรียน 
๓ ๐ บรรยาย, อภิปรายกลุม: ppt  

อ.ดร.เทพ 

๖ ประวัติศาสตรกับการสรางชาติ ๓ ๐ บรรยาย, อภิปรายกลุม: ppt อ.ดร.เทพ 

๗ 
ประวัติศาสตรไทยในความทรงจํา

ชาวตางชาติ 

๓ 
๐ บรรยาย, นาํเสนองานเด่ียว: ppt 

อ.ดร.เทพ 

๘ 
การสถาปนาความคิดเร่ืองความ

เปนไทย 

๓ ๐ บรรยาย, นาํเสนองานเด่ียว: ppt อ.ดร.เทพ 

สอบกลางภาค 

 

๑๐ 
ประวัติศาสตรนิพนธและความทรงจํา

ในฐานะเครื่องมอืในการปกครอง 

๓ 
๐ 

บรรยาย, อภิปรายกลุม: ppt  
อ.ดร.เทพ 

๑๑ 
ความทรงจําและประวัติศาสตรใน

สงคราม 

๓ ๐ บรรยาย, อภิปรายกลุม: ppt  อ.ดร.เทพ 

๑๒ 
กรณีพิพาทดานเขตจากความทรง

จําและประวัติศาสตรที่แตกตางกัน 

๓ 
๐ 

บรรยาย, อภิปรายกลุม: ppt  
อ.ดร.เทพ 

๑๓ การเลาเร่ืองกับการฆาลางเผาพันธุ 
๓ 

๐ 
บรรยาย, อภิปรายกลุม: ppt  

อ.ดร.เทพ 

๑๔ 
การลบและบิดเบือนความทรงจํา

และประวัติศาสตร 

๓ 
๐ 

บรรยาย, นาํเสนองานกลุม: ppt  
อ.ดร.เทพ 

๑๕ 
ประวัติศาสตรและความทรงจาํ

ที่วาดวยชาตินยิมกับมรดกโลก 

๓ 
๐ 

บรรยาย, นาํเสนองานกลุม: ppt  
อ.ดร.เทพ 
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คาบที ่ หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวนชั่วโมง 

วิธีการ# : สื่อที่ใช ผูสอน 
ภาคทฤษฎ*ี ภาคปฏิบตั*ิ* 

๑๖ 
การตอสูทางความคิดผานความรู

ทางประวติัศาสตร 

๓ 
๐ 

บรรยาย, อภิปราย: ppt 
อ.ดร.เทพ 

 รวมชั่วโมง 

ตลอดภาคการศึกษา 
๔๕ ๐   

 

๒. แผนการประเมินผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับรายวิชา CLOs  

๒.๑ การวัดและประเมินผลสมัฤทธิ์ในการเรียนรู 

ก.  การประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู (Formative Assessment) 

ประเมินและสอบถามความเขาใจในความแตกตางของเรื่องเลาและขอมลูทางประวัติศาสตรดวยการอภิปรายกลุมและนําเสนองานเดีย่ว 

ประเมินความสามารถในการวิเคราะหสาเหตุท่ีเรื่องเลาและขอมลูทางประวัติศาสตรไทยและสากลซึ่งมมีุมมองท่ีแตกตางกันดวยการ

อภิปรายกลุมและนําเสนองานเดี่ยว 

ข.  การประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียนรู (Summative Assessment) 

(๑) เครื่องมือและนํ้าหนักในการวัดและประเมินผล 

 

ผลลัพธการเรียนรูฯ 

วิธีการวัดผล* 
น้ําหนัก  

(รอยละ) สอบขอเขียน 
ตอบคําถามสั้น 

ๆ 

รายงาน

เดี่ยว 

นําเสนอ

ผลงาน

เดี่ยว 

๑.  CLO๑ อธิบายถึงความแตกตางของเรื่องเลาและขอมูลทางประวัติศาสตร

ไทยและสากล 
๒๐ ๑๐ ๒๐ - ๕๐ 

๒.  CLO๒ วิเคราะหสาเหตุท่ีเรื่องเลาและขอมลูทางประวัติศาสตรไทยและ

สากลซึ่งมมีุมมองท่ีแตกตางกัน 

 

๒๐ - ๒๐ ๑๐ ๕๐ 

รวม ๔๐ ๑๐ ๔๐ ๑๐ ๑๐๐ 
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๗ 
 
 

 

(๒) การใหเกรด และ การตัดสินผล 

ประเมินผลสัมฤทธ์ิในการเรียนแบบอิงเกณฑ ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย โดยใชสัญลักษณ O, S และ U ซึ่งมเีกณฑดังน้ี 

O เมื่อคะแนนตั้งแต ๘๐% ข้ึนไป 

S เมื่อคะแนนตั้งแต ๕๐ - ๗๙% 

U เมื่อคะแนนต่ํากวา ๕๐% 

  นักศึกษาตองไดเกรด O หรือ S ถึงจะผานการประเมิน 

(๓) การสอบแกตัว (ถารายวิชากําหนดใหมีการสอบแกตัว) 

 ไมมีการสอบแกตัว 

 

 

หมวดท่ี ๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ตําราและเอกสารหลัก (Required Texts) 

Bukh, Alexander. “ Japan's History Textbooks Debate: National Identity in Narratives of Victimhood and Victimization,” Asian 

Survey, Vol. 47, No. 5 (September/October 2007), pp. 683-704. 

Bukh, Alexander. “Korean National Identity, Civic Activism and the Dokdo/Takeshima Territorial Dispute,” Journal of Asian Se-

curity and International Affairs 3(2), pp. 1–17. 

Yu Jose, Lydia N., “The Koreans in Second World War Philippines: Rumour and history,” Journal of Southeast Asian Studies, 

June 2012, Vol. 43 No. 2, pp.324 – 339.   

ธงชัย วินิจจะกูล. (๒๕๕๖). กําเนิดสยามจากแผนท่ี : ประวัติศาสตรภูมิกายาของชาติ. “บทท่ี ๑ การดํารงอยูของความเปนชาติ” และ “บทท่ี ๘ ภูมิกา

ยาและประวัติศาสตร”, กรุงเทพฯ: คบไฟ. 

สุเนตร ชุตินธรานนท. (๒๕๕๕). พมาอานไทย: วาดวยประวัติศาสตรและศิลปะไทยในทรรศนะพมา. “บทท่ี ๑ ศึกตะเบงชะเวตี้และศึกบุเรงนอง”. 

กรุงเทพฯ: มติชน, พิมพครั้งท่ี ๕. 

สุเนตร ชุตินธรานนท. (๒๕๕๘). ในยุคอวสาน การศรีฯ ไมเคยเสื่อม. “บทท่ี ๑ สถานะความรูประวัติศาสตรอยุธยาตอนปลาย”. กรุงเทพฯ: มติชน. 

แอนเดอรสัน, เบน. (๒๕๖๐). ชุมชนจินตกรรม : บทสะทอนวาดวยกําเนิดและการแพรขยายของชาตินิยม. “บทท่ี ๓ กําเนิดสํานึกแหงความเปนชาติ”, 

“บทท่ี ๘ ความรักชาติ และการเหยียดชาติ”, “บทท่ี ๑๐, สํามะโนประชากร, แผนท่ี พิพิธภัณฑ”, “บทท่ี ๑๑ ความทรงจํากับการลืม”. 

กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร. 
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๒. เอกสารและขอมูลแนะนาํ (Suggested Materials) 

สุเนตร ชุตินธรานนท. (๒๕๕๗). ชาตินิยมในแบบเรียนไทย. กรุงเทพฯ: มติชน. 

สุเนตร ชุตินธรานนท. (๒๕๕๖). ไทยในสายตาเพ่ือนบาน. กรุงเทพฯ: มติชน. 

สุเนตร ชุตินธรานนท. (๒๕๖๑). พมารบไทย : วาดวยการสงครามระหวางไทยกับพมา. กรุงเทพฯ: มตชิน, พิมพครั้งท่ี ๑๕. 

 

๓.  ทรัพยากรอ่ืนๆ 

-  

 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

๑.  กลยุทธการประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน จัดใหนักศึกษาประเมินประสิทธิผลของการจัดการศึกษาของรายวิชา โดยการตอบแบบสํารวจดังน้ี 

 ๑. แบบประเมิน ๕ ระดับ เปนการประเมินความพึงพอใจ ไมพึงพอใจ ตอกิจกรรมการเรียนรู การประเมินผลและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

และตอภาพรวมของรายวิชา 

 ๒. ประเมินผลการเรยีนรูของตนเอง โดยเปรียบเทียบกอนและหลังไดรับประสบการณการเรียนรูในรายวิชา 

 ๓. ขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงรายวิชา 

๒.  กลยุทธการประเมินการสอน  

 ๑. นักศึกษาประเมินการสอนอาจารย กําหนดใหนักศึกษาไดประเมนิการสอนของอาจารย ผลการประเมินจะใชเพ่ือวางแผนพัฒนาตาม

ความเหมาะสม 

 ๒. พิจารณาการสอบขอเขียนและผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษา 

๓.  การปรับปรุงการสอน 

ใหอาจารยผูสอนบันทึกเหตุการณท่ีเกิดข้ึนระหวางการสอนท่ีควรปรบัปรุงแกไขในแตละคาบการสอน เพ่ือปรับปรุงการสอนในครั้งตอไป 

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

 รายวิชามีกระบวนการทบทวนสอบมาตรฐานสัมฤทธ์ิผลของนักศึกษาในรายวิชาโดยประเมินประเด็นตอไปน้ี 

 ๑. จุดมุงใหท่ีกําหนดของรายวิชาชัดเจนและเปนไปได 

 ๒. การจดัประสบการณเรียนรูเหมาะสมและเพียงพอกับเปาหมาย 

 ๓. ประสบการณเรียนรูกระตุนใหนักศึกษาไดศึกษาคนควาเพ่ิมเติมดวยตนเอง 

 ๔. นําขอมูลจากการประเมินในครัง้กอนมาวางแผนปรับปรุง 

 

๕.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

เมื่อสิ้นสุดทุกปการศึกษาอาจารยผูสอนและพิจารณาสรุปผลการประเมินการสอน ผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษา เพ่ือกําหนดประเด็นท่ี

สมควรจัดใหมีการปรับปรุงในการศึกษาปตอไป ท้ังเน้ือหา ลําดับการสอน สื่อการสอนหลัก วิธีการสอนและการประเมินผลและจะตองจดัทํา 

มคอ.๕ ภายในเวลา ๓๐ วัน หลังสิ้นภาคการศึกษา 
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๙ 
 
 

ภาคผนวก 

ความสอดคลองระหวางรายวิชากับหลักสูตร 

 

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

 

(รหัสวิชา) ศศศศ ๑๑๓ 
ผลลัพธการเรียนรูหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (MU-GE LOs) 

MLO๑ MLO๒ MLO๓ MLO๔ MLO๕ MLO๖ MLO๗ MLO๘ MLO๙ 

๑.  CLO๑ อธิบายถึงความแตกตางของเรื่องเลา

และขอมลูทางประวัติศาสตรไทยและสากล 

๑.๑ 

 

 

 ๓.๑ 

 

  ๖.๒ 

๖.๓ 

 ๘.๑  

๒.  CLO๒ วิเคราะหสาเหตุท่ีเรื่องเลาและขอมลู

ทางประวัติศาสตรไทยและสากลซึง่มีมุมมองท่ี

แตกตางกัน 

๑.๑ 

๑.๓ 

๑.๔ 

 ๓.๒   ๖.๒ 

๖.๓ 

๗.๑ ๘.๑  
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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  

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

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

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

1.4 synthesize information to arrive at logical reasoning 

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

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

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

2.3 apply concept of process management to solve 
problems 

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 

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 

4.  create a novel or unique 
ideas, question, format, or 
product within a particular 
framework 

4.1 create an original explanation or solution to 
the issues/problems 

4.2 articulate the rationale for & consequences of 
her/his solution- identify opportunities & risk 

4.3 implement innovation through process     
management approach   

5.  explore and situate    
oneself in a new physical 
environment and            
intellectual perspectives 

5.1 demonstrate cultural competencies and 
adaptabilities in different working              
environments 

5.2 resort to multi-dimensional settings & tools to 
acquire knowledge and skills relevant to the 
problems or situation at hand 

 
Competences LOs: Sub LOs: 
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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  

6.1 demonstrate an understanding of the principles 
upon which sustainable ecosystems and societies 
are built 

6.2 identify the national & global challenges         
associated with current economic, political, and 
social systems  

6.3 exhibit characteristics of responsible citizenship 
6.4 work effectively in diverse team (and              

multi-cultural settings) 
7. 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   
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.   

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. 

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 

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 


