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๑ 

 

มคอ.๓   รายละเอียดของรายวิชา 
 

หมวดท่ี ๑ ข�อมูลท่ัวไป 
 

๑.  รหัสและชื่อรายวิชา    
ภาษาไทย   ศศศศ ๑๗๐ ภาษาอังกฤษเบ้ืองต�นเพื่อเตรียมสอบโทอิค 
ภาษาอังกฤษ  LALA 170 Introduction to English for TOEIC Preparation 

 
๒.  จํานวนหน4วยกิต       ๒ (๒-๐-๔) หนBวยกิต       
   (ทฤษฎี ๒ ชม.  ปฏิบัติ 0 ชม.  เรียนรู�-ค�นคว�าด�วยตนเอง ๔ ชม. /สัปดาหL)    
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑ หลักสูตร      จัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตรในระดับปริญญาตรี (ยกเว�นหลักสูตรนานาชาติ)  
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
      ๓.๓ รายวิชาน้ีจัดอยูBในกลุBม Literacy (โปรดระบุ) 
             �  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  ความสัมพันธLระหวBางรายวิชาและคBานิยมองคLกร (โปรดระบุ) 

  M - Mastery       รู�แจ�ง รู�จริง สมเหตุ สมผล 
�  A -  Altruism       มุBงผลเพ่ือผู�อ่ืน 
�  H -  Harmony  กลมกลืนกับสรรพส่ิง 
  I  -  Integrity  มั่นคงยิ่งในคุณธรรม 
�  D - Determination   แนBวแนBทํา กล�าตัดสินใจ 
�  O - Originality    สร�างสรรคLส่ิงใหมB 
�  L -  Leadership   ใฝkใจเปlนผู�นํา 
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๒ 

 

๔.  อาจารย'ผู�รับผิดชอบรายวิชา  และอาจารย'ผู�สอน 
๔.๑  อาจารยLผู�รับผิดชอบรายวิชา    ดร.ศุภชัย ชาญวรรณกุล  
      อาจารยLประจําสาขาวิชาภาษาอังกฤษ    
      คณะศิลปศาสตรL มหาวิทยาลัยมหิดล  
      ๐๘๙-๗๙๔-๘๘๗๘ อีเมล suppachai.cha@mahidol.ac.th 
๔.๒  อาจารยLผู�สอน           คณาจารยLคณะศิลปศาสตรL มหาวิทยาลัยมหิดล 

          
๕.  ภาคการศึกษา / ช้ันปKท่ีเรียน   

๕.๑ ภาคการศึกษาท่ี     ทุกภาคการศึกษา /  ทุกช้ันปq 
๕.๒ จํานวนผู�เรียนท่ีรับได�    ประมาณ ๔o คน 

 
๖.  รายวิชาท่ีต�องเรียนมาก4อน (Pre-requisite)   

   ไมBมี  
 

๗.  รายวิชาท่ีต�องเรียนพร�อมกัน (Co-requisites)  
   ไมBมี     
 

๘.  สถานท่ีเรียน      มหาวิทยาลัยมหิดล  
 
๙.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล4าสุด 

วันท่ี ๘  เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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๓ 

 

หมวดท่ี ๒ จุดมุ4งหมายและวัตถุประสงค' 
๑. จุดมุ4งหมายของรายวิชา (Course Goals)   

 เพ่ือให�นักศึกษาทราบและเข�าใจองคLประกอบของแนวข�อสอบTOEIC (Test of English for International Communi-

cation) และทักษะทางภาษาอังกฤษข้ันพื้นฐานท่ีจําเปlนในการเตรียมตัวสอบซึ่งประกอบไปด�วย การฟvง การอBานซึ่งรวมถึงหลัก

ไวยากรณL อันจะนําไปสูBการประยุกตLใช�และการพัฒนาศักยภาพในการทําข�อสอบให�ได�มีประสิทธิภายภายในกรอบเวลาท่ีกําหนดฝyก

การใช�เทคโนโลยีคอมพิวเตอรLเพื่อสืบค�นคําศัพทLภาษาอังกฤษเพ่ือชBวยในการเตรียมตัวสอบ 

 

๒. วัตถุประสงค'ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  

 ๒.๑ วัตถุประสงค'ของรายวิชา (Course Objectives) 

๑. สามารถฟvงและจับใจความหลักจากสถานการณLตBางๆได�ตลอดจนวิเคราะหLเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนได� 

๒. สามารถอBานเร่ืองราวท่ีเก่ียวข�องกับทางธุรกิจได�ตลอดจนอBานเพ่ือจับใจความสําคัญได� 

๓. สามารถนําหลักไวยากรณLภาษาอังกฤษไปประยุกตLใช�ในทักษะงานเขียนได� 

๔. สามารถใช�คําศัพทLท่ีเก่ียวข�องกับธุรกิจและงานบริการได� 

 

๒.๒ ผลลัพธ'การเรียนรู�ระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนแล�ว นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  (CLOs)   

๑.  CLO1  จับใจความจากการฟvงเก่ียวกับสถานการณLตBางๆได�ถูกต�อง 

๒.  CLO2  อBานจับใจความเร่ืองราวท่ีเก่ียวข�องกับทางธุรกิจได�ถูกต�อง 

๓.  CLO3  เลือกใช�ไวยากรณLตามสถานการณLท่ีกําหนดได�ถูกต�อง 

๔.  CLO4  เลือกใช�คําศัพทLท่ีเก่ียวข�องกับธุรกิจและงานบริการได�อยBางถูกต�อง 
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๔ 

 

หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 
 

๑. คําอธิบายรายวิชา  (Course Description) 
 
 หลักการและองคLประกอบของแนวการสอบโทอิค (TOEIC) รวมถึงทักษะท่ีจําเปlนกับการเตรียมตัวสอบเชBน การฟvง การ
อBานและการเขียน เพ่ือเปlนแนวทางในการเตรียมตัวสอบได�อยBางถูกต�องและแมBนยํา และฝyกการใช�เทคโนโลยีคอมพิวเตอรLเพื่อ
สืบค�นคําศัพทLภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมตัวสอบ 
 Principles and components of the TOEIC examination; the necessary English language skills for test 
preparation covering listening, reading, and writing leading to greater precision, fluency and a higher proficien-
cy; information technology for vocabulary enhancement 
 
 
๒. จํานวนช่ัวโมงท่ีใช�ต4อภาคการศึกษา 

ทฤษฎี 
(ช่ัวโมง) 

การฝ`กปฏิบัติ 
(ช่ัวโมง) 

การศึกษาด�วยตนเอง 
(ช่ัวโมง) 

๓๐  ช่ัวโมง 

(๒ ช่ัวโมง x ๑๕ สัปดาหL) 
- ๖๐ 

(๔ ช่ัวโมง x ๑๕ สัปดาหL) 
  
๓.  จํานวนชั่วโมงต4อสัปดาห'ท่ีอาจารย'ให�คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก4นักศึกษาเปbนรายบุคคล  

     ประมาณ ๑ ช่ัวโมง โดยนักศึกษาสามารถนัดกับอาจารยLผู�สอนได�ลBวงหน�า 
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๕ 

 

หมวดท่ี ๔  การพัฒนาผลการเรียนรู�ท่ีคาดหวังระดับรายวิชาของนักศึกษา 
 

๑.  สรุปส้ันๆ เก่ียวกับความรู� หรือทักษะท่ีรายวิชามุ4งหวังท่ีจะพัฒนานักศึกษา (CLOs)  
เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนแล�ว นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ     

๑.  CLO1  จับใจความจากการฟvงเก่ียวกับสถานการณLตBางๆ ได�ถูกต�อง 

๒.  CLO2  อBานจับใจความเร่ืองราวท่ีเก่ียวข�องกับทางธุรกิจได�ถูกต�อง 

๓.  CLO3  เลือกใช�ไวยากรณLตามสถานการณLท่ีกําหนดได�ถูกต�อง 

๔.  CLO4  เลือกใช�คําศัพทLท่ีเก่ียวข�องกับธุรกิจและงานบริการได�อยBางถูกต�อง 

 

๒. วิธีการจัดประสบการณ'การเรียนรู�เพ่ือพัฒนาความรู� หรือ ทักษะ ในข�อ ๑ และการวัดผลลัพธ'การเรียนรู�ของรายวิชา   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

CLO 
วิธีการจัดการสอน/

ประสบการณ'การเรียนรู� 
วิธีการวัดผลลัพธ'การเรียนรู� 

CLO1: จับใจความจากการฟvงเก่ียวกับ
สถานการณLตBางๆ ได�ถูกต�อง 

บรรยาย  กิจกรรม 
แบบทดสอบ 
และสอบปลายภาค 

CL02: อBานจับใจความเร่ืองราวท่ี
เก่ียวข�องกับทางธุรกิจได�ถูกต�อง 

บรรยาย  กิจกกรม 
แบบทดสอบ 
และสอบปลายภาค 

CL03: เลือกใช�ไวยากรณLตาม
สถานการณLท่ีกําหนดได�ถูกต�อง 

บรรยาย  กิจกรรม 
แบบทดสอบ 
และสอบปลายภาค 

CL04: เลือกใช�คําศัพทLท่ีเก่ียวข�องกับ

ธุรกิจและงานบริการได�อยBางถูกต�อง 
 

บรรยาย  กิจกรรม สอบปลายภาค 
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๖ 

 

หมวดท่ี ๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
 
๑. แผนการสอน  

สัปดา
ห'ท่ี 

หัวข�อเร่ือง/รายละเอียด 
จํานวน ชม. 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อ
ท่ีใช� 

ผู�สอน กิจกรรม  
ในช้ันเรียน 

ฝ`กปฏิบัติ 

๑ Class introduction 
Pre-Test 
Grammar Review 

๒ 
- 

บรรยาย 
ถามตอบ 

คณาจารยL 
คณะศิลปศาสตรL 

๒ Listening  
-Analyzing photographs 
-Question-response 

๒ 
- 

บรรยาย 
ถามตอบ 
ฝyกปฏิบัติในช้ันเรียน 

คณาจารยL 
คณะศิลปศาสตรL 

๓ Listening 
-Question-response 
-Conversations 

๒ 
- 

บรรยาย 
ถามตอบ 
ฝyกปฏิบัติในช้ันเรียน 

คณาจารยL 
คณะศิลปศาสตรL 

๔ Writing 
-Incomplete sentences 

๒ 
- 

บรรยาย 
ถามตอบ 
ฝyกปฏิบัติในช้ันเรียน 

คณาจารยL 
คณะศิลปศาสตรL 

๕ Writing 
-Incomplete sentences 

๒ 
- 

บรรยาย 
ถามตอบ 
ฝyกปฏิบัติในช้ันเรียน 

คณาจารยL 
คณะศิลปศาสตรL 

๖ Reading 
-General correspondence 
-Advertisements 

๒ 
- 

บรรยาย 
ถามตอบ 
ฝyกปฏิบัติในช้ันเรียน 

คณาจารยL 
คณะศิลปศาสตรL 

๗ Reading 
-Notices 
-Articles 

๒ 
- 

บรรยาย 
ถามตอบ 
ฝyกปฏิบัติในช้ันเรียน 

คณาจารยL 
คณะศิลปศาสตรL 

๘ Listening 
-Conversations 
-Talks 

๒ 
- 

บรรยาย 
ถามตอบ 
ฝyกปฏิบัติในช้ันเรียน 

คณาจารยL 
คณะศิลปศาสตรL 

๙ Listening 
-Conversations 
-Talks 

๒ 
- 

บรรยาย 
ถามตอบ 
ฝyกปฏิบัติในช้ันเรียน 

คณาจารยL 
คณะศิลปศาสตรL 

๑O Writing 
-Text completion 

๒ 
- 

บรรยาย 
ถามตอบ 
ฝyกปฏิบัติในช้ันเรียน 

คณาจารยL 
คณะศิลปศาสตรL 

๑๑ Writing 
-Text completion 

๒ 
- 

บรรยาย 
ถามตอบ 
ฝyกปฏิบัติในช้ันเรียน 

คณาจารยL 
คณะศิลปะศาสตรL 
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๗ 

 

สัปดา
ห'ท่ี 

หัวข�อเร่ือง/รายละเอียด จํานวน ชม. กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อ ผู�สอน 
๑๒ Reading 

-Instructions 
-Forms 

๒ 
- 

บรรยาย 
ถามตอบ 
ฝyกปฏิบัติในช้ันเรียน 

คณาจารยL 
คณะศิลปศาสตรL 

๑๓ Reading 
-Graphical texts 

๒ 
- 

บรรยาย 
ถามตอบ 
ฝyกปฏิบัติในช้ันเรียน 

คณาจารยL 
คณะศิลปศาสตรL 

๑๔ Practice Tests ๒ 
- 

บรรยาย 
ถามตอบ 
ฝyกปฏิบัตใินช้ันเรียน 

คณาจารยL 
คณะศิลปศาสตรL 

๑๕ Practice Tests ๒ 
- 

บรรยาย 
ถามตอบ 
ฝyกปฏิบัติในช้ันเรียน 

คณาจารยL 
คณะศิลปศาสตรL 

 รวม ๓๐    
 
๒. แผนการประเมินผลลัพธ'การเรียนรู�ท่ีคาดหวังระดับรายวิชา CLOs  

๒.๑ การวัดและประเมินผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู� 
ก.  การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู� (Formative Assessment) 
 การซักถามในห�องเรียนและการฝyกทําแบบฝyกหัดและแบบทดสอบ 
 
ข.  การประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรู� (Summative Assessment) 

(๑) เคร่ืองมือและนํ้าหนักในการวัดและประเมินผล 
 

ผลลัพธ'การเรียนรู�ฯ วิธีการวัดผล 
นํ้าหนักการประเมินผล 

(ร�อยละ) 
CLO1: จับใจความจากการฟvงเก่ียวกับ
สถานการณLตBางๆ ได�ถูกต�อง 

แบบทดสอบ 
สอบปลายภาค 

๑๐ 
๒๐ 

๓๐ 
 

CLO2: อBานจับใจความเร่ืองราวท่ี
เก่ียวข�องกับทางธุรกิจได�ถูกต�อง 

แบบทดสอบ 
สอบปลายภาค 

๑๐ 
๒๐ 

๓๐ 
 

CLO3: เลือกใช�ไวยากรณLตาม
สถานการณLท่ีกําหนดได�ถูกต�อง 

แบบทดสอบ 
สอบปลายภาค 

๑๐ 
๒๐ 

๓๐ 
 

CLO4: เลือกใช�คําศัพทLท่ีเก่ียวข�องกับ
ธุรกิจและงานบริการได�อยBางถูกต�อง 

สอบปลายภาค 
๑๐ 

 
๑๐ 

 

รวม  ๑๐๐ ๑๐๐ 
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๘ 

 

   (๒) การตัดสินผล 
เกณฑLการประเมินผลเปlนไปตามระเบียบของคณะฯ และมหาวิทยาลัย โดยใช�หลักการอิงเกณฑLและเทียบคะแนน

ตามสัญลักษณL O, S และ U ดังน้ี 
คะแนน (ร�อยละ) สัญลักษณ' ความหมาย 

๘๐-๑๐๐ O โดดเดBน 
๖๐-๗๙ S พอใจ 
๐-๕๙ U ไมBพอใจ 

 
 นักศึกษาจะผBานเกณฑLการประเมินรายวิชาน้ีเมื่อได�คะแนนร�อยละ ๖๐ (สัญลักษณL S) ข้ึนไป  
 

 

(๓) การสอบแก�ตัว (ถ�ารายวิชากําหนดให�มีการสอบแก�ตัว) 
   ไมBมีการสอบแก�ตัว  
 

๓.  การอุทธรณ'ของนักศึกษา 
             กรณีนักศึกษาเกิดข�อสงสัยเรื่องการให�คะแนนในสBวนตBางๆ สามารถเขียนคําร�องท่ีห�อง One Stop Service 
ช้ัน ๑ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตรL เพ่ือขอตรวจสอบคะแนนได� โดยคณะศิลปศาสตรLจะดําเนินการตามระเบียบ
และข้ันตอนปฏิบัติของคณะศิลปศาสตรL มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

หมวดท่ี ๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ตําราและเอกสารหลัก (Required Texts) 

Rogers, B. (2018). Complete Guide to the TOEIC Test. Thomson. 

๒. เอกสารและข�อมูลแนะนํา (Suggested Materials) 

     Lougheed, L. (2017), 600 Essential Words for the TOEIC, Barron Educational Series, INC. 

๓.  ทรัพยากรอ่ืนๆ (ถ�ามี) 

- 
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๙ 

 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 
๑.  กลยุทธ'การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
      ๑.๑  สอบถามความเห็นของนักศึกษาตBอการเรียนการสอนรายวิชาโดยใช�แบบสอบถามของมหาวิทยาลัยในหัวข�อ
ตBอไปน้ี 

๑.๑.๑  เน้ือหาการเรียนการสอน 
๑.๑.๒  วิธีการจัดการเรียนการสอน 
๑.๑.๓  ข�อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนในแตBละคาบ 
๑.๑.๔  ความคิดเห็นในภาพรวมตBอการเรียนการสอนรายวิชา  

 
๒. กลยุทธ'การประเมินการสอน 
 นักศึกษาประเมินโดยตอบแบบสอบถามแบบมาตรประมาณคBาและแบบปลายเป�ดเม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนท้ัง
รายวิชา 
 
๓.  การปรับปรุงการสอน 

 ๓.๑  ผู�สอนนําผลจากแบบประเมินมาหาข�อสรุปและปรับปรุงการเรียนการสอน 
 ๓.๒. ผู�สอนจัดทําเอกสารการสอนท่ีมีการปรับปรุงข�อมูลและให�ผู�เรียนเห็นถึงประโยชนLท่ีจะประยุกตLใช�ได� 
 ๓.๓  ท่ีประชุมหลักสูตรฯ จัดประชุมเดือนละครั้งและระบุวาระการประชุมเก่ียวกับการเรียนการสอนและ

การสอบเพ่ือหาแนวทางแก�ไขปvญหาและปรับปรุงการเรียนการสอนรBวมกัน 
 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิตในรายวิชา 
 คณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู�ของนักศึกษา 
 
๕.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 จากผลการประเมินการสอนและความเห็นจากผู�สอน 
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๑๐ 

 

ภาคผนวก 
ความสอดคล�องระหว4างรายวิชากับหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 
ตารางที่ ๑  ความสัมพันธLระหวBาง CLOs และ MU-GE Module LOs  (หมายเลขในตาราง = Sub LOs) 

รหัสวิชา ศศศศ ๑๗๐ 
ผลลัพธLการเรียนรู�หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (MU-GE LOs) 

MLO1 MLO2 MLO3 MLO4 MLO5 MLO6 MLO7 MLO8 MLO9 
CLO1  จับใจความจากการ
ฟvงเก่ียวกับสถานการณL
ตBางๆได�ถูกต�อง 

๑.๑ ๒.๓      ๘.๑ ๙.๑ 
๙.๒ 

CLO2  อBานจับใจความ
เร่ืองราวท่ีเก่ียวข�องกับทาง
ธุรกิจได�ถูกต�อง 

๑.๑ ๒.๓      ๘.๑ 
 

๙.๑ 
๙.๒ 

CLO3  เลือกใช�ไวยากรณL
ตามสถานการณLท่ีกําหนด
ได�ถูกต�อง 

๑.๑ 
 

๒.๓      ๘.๑ ๙.๑ 
๙.๒ 

CLO4  เลือกใช�คําศัพทLท่ี
เก่ียวข�องกับธุรกิจและงาน
บริการได�อยBางถูกต�อง 

๑.๓        ๙.๑ 
๙.๒ 
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๑๑ 

 

ตารางท่ี ๒  คําอธิบาย MU-GE LOs และ Sub LOs ท่ีรายวิชารับผิดชอบ 

MU-GE LOs Sub LOs 

MLO1 create & construct an argu-
ment effectively as well as identify, 
critique and evaluate the logic & va-
lidity of arguments  

1.1 identify concepts related to the context of learned is-
sues/topics  
1.3 collect, analyse, synthesize data, & evaluate infor-
mation and ideas from multiple sources relevant to is-
sues/problems  

MLO2 select& use techniques and 
methods to solve open-ended ill-
defined and multistep problems 

2.2 make judgement & decision through correct analysis, 
interferences, and evaluations on quantitative basis and 
multiple perspectives 
2.3 apply concept of process management to solve prob-
lems 

MLO6 act autonomously within con-
text 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 set-
tings) 

MLO8 use a variety of means/ tech-
nologies to communicate effectively 
and purposefully-e.g. share infor-
mation/knowledge, express ideas, 
demonstrate or create individual & 
group product, etc. 

8.1 communicate/present idea effectively both oral & writ-
ten forms, proper to a range of audience groups, such as 
verbal discussion with peers, project report 
8.2prepare a purposeful oral presentation designed to in-
crease knowledge, to foster understanding, or to promote 
change in the listeners’ attitudes, values, beliefs, or behav-
iors 
8.3 prepare written documents to express ideas/solutions 
using different writing technologies, and mixing texts, data, 
and images. 
8.4 demonstrate competence in a second or additional 
language 

MLO9 collaborate and work effec-
tively as part of a student 
group/team member to arrive at the 

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 
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๑๒ 

 

MU-GE LOs Sub LOs 

team shared goals in time 9.1 col-
laborate effectively with others as a 
responsible team member to 
achieve team goals in time 9.2 inter-
act with others respectfully, whether 
as a team member or leader, to cre-
ate a productive teamwork  

member or leader, to create a productive teamwork  
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๑๓ 

 

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 
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๑๔ 

 

 

 

Competences LOs: Sub LOs: 
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 


