รายละเอียดของรายวิ ชา
ชือสถาบันอุดมศึกษา: มหาวิ ทยาลัยขอนแก่น
วิ ทยาเขต/คณะ/ภาควิ ชา: สถาบันภาษา
หมวดที ๑ รหัสและชือรายวิ ชา (Course Identification and General Information)
๑. รหัสและชือรายวิ ชา: 000 102 ภาษาอังกฤษทางวิ ชาการ 1
English for Academic Purposes I

๒. จํานวนหน่ วยกิ ต: 3(3-0-6)
บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษาด้วยตนเอง
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิ ชา: วิ ชาศึกษาทัวไป
๔. อาจารย์ผร้ ู บั ผิดชอบรายวิ ชา
๔.๑ อาจารย์ผูร้ บั ผิดชอบรายวิชา: อาจารย์ประจําสถาบันภาษา
๔.๒ อาจารย์ผสู้ อน:
๑. อาจารย์ประจําสถาบันภาษา
๒. อาจารย์พเิ ศษสถาบันภาษา
๕. ภาคการศึกษา / ชันปี ที เรียน: ภาคการศึกษาต้น ปลาย ฤดูรอ้ น
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีทุกหลักสูตรยกเว้นแพทยศาสตร์ ชันปี ที ๑
๖. รายวิ ชาทีต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite): 000 101 ภาษาอังกฤษเพือการสือสาร
๗. รายวิ ชาทีต้องเรียนพร้อมกัน (co-requisites): ไม่ม ี
๘. สถานทีเรียน: มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๙. วันทีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิ ชาครังล่าสุด:
ยังไม่มกี ารปรับปรุง

๒

มคอ. ๓

หมวดที ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิ ชา: เพือให้ผเู้ รียน
๑.๑ สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพือให้ได้มาซึงข้อมูล และสามารถถ่ายทอดข้อมูลหรือความรูท้ ได้
ี มานันทางการพูด
และการเขียน
๑.๒ สามารถใช้ภาษาอังกฤษขันพืนฐานให้เป็ นประโยชน์เชิงวิชาการ
๑.๓ มีวนิ ัย ซือสัตย์ รับผิดชอบต่อตนเอง ผูอ้ นและสั
ื
งคม
๑.๔ สามารถใช้กระบวนการเรียนรูท้ เหมาะสมเพื
ี
อให้ได้มาซึงความรู้ และสามารถนําความรูเ้ ชิงวิชาการไปใช้
ตลอดจนพัฒนากระบวนการคิดในเชิงวิเคราะห์ได้
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิ ชา
เพือเพิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน และเพือให้นักศึกษามีความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษดียงขึ
ิ น

หมวดที ๓ ลักษณะและการดําเนิ นการ
๑. คําอธิ บายรายวิ ชา
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษพืนฐาน ภาษาอังกฤษขันพืนฐานทัวไปและทางวิชาการ
Development of basic English language skills, basic language for general and academic English
๒. จํานวนชัวโมงทีใช้ต่อภาคการศึกษา
หัวข้อ
จํานวนสัปดาห์ทีเรี ยน
จํานวนชัวโมง
๑. การใช้ภาษาอังกฤษเพือให้ได้มาซึงข้อมูลและความรู้
ค้นหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ
๔
๑๒
๒. การใช้ภาษาอังกฤษเพือมีส่วนร่วมในบริบททางวิชาการ
๕
๑๕
๓. การใช้ภาษาอังกฤษในการประยุกต์ใช้ความรูท้ างวิชาการ
และสร้างทักษะความคิดเชิงวิเคราะห์
๖
๑๘
๓. จํานวนชัวโมงต่อสัปดาห์ทีอาจารย์ให้คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิ ชาการแก่นักศึกษาเป็ นรายบุคคล:
๕-๑๐ นาที ต่อคน

๓
หมวดที ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยเน้ นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ
๑. คุณธรรม จริ ยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมทีต้องพัฒนา:
 ความมีวนิ ัย ความตรงต่อเวลาและความอดทน
 ความซือสัตย์
 ความรับผิดชอบ
๑.๒ วิ ธีการสอนที จะใช้พฒ
ั นาการเรียนรู้
 การเรียนรู้โดยใช้การบรรยายและสอดแทรกในเนือหา
 การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง (Self-study)
 การเรียนรูจ้ ากการทําโครงงาน (Project-based Learning)
 การเรียนรูจ้ ากการทําวิจยั เบืองต้น (Research-based Learning)
 การเรียนรูแ้ บบร่วมมือกันเรียนรู้ (Co-operative Learning)
 อาจารย์ประพฤติตนเป็ นแบบอย่าง
๑.๓ วิ ธีการประเมิ นผล
 การสังเกตพฤติกรรมการเข้าเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรมในชันเรียนโดยผูส้ อน
 นักศึกษาประเมินเพือนร่วมกลุ่มในการทํากิจกรรม
๒. ความรู้
๒.๑ ความรู้ทีต้องพัฒนา
 โครงสร้างภาษา
 การใช้ภาษาแบบเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ
 หลักการอ่าน เช่น Scanning, Skimming และ Context clues
๒.๒ วิ ธีการสอน
 การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง (Self-study)
 การเรียนรูโ้ ดยการบรรยาย (Lecture)
 การเรียนรูแ้ บบร่วมมือกันเรียนรู้ (Co-operative Learning)
 การเรียนรูจ้ ากการทําโครงงาน (Project-based Learning)
 การเรียนรูจ้ ากการทําวิจยั เบืองต้น (Research-based Learning)

มคอ. ๓

๔
 การเรียนรูโ้ ดยการอภิปรายกลุ่ม (Group discussion)
๒.๓ วิ ธีการประเมิ นผล
 การทดสอบย่อย (Quiz)
 การนําเสนอผลงานในชันเรียน
 ประเมินจากงานทีได้รบั มอบหมาย
 การสอบปลายภาคการศึกษา
๓. ทักษะทางปัญญา
๓.๑ ทักษะทางปัญญาทีต้องพัฒนา
 การใช้ความคิดวิเคราะห์
 การใช้เหตุผล
๓.๒ วิ ธีการสอน
 การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง (Self-study)
 การเรียนรูโ้ ดยการบรรยาย (Lecture)
 การเรียนรูแ้ บบร่วมมือกันเรียนรู้ (Co-operative Learning)
 การเรียนรูจ้ ากการทําโครงงาน (Project-based Learning)
 การเรียนรูจ้ ากการทําวิจยั เบืองต้น (Research-based Learning)
 การเรียนรูโ้ ดยการอภิปรายกลุ่ม (Group discussion)
๓.๓ วิ ธีการประเมิ นผล
 การทดสอบย่อย (Quiz)
 การนําเสนอผลงานในชันเรียน
 ประเมินจากงานทีได้รบั มอบหมาย
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทีต้องการพัฒนา
 การทํางานร่วมกับผูอ้ นื
 ความรับผิดชอบในหน้าทีทีได้รบั มอบหมาย
๔.๒ วิ ธีการสอน
 การเรียนรูแ้ บบร่วมมือกันเรียนรู้ (Co-operative Learning)
 การเรียนรูจ้ ากการทําโครงงาน (Project-based Learning)

มคอ. ๓

มคอ. ๓

๕
 การเรียนรูจ้ ากการทําวิจยั เบืองต้น (Research-based Learning)
 การเรียนรูโ้ ดยการอภิปรายกลุ่ม (Group discussion)
๔.๓ วิ ธีการประเมิ นผล
 นักศึกษาประเมินเพือร่วมกลุ่มในการทํากิจกรรม
 ผูส้ อนสังเกตพฤติกรรมในการร่วมกิจกรรมในชันเรียน
๕. ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

๕.๑ ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต้องพัฒนา
 การใช้ทกั ษะทางภาษาในการสือสารและการนํ าเสนอข้อมูลผ่านสือสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง
 การใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล
 การวิเคราะห์และนํ าเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
๕.๒ วิ ธีการสอน
 การเรียนรู้ดว้ ยตนเอง (Self-study)
 การเรียนรูโ้ ดยการบรรยาย (Lecture)
 การเรียนรูแ้ บบร่วมมือกันเรียนรู้ (Co-operative Learning)
 การเรียนรูจ้ ากการทําโครงงาน (Project-based Learning)
 การเรียนรูจ้ ากการทําวิจยั เบืองต้น (Research-based Learning)
 การเรียนรูโ้ ดยการอภิปรายกลุ่ม (Group discussion)
๕.๓ วิ ธีการประเมิ น
 การนําเสนอผลงานในชันเรียน
 ประเมินจากงานทีได้รบั มอบหมาย

หมวดที ๕ แผนการสอนและการประเมิ นผล
๑. แผนการสอน
สัปดาห์
ที

หัวข้อ/รายละเอียด

จํานวน*
(ชัวโมง)

กิ จกรรมการเรียนการสอน
และสือทีใช้

สือ

ผู้สอน

มคอ. ๓

๖
1, 2

Introduction
Unit 1 Additional
Grammar Practice

6

1) Introduction to the
course
2) Ss do Activities A, B
3) Ss read “Assistant to the
stars” and do Activities D
and C in groups.
4) T asks some Ss to
discuss in front of the class.

- เอกสาร
- วีดโี อ หรือเทป
เสียง
- ใบงาน
-การนําเสนอ
ภาพและ
คําอธิบายด้วย
คอมพิวเตอร์

1) T gives some revision on
how to make questions.
2) Ss do the handout
exercise in pairs and check
the answer with T.
3) Quiz 1 (10-15
minutes)
4) SS prepare for a role play.
1) Ss in groups send two
representatives to act the role
play in front of the class.
2) SS work as a group to
complete the interview
conversation.
3) T asks some groups to
present their work and gives
feedback.
4) T explains the
vocabulary in Activity A

สัปดาห์ หัวข้อ/รายละเอียด
ที

จํานวน* กิ จกรรมการเรียนการสอน
และสือที ใช้
(ชัวโมง)

สือ

ผู้สอน

มคอ. ๓

๗
3, 4, 5

2.1) Grammar
- revision of tense
2.2) Grammar Quiz 2
2.3) Vocabulary building

9

1) T summarizes the use
of tenses.
2) Ss do Activity A in
pairs.
3) T gives the correct
answers to the class.
4) Quiz 2 (10-15 minutes)
5) T and Ss do the
vocabulary exercise,
Activities A and B
together.
1) Ss practice asking and
answering questions in
pairs.
2) T asks some pairs to
act in front of the class.
3) Ss do Activity A and
practice the conversation.
4) T assigns Ss to prepare
a role play.
1) T asks some pairs to
present their role-play.
2) T asks Ss to read the
passage on Page 19, then
goes over the answers.
3) Ss do Activity A and
check the correct answer.
4) T assigns Ss to do
Activity B in pairs.
1) Ss read "Advertising for
Your Nose" and do the
exercise.
2) T discusses the
answers with the class.
3) T gives the listening
script and assigns Ss to
read it and do Activity.

- เอกสาร
- วีดโี อ หรือ
เทปเสียง
- ใบงาน
-การนําเสนอ
ภาพและ
คําอธิบายด้วย
คอมพิวเตอร์

มคอ. ๓

๘

สัปดาห์ หัวข้อ/รายละเอียด
ที

4) T assigns Ss to prepare
a role play on an
advertising campaign that
uses smells for the next
class.
1) Each group presents
their role play.
2) T distributes the script
for Audio CD.
3) T asks Ss to read the
passage.
4) Ss do Activities A, B
and C in pairs.
5) T gives the answers.
1) Ss do Activity D in
groups by preparing
discussion.
1) T goes over the
grammar point and asks
Ss to do Activity A in
pairs.
2) T gives correct answers
and feedback.
3) T assigns Ss to do the
vocabulary exercise as
homework.
4) T assigns Ss to prepare
for discussion.
จํานวน* กิ จกรรมการเรียนการสอน
และสือที ใช้
(ชัวโมง)

สือ

ผู้สอน

มคอ. ๓

๙
6,7

Unit 3
1) Discussion
2) Vocabulary building
3) Writing

หัวข้อ/รายละเอียด
สัปดาห์
ที
8,9,10 Unit 4
1) Speaking
2) Discussion
3) Grammar:
dependent and
independent
clauses

1) Ss discuss what they
have prepared in groups.
2) T gives the answers for
the vocabulary exercise.
3) Ss complete the chart
in Activity in pairs.
4) T gives the answers.
1) T assigns paragraph
writing as an individual
work from Activity B.
2) T discusses the mid
term examination and
gives some revision.
จํานวน* กิ จกรรมการเรียนการสอน
และสือที ใช้
(ชัวโมง)
1) Ss do Activity A in
9
groups and report their
ideas
2) Ss read the passage
and do Activities B and C.
3) Ss ask and answer
questions in Activity D in
pairs.
4) T gives correct
answers.
5) T explains dependent
and independent clauses
and assigns Ss to do
Activity A for the next
class.
1) T asks Ss as a class
for their answers to
Activity A.

6

- เอกสาร
- วีดโี อ หรือเทป
เสียง
- ใบงาน
-การนําเสนอ
ภาพและ
คําอธิบายด้วย
คอมพิวเตอร์

สือ
- เอกสาร
- วีดโี อ หรือเทป
เสียง
- ใบงาน
-การนําเสนอ
ภาพและ
คําอธิบายด้วย
คอมพิวเตอร์

ผู้สอน

๑๐
2) T asks Ss to complete
sentences in Activity B
using dependent and
independent clauses.
Then asks some Ss to
write their clauses on the
board.
3) The class discusses the
answers on the board
together.
4) T explains the
vocabulary in Activity A
and asks Ss to do
Activity B in groups.
5) T asks some groups to
give their examples and
gives feedback.
1) T asks some groups to
present their conversation
in front of the class and
gives feedback.
2) T asks some groups to
present their conversation
and collect Ss' scripts for
marking.
3) T explains what
descriptive language is
and read the passage on
page 39 with Ss.
4) Ss do Activity A 1 and
2 in pairs
5) T gives correct answers
then assigns each group
to write a descriptive
paragraph.
1) T allows Ss 10-15
minutes to read the
passage.

มคอ. ๓

มคอ. ๓

๑๑
2) Ss do Activity A 2 and
check the correct answers
with T.
3) T assigns Ss to build
questions based on the
story and ask their friends
in other groups.
4) Ss exchange questions
and answers.

สัปดาห์
ที

หัวข้อ/รายละเอียด

จํานวน* กิ จกรรมการเรียนการสอน
และสือที ใช้
(ชัวโมง)

สือ

ผู้สอน

มคอ. ๓

๑๒
11, 12,
13

Unit 5
5.1) Reading
5.2) Speaking
5.3) Grammar:
Simple present for
the future

9

1) Ss do Activity A in
groups and report their
ideas.
2) Ss do Activities B and
C in pairs and check the
answers with T.
3) Ss do Activity D in
pairs.
4) Tasks some Ss to
discuss their ideas in front
of the class.
5) T explains the use of
simple present and
present continuous forms
to talk about the future.
1) T asks Ss as a class
for their answers to
Activity A.
2) Ss do Activity B in
pairs.
3) T asks some pairs to
talk about their plans in
front of the class.
4) T explains the
vocabulary in Activity A
and asks Ss to do
Activity A in pairs.
5) Ss do Activity A by
choosing the right
conversation sentences to
complete the dialogue.
Then check the answer
with T.
6) T assigns them in
groups to prepare the roleplay for the next class. Ss
can choose the topic they
like.

- เอกสาร
- วีดโี อ หรือเทป
เสียง
- ใบงาน
-การนําเสนอ
ภาพและ
คําอธิบายด้วย
คอมพิวเตอร์

๑๓
1) T asks some pairs to
present their role-play and
gives feedback.
2) T goes over the use of
graphs and charts.
3) Ss do Activities A and
B 1 and 2 in groups.
3) T gives correct answers
and feedback.
4) T assigns Ss to find a
graph or char and then
write a paragraph to
discuss it.
1) T allows Ss 10 minutes
to read "Body
Modification"
2) Ss do Activity A 2 and
check the answers.
3) T distributes the script
of Activity B to everyone.
4) Ss read the script and
do Activity C in groups
then present their answers
to the class.
1) Ss do Activity A in
groups and report their
ideas.
2) Ss do Activities B and
C in pairs and check the
answers with T.
3) Ss do Activity D and
discuss their ideas in front
of the class.
4) T explains the use of
simple quantifiers.
5) Ss do Activity A and
check the answers with T.
6) Quiz 3: Quantifiers
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๑๔
หัวข้อ/รายละเอียด
สัปดาห์
ที
Units 6
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จํานวน* กิ จกรรมการเรียนการสอน
สือ
และสือที ใช้
(ชัวโมง)
1) T explains the
- เอกสาร
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1) Reading
2) Speaking
3) Grammar:
quantifiers

vocabulary in Activity A
and asks Ss to do
Activities A and B in pairs
and check the answers
with T.
2) Ss do Activity A by
choosing the sentences
that best complete the
conversation, then check
the answer.
3) Ss choose one topic in
Activity B and plan a roleplay.
5) T asks some groups to
present their role-play to
the class.
1) Ss do Activity A in pairs
and get the answers from
T.
2) T assigns Ss to write a
narrative paragraph in
pairs and hand in by the
end of this class.

ผู้สอน

- ใบงาน
-การนําเสนอ
ภาพและ
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แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ลําดับการ
ประเมิ น
๑
๒
๓
๔

ลักษณะการประเมิน
รายงาน / ใบงาน
การนําเสนอ
สอบย่อยและความตังใจ
สอบกลางภาค

สัปดาห์ทีประเมิน
๑ – ๑๕
๓, ๖, ๗, ๘, ๙
๑๑, ๑๒, ๑๔, ๑๕
๑-๑๕
ตามปฏิทนิ การศึกษา

สัดส่วนของ
คะแนนที
ประเมิน
๑๐
๑๕
๑๕
๓๐

มคอ. ๓

๑๕
๕

การสอบปลายภาค
รวม

ตามปฏิทนิ การศึกษา

๓๐
๑๐๐

หมวดที ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตําราและเอกสารหลัก
๑. Commercial textbook (เปลียนทุกปี )
๒. Self-constructed materials
๒. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
๑. Quizzes
๒. Tests
๓. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
๑. SRA Reading lab 2A
๒. SRA Reading lab 2B
หมวดที ๗ การประเมิ นและปรับปรุงการดําเนิ นการของรายวิ ชา
๑. กลยุทธ์การประเมินประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชาโดยนักศึกษา
 การประเมินการบรรลุวตั ถุประสงค์ตามรายวิชาทีกําหนดโดยการสอบถามผูเ้ รียนเมือสินสุดการเรียน
 ติดตามประเมินผลผูเ้ รียนภายหลังจบการศึกษา
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน
 การประเมินการสอนโดยผูเ้ รียน
 ผูส้ อนประเมินตนเอง
 กลุ่มอาจารย์ผสู้ อนร่วมกันประเมินโดยการพิจารณาจากผลการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนทัง ๕ ด้าน
 คณะกรรมการประเมินการสอน
๓. การปรับปรุงการสอน
 โดยการวิจยั ในชันเรียนเพือนํามาเป็ นแนวทางในการปรับปรุงการสอน
 การนํ าผลการประเมินการสอนและประเมินประสิทธิผลของรายวิชามาปรับปรุงการสอนหลังสินสุดการ
เรียนการสอนของทุกภาคการศึกษา

๑๖

มคอ. ๓

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ รายวิ ชาของนักศึกษา
 สํานักวิชาฯ มีการทวนสอบผลสัมฤทธิของนักศึกษาในรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน กลุ่มอาจารย์ผู้สอน
และคณะกรรมการ ตามลําดับ
๕. การดําเนิ นการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชา
 สํานักวิชาฯ ประเมินกระบวนการเรียนรูจ้ ากการสอบถามนักศึกษา ประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอน
และคณะกรรมการสํานักวิชาฯ การประเมินผลวิชาโดยกลุ่มอาจารย์ผสู้ อน
 ประเมินผลสัมฤทธิการเรียนรูข้ องนักศึกษาโดยอาจารย์ผสู้ อน กลุ่มอาจารย์ผสู้ อน และคณะกรรมการ
 สํานักวิชาฯ มีกระบวนการให้นักศึกษาสามารถขอตรวจสอบผลการประเมินผลสัมฤทธิการเรียนรูข้ อง
นักศึกษาได้เป็ นแต่ละกรณีโดยผ่านคณะกรรมการ
 สํานักวิชาฯ ประมวลผลและวิเคราะห์การประเมินกระบวนการเรียนรู้ และประเมินผลสัมฤทธิของวิชา
นํ าเสนอกลุ่มอาจารย์ผู้สอนและผู้เชียวชาญด้านการเรียนการสอน เพือวางแผนปรับปรุงกระบวนการ
เรียนรูแ้ ละการประเมินผลสัมฤทธิการเรียนรูห้ ลังสินสุดการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา เพือนํ าผลการ
ปรับปรุงไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาต่อไป

แผนทีแสดงการกระจายผลการเรี ยนรู้ ความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัวไป
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
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4. ทักษะ
5. ทักษะการ
ความสั มพันธ์
วิเคราะห์ เชิ ง
3.ทักษะ
1.คุณธรรม จริ ยธรรม
2.ความรู้
ระหว่ าง
ตัวเลข การสื อสาร
ทางปั ญญา
บุคคลและความ
และ
รับผิดชอบ
การใช้ เทคโนโลยี
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3
  
 
       

1.1 มีวินยั
1.2 มีความรับผิดชอบ
1.3 ซือสัตย์สุจริ ต
1.4 เสี ยสละ
1.5 เป็ นแบบอย่างทีดี
1.6 สามารถจัดการปั ญหาทางคุณธรรม จริ ยธรรม

3.1 ค้นหาข้อเท็จจริ ง ทําความเข้าใจ ประเมินข้อมูล การใช้ขอ้ มูล
3.2 แก้ปัญหาทีซับซ้อน
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
4.2 ความรับผิดชอบต่อตนเอง
4.3 ความรับผิดชอบต่อสังคม

2.1 วิทยาศาสตร์ / คณิ ตศาสตร์
2.2 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
2.3 มนุษย์/สังคม

5.1 ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข
5.2 ทักษะการสื อสาร
5.3 ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

