รายละเอียดของรายวิ ชา
ชือสถาบันอุดมศึกษา: มหาวิ ทยาลัยขอนแก่น
วิ ทยาเขต/คณะ/ภาควิ ชา: สถาบันภาษา
หมวดที ๑ รหัสและชือรายวิ ชา (Course Identification and General Information)
๑. รหัสและชือรายวิ ชา: 000 103 ภาษาอังกฤษทางวิ ชาการ 2
English for Academic Purposes II

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 ๒
๖. รายวิ ชาทีต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite): 000 102 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1
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
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษขันสูง ภาษาอังกฤษขันสูงสําหรับใช้ส่วนตัวและทางวิชาการ
Development of advanced English language skills, advanced language for general and
academic English
๒. จํานวนชัวโมงทีใช้ต่อภาคการศึกษา
หัวข้อ
จํานวนสัปดาห์ทีเรี ยน
จํานวนชัวโมง
๑. การใช้ภาษาอังกฤษขันสูงเพือให้ได้มาซึงข้อมูลและความรู้
ค้นหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ
๔
๑๒
๒. การใช้ภาษาอังกฤษขันสูงในบริบททางวิชาการ
๕
๑๕
๓. การใช้ภาษาอังกฤษขันสูงในการประยุกต์ใช้ความรูท้ 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
 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)
๒.๓ วิ ธีการประเมิ นผล
 การทดสอบย่อย (Quiz)
 การนําเสนอผลงานในชันเรียน

มคอ. ๓

๔
 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)
๓.๓ วิ ธีการประเมิ นผล
 การทดสอบย่อย (Quiz)
 การนําเสนอผลงานในชันเรียน
 ประเมินจากงานทีได้รบั มอบหมาย
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทีต้องการพัฒนา
 การทํางานร่วมกับผูอ้ นื
 ความรับผิดชอบในหน้าทีทีได้รบั มอบหมาย
๔.๒ วิ ธีการสอน
 การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง (Self-study)
 การเรียนรูจ้ ากการอภิปรายกลุ่ม (Group discussion)
 การเรียนรูแ้ บบร่วมมือกันเรียนรู้ (Co-operative Learning)
 การเรียนรูจ้ ากการทําโครงงาน (Project-based Learning)
๔.๓ วิ ธีการประเมิ นผล
 นักศึกษาประเมินเพือร่วมกลุ่มในการทํากิจกรรม
 ผูส้ อนสังเกตพฤติกรรมในการร่วมกิจกรรมในชันเรียน

มคอ. ๓

มคอ. ๓

๕
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)
 การเรียนรูโ้ ดยการอภิปรายกลุ่ม (Group discussion)
๕.๓ วิ ธีการประเมิ น
 การนําเสนอผลงานในชันเรียน
 ประเมินจากงานทีได้รบั มอบหมาย

หมวดที ๕ แผนการสอนและการประเมิ นผล
ทักษะ Speaking
แผนการสอน

หัวข้อ

1.

Introduction
Unit 1
Reading
Discussion
Vocabulary

สัปดาห์
ทีสอน
1
2

จํานวน
ชัวโมง
ทีสอน
6

กิ จกรรมการเรียนการสอน

1. Introduce to the course
and grading.
2. Discuss with Ss about
the title of the passage.
3. Ss read the passage.
4. Class discusses the
whole passage.

สือ

- หนังสือเรียน
- Power point

อาจารย์
ผู้สอน

มคอ. ๓

๖
2.

3
Grammar:
Past Participle
Oral Practice:
Oral
Presentation

3

3.

Unit 2
Reading
Discussion
Vocabulary

4

3

4.

Grammar:
Noun phrase,
Clauses and
Connectors

5

3

5.

Oral Practice: 6
Interview

3

6.

Unit 3

3

7

5. Ss do reading exercises.
1. T. gives example of past
participle.
2. Class discuss on the
usage of past participle.
3. Ss do grammar
exercises.
4. Class brainstorm on the
oral presentation; the
organization, the visual aids
and language used in the
presentation.
5. Ss present research
information orally. (5%)
1. Discuss with Ss about
the title of the passage.
2. Ss read the passage.
3. Class discusses the
whole passage.
4. Ss do reading exercises.
1. T. gives example of
noun phrase, clauses and
connectors.
2. Class discuss on the
usage of noun phrase,
clauses and connectors.
3. Ss do grammar
exercises.
1. Class brainstorms the
format of an interview.
2. Ss conduct an interview.
(5%).
1. Discuss with Ss about

- หนังสือเรียน
- Power point
- e-learning

- หนังสือเรียน
- Power point

- หนังสือเรียน
- Power point

- หนังสือเรียน
- Power point
- e-learning
- หนังสือเรียน

มคอ. ๓

๗
Reading
Discussion
Vocabulary

7.

8
Grammar:
simple,
Compound ,
Complex
sentences and
Subordinate,
Coordinate
conjunctions

3

8.

Oral Practice: 9
debate

3

9.

Unit 4
Reading
Discussion

10

3

10.

Grammar:
Relative
clauses
Vocabulary

11

3

the title of the passage.
2. Ss read the passage.
3. Class discusses the
whole passage.
4. Ss do reading exercises.
1. T. gives example of
simple, compound, complex
sentences and subordinate,
coordinate conjunctions.
2. Class discuss on the
usage of simple,
compound, complex
sentences and subordinate,
coordinate conjunctions.
3. Ss do grammar
exercises.
1. Class brainstorms the
format of debating.
2. Ss conduct a debate on
the pros and cons of
cosmetic surgery.
(5%).
1. Discuss with Ss about
the title of the passage.
2. Ss read the passage.
3. Class discusses the
whole passage.
4. Ss do reading exercises.
1. T. gives example of
relative clauses.
2. Class discuss on the
usage of relative clauses.
3. Ss do grammar

- Power point

- หนังสือเรียน
- Power point

- หนังสือเรียน
- Power point
- e-learning

- หนังสือเรียน
- Power point

- หนังสือเรียน
- Power point

มคอ. ๓

๘
Oral Practice: 12
Presentation

11.

3

exercises.
4. Class review the oral
- หนังสือเรียน
presentation; the
- Power point
organization, the visual aids - e-learning
and language used in the
presentation.
5. Ss conduct a
presentation on an
advanced gadget. (5%).

แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ลําดับการ
ประเมิ น
1
2
3
4
5
6

ลักษณะการประเมิ น

สัปดาห์ทีประเมิ น

รายงาน/ ใบงาน
การนําเสนอ
การเข้าเรียน
สอบย่อย
สอบกลางภาค
การสอบปลายภาค
รวม

2, 5, 7, 11
3, 6, 9, 12
1-15
14
ตามปฏิทนิ สอบ มข.
ตามปฏิทนิ สอบ มข.

สัดส่วนของคะแนนทีประเมิน
(%)
12
12
3
13
30
30
100

Assignments:
Unit 1:

Unit 2:

Unit 3:

Unit 4:

Activity 2.2 (10 points)
Exercise 1.4 Changing active to passive statements (10 points)
Part 5 Oral presentation (10 points)
Activity 2.3 Cause/result (10 points)
Exercise 2.8 Writing cause/result sentences (10 points)
Part 5 Interviewing (10 points)
Activity 2.2 Information Gap (10 points)
Exercise 3.6 Using conjunctions (10 points)
Part 5 Debating (10 points)
Activity 2.2 Reading for specific info (10 points)
Exercise 4.3 Relative Clauses (10 points)
Part 5 Presenting hi-tech gadgets (10 points)

๙
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ทักษะ Writing
แผนการสอน
Chapter/Topic
Introduction to course
Chapter 7: Writing Instructions
- Writing Steps in a
Process
- Develop Your
Writing Skills: Plural
Nouns and Imperative
Sentences
Chapter 7: (cont.)
- Process Paragraph
writing
Chapter 8: Writing a Narrative
- Develop Your
Writing Skills: Past Tense
Verbs
- Narrative Paragraph
Chapter 8: (Cont.)
- Writing a biography
- Writing Your Autobiography
Chapter 9: Writing Your
Opinion
- Develop Your
Writing Skills: Should/Because
Chapter 9: (Cont.)
- Writing an Opinion
Paragraph

Hours

Activities/Assignments
- Lecture and group discussion
- Writing a paragraph

1.5

1.5

- Lecture and group discussion
- Practice writing process
paragraphs
- Lecture and group discussion
- Doing exercise
- Writing a narrative paragraph

1.5

1.5

- Lecture
-Practicing writing a biography
- Individual & Group Work
-Lecture and group discussion
- Doing exercises

1.5

1.5

- Writing an opinion paragraph
- Group writing

๑๐

มคอ. ๓

Assignments:
Chapter 7
Individual Work
IW# 1: Writing an instruction paragraph
Class Assignment
You Be the Editor: Driving on Wet Roads (p. 86)
Chapter 8
Class Assignment
Fill in the blanks with the correct past tense (p. 90)
You Be the Editor: An Angry Roommate (p. 104)
Individual Work
IW# 2 Writing a narrative paragraph
IW # 3 Writing an autobiography
Group Work
GW# 1Writing a biography (pp. 94-100)—Choose only one person from the book
Chapter 9
Class Assignment
Practicing an opinion paragraph (pp. 111-112)
You Be the Editor: How to Conserve Water (p. 118)
Group Work
GW# 2 Ways to learn English (pp. 113-114)

แผนการประเมินผลการเรียนรู้
Evaluations: 1) Individual & Group Writings;
2) Grammar Quiz
3) Presentation
หมวดที ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตําราและเอกสารหลัก
๑. Get Ready to Write: A First Composition Text Second Edition by Karen Blanchard and
Christine Root, Pearson Longman 2006
๒. Self-written Textbook (เปลียนทุกปี )
๒. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
๑. Tests
๒. Supplementary Exercises
๓. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
๑.
๒.

๑๑

มคอ. ๓

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
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 าเสนอกลุ่มอาจารย์ผู้ส อนและผู้เชียวชาญด้านการเรียนการสอน เพือวางแผนปรับปรุงกระบวนการ
เรียนรูแ้ ละการประเมินผลสัมฤทธิการเรียนรูห้ ลังสินสุดการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา เพือนํ าผลการ
ปรับปรุงไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาต่อไป

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

รายวิ ชาในหมวดวิ ชาศึกษาทัวไป
กลุ่มวิ ชาภาษาอังกฤษ

000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2

1.คุณธรรม จริยธรรม

1.1 1.2 1.3
  

1.4

1.5

3.ทักษะ
ทางปัญญา

2.ความรู้

1.6

2.1 2.2
 

3.2

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.1 4.2 4.3

2.3

3.1



   

1.1 มีวินัย
1.2 มีความรับผิดชอบ
1.3 ซือสัตย์สจุ ริต
1.4 เสียสละ
1.5 เป็ นแบบอย่างทีดี
1.6 สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม

2.1 วิทยาศาสตร์ / คณิตศาสตร์
2.2 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
2.3 มนุษย์/สังคม

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
4.2 ความรับผิดชอบต่อตนเอง
4.3 ความรับผิดชอบต่อสังคม

3.1 ค้ นหาข้ อเท็จจริง ทําความเข้ าใจ ประเมินข้ อมูล การใช้ ข้อมูล
3.2 แก้ปัญหาทีซับซ้ อน

5.1 ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข
5.2 ทักษะการสือสาร
5.3 ทักษะการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ

5. ทักษะการ
วิ เคราะห์เชิ ง
ตัวเลข การสือสาร
และ
การใช้เทคโนโลยี
5.1 5.2 5.3

   

