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สารบัญ 

 หนา 
คําอธิบายรายวิชา 3 
วิชา 000 101  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  

  English for Communication 

5 

วิชา 000 102 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 

  English for Academic Purpose I (EAP I) 

16 

วิชา 000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 

  English for Academic Purpose II (EAP II) 

28 

วิชา 050 106 การเขียนขั้นพื้นฐาน 

  Basic Writing 

38 

วิชา 050 107 ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพสาธารณสุข 

  Eng for Public Health Profession 

40 

วิชา 050 108 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 

  English for Sciences 

56 

วิชา 050 109 ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารในวิชาชีพ 

  English for Professional Communications 

70 

Curriculum Mapping 78 

 

 

  



 

3 

คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 
 

000 101  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร     3(3-0-6) 

   English for Communication 

 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: ไมมี  

         การพัฒนาทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ การสื่อสารในสถานการณตางๆในสังคม 

        Development of listening, speaking, reading and writing English language skills, 

communication in social settings 

 

000 102   ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1     3(3-0-6) 

    English for Academic Purposes I (EAP I)  

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 000 101  หรือเทียบเทา 

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานทั่ วไปและทางวิชาการ  

           Development of basic English language skills,   basic language for general and academic 

English 

 

000 103  ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2      3(3-0-6) 

   English for Academic Purposes II (EAP II) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 000 102 หรือเทียบเทา 

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษขั้นสูง  ภาษาอังกฤษขั้นสูงสําหรับใชสวนตัวและทางวิชาการ  

 Development of advanced English language skills, advanced language for general and 

academic English 

 

 050 106 การเขียนขั้นพื้นฐาน      3(3-0-3)  
    Basic Writing 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 000 103 หรือเทียบเทา 

การศึกษาโครงสรางประโยค และการฝกการเขียนในระดับประโยคและยอหนา  

Study of sentence structures, and practice of writing sentences and paragraph 
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 050 107 ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพสาธารณสุข     3(3-0-6) 

    English for public Health Profession 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 000 103 หรือเทียบเทา 

การพัฒนาทักษะการสื่อสาร นําเสนอ อาน เขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในบริบทของ 

วิชาชีพสาธารณสุข 

  Development of communication, presentation, reading, and writing skills in the 

context of public health profession 

 

 050 108 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร    3(3-0-6) 

    English for Sciences 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: ไมมี 

 โครงสรางภาษาอังกฤษ คําศัพท หลักการอาน การฟง การพูด การเขียน การนําเสนอ การคนควาและการ

วิเคราะหขอมูลภาษาอังกฤษ ในบริบททางดานวิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม 

 English language structures, vocabulary, principles of reading, listening, speaking, writing, 

presenting, research and analysis of English information and criticism in science and environmental 

contexts 

 

 050 109 ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารในวิชาชีพ   3(3-0-6) 

    English for Professional Communications 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: ไมมี 

 โครงสรางภาษาอังกฤษ คําศัพท หลักการอาน การฟง การพูด การเขียน การนําเสนอ การคนควาขอมูลโดย
ใชภาษาอังกฤษ การวิเคราะหขอมูล และการวิจารณประเด็นในบริบทของอาชีพ 
 English language structures, vocabulary, principles of reading, listening, speaking, writing, 
presenting, research of information in English, analysis of English information and criticism of issues 
in the professional contexts  
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รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา: มหาวิทยาลัยขอนแกน   

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา: สถาบันภาษา  

หมวดที่ 1 รหัสและชื่อรายวิชา (Course Identification and General Information) 

1. รหัสและชื่อรายวิชา: 000 101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร      
                                          English for Communication 
2. จํานวนหนวยกิต: 3(3-0-6)         
             บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง  
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา: วิชาศึกษาทั่วไป 
 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

      4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา: อาจารยประจําสถาบันภาษา 

      4.2 อาจารยผูสอน: 

                 1. อาจารยประจําสถาบันภาษา 

                 2. อาจารยพิเศษสถาบันภาษา 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน: ภาคการศึกษาตน ปลาย ฤดูรอน  

นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีทุกหลักสูตรยกเวนแพทยศาสตร ชั้นปที่ 1 

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน  (pre-requisite): ไมมี 
 

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  (co-requisites): ไมมี 
 

8. สถานที่เรียน: มหาวิทยาลัยขอนแกน  

 

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด:     วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2553 

 

 
  

แบบ มคอ.3 
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1.  จุดมุงหมายของรายวิชา: เพื่อใหผูเรียน  

1.1 สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษในการอธิบายเรื่องเกี่ยวกับตนเอง การหาความเพลิดเพลิน และการสราง

คุณคาในชีวิตได  

1.2 มีทักษะการพูดและเขียนภาษาอังกฤษในการเขาสังคมไดอยางเหมาะสม 

1.3 เพื่อใหผูเรียนมีวินัย ซื่อสัตย รับผิดชอบตอตนเองและสังคม รูจักและมีความเขาใจวัฒนธรรมที่แตกตางกัน 

1.4 สามารถนํากระบวนการเรียนรูตางๆ ไปพัฒนาความสามารถทางภาษาไดอยางเหมาะสม   

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน และเพื่อใหนักศึกษามีความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษดียิ่งขึ้น  

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา  

การพัฒนาทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ การสื่อสารในสถานการณตางๆ ในสังคมได 

Development of listening, speaking, reading and writing English language skills, 
communication in social settings  

2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 

                                        หัวขอ                                    จํานวนสัปดาหที่เรียน       จํานวนชั่วโมง   

1. การพูดและเขียนเรื่องเกี่ยวกับบุคคล                                           3                         9 
2. การพูดและเขียนในการสนทนาตางรูจักแยกแยะความเปนทางการ       4                        12 
3. การสื่อสารโดยใชและไมใชคําพูดในหลากหลายวัฒนธรรม                 4                        12 
4. การสื่อสารเพื่อหาความหมายไดจากบริบท การเลือกใชคําพูด 

การขอความเห็นจากคนอื่น การพัฒนาภาษาโดยตนเองและ 

ประเมินตนเอง                                                                   4                        12  

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล: 

     5 - 10 นาที ตอคน  
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

1.  คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1   คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา: 
       ความมีวินัย ความตรงตอเวลาและความอดทน 

 ความซื่อสัตย 

 ความรับผิดชอบ 
  1.2   วิธีการสอนที่จะใชพัฒนาการเรียนรู 
       การเรียนรูโดยใชการบรรยายและสอดแทรกในเนื้อหา 

 การเรียนรูดวยตนเอง (Self-study) 

 การเรียนรูจากการทําโครงงาน (Project-based Learning) 

 การเรียนรูจากการทําวิจัยเบื้องตน (Research-based Learning) 

 การเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรู (Co-operative Learning) 

 อาจารยประพฤติตนเปนแบบอยาง 
  1.3  วิธีการประเมินผล 
       การสังเกตพฤติกรรมการเขาเรียนและการเขารวมกิจกรรมในชั้นเรียนโดยผูสอน 

 นักศึกษาประเมินเพื่อนรวมกลุมในการทํากิจกรรม  
2.  ความรู 
  2.1   ความรูที่ตองพัฒนา  
        โครงสรางภาษา 

 การใชภาษาแบบเปนทางการและไมเปนทางการ 

 หลักการอาน เชน Scanning, Skimming และ Context clues 
  2.2   วิธีการสอน 
        การเรียนรูดวยตนเอง (Self-study) 

 การเรียนรูโดยการบรรยาย (Lecture) 

 การเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรู (Co-operative Learning) 

 การเรียนรูจากการทําโครงงาน (Project-based Learning) 

 การเรียนรูจากการทําวิจัยเบื้องตน (Research-based Learning) 

 การเรียนรูโดยการอภิปรายกลุม (Group discussion) 
 2.3   วิธีการประเมินผล 
        การทดสอบยอย (Quiz) 

 การนําเสนอผลงานในชั้นเรียน  
   ประเมินจากงานที่ไดรับมอบหมาย 

 การสอบปลายภาคการศึกษา 
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3.  ทักษะทางปญญา 
  3.1   ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 
        การใชความคิดวิเคราะห 

 การใชเหตุผล 
  3.2   วิธีการสอน 
        การเรียนรูดวยตนเอง (Self-study)  

 การเรียนรูโดยการบรรยาย (Lecture)  

 การเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรู (Co-operative Learning) 

 การเรียนรูจากการทําโครงงาน (Project-based Learning) 

 การเรียนรูจากการทําวิจัยเบื้องตน (Research-based Learning) 

 การเรียนรูโดยการอภิปรายกลุม (Group discussion) 
  3.3   วิธีการประเมินผล 
         การทดสอบยอย (Quiz) 

         การนําเสนอผลงานในชั้นเรียน 

         ประเมินจากงานที่ไดรับมอบหมาย 

4.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
  4.1   ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองการพัฒนา  
         การทํางานรวมกับผูอื่น 

         ความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

  4.2   วิธีการสอน 

 การเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรู (Co-operative Learning) 

 การเรียนรูจากการทําโครงงาน (Project-based Learning) 

 การเรียนรูจากการทําวิจัยเบื้องตน (Research-based Learning) 

 การเรียนรูโดยการอภิปรายกลุม (Group discussion) 
  4.3   วิธีการประเมินผล 
         นักศึกษาประเมินเพื่อรวมกลุมในการทํากิจกรรม  

         ผูสอนสังเกตพฤติกรรมในการรวมกิจกรรมในชั้นเรียน 

5.  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.1   ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา 
          การใชทักษะทางภาษาในการสื่อสารและการนําเสนอขอมูลผานสื่อสารสนเทศไดอยางถูกตอง 

          การใชเทคโนโลยีในการสืบคนขอมูล 

          การวิเคราะหและนําเสนอขอมูลไดอยางถูกตอง 
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  5.2   วิธีการสอน 
        การเรียนรูดวยตนเอง (Self-study)  

 การเรียนรูโดยการบรรยาย (Lecture)  

 การเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรู (Co-operative Learning) 

 การเรียนรูจากการทําโครงงาน (Project-based Learning) 

 การเรียนรูจากการทําวิจัยเบื้องตน (Research-based Learning) 

 การเรียนรูโดยการอภิปรายกลุม (Group discussion) 
  5.3   วิธีการประเมิน  
          การนําเสนอผลงานในชั้นเรียน 

          ประเมินจากงานที่ไดรับมอบหมาย  

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

Week 

Class 

Period 

(hour) 

Unit 
Class Activities 

 
Notification 

Writing Skill 

1 1.5  Introduction to the 
course Unit 1 
 Understand the 
sentence 

 Use of Capital letters 
 Understand the 
paragraph 
 

1) T introduce the course and explain how scores 
are given 

2) T explains about Ss’ portfolio 
3) T explains what a sentence is and have Ss do 

exercise A 
4) T explains the use of capital letters and have 

Ss do the following exercise 
5) T explains what a paragraph is and have Ss do 

exercise A 
6) IW-1 Ss use sentences on p. 3 to write a 

paragraph about him/ herself (hand in within 
the class) 
 

Individual  

Writing 1 p. 6 

1.5 Writing a paragraph 1) T asks Ss to get in pairs 
2) Have Ss do Ac. A and B on p. 7 
3) IW-2 Ss use sentences from Activities A and B 

to write a paragraph about their classmate. 
(Skip On Your Own p. 9) 

4) GW-1 You Be the Editor, each group rewrite 
the paragraph and hand in within the class 
 

Individual  

Writing 2 p. 8 

 

 

Group Writing 1 

p. 9 
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Week 

Class 

Period 

(hour) 

Unit 
Class Activities 

 
Notification 

2 1.5 Unit 2 

Writing about your family 

and friends 

1) Ss  look at Tom Brower’s family tree and 
answer questions on p. 12 

2) T elicits meaning for vocabulary in Word Bank 
3) T explains about Subject pronoun and have Ss 

do activities A and B p.12 
4) T explains about Object pronoun and have Ss 

do activities A and B p.13 
5) T explains about possessive adjectives and 

have Ss do activities A and B and C pp.14 -15 
6) IW-3 Ss use sentences from activities A and B 

from p. 15 to write a paragraph about their 
family. The paragraph should include at least 5 
pronouns. 

7) IW-4 Ss use sentences from Ac. A, B, and C on 
p. 16 to write a paragraph about someone in 
their family. The paragraph should include at 
least 5 pronouns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual  

Writing 3 p. 15 

Individual  

Writing 4 p. 17 

1.5 Understand the use of 

conjunction 

1) T explains the use of and, but, or so 
2) Ss do Ac. A and C on pp.18- 19 
3) T explains about the paragraph writing process 

(Skip pp.20-21) 
4)   GW-2 You Be the Editor, each group rewrite the 

paragraph and hand in within the class 

 

 

 

Group Writing 2 

p. 22 

3 1.5 Unit 3  

Writing about Your 

Activities 

 Understand simple 
present tense 

1) Ss do Ac. A, B and C on pp. 25-26 
2) T explains about simple present tense 
3) Ss do activity A 
4) GW-3 Ss rewrite the paragraph in Activity B 

p.27 

 

 

 

Group Writing 3 

p. 27 

1.5  Understand the parts 
of a paragraph 

 Using “when” 

1) T explains parts of a paragraph 
2) Ss do exercise on pp.28-29 
3) T explains the use of ‘when’ 
4) Ss do activities A and B on p. 29 
5) IW-5, Ss do activities A-D on p. 30 and use 

sentences from the activities to write a 
paragraph that include topic sentence, 
supporting sentences, and concluding 
sentence. 

 

 

 

 

Individual  

Writing 5 p. 30 



 

11 

Week 

Class 

Period 

(hour) 

Unit 
Class Activities 

 
Notification 

4 1.5 Paragraph organization 1) Ss do exercise A and B (writing about keeping 
fit) on pp.31-32 

2) Ss do exercise A individually 
3) Ss get into group and do exercise B together 
4) GW-4, Ss write a paragraph about things they 

do to stay healthy. The paragraph should 
include topic sentence, supporting sentence 
and concluding sentence. 

   (Skip On Your Own p.35) 

5) Tell Ss that there will be a quiz next class 

 

 

 

 

 

Group Writing 4 

p. 34 

1.5  1) GW-5, Ss rewrite the paragraph from Be Your 
Editor p. 35 and hand in within the class 

2) Quiz* 

Group Writing 5 

p. 35 

Speaking Skill 

5 1.5 Unit 1  

Introducing oneself 

1)   Introduction to the course 

2)   Practice Part A Conversation 

3)   T assigns group work project  

      (interviewing a foreigner) 

 

 

 

 

1.5 Unit 1  

Introducing oneself 

1)   Practice Part B Language and Culture 

2)   T assigns the first pair work  

      ( writing a conversation) 

 

6 1.5 Unit 2 

Going out 

1)   Practice Part A Conversation 

2)   T assigns the second pair work 

         (creating a role-play) 

Hand in pair the 

first pair work 

1.5 Unit 2 

Going out 

1)   Practice Part B Language and Culture 

 

Perform  

the second pair 

work 

7 1.5 Unit 3 

Telephoning 

1)   Practice Part A Conversation 

2)   T assigns the third pair work 

         (creating a role-play) 

 

 

 

1.5 Unit 3 

Telephoning 

1)   Practice Part B Language and Culture 

2)   Work on their group project 

Perform the 

third pair work 

8 1.5 Unit 4 

Making suggestions 

1)   Practice Part A Conversation 

2)   T assigns the fourth pair work 

        (writing a conversation) 

 

 

 



 

12 

Week 

Class 

Period 

(hour) 

Unit 
Class Activities 

 
Notification 

3) T assigns an individual presentation 
(giving 2-minute talk) 

 

 

1.5 Unit 4 

Making suggestions 

1)   Practice Part B Language and Culture 

 

1) Hand in pair 

the fourth pair 

work 

2)  Perform 

their individual 

presentations 

3)  Submit their 

group work 

project 

Listening Skill ( via computer-assisted language learning) 

9  1.5 Set 4 English: 

Unit 1  

Meeting People 

Longman Interactive 2: 

Module A1  

Do I know you 

Listen to the audio track. Take quiz 1. 

 

 

 

 

1.5 Set 4 English: 

Unit 2  

Shopping 

Longman Interactive 2: 

Module A4 

What a weekend 

Listen to the audio tracks. Take quiz 2 

 

 

 

 

10 1.5 Set 4 English: 

Unit 3 

Getting Around 

Longman Interactive 2: 

Module A5 

Working Smart 

Listen to the audio tracks. Take quiz 3. 

 

 

 

 

1.5 Set 4 English: 

Unit 4 

Getting Together 

Longman Interactive 2: 

Module B1 

Felling Down 

Listen to the audio tracks. Take quiz 4.  

 

 

 

 



 

13 

Week 

Class 

Period 

(hour) 

Unit 
Class Activities 

 
Notification 

11 1.5 Set 4 English: 

Unit 5 

- Finding Job 

Longman Interactive 2: 

Module B4 

- Excellent Choice 

Listen to the audio tracks. Take quiz 5. 

 

 

 

 

1.5 Set 4 English: 

Unit 6 

- Banking 

Longman Interactive 2: 

Module B5 

- Sound Advice 

Listen to the audio tracks. Take quiz 6.  

 

 

 

 

12 1.5 Set 4 English: 

Unit 7 

Going to the Doctor 

Longman Interactive 2: 

Module C1 

Welcome Back 

Listen to the audio tracks. Take quiz 7. 

 

 

 

 

1.5 Set 4 English: 

Unit 8 

Having Fun 

Longman Interactive 2: 

Module C3 & C5 

- Somewhere Around  

  Here 

- You Gotta Do It! 

Listen to the audio tracks. Take quiz 8.  

 

 

 

 

Reading Skill (self-directed learning) 

13 1.5 Reading Passage 1 Read the passage 1. Do the first 

reading 

assignment. 

1.5 Reading Passage 2 Read the passage 2. Do the second 

reading 

assignment. 



 

14 

Week 

Class 

Period 

(hour) 

Unit 
Class Activities 

 
Notification 

14 1.5 Reading Passage 3 Read the passage 3. Do the third 

reading 

assignment. 

1.5 Reading Passage 4 Read the passage 4 Do the fourth 

reading 

assignment. 

15 1.5 Reading Passage 5 Read the passage 5 Do the fifth 

reading 

assignment. 

1.5 - - Take a reading 

quiz. 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

Item Activities for Evaluation Week Proportion 

1. Final examination 16 40% 

2. - Individual writing  

- Group writing 

- Writing Quiz 

1-4 

1-4 

4 

4.5% 

4.5% 

7% 

3. - 4 pieces of pair work 

- Individual presentation 

- Group project 

5-8 

8 

8 

8% 

2% 

5% 

4. - 8 listening quizzes  9-12 13% 

5. - 5 reading assignments 

-  Reading quiz 

13-15 

15 

5% 

8% 

6. - Class attendance 1-15 3% 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตําราและเอกสารหลัก 
   1.1 ตํารา 

Ballantyne, S. and Charvong, P. (2010). Khon Kaen University Language Institute speaking  

 textbook. (n.p)  

Blanchard, K. and Root, C. (2006). Get ready to write: A first composition text (2nd ed.). White 

            Plains, NY: Pearson Longman.     

1.2 โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอน 

    - Set 4 English 

 - Longman Interactive 2 

 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 การประเมินการบรรลุวัตถุประสงคตามรายวิชาที่กําหนดโดยการสอบถามผูเรียนเมื่อสิ้นสุดการเรียน 
 ติดตามประเมินผลผูเรียนภายหลังจบการศึกษา  

2.  กลยุทธการประเมินการสอน 

 การประเมินการสอนโดยผูเรียน 

 ผูสอนประเมินตนเอง 
 กลุมอาจารยผูสอนรวมกันประเมินโดยการพิจารณาจากผลการเรียนรูของผูเรียนทั้ง ๕ ดาน 

 คณะกรรมการประเมินการสอน 
3.  การปรับปรุงการสอน 

 โดยการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อนํามาเปนแนวทางในการปรับปรุงการสอน 
 การนําผลการประเมินการสอนและประเมินประสิทธิผลของรายวิชามาปรับปรุงการสอนหลังสิ้นสุดการเรียนการสอนของทุก

ภาคการศึกษา 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 

 สํานักวิชาฯ มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาโดยอาจารยผูสอน กลุมอาจารยผูสอน และคณะกรรมการ 
ตามลําดับ  

5.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 สํานักวิชาฯ ประเมินกระบวนการเรียนรูจากการสอบถามนักศึกษา ประเมินการสอนของอาจารยผูสอนและคณะกรรมการ
สํานักวิชาฯ การประเมินผลวิชาโดยกลุมอาจารยผูสอน  

 ประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาโดยอาจารยผูสอน กลุมอาจารยผูสอน และคณะกรรมการ 
 สํานักวิชาฯ มีกระบวนการใหนักศึกษาสามารถขอตรวจสอบผลการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาไดเปนแตละกรณี

โดยผานคณะกรรมการ 

 สํานักวิชาฯ ประมวลผลและวิเคราะหการประเมินกระบวนการเรียนรู และประเมินผลสัมฤทธิ์ของวิชา นําเสนอกลุมอาจารย
ผูสอนและผูเชี่ยวชาญดานการเรียนการสอน เพื่อวางแผนปรับปรุงกระบวนการเรียนรูและการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู
หลังสิ้นสุดการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา เพื่อนําผลการปรับปรุงไปใชในการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาตอไป  

 



รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา: มหาวิทยาลัยขอนแกน   

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา: สถาบันภาษา  

หมวดที่ 1 รหัสและชื่อรายวิชา (Course Identification and General Information) 

1. รหัสและชื่อรายวิชา: 000 102 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1   

                                           English for Academic Purposes I 

2. จํานวนหนวยกิต: 3(3-0-6) 

       บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง  

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา: วิชาศึกษาทั่วไป    

 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

      4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา: อาจารยประจําสถาบันภาษา 

      4.2 อาจารยผูสอน: 

                 1 อาจารยประจําสถาบันภาษา 

                 2. อาจารยพิเศษสถาบันภาษา 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน: ภาคการศึกษาตน ปลาย ฤดูรอน  

นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีทุกหลักสูตรยกเวนแพทยศาสตร ชั้นปที่ 1 

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน  (pre-requisite): 000 101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
 

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  (co-requisites): ไมม ี 

 

8. สถานที่เรียน: มหาวิทยาลัยขอนแกน  

 

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด: 

          ยังไมมีการปรับปรุง 

 

 

 

 แบบ มคอ.3 



 

 

17 

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1.  จุดมุงหมายของรายวิชา: เพื่อใหผูเรียน  

1.1 สามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูล และสามารถถายทอดขอมูลหรือความรูที่ไดมานั้นทางการพูดและ

การเขียน   

1.2 สามารถใชภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานใหเปนประโยชนเชิงวิชาการ  

1.3 มีวินัย ซื่อสัตย รับผิดชอบตอตนเอง ผูอื่นและสังคม 

1.4 สามารถใชกระบวนการเรียนรูที่เหมาะสมเพื่อใหไดมาซึ่งความรู และสามารถนําความรูเชิงวิชาการไปใช ตลอดจน

พัฒนากระบวนการคิดในเชิงวิเคราะหได    

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน และเพื่อใหนักศึกษามีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษดี
ยิ่งขึ้น  

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา  

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐาน ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานทั่วไปและทางวิชาการ 

Development of basic English language skills, basic language for general and academic 
English  

2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 

                   หัวขอ                                                 จํานวนสัปดาหที่เรียน               จํานวนชั่วโมง   

1. การใชภาษาอังกฤษเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลและความรู 
คนหาขอมูลจากแหลงตางๆ                                              4                             12 

2. การใชภาษาอังกฤษเพื่อมีสวนรวมในบริบททางวิชาการ              5                             15 
3. การใชภาษาอังกฤษในการประยุกตใชความรูทางวิชาการ 

และสรางทักษะความคิดเชิงวิเคราะห                                   6                             18  

๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล: 

     5 - 10 นาที ตอคน  
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

๑.  คุณธรรม จริยธรรม 
  1.1   คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา: 
       ความมีวินัย ความตรงตอเวลาและความอดทน 

 ความซื่อสัตย 

 ความรับผิดชอบ 
  1.2   วิธีการสอนที่จะใชพัฒนาการเรียนรู 
       การเรียนรูโดยใชการบรรยายและสอดแทรกในเนื้อหา 

 การเรียนรูดวยตนเอง (Self-study) 

 การเรียนรูจากการทําโครงงาน (Project-based Learning) 

 การเรียนรูจากการทําวิจัยเบื้องตน (Research-based Learning) 

 การเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรู (Co-operative Learning) 

 อาจารยประพฤติตนเปนแบบอยาง 
  1.3  วิธีการประเมินผล 
       การสังเกตพฤติกรรมการเขาเรียนและการเขารวมกิจกรรมในชั้นเรียนโดยผูสอน 

 นักศึกษาประเมินเพื่อนรวมกลุมในการทํากิจกรรม  
2.  ความรู 
  2.1   ความรูที่ตองพัฒนา  
        โครงสรางภาษา 

 การใชภาษาแบบเปนทางการและไมเปนทางการ 

 หลักการอาน เชน Scanning, Skimming และ Context clues 
  2.2   วิธีการสอน 
        การเรียนรูดวยตนเอง (Self-study) 

 การเรียนรูโดยการบรรยาย (Lecture) 

 การเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรู (Co-operative Learning) 

 การเรียนรูจากการทําโครงงาน (Project-based Learning) 

 การเรียนรูจากการทําวิจัยเบื้องตน (Research-based Learning) 

 การเรียนรูโดยการอภิปรายกลุม (Group discussion) 
  2.3   วิธีการประเมินผล 
        การทดสอบยอย (Quiz) 

 การนําเสนอผลงานในชั้นเรียน  
   ประเมินจากงานที่ไดรับมอบหมาย 

 การสอบปลายภาคการศึกษา 
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3.  ทักษะทางปญญา 
  3.1   ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 
        การใชความคิดวิเคราะห 

 การใชเหตุผล 
  3.2   วิธีการสอน 
        การเรียนรูดวยตนเอง (Self-study)  

 การเรียนรูโดยการบรรยาย (Lecture)  

 การเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรู (Co-operative Learning) 

 การเรียนรูจากการทําโครงงาน (Project-based Learning) 

 การเรียนรูจากการทําวิจัยเบื้องตน (Research-based Learning) 

 การเรียนรูโดยการอภิปรายกลุม (Group discussion) 
  3.3   วิธีการประเมินผล 
         การทดสอบยอย (Quiz) 

         การนําเสนอผลงานในชั้นเรียน 

         ประเมินจากงานที่ไดรับมอบหมาย 

4.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
  4.1   ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองการพัฒนา  
         การทํางานรวมกับผูอื่น 

         ความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

  4.2   วิธีการสอน 

 การเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรู (Co-operative Learning) 

 การเรียนรูจากการทําโครงงาน (Project-based Learning) 

 การเรียนรูจากการทําวิจัยเบื้องตน (Research-based Learning) 

 การเรียนรูโดยการอภิปรายกลุม (Group discussion) 
  4.3   วิธีการประเมินผล 
        นักศึกษาประเมินเพื่อรวมกลุมในการทํากิจกรรม  

        ผูสอนสังเกตพฤติกรรมในการรวมกิจกรรมในชั้นเรียน 

5.  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.1   ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา 
          การใชทักษะทางภาษาในการสื่อสารและการนําเสนอขอมูลผานสื่อสารสนเทศไดอยางถูกตอง 

          การใชเทคโนโลยีในการสืบคนขอมูล 

          การวิเคราะหและนําเสนอขอมูลไดอยางถูกตอง     
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  5.2   วิธีการสอน 
        การเรียนรูดวยตนเอง (Self-study)  

 การเรียนรูโดยการบรรยาย (Lecture)  

 การเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรู (Co-operative Learning) 

 การเรียนรูจากการทําโครงงาน (Project-based Learning) 

 การเรียนรูจากการทําวิจัยเบื้องตน (Research-based Learning) 

 การเรียนรูโดยการอภิปรายกลุม (Group discussion) 
  5.3   วิธีการประเมิน  
          การนําเสนอผลงานในชั้นเรียน 

          ประเมินจากงานที่ไดรับมอบหมาย  

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาหที ่ หัวขอ/รายละเอียด จํานวน*  

(ชั่วโมง)  

กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสื่อที่ใช  

สื่อ ผูสอน 

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. 

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 

- เอกสาร 

- วีดีโอ หรือเทป

เสียง 

- ใบงาน 

-การนําเสนอภาพ

และคําอธิบายดวย

คอมพิวเตอร 
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สัปดาหที ่ หัวขอ/รายละเอียด จํานวน*  

(ชั่วโมง)  

กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสื่อที่ใช  

สื่อ ผูสอน 

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.-t@nV 5 

2) Ss do Activity A in pairs. 

3) T gives the correct answers 

to the class.-Ilianu 

4) Quiz 2 (10-15 minutes)-

fl]SUnlc'1MB 

5) T and Ss do the vocabulary 

exercise, Activities A and B 

together. ft-a uw71nS 

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. 

4) T assigns Ss to prepare a 

role play on an advertising 

campaign that uses smells for 

the next class. 

- เอกสาร 

- วีดีโอ หรือเทป

เสียง 

- ใบงาน 

-การนําเสนอภาพ

และคําอธิบายดวย

คอมพิวเตอร 
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สัปดาหที ่ หัวขอ/รายละเอียด จํานวน*  

(ชั่วโมง)  

กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสื่อที่ใช  

สื่อ ผูสอน 

   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.  

  

6,7 Unit 3 

1) Discussion 

2) Vocabulary building  

3) Writing 

6 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. 

 

 

 

 

 

- เอกสาร 

- วีดีโอ หรือเทป

เสียง 

- ใบงาน 

-การนําเสนอภาพ

และคําอธิบายดวย

คอมพิวเตอร 
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สัปดาหที ่ หัวขอ/รายละเอียด จํานวน*  

(ชั่วโมง)  

กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสื่อที่ใช  

สื่อ ผูสอน 

8,9,10 Unit 4  

1) Speaking 

2) Discussion 

3) Grammar: 

dependent and 

independent 

clauses 

 

9 1) Ss do Activity A in 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. 

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. 

 

 

 

 

- เอกสาร 

- วีดีโอ หรือเทป

เสียง 

- ใบงาน 

-การนําเสนอภาพ

และคําอธิบายดวย

คอมพิวเตอร 
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สัปดาหที ่ หัวขอ/รายละเอียด จํานวน*  

(ชั่วโมง)  

กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสื่อที่ใช  

สื่อ ผูสอน 

   1) T allows Ss 10-15 minutes 

to read the passage. 

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. 

  

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 

simplepresent 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 role-play for the 

next class. Ss can choose the 

topic they like.  

 

 

 

- เอกสาร 

- วีดีโอ หรือเทป

เสียง 

- ใบงาน 

-การนําเสนอภาพ

และคําอธิบายดวย

คอมพิวเตอร 
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สัปดาหที ่ หัวขอ/รายละเอียด จํานวน*  

(ชั่วโมง)  

กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสื่อที่ใช  

สื่อ ผูสอน 

   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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สัปดาหที ่ หัวขอ/รายละเอียด จํานวน*  

(ชั่วโมง)  

กิจกรรมการเรียนการสอน

และสื่อที่ใช 

สื่อ ผูสอน 

14, 15 Units 6  

1) Reading 

2) Speaking 

3) Grammar: 

quantifiers 

 

6 1) T explains the 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 role-

play. 

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. 

- เอกสาร 

- ใบงาน 

-การนําเสนอภาพ

และคําอธิบายดวย

คอมพิวเตอร 

 

แผนการประเมินผลการเรียนรู 

ลําดับการ
ประเมิน 

ลักษณะการประเมิน สัปดาหที่ประเมิน   
สัดสวนของ

คะแนนที่ประเมิน 

๑ รายงาน / ใบงาน ๑ – ๑๕ ๑๐ 

๒ 
การนําเสนอ ๓, ๖, ๗, ๘, ๙ 

๑๑, ๑๒, ๑๔, ๑๕ 
๑๕ 

๓ สอบยอยและความตั้งใจ ๑-๑๕ ๑๕ 
๔ สอบกลางภาค ตามปฏิทินการศึกษา ๓๐ 
๕ การสอบปลายภาค ตามปฏิทินการศึกษา ๓๐ 
 รวม ๑๐๐ 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1.  ตําราและเอกสารหลัก 

1. Commercial textbook (เปลี่ยนทุกป) 

2. Self-constructed materials 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

1. Quizzes 

2. Tests 

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

1. SRA Reading lab 2A 

2. SRA Reading lab 2B 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 การประเมินการบรรลุวัตถุประสงคตามรายวิชาที่กําหนดโดยการสอบถามผูเรียนเมื่อสิ้นสุดการเรียน 
 ติดตามประเมินผลผูเรียนภายหลังจบการศึกษา  

2.  กลยุทธการประเมินการสอน 

 การประเมินการสอนโดยผูเรียน 

 ผูสอนประเมินตนเอง 
 กลุมอาจารยผูสอนรวมกันประเมินโดยการพิจารณาจากผลการเรียนรูของผูเรียนทั้ง ๕ ดาน 

 คณะกรรมการประเมินการสอน 
3.  การปรับปรุงการสอน 

 โดยการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อนํามาเปนแนวทางในการปรับปรุงการสอน 
 การนําผลการประเมินการสอนและประเมินประสิทธิผลของรายวิชามาปรับปรุงการสอนหลังสิ้นสุดการเรียนการสอนของทุก

ภาคการศึกษา 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 

 สํานักวิชาฯ มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาโดยอาจารยผูสอน กลุมอาจารยผูสอน และคณะกรรมการ 
ตามลําดับ 

5.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 สํานักวิชาฯ ประเมินกระบวนการเรียนรูจากการสอบถามนักศึกษา ประเมินการสอนของอาจารยผูสอนและคณะกรรมการ
สํานักวิชาฯ การประเมินผลวิชาโดยกลุมอาจารยผูสอน  

 ประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาโดยอาจารยผูสอน กลุมอาจารยผูสอน และคณะกรรมการ 
 สํานักวิชาฯ มีกระบวนการใหนักศึกษาสามารถขอตรวจสอบผลการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาไดเปนแตละกรณี

โดยผานคณะกรรมการ 

 สํานักวิชาฯ ประมวลผลและวิเคราะหการประเมินกระบวนการเรียนรู และประเมินผลสัมฤทธิ์ของวิชา นําเสนอกลุมอาจารย
ผูสอนและผูเชี่ยวชาญดานการเรียนการสอน เพื่อวางแผนปรับปรุงกระบวนการเรียนรูและการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู
หลังสิ้นสุดการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา เพื่อนําผลการปรับปรุงไปใชในการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาตอไป  
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รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา: มหาวิทยาลัยขอนแกน   

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา: สถาบันภาษา  

หมวดที่ 1 รหัสและชื่อรายวิชา (Course Identification and General Information) 

1. รหัสและชื่อรายวิชา: 000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2   

                                  English for Academic Purposes II 

2. จํานวนหนวยกิต: 3(3-0-6) 

             บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง  

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา: วิชาศึกษาทั่วไป    
 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

  4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา: อาจารยประจําสถาบันภาษา 

  4.2 อาจารยผูสอน: 

       1. อาจารยประจําสถาบันภาษา 

       2. อาจารยพิเศษสถาบันภาษา 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน: ภาคการศึกษาตน ปลาย ฤดูรอน  

นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีทุกหลักสูตรยกเวนแพทยศาสตร ชั้นปที่ 2 

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน  (pre-requisite): 000 102 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1  

 

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  (co-requisites): ไมมี 

 

8. สถานที่เรียน: มหาวิทยาลัยขอนแกน  

 

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด: 

             ยังไมมีการปรับปรุง 

 
  

แบบ มคอ.3 
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 

1.  จุดมุงหมายของรายวิชา: เพื่อใหผูเรียน  

  1.1 สามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูล และสามารถถายทอดขอมูลหรือความรูที่ไดมานั้นทางการพูดและ

การเขียน   

  1.2 สามารถใชภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานใหเปนประโยชนเชิงวิชาการ  

  1.3 มีวินัย ซื่อสัตย รับผิดชอบตอตนเอง ผูอื่นและสังคม 

  1.4 สามารถใชกระบวนการเรียนรูที่เหมาะสมเพื่อใหไดมาซึ่งความรู และสามารถนําความรูเชิงวิชาการไปใช 

ตลอดจนพัฒนากระบวนการคิดในเชิงวิเคราะหได  

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

   เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน และเพื่อใหนักศึกษามีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษดียิ่งขึ้น  

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
 

1. คําอธิบายรายวิชา  

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษขั้นสูง ภาษาอังกฤษขั้นสูงสําหรับใชสวนตัวและทางวิชาการ 

Development of advanced English language skills, advanced language for general and 
academic English  

2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 

                           หัวขอ                                                       จํานวนสัปดาหที่เรียน           จํานวนชั่วโมง   

1. การใชภาษาอังกฤษขั้นสูงเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลและความรู 
คนหาขอมูลจากแหลงตางๆ                                                4                               12 

2. การใชภาษาอังกฤษขั้นสูงในบริบททางวิชาการ                          5                               15 
3. การใชภาษาอังกฤษขั้นสูงในการประยุกตใชความรูทางวิชาการ 

และสรางทักษะความคิดเชิงวิเคราะห                                     6                                18  

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล: 

     5 - 10 นาที ตอคน  
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 

4.  คุณธรรม จริยธรรม 
  4.1  คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา: 
       ความมีวินัย ความตรงตอเวลาและความอดทน 

 ความซื่อสัตย 

 ความรับผิดชอบ 
  4.2   วิธีการสอนที่จะใชพัฒนาการเรียนรู 
       การเรียนรูโดยใชการบรรยายและสอดแทรกในเนื้อหา 

 การเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรู (Co-operative Learning) 

 อาจารยประพฤติตนเปนแบบอยาง 
  4.3  วิธีการประเมินผล 
       การสังเกตพฤติกรรมการเขาเรียนและการเขารวมกิจกรรมในชั้นเรียนโดยผูสอน 

 นักศึกษาประเมินเพื่อนรวมกลุมในการทํากิจกรรม  
2.  ความรู 
  2.1   ความรูที่ตองพัฒนา  
        โครงสรางภาษา 

 การใชภาษาแบบเปนทางการและไมเปนทางการ 

 หลักการอาน เชน Scanning, Skimming และ Context clues 
  2.2   วิธีการสอน 
        การเรียนรูดวยตนเอง (Self-study) 

 การเรียนรูโดยการบรรยาย (Lecture) 

 การเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรู (Co-operative Learning) 

 การเรียนรูจากการทําโครงงาน (Project-based Learning) 
  2.3   วิธีการประเมินผล 
        การทดสอบยอย (Quiz) 

 การนําเสนอผลงานในช้ันเรียน  
   ประเมินจากงานท่ีไดรับมอบหมาย 

 การสอบปลายภาคการศึกษา 
3.  ทักษะทางปญญา 
  3.1   ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 
        การใชความคิดวิเคราะห 

 การใชเหตุผล 
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  3.2   วิธีการสอน 
        การเรียนรูดวยตนเอง (Self-study)  

 การเรียนรูโดยการบรรยาย (Lecture)  

 การเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรู (Co-operative Learning) 

 การเรียนรูจากการทําโครงงาน (Project-based Learning) 
  3.3   วิธีการประเมินผล 
        การทดสอบยอย (Quiz) 

        การนําเสนอผลงานในช้ันเรียน 

        ประเมินจากงานท่ีไดรบัมอบหมาย 

4.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
  4.1   ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองการพัฒนา  
         การทํางานรวมกับผูอื่น 

         ความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย  

  4.2   วิธีการสอน 

 การเรียนรูดวยตนเอง (Self-study) 

 การเรียนรูจากการอภิปรายกลุม (Group discussion) 

 การเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรู (Co-operative Learning) 

 การเรียนรูจากการทําโครงงาน (Project-based Learning) 
  4.3   วิธีการประเมินผล 
         นักศึกษาประเมินเพื่อรวมกลุมในการทํากิจกรรม  

         ผูสอนสังเกตพฤติกรรมในการรวมกิจกรรมในชั้นเรียน 

5.  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.1   ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา 
          การใชทักษะทางภาษาในการสื่อสารและการนําเสนอขอมลูผานสื่อสารสนเทศไดอยางถูกตอง 

          การใชเทคโนโลยีในการสืบคนขอมูล 

          การวิเคราะหและนําเสนอขอมูลไดอยางถูกตอง 

5.2   วิธีการสอน 
        การเรียนรูดวยตนเอง (Self-study)  

 การเรียนรูโดยการบรรยาย (Lecture)  

 การเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรู (Co-operative Learning) 

 การเรียนรูจากการทําโครงงาน (Project-based Learning) 

 การเรียนรูโดยการอภิปรายกลุม (Group discussion) 
5.3   วิธีการประเมิน  
          การนําเสนอผลงานในช้ันเรียน 

          ประเมินจากงานที่ไดรับมอบหมาย  
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน  ทักษะ Speaking 
ที ่ หัวขอ สัปดาห 

ที่สอน 

จํานวน

ชั่วโมง 

ที่สอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ อาจารย

ผูสอน 

1. Introduction 

Unit 1 

Reading 

Discussion 

Vocabulary 

1 

2 

6 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. 

5. Ss do reading exercises. 

- หนังสือเรียน 

- Power point 

 

2. Grammar:  Past 

Participle 

Oral Practice: 

Oral 

Presentation 

3 3 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%) 

- หนังสือเรียน 

- Power point 

- e-learning 

 

3. Unit 2 

Reading 

Discussion 

Vocabulary 

4 3 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. 

- หนังสือเรียน 

- Power point 

 

4. Grammar: Noun 

phrase, Clauses 

and Connectors 

 

5 3 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. 

- หนังสือเรียน 

- Power point 

 

5. Oral Practice: 

Interview 

6 3 1. Class brainstorms the format of an 

interview. 

2. Ss conduct an interview. (5%). 

- หนังสือเรียน 

- Power point 

- e-learning 
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ที ่ หัวขอ สัปดาห 

ที่สอน 

จํานวน

ชั่วโมง 

ที่สอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ อาจารย

ผูสอน 

6. Unit 3 

Reading 

Discussion 

Vocabulary 

7 3 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. 

- หนังสือเรียน 

- Power point 

 

7. Grammar: 

simple, 

Compound , 

Complex 

sentences and 

Subordinate, 

Coordinate 

conjunctions 

8 3 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. 

- หนังสือเรียน 

- Power point 

 

8. Oral Practice: 

debate 

9 3 1. Class brainstorms the format of 

debating. 

2. Ss conduct a debate on the pros 

and cons of cosmetic surgery. 

(5%). 

- หนังสือเรียน 

- Power point 

- e-learning 

 

9. Unit 4 

Reading 

Discussion 

10 3 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. 

- หนังสือเรียน 

- Power point 

 

10. Grammar: 

Relative clauses 

Vocabulary 

11 3 1. T. gives example of relative 

clauses. 

2. Class discuss on the usage of 

relative clauses. 

3. Ss do grammar exercises. 

- หนังสือเรียน 

- Power point 

 

11. Oral Practice: 

Presentation 

12 3 4. Class review the oral presentation; the 

organization, the visual aids and language 

used in the presentation. 

5. Ss conduct a presentation on an 

advanced gadget. (5%). 

- หนังสือเรียน 

- Power point 

- e-learning 
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แผนการประเมินผลการเรียนรู 

ลําดับการ

ประเมิน 
ลักษณะการประเมิน สัปดาหที่ประเมิน สัดสวนของคะแนนที่ประเมิน (%) 

1 รายงาน/ ใบงาน 2, 5, 7, 11 12 

2 การนําเสนอ 3, 6, 9, 12 12 

3 การเขาเรียน 1-15 3 

4 สอบยอย 14 13 

5 สอบกลางภาค ตามปฏิทินสอบ มข. 30 

6 การสอบปลายภาค ตามปฏิทินสอบ มข. 30 

 รวม  100 
 

Assignments: 

Unit 1:  Activity 2.2 (10 points) 

 Exercise 1.4 Changing active to passive statements (10 points) 

 Part 5 Oral presentation (10 points) 

Unit 2:  Activity 2.3 Cause/result (10 points) 

 Exercise 2.8 Writing cause/result sentences (10 points) 

 Part 5 Interviewing (10 points) 

Unit 3:   Activity 2.2 Information Gap (10 points) 

 Exercise 3.6 Using conjunctions (10 points) 

 Part 5 Debating (10 points) 

Unit 4: Activity 2.2 Reading for specific info (10 points) 

 Exercise 4.3 Relative Clauses (10 points) 

 Part 5 Presenting hi-tech gadgets (10 points) 
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แผนการสอน ทักษะ Writing 
Chapter/Topic Hours Activities/Assignments 

Introduction to course 

Chapter 7: Writing Instructions 

- Writing Steps in a  
Process 

- Develop Your  
Writing Skills: Plural  

Nouns and Imperative Sentences 

 

 

1.5 

- Lecture and group discussion 

- Writing a paragraph 

 

 

Chapter 7: (cont.) 

- Process Paragraph  
writing 

 

1.5 

- Lecture and group discussion 

- Practice writing process  

paragraphs 

Chapter 8: Writing a Narrative 

- Develop Your  
Writing Skills: Past Tense Verbs 

- Narrative Paragraph 

 

 

 

1.5 

- Lecture and group discussion 

- Doing  exercise 

- Writing a narrative paragraph 

 

Chapter 8: (Cont.) 

- Writing a biography 

- Writing Your Autobiography 

 

1.5  

- Lecture 

-Practicing writing a biography 

- Individual & Group Work 

Chapter 9: Writing Your Opinion 

- Develop Your  
Writing Skills: Should/Because 

 

 

1.5 

-Lecture and group discussion 

- Doing exercises 

Chapter 9: (Cont.) 

- Writing an Opinion Paragraph 

 

1.5 

- Writing an opinion paragraph 

- Group writing  

 
 

Assignments: 

Chapter 7 

Individual Work 

 IW# 1: Writing an instruction paragraph 

Class Assignment 

 You Be the Editor: Driving on Wet Roads (p. 86) 
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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) 

 

แผนการประเมินผลการเรียนรู 

Evaluations:  1) Individual & Group Writings; 

           2) Grammar Quiz 

           3) Presentation 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1.  ตําราและเอกสารหลัก 

1. Get Ready to Write: A First Composition Text Second Edition by Karen Blanchard and 

Christine Root, Pearson Longman 2006 

2. Self-written Textbook  (เปลี่ยนทุกป) 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

1. Tests 

2. Supplementary Exercises 

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

- 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 การประเมินการบรรลุวัตถุประสงคตามรายวิชาที่กําหนดโดยการสอบถามผูเรียนเมื่อสิ้นสุดการเรียน 

 ติดตามประเมินผลผูเรียนภายหลังจบการศึกษา  
2.  กลยุทธการประเมินการสอน 

 การประเมินการสอนโดยผูเรียน 

 ผูสอนประเมินตนเอง 

 กลุมอาจารยผูสอนรวมกันประเมินโดยการพิจารณาจากผลการเรียนรูของผูเรียนทั้ง ๕ ดาน 

 คณะกรรมการประเมินการสอน 
3.  การปรับปรุงการสอน 

 โดยการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อนํามาเปนแนวทางในการปรับปรุงการสอน 

 การนําผลการประเมินการสอนและประเมินประสิทธิผลของรายวิชามาปรับปรุงการสอนหลังสิ้นสุดการเรียน
การสอนของทุกภาคการศึกษา 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 

 สํานักวิชาฯ มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาโดยอาจารยผูสอน กลุมอาจารยผูสอน และ
คณะกรรมการ ตามลําดับ  

5.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 สํานักวิชาฯ ประเมินกระบวนการเรียนรูจากการสอบถามนักศึกษา ประเมินการสอนของอาจารยผูสอนและ
คณะกรรมการสํานักวิชาฯ การประเมินผลวิชาโดยกลุมอาจารยผูสอน  

 ประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาโดยอาจารยผูสอน กลุมอาจารยผูสอน และคณะกรรมการ 

 สํานักวิชาฯ มีกระบวนการใหนักศึกษาสามารถขอตรวจสอบผลการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษา
ไดเปนแตละกรณีโดยผานคณะกรรมการ 

 สํานักวิชาฯ ประมวลผลและวิเคราะหการประเมินกระบวนการเรียนรู และประเมินผลสัมฤทธิ์ของวิชา 
นําเสนอกลุมอาจารยผูสอนและผูเชี่ยวชาญดานการเรียนการสอน เพื่อวางแผนปรับปรุงกระบวนการเรียนรูและ
การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรูหลังสิ้นสุดการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา เพื่อนําผลการปรับปรุงไปใชใน
การจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาตอไป  
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                                 รายละเอียดของรายวิชารายละเอียดของรายวิชา  
 

1.  รหัสและชื่อวิชา    
 050106  การเขียนขั้นพื้นฐาน    3(3-0-3)  
   Basic Writing  
2.  จํานวนหนวยกิต 
 3 หนวยกิต   3(3-0-3)  (บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห  ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมงตอสัปดาห ศึกษาดวยตนเอง 
3 ชั่วโมงตอสัปดาห)      
3.  สังกัดวิชา 
      สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแกน  
4. วัตถุประสงคของรายวิชา  
 เมื่อสิ้นสุกการศึกษาในรายวิชานี้ นักศึกษา 
 4.1 รูจักรูปประโยคภาษาอังกฤษ 
 4.2 สามารถเขียนรูปประโยคตางๆ ไดถูกตอง 
 4.3 รูจักหลักการเขียนยอหนาที่ถูกตอง 
 4.4 สามารถเขียนระดับยอหนาได 
5. คําอธิบายรายวิชา (Course description)   
 การศึกษาโครงสรางประโยค และการฝกการเขียนในระดับประโยคและยอหนา  
 Study of sentence structures, and practice of writing sentences and paragraph  
6.  เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite)      

000 103 หรือเทียบเทา   
7.  ประเภทวิชา   
  เปนวิชาศึกษาทั่วไป สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแกน     
8.  ภาคการศึกษาที่เปดสอน และปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน 
   เปดสอนประจําภาคการศึกษาตน เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2553 เปนตนไป 
9. อาจารยผูสอน  

 ผูชวยศาสตราจารยวรลาภ แสงวัฒนะชัย          
 

 

 

 

 

 

 

  
    

แบบ วช.04 
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เคาโครงรายวิชาเคาโครงรายวิชา  
(Course Outline) 

 
  050 106  การเขียนขั้นพื้นฐาน   3(3-0-3)  

    Basic Writing 
หัวขอที่สอน จํานวนชั่วโมง 

บรรยาย 
1.  Sentence structure  
2.  Sentence writing  
3.  Paragraph writing 
    3.1  Description 
    3.2 Definition 
    3.3 Cause / Effect 
    3.4 Argumentation  
    3.5 Data Commentaries  

6 
12 
6 
3 
3 
3 
6 
6 

รวม 45 
 

  

แบบ วช.05 
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รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา: มหาวิทยาลัยขอนแกน   

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา: สถาบันภาษา  

หมวดที่ 1 รหัสและชื่อรายวิชา (Course Identification and General Information) 

1. รหัสและชื่อรายวิชา: 050 107 ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพสาธารณสุข   

                                              English for public Health Profession 

2. จํานวนหนวยกิต: 3(3-0-6) 

            บรรยาย-ศึกษาดวยตนเอง  

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา: วิชาบังคับในหลักสูตร 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

     4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา: อาจารยประจําสถาบันภาษา 

     4.2 อาจารยผูสอน: 

          1. อาจารยประจําสถาบันภาษา 

          2. อาจารยพิเศษสถาบันภาษา 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน: ภาคการศึกษาตน เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2554 เปนตนไป 

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน  (pre-requisite): 000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2  

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  (co-requisites): ไมมี 

8. สถานที่เรียน: มหาวิทยาลัยขอนแกน  

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด: 

         ยังไมมีการปรับปรุง 

 
  

แบบ มคอ.3 
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
1. จุดมุงหมายของรายวิชา: เพื่อใหผูเรียน  

   1.1 สามารถใชภาษาอังกฤษใชภาษาอังกฤษสื่อสารในบริบทของงานที่ทําได 

   1.3 สามารถใชภาษาอังกฤษเพื่ออานเอกสารที่เกี่ยวของกับงานที่ทําได 

   1.4 เขียน ขอความยอย จดหมายอิเล็คโทรนิกส เขียนอธิบายสาเหตุของปญหาในขั้นพื้นฐานได 

   1.5 สามารถใชกระบวนการเรียนรูที่เหมาะสมเพื่อใหไดมาซึ่งความรู และสามารถนําความรูเชิงวิชาการไปใช 

ตลอดจนพัฒนากระบวนการคิดในเชิงวิเคราะหได  

   1.6 มีวินัย ซื่อสัตย รับผิดชอบตอตนเอง ผูอื่นและสังคม       

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพื่อเพิม่ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน และเพื่อใหนักศึกษามีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษดี
ยิ่งขึ้น  

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา  

    การพัฒนาทักษะการสื่อสาร นําเสนอ อาน เขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในบริบทของวิชาชีพสาธารณสุข  

Development of communication, presentation, reading, and writing skills in the context of 
public health profession 

2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 

                                       หัวขอ                                             จํานวนสัปดาหที่เรียน             จํานวนชัว่โมง   

1. การใชภาษาอังกฤษขั้นสูงเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลและความรู 
คนหาขอมูลจากแหลงตางๆ                                                4                                  12 

2. การใชภาษาอังกฤษขั้นสูงในบริบททางวิชาการ                          5                                  15 
3. การใชภาษาอังกฤษขั้นสูงในการประยุกตใชความรูทางวิชาการ 

และสรางทักษะความคิดเชิงวิเคราะห                                     6                                  18  

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล: 

           5 – 10  นาที ตอคน  
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
  1.1   คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา: 
       ความมีวินัย ความตรงตอเวลาและความอดทน 

 ความซื่อสัตย 

 ความรับผิดชอบ 
  1.2   วิธีการสอนที่จะใชพัฒนาการเรียนรู 
        การเรียนรูโดยใชการบรรยายและสอดแทรกในเนื้อหา 

 การเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรู (Co-operative Learning) 

 การเรียนรูจากโครงงานสาธารณสุขที่นักศึกษาเกี่ยวของ      
  1.3  วิธีการประเมินผล 
        การสังเกตพฤติกรรมการเขาเรียนและการเขารวมกิจกรรมในชั้นเรียนโดยผูสอน 

 นักศึกษาประเมินเพื่อนรวมกลุมในการทํากิจกรรม  

 พิจารณาจากโครงงานสาธารณสุขที่นักศึกษาสง      
2.  ความรู 
  2.1   ความรูที่ตองพัฒนา  
        โครงสรางภาษา การเขียนประโยค เขียนขอความสั้น บันทึกขอความ  

 การพูด สนทนา การใหเหตุผล การนําเสนอ 

 หลักการอาน เชน Scanning, Skimming และ Context clues 

 การฟงบทสนทนา คําอธิบาย การบรรยาย 
  2.2   วิธีการสอน 
        การเรียนรูดวยตนเอง (Self-study) 

 การเรียนรูโดยการบรรยาย (Lecture) 

 การเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรู (Co-operative Learning) 

 การเรียนรูจากการทําโครงงาน (Project-based Learning) 
  2.3   วิธีการประเมินผล 
        การทดสอบยอย (Quiz) 

 การนําเสนอผลงานในชั้นเรียน  
   ประเมินจากงานที่ไดรับมอบหมาย 

 การสอบกลางและปลายภาคการศึกษา 
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3.  ทักษะทางปญญา 
  3.1   ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 
        การใชความคิดวิเคราะห 

 การใชเหตุผล 

  3.2   วิธีการสอน 
        การเรียนรูดวยตนเอง (Self-study)  

 การเรียนรูโดยการบรรยาย (Lecture)  

 การเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรู (Co-operative Learning) 

 การเรียนรูจากการทําโครงงาน (Project-based Learning) 
  3.3   วิธีการประเมินผล 
         การทดสอบยอย (Quiz) 

         การนําเสนอผลงานในชั้นเรียน 

         ประเมินจากงานที่ไดรับมอบหมาย 

4.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
  4.1   ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองการพัฒนา  
         การทํางานรวมกับผูอื่น 

         ความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

  4.2   วิธีการสอน 

 การเรียนรูดวยตนเอง (Self-study) 

 การเรียนรูจากการอภิปรายกลุม (Group discussion) 

 การเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรู (Co-operative Learning) 

 การเรียนรูจากการทําโครงงาน (Project-based Learning) 
  4.3   วิธีการประเมินผล 
         นักศึกษาประเมินเพื่อรวมกลุมในการทํากิจกรรม  

         ผูสอนสังเกตพฤติกรรมในการรวมกิจกรรมในชั้นเรียน 

5.  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ      
  5.1   ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา 
          การใชทักษะทางภาษาในการสื่อสารและการนําเสนอขอมูลผานสื่อสารสนเทศไดอยางถูกตอง 

          การใชเทคโนโลยีในการสืบคนขอมูล 

          การวิเคราะหและนําเสนอขอมูลไดอยางถูกตอง 
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  5.2   วิธีการสอน 
        การเรียนรูดวยตนเอง (Self-study)  

 การเรียนรูโดยการบรรยาย (Lecture)  

 การเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรู (Co-operative Learning) 

 การเรียนรูจากการทําโครงงาน (Project-based Learning) 

 การเรียนรูโดยการอภิปรายกลุม (Group discussion) 
  5.3   วิธีการประเมิน  
          การนําเสนอผลงานในชั้นเรียน 

          ประเมินจากงานที่ไดรับมอบหมาย 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

Text: Tech Talk (Intermediate) by Vicki Hollett and John Sydes 

          Oxford University Press, New York – 2009 

 

Grading -  1. Mid term examination   35 

  2. Final examination    35 

  3. Assignment    

   - written assignment            10 

   - oral presentation   16 

  4. Attendance      4 
Ses-

sion 

Unit Objectives Activities Assignment/ 

Score 

1 1, 2 Unit 1 

Writing emails 

Using the present tenses 

Talking about jobs 

Listening practice 

 

 

 

 

 

Pages 4-5 

T introduces the course, giving 

details of grading and assignments. 

T gets Ss to form into their 

permanent groups of 9 to 10 

persons. 

Ss sit in their groups. 

T plays the CD. Ss help each other 

in groups filling in Ex. 3 and check 

the answers. 
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Ses-

sion 

Unit Objectives Activities Assignment/ 

Score 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unit 2 

Expanding vocabulary 

Technical description 

Listening practice 

 

 

 

T explains the use of the 3 present 

tenses. 

Ss do Ex. 4, 5, 6, 7 in pairs and 

compare their answers with the 

other pairs in the group and check 

the right answers with T. 

T introduces the use of emails. Ss 

do Ex.8 and check answers. 

Pages 6-7 

T explains each email in Ex 1. 

Class goes over Ex. 2, 3. 4. 

Together 

Pages 8-9 

T introduces Unit 2. 

Ss do Ex 2. 3 and check answers. 

T plays CD, Ss do Ex 4. 

Ss do Ex. 5, 6 in groups of 4-5 and 

discuss the answers with their 

friends. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 7 (homework) 

Ex. 6. 7 in groups 

(20 points) 

 

Page 9 

T assigns each group 

to find a picture of a 

tool and prepare to 

explain to the class 

next time. 

2 2, 3 Unit 2 

Technical description 

Listening practice 

Language of 

specifications 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pages 10-11 

Ss take turn describing their tools. 

(assignment from last week.) 

T has Ss look at the picture. 

T plays the CD. Ss help each other 

in groups filling in Ex. 2 and check 

the answers. 

T explains how the tool in Ex 3 is 

described, goes over Ex. 4 

Ss discuss Ex. 5 together and do Ex. 

6, 7 in pairs and compare their 

answers with the other pairs in the 

group. 

Ss do Ex.8. T asks some groups to 

 

(10 points) 
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Ses-

sion 

Unit Objectives Activities Assignment/ 

Score 

 

Unit 3 

Giving instructions 

Giving reasons 

Using sequence words 

Listening practice 

 

 

 

 

Skip Pages 14 -15 

 

present their answers.   

Pages 12-13 

T plays CD, Ss do Ex. 3, 5 and 

check answers. 

T explains sequencing. 

Ss do Ex 6 in pairs and check 

answers. 

Ss do Ex. 7 in groups. 

T calls some groups to elicit 

answers 

 T tells Ss to do their own review 

(Pages 16 -17) and says that this 

will be in the mid term exam. 

 

Page 13 

T assigns each group 

to prepare a practical 

task to explain to the 

class next time and 

prepare a written 

version to hand in as 

well 

(10 points for the 

written task) 

 

3 4 Unit 4 

Presentation (giving 

instruction) 

Describing fixes 

Expanding vocabulary 

Explaining processes 

Active vs. passive 

Reading 

 

 

 

 

 

 

 

Ss take turn giving instruction 

(assignment from last week.) 

Pages 18-19 

Class do Ex. 1, 2, 3, 4 together. 

T plays CD. Ss do Ex 6 and check 

answers. 

Ss do Ex. 7, 8 in pairs and check 

answers. 

Pages 20 - 21 

T has Ss read the passage and do 

Ex. 2 

T explains active vs. passive and 

gives extra worksheet for Ss to 

practice the use of these voices.  

(Skip Ex. 4, 5, 6) 

(10 points) 

 

Page19 

T assigns Ss to do Ex 9 

in groups and be 

prepared to present to 

the class next time. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  5 Unit 5 

Presentation (explaining 

effects) 

Listening practice 

Making requests, offers, 

Ss take turn explaining effects 

(assignment from last week.) 

Pages 22 – 23 

T plays CD. 

Ss do Ex. 2, 3, 4, 5 in pairs. 

(10 points) 

 

Page 23 

T assigns Ss to do Ex 9 

in groups and be 
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Ses-

sion 

Unit Objectives Activities Assignment/ 

Score 

apologies and thanks 

Using quantifiers 

Reading 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T lets Ss prepare Ex 6, 7, 8, then 

asks some pairs to speak in front of 

class. 

Pages 24 - 25 

T asks Ss to read the passage. 

Ss discuss the content of the 

passage by doing Ex. 3 in groups. T 

elicits the answers. 

T explains countable and 

uncountable nouns. 

Class does Ex. 5, 6 together. 

Ss do Ex 7 in pairs and check 

answers. 

Ss discuss statements in Ex. 8. 

T elicits answers.  

prepared to present to 

the class next time. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 6 Unit 6 

Listening practice 

Using conditionals 

Making comparisons 

Reading 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ss take turn doing the conversation 

(assignment from last week.) 

Pages 26 – 27 

T asks Ss to read the paragraph 

and asks Ss questions in Ex. 1 as a 

class.  

T plays CD. 

Ss do Ex. 2, 3 in pairs. 

Ss do Ex. 4 in pairs and check the 

answers. 

(Skip CD and Ex. 5) 

T explains the conditionals. 

Ss do Ex. 6, 7.   

Pages 28 - 29 

T asks Ss to read the passage. 

T explains the language of 

comparisons. 

Ss Ex. 2, 3 in groups and check 

 

 

Page 27 

T assigns Ss to do Ex 8 

in groups and be 

prepared to present to 

the class next time 

with the written 

answers. 

(Writing – 10 points) 
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Ses-

sion 

Unit Objectives Activities Assignment/ 

Score 

answers. 

T gives examples of more usages 

of comparisons and directs Ss to 

look at Chart 4. Ss do Ex. 5, 6 in 

pairs and check answers. 

Ss discuss Ex. 7, 8 in groups. 

T elicits answers.  

T tells Ss to do their own review 

(Pages 30 -31). This will be in the 

mid term exam. 

 

 

6 7, 8 Unit 7 

(Skip Pages 32 – 33) 

Presentation  

Equipment 

documentation 

Using noun phrases 

 

 

 

 

 

 

 

Unit 8 

Reading 

Cause-effect verbs 

Negative prefixes 

 

 

 

 

 

 

Ss take turn giving their 

presentation (assignment from last 

week.) 

Pages 34 – 35 

Ss do Ex. 1, 2, 3 in groups and T 

elicits answers. 

T explains noun phrases. 

Ss do Ex. 5, 6 an check answers. 

T asks Ss to do Ex. 7 on the board 

and check answers. 

(Skip Ex. 8, 9, 10.) 

 

 

Pages 36 – 37 

Class discuss the pictures together 

(Ex. 1) 

Ss read the text and discuss Ex. 2 

in groups. T elicits answers. 

T explains negative prefixes and 

asks Ss to find the words in the 

text. 

Ss do Ex. 4 in pairs and check 

answers. 

(10 points) 

 

 

Page 36  

T assigns Ss in groups 

to make a list of noun 

phrases found from 

the reading passage 

on Page 36. Ss have to 

find the meaning of 

the NP. This is group 

work to be handed in 

next week. (10 points) 

Page 37 

T assigns Ss to do Ex. 

7 in groups by 

choosing one of the 6 

choices and present 

this next week. 
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Ses-

sion 

Unit Objectives Activities Assignment/ 

Score 

 

 

 

T teaches the cause –effect verbs, 

giving more examples. 

Ss do Ex. 5 in groups and present 

in front of the class. 

 

 

 

7 8, 9 Unit 8 

Presentation – problem 

solving 

Reading 

Reporting 

Past tenses 

Listening  

 

 

 

 

 

 

Unit 9 

Reading 

 

 

Ss take turn giving their 

presentation (assignment from last 

week.) 

Pages 38 – 39 

T plays the CD. Ss answer Ex. 1. 

Ss read the witness report and do 

Ex. 3, 4 in groups. 

T explains the use of past simple 

tense and past continuous tense. 

Ss do Ex. 5 in pairs and check 

answers. 

Ss do Ex. 6, T plays the CD. 

Ss do Ex. 7, 8. 

Pages 40 - 41 

T asks Ss to go back and read the 

passage on Pages 40 and 41 for the 

next class. 

(10 points) 

 

 

Page 39  

T assigns Ss in groups 

to make a list of write 

a short witness report 

to be handed in next 

week. (10 points) 

 

 

 

 

 

 

 

8  9 Unit 9 

Reading 

Listening  

Vocabulary expansion 

Conditionals 

 

 

 

 

 

 

 

Pages 40 – 41 

Ss discuss answers to Ex. 1, 2, 3, 4  

in groups. T walks around and 

elicits answers.  

T asks questions from the text. 

Ss do Ex. 5, 6, 7 in groups and 

check answers. 

Pages 42 - 43 

T asks Ss to look at the pictures 

and discuss answers fro Ex. 1. 

T plays CD. Ss do Ex. 2, 3, 4 in 

pairs. T elicits answers. 

 

 

 

 

 

 

 

Page 61  

T assigns Ss to read 

the reading passage 

on Page 61 for the 

next class.) 
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Ses-

sion 

Unit Objectives Activities Assignment/ 

Score 

 

 

 

T explains first and second 

conditionals. 

Ss do Ex. 5, 6, 7 and check 

answers. (Skip Ex. 8.) 

T asks Ss to discuss and do Ex. 9 in 

groups. 

Ss take turn presenting their 

answers. 

T tells Ss to do their own review 

(Pages 44 -45) and says that this 

will be in the mid term exam. 

(Skip Units 10, 11, 12.) 

 

 

 

 

 

 

 

9  13 Unit 13 

Reading 

Listening  

Vocabulary expansion 

Reporting progress 

Present Perfect vs. Past 

Simple 

Passive forms 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pages 60 – 61 

T asks each group to give their 

ideas about the volunteer work in 

the text. 

Ss do Ex. 3 in pairs and compare 

their answers with other pairs. 

T plays CD, Ss do Ex 4, 5 and check 

answers. 

T teaches the differences between 

past simple and present perfect 

tenses. 

Ss do Ex. 6 in pairs and check 

answers. 

Pages 62 - 63 

T plays CD. Ss do Ex. 1, 2, 3, in 

pairs. T elicits answers. 

Class does Ex. 4, 5, 6 together. 

 

 

 

 

Page  61 

T assigns Ss to do Ex. 

7 on their own and be 

prepared to act out 

the conversation next 

time. 

Page  62 

T assigns Ss to do Ex. 

7 and present their 

work next time. 
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Ses-

sion 

Unit Objectives Activities Assignment/ 

Score 

10  14, 15 Unit 14 

(Skip Pages 64 – 65.) 

Presentation 

Reading for 

comprehension  

Listening  

Vocabulary expansion 

Reporting calculations 

and measurements  

 

 

 

Unit 15 

Describing location 

Giving directions 

Listening practice 

 

 

 

 

Ss take turn giving their 

presentation (assignment from last 

week.) 

Pages 66 – 67 

T Ss read the text and answer the 

questions in Ex. 1, 3. 

T explains the use of some words. 

Ss do Ex. 4 in pairs and check 

answers. 

T plays CD, Ss do Ex. 5, 6, 7, 8 in 

pairs and compare their answers 

with the other pairs.  

Pages 68 - 69 

The class goes over Ex. 1, 2 

together, concentrating on the 

language of direction and location. 

T plays CD. Ss do Ex. 3, 4, 5 in 

pairs. T elicits answers. 

Ss do Ex. 6, 7 together. 

(Ex. 8 may be skipped if not 

enough time left.) 

(10 points) 

 

 

 

 

 

 

 

11 15, 16 Unit 15 

Listening practice 

Discussion 

Multi-part verbs 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pages 70 – 71 

T gets Ss to read the text and 

discuss Ex. 1, 2, 3 and elicits 

answers. 

T plays CD, Ss do Ex. 5, 6, 7 in pairs 

and compare their answers with 

the other pairs. 

T explains the use of multi-part 

verbs. 

Ss practice conversation using the 

verbs in Ex. 8 in pairs.  

 

Page 71 

T assigns Ss to do Ex. 

9 in group and present 

it next time. 
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Ses-

sion 

Unit Objectives Activities Assignment/ 

Score 

Unit 16 

Using abbreviations 

Writing professionally 

Writing emails 

Listening 

 

T tells Ss to do their own review 

(Pages 72 -73) and says that this 

will be in the final exam. 

Pages 74 - 75 

T explains the language use in 

emails. Ss do Ex. 2, 4 in pairs and 

check answers.  

T plays CD. Ss do Ex. 5 in pairs.  

T tells Ss to study Text 

abbreviations on their own. (Skip 

Ex. 1,2,3) 

Page 75 

Email Ex. 5 to be 

handed in next time. 

(10 points) 

12 16, 17 Unit 16 

Expanding vocabulary 

Discussion 

Identifying parts 

 

 

 

Unit 17 

Organizing schedules 

Perfect tenses 

Speculating expressions 

 

 

Ss take turn giving their 

presentation (assignment from last 

week.) 

Pages 76 – 77 

T gets Ss to do Ex. 1 – 6 in their 

groups and then asks some groups 

to present their answers. 

Pages 78 – 79 

Ss do Ex. 1 in pairs and check 

answers. 

T plays CD, Ss do Ex. 2, 3 in pairs 

and check answers. 

T explains perfect tenses. 

Ss do Ex. 5, 6, 7 in pairs and 

compare their answers with other 

pairs. 

(10 points) 

 

 

Page 77 

T assigns Ss to do Ex. 

7 in pairs and hand in 

during the next class. 

(10 points) 

Page 79 

T assigns Ss to do Ex. 

9 and write a proposal 

to hand in the next 

hour. (10 points) 

13 17, 18 Unit 17 

Modals 

Discussion 

Reading  

 

 

Pages 80 – 81 

T gets Ss to do Ex. 1 – 5 in their 

groups and then asks some groups 

to present their answers. 

T explains the use of modals. 

Ss do Ex. 7, 8 in pairs and check 
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Ses-

sion 

Unit Objectives Activities Assignment/ 

Score 

 

 

 

 

Unit 18 

Reading 

 

answers. 

T asks each group to select one 

problem in Ex. 8 and prepare their 

solution to present to the class.  

Pages 82 – 83 

T assigns Ss to read the text on 

Page 83 for the next class. 
 

แผนการประเมินผลการเรียนรู 

1. Page 7 (homework) Ex. 6. 7 in groups (20 points) 

2. Page 9: T assigns each group to find a picture of a tool and prepare to explain to the next 

class.  (10 points) 

3. Page 13: T assigns each group to prepare a practical task to explain to the next class and 

prepare a written version to hand in (20 points) 

4. Page19: T assigns Ss to do Ex 9 in groups and be prepared to present to the next class (10 

points) 

5. Page 23: T assigns Ss to do Ex 9 in groups and be prepared to present to the next class. (10 

points) 

6. Page 27: T assigns Ss to do Ex 8 in groups and be prepared to present in the next class with 

the written answers. (20 points) 

7. Page 36: T assigns Ss in groups to make a list of noun phrases found from the reading passage 

on Page 36. Ss have to find the meaning of the NP. (10 points) 

8. Page 37: T assigns Ss to do Ex. 7 in groups by choosing one of the 6 choices and present this 

next week. (10 points) 

9. Page 39: T assigns Ss in groups to make a list of write a short witness report to be handed in 

next week. (10 points) 

10. Page 62: T assigns Ss to do Ex. 7 and present their work next time. (10 points) 

11. Page 71: T assigns Ss to do Ex. 9 in group and present it next time. (10 points) 

12. Page 77: T assigns Ss to do Ex. 7 in pairs and hand in during the next class. (10 points) 

13. Page 79: T assigns Ss to do Ex. 9 and write a proposal to hand in the next class. (10 points) 

14. Page 85: T assigns Ss to prepare the answer for Ex. 8 for the next class. (10 points) 
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ลําดับการ

ประเมิน 
ลักษณะการประเมิน สัปดาหที่ประเมิน 

สัดสวนของคะแนน

ที่ประเมิน (%) 

1 รายงาน ทุกสัปดาห 10 

2 การนําเสนอ ตั้งแต 2 เปนตนไปทุกสัปดาห 16 

3 การเขาเรียน 1-15 4 

5 สอบกลางภาค ตามปฏิทินสอบ มข. 35 

6 การสอบปลายภาค ตามปฏิทินสอบ มข. 35 

 รวม  100 

 

แผนการประเมินผลการเรียนรู 

Evaluations:  1) Individual assignments 

  2) Group assignments 

           3) Presentation 

  4) Mid term and final examinations 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1.  ตําราและเอกสารหลัก 

     Tech Talk (Intermediate) by Vicki Hollett and John Sydes Oxford University Press, New York – 

2009 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

Tests 

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

- 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 การประเมินการบรรลุวัตถุประสงคตามรายวิชาที่กําหนดโดยการสอบถามผูเรียนเมื่อสิ้นสุดการเรียน 

 ติดตามประเมินผลผูเรียนภายหลังจบการศึกษา  
2.  กลยุทธการประเมินการสอน 

 การประเมินการสอนโดยผูเรียน 

 ผูสอนประเมินตนเอง 

 กลุมอาจารยผูสอนรวมกันประเมินโดยการพิจารณาจากผลการเรียนรูของผูเรียนทั้ง ๕ ดาน 

 คณะกรรมการประเมินการสอน 
3.  การปรับปรุงการสอน 

 การนําผลการประเมินการสอนและประเมินประสิทธิผลของรายวิชามาปรับปรุงการสอนหลังสิ้นสุดการเรียน
การสอนของทุกภาคการศึกษา 

 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 

 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาโดยอาจารยผูสอน กลุมอาจารยผูสอน และคณะกรรมการ 
ตามลําดับ  

5.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 ประเมินกระบวนการเรียนรูจากการสอบถามนักศึกษา ประเมินการสอนของอาจารยผูสอนและ การ
ประเมินผลวิชาโดยกลุมอาจารยผูสอน  

 ประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาโดยอาจารยผูสอน กลุมอาจารยผูสอน และคณะกรรมการ 

 มีกระบวนการใหนักศึกษาสามารถขอตรวจสอบผลการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาไดเปนแต
ละกรณีโดยผานคณะกรรมการ 

 ประมวลผลและวิเคราะหการประเมินกระบวนการเรียนรู และประเมินผลสัมฤทธิ์ของวิชา เพื่อวางแผน
ปรับปรุงกระบวนการเรียนรูและการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรูหลังสิ้นสุดการเรียนการสอนทุกภาค
การศึกษา เพื่อนําผลการปรับปรุงไปใชในการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาตอไป  
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รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา: มหาวิทยาลัยขอนแกน   

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา: สถาบันภาษา  

หมวดที่ 1 รหัสและชื่อรายวิชา (Course Identification and General Information) 

1. รหัสและชื่อรายวิชา: 050 108 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตรทั่วไป   

                                                 English for General Sciences 

2. จํานวนหนวยกิต: 3(3-0-6) 

             บรรยาย-ศึกษาดวยตนเอง  

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา: วิชาศึกษาทั่วไป    
 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

  4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา: อาจารยประจําสถาบันภาษา 

  4.2 อาจารยผูสอน: 

       1. อาจารยประจําสถาบันภาษา 

       2. อาจารยพิเศษสถาบันภาษา 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน: ภาคการศึกษาตน เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2555 เปนตนไป 

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน  (pre-requisite): 000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2  

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  (co-requisites): ไมมี 

8. สถานที่เรียน: มหาวิทยาลัยขอนแกน  

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด: 

          ยังไมมีการปรับปรุง 

 

 

 

 

 
  

แบบ มคอ.3 
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา: เพื่อใหผูเรียน  

    1.1 สามารถใชทักษะภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในบริบทที่เกี่ยวของกับตนเองได 

    1.2 สามารถใชทักษะภาษาอังกฤษเพื่ออานและคนควาความรูในบริบทที่เกี่ยวของกับตนเองได 

    1.3 สามารถใชทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนในบริบทที่เกี่ยวของกับตนเองได 

    1.4 สามารถใชกระบวนการเรียนรูที่เหมาะสมเพื่อใหไดมาซึ่งความรู และสามารถนําความรูเชงิวิชาการไปใช 

ตลอดจนพัฒนากระบวนการคิดในเชิงวิเคราะหได  

    1.5 มีวินัย ซื่อสัตย รับผิดชอบตอตนเอง ผูอื่นและสังคม       

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน และเพื่อใหนักศึกษามีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษดียิ่งขึ้น  

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
 

1. คําอธิบายรายวิชา  
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การอานและเขียนในบริบทดานวิทยาศาสตรทั่วไป และวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 
Development of English communication, reading, and writing skills in general sciences and 

sciences and mathematics in everyday life 
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 
                                   หัวขอ                                                 จํานวนสัปดาหที่เรียน               จํานวนชั่วโมง   

1. การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                                       3                                 9 
2. การใชภาษาอังกฤษเพื่ออานในบริบทที่เกี่ยว                            4                                12                      

ของกับตนเอง 
3. การใชภาษาอังกฤษเพื่อเขียนในบริบทที่เกี่ยว                           4                                12                      

ของกับตนเอง 

4. การประยุกตใชความรูทางวิชาการ 
และสรางทักษะความคิดเชิงวิเคราะห                                     4                              12                      

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล: 

          5 – 10 นาที ตอคน  
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

1.  คุณธรรม จริยธรรม 
  1.1   คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา: 
       ความมีวินัย ความตรงตอเวลาและความอดทน 

 ความซื่อสัตย 

 ความรับผิดชอบ 
  1.2   วิธีการสอนที่จะใชพัฒนาการเรียนรู 

 การเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรูเปนกลุมหรือเปนคู (Co-operative Learning) 

 การเรียนรูจากคําอธิบายของผูสอน 

 การเรียนรูจากการทํากิจกรรม และโครงงาน 
  1.3  วิธีการประเมินผล 
        การสังเกตพฤติกรรมการเขาเรียนและการเขารวมกิจกรรมในชั้นเรียนโดยผูสอน 

 นักศึกษาประเมินเพื่อนรวมกลุมในการทํากิจกรรม  
2.  ความรู 
  2.1   ความรูที่ตองพัฒนา  
        การพูด สนทนา การใหเหตุผลเพื่อใหความนาเชื่อถือและมีเหตุผลในสิ่งที่พูด 

 หลักการอาน เชน การหาความหมายศัพท การจับประเด็น การคนหารายละเอียด 
การวิเคราะหเหตุผล  

 โครงสรางภาษา การเขียนอธิบายกระบวนการ เหตุผล 
  2.2   วิธีการสอน 
        การเรียนรูดวยตนเอง (Self-study) 

 การเรียนรูโดยการบรรยาย (Lecture) 

 การเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรู (Co-operative Learning) 

 การเรียนรูจากการทําโครงงาน (Project-based Learning) 
  2.3   วิธีการประเมินผล 
        การทดสอบยอย (Quiz) 

 กิจกรรม 

 การนําเสนอผลงานในชั้นเรียน  
   ประเมินจากงานที่ไดรับมอบหมาย 

 การสอบกลางและปลายภาคการศึกษา 
 
 



 

 
59 

3.  ทักษะทางปญญา 
  3.1   ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 
        การใชความคิดวิเคราะห 

 การใชเหตุผล 

  3.2   วิธีการสอน 
        การเรียนรูดวยตนเอง (Self-study)  

 การเรียนรูโดยการบรรยาย (Lecture)  

 การเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรู (Co-operative Learning) 

 การเรียนรูจากการทําโครงงาน (Project-based Learning) 
  3.3   วิธีการประเมินผล 

 ประเมินจากการทํากิจกรรม 

 ประเมินจากการนําเสนอผลงานในชั้นเรียน  
   ประเมินจากงานที่ไดรับมอบหมาย 

 การสอบกลางและปลายภาคการศึกษา 
4.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
  4.1   ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองการพัฒนา  
         การทํางานรวมกับผูอื่น 

         ความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

  4.2   วิธีการสอน 

 การเรียนรูดวยตนเอง (Self-study) 

 การเรียนรูจากการอภิปรายกลุม (Group discussion) 

 การเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรู (Co-operative Learning) 

 การเรียนรูจากการทําโครงงาน (Project-based Learning) 
  4.3   วิธีการประเมินผล 
         นักศึกษาประเมินเพื่อนรวมกลุมในการทํากิจกรรม  

         ผูสอนสังเกตพฤติกรรมในการรวมกิจกรรมในชั้นเรียน 

5.  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.1   ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา 
          การใชทักษะทางภาษาในการทําความเขาใจและการนําเสนอขอมูลผานสื่อสารสนเทศไดอยางถูกตอง 

          การใชเทคโนโลยีในการสืบคนขอมูล 

          การวิเคราะหและนําเสนอขอมูลไดอยางถูกตอง 
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  5.2   วิธีการสอน 
         การเรียนรูดวยตนเอง (Self-study)  

 การเรียนรูโดยการบรรยาย (Lecture)  

 การเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรู (Co-operative Learning) 

 การเรียนรูจากการทําโครงงาน (Project-based Learning) 

 การเรียนรูโดยการอภิปรายกลุม (Group discussion) 
  5.3   วิธีการประเมิน  
 

          การนําเสนอผลงานในชั้นเรียน 

          ประเมินจากงานที่ไดรับมอบหมาย  

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 

Text:  Academic Encounters: The Natural World (Low Intermediate) by Jennifer Wharton 

          Cambridge University Press, New York – 2009 

Grading -  1. Mid term examination    35 

  2. Final examination     35 

  3. Assignments    

   - written assignment s            16 

   - oral presentation    10 

  4. Attendance     4 
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Teaching Plan (One session = 1.25 hours) 

Ses-

sion 

Unit Objectives Activities Assignment/ 

Score 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapter 

1,  

pp.5-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Reading and 

speaking  

 

 

 

 

 

 

 

T introduces the course, giving details 

of grading and assignments. 

T gets Ss to form into their permanent 

groups of 4-5 students. 

Task 1 (p7) Ss sit in their groups. T asks 

pre-reading questions about the solar 

system and gets Ss to answer orally in 

groups.  

Ss read the passage and prepare 

questions to ask other groups 

Ss exchange questions and answers. 

T summarizes what has been done. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Chapter 

1,  

pp.7-12 

1 Vocabulary building 

2 Parts of speech 

3 Reading 

 

Task 2 (p7) 

T explains how Ss can build 

vocabulary on their own. 

Ss do Ex 1-3, Task 3 in pairs. T gives 

the answers. 

T explains parts of speech. 

Ss do Ex. 1-4, Task 4 in pairs. T gives 

the answers. 

T asks Ss about comparative adj., and 

gives revision on this. 

Ss do Ex. 1-4, Task 5. T gives the 

answers.  

 

T assigns Ss to 

read the passage 

on pp 13-14. 

3 Chapter 

1,  

pp.13-22 

1 Reading: finding key 

information 

2 Vocabulary building 

3 Using statistics 

 

Task 1 (p.15) 

Ss do Task 1 in groups. 

Task 2 (p.15) 

Ss do Ex. 1, 2, 3, 4 in pairs. T gives the 

answers. 

Task 3 (p.16) 

Ss do Ex 1, 2 in groups. T gets some Ss 

 

T assigns Ss to 

read the passage 

on pp. 19-20 and 

do Task 1 and Task 

2 (pp.21-22) as 

assignment to 
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Ses-

sion 

Unit Objectives Activities Assignment/ 

Score 

to read their answers. 

Ss do Ex. 3 individually. T gets some Ss 

to write on the board. 

Task 4 (p.17) 

T explains the use of statistics.  Ss do 

Ex. 1-4 in pairs. T gives the answers.  

hand in the next 

class. 

(20 points) 

4 Chapter 

1,  

pp.23-25 

1 Writing 

2 Researching 

 

T explains the correct sentence 

patterns and assigns Ss to write 

sentences in the context of the 

content of this chapter. 

T assigns Ss to read pp.26-28 

For the next class. 

Writing assignment 

in pairs to hand in 

the next class 

(10 points) 

 

5 Chapter 

2,  

pp.29- 34 

1 Reading for main 

ideas 

2 Vocabulary building: 

using prefixes 

3 Prepositional 

phrases 

4 Simple and 

compound sentences 

 

 

 

Pair work: 

Ss do Ex. 1,2, Task 1(p.29). T gives the 

answers. 

T explains prefixes. Ss do Ex. 1,2, Task 

2 (p.29-30).  

T explains preposition phrases. Ss do 

Ex. 1,2, Task 3 (p.30). T gives the 

answers. 

T revises simple and compound 

sentences. Ss do Ex. 1,2, Task 5 (p.30). 

T gives the answers. 

T assigns Ss to 

read the passage 

on pp. 33-34 for 

the next class. 

6 Chapter 

2,  

pp.35- 37 

1 Reading: finding 

specific information 

2 Working out 

definitions of words 

3 Research skill: 

reading boxed texts 

4 Paragraph writing  

Ss do Ex. 1,2,3, Task 1 (p.35) in groups. T 

gives the answers. 

Ss do Ex. 1,2,3, Task 2 (p.36) in pairs. T 

gives the answers. 

Ss do Ex. 1,2,3, Task 3 (p.36) in groups. T 

gives the answers. 

T explains the paragraph form. 

Ss do Ex. 1, Task 4 all together. 

Ss rewrite Ex 2. on the board. T checks 

the answer. 

 

T assigns Ss to 

read the passage 

on pp. 38-40 and 

in groups, prepare 

two questions for 

each paragraph to 

ask other groups in 

the next class. 
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Ses-

sion 

Unit Objectives Activities Assignment/ 

Score 

7 Chapter 

2,  

pp.38- 43 

1 Reading: finding 

main ideas 

2 Using grammar and 

context to find word 

meanings 

3 Using pronoun 

references 

 

Ss exchange questions and answers. T 

checks their answers. 

Ss do Ex. 1,2, Task 1 (p.41) in pairs. T 

gives the answers.  

T explains the use of grammar and 

context to guess word meanings. 

Ss do Ex. 1,2, Task 2 (p.42) in pairs. T 

gives the answers. 

T explains pronoun reference. Ss do 

Ex. 1, Task 3 (p.43) in pairs. 

 

8 Chapter 

2,  

pp.44- 46 

1 Sentence writing 

with ‘but’ and 

‘however’ 

2 Writing a paragraph 

with a good topic 

sentence, supporting 

sentences, and a 

concluding sentence 

T explains the use of ‘but’ and 

‘however’. Ss do Ex. 1,2, Task 4 (p.44) 

in pairs. T gives the answers. 

T explains topic sentence, supporting 

sentences, and a concluding sentence. 

Ss do Ex. 2,3, Task 5 (p.45); Ex. 1,2,3, 

Task 6 (p.46) in pairs. T gives the 

answers. 

T assigns Ss to 

write a paragraph 

on any topic about 

the ‘earth’ in pairs 

to hand in the 

next class. (10 

points) 

T assigns Ss to 

read the passage 

on pp.50-52 for 

the next class. 

9 Chapter 

3,  

pp.50- 57 

1 Reading for specific 

information and 

understanding 

processes 

(sequencing) 

2 Using antonyms and 

suffixes and writing 

sentences 

3 Identifying topic 

sentences 

 

 

Ss do Ex.1,2,3, Task 1 (p.53) and Ex. 

1,2,Task 2 (p.54)  in pairs. T gives the 

answers. 

T explains the use of antonyms and 

suffixes. Ss write sentences and do all 

Ex. (pp. 55-56). 

Ss identify topic sentences in Ex.1,2,3, 

task 5 (pp.56-57). T gives the answers.   

T assigns Ss to 

read the passage 

on pp.58-60 for 

the next class. 
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Ses-

sion 

Unit Objectives Activities Assignment/ 

Score 

10 Chapter 

3,  

pp.58- 64 

1 Reading and 

understanding 

processes (note 

taking) and graphic 

materials 

2 Using countable and 

uncountable nouns 

3 Using statistics 

 

Ss do Ex. In Task 1 (p.61) and Ex 1,2, 

Task 2 (p. 62) in pairs. T gives the 

answers. 

T revises countable and uncountable 

nouns. Ss do Ex. 1,2, Task 4 (p.63) in 

pairs. T gives the answers. 

T explains the use of statistics in 

sentences. Ss do Ex 1,2,3, Task 5 (p.64) 

in pairs. T gives the answers.  

T assigns Ss to 

read the passage 

on pp.66-68 for 

the next class. 

11 Chapter 

3,  

pp.67- 71 

1 Reading for details 

2 Understanding 

subject-verb 

agreement 

3 Writing with 

supporting sentences 

and examples  

Ss do Ex. 1,2, Task 1 and Ex of Task 2 

(p.69) in pairs. T gives the answers. 

SS do Ex. In Task 3 individually (p.70) 

and T gives the answer. 

T explains the writing assignment. Ss 

prepare their writing in groups by doing 

Ex.1,2,3 (p.71) then work in pairs to 

write a paragraph for homework. 

 

T assigns Ss in 

pairs to write a 

paragraph (10 

points) to hand in 

the next class. 

T assigns Ss to 

read the passage 

on pp 72-74 for 

the next class. 

12 Chapter 

4,  

pp.74- 78 

1 Note taking 

2 Using charts and 

maps 

3 Using superlative 

adj. 

4 Using cause/effect 

connectives 

Ss do the note taking exercise (p.75) in 

groups. T walks around to advice. 

Ss do Ex.1,2, Task 2 (p.76) in pairs. T 

gives the answers. 

T revises superlative adj. Ss do Ex 2,3, 

Task 3 (pp.77-78) T gives the answers. 

T explains the use of connectives 

showing causes/effects. SS do Ex.1,2, 

Task 4 (p.78) in pairs. T gives the 

answers. 

 

T assigns Ss to 

write 5 sentences 

showing 

cause/effect 

relationships using 

the earned 

connectives (10 

points) 

T assigns Ss to 

read the passage 

on pp 80-82 for 

the next class. 
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Ses-

sion 

Unit Objectives Activities Assignment/ 

Score 

13 Chapter 

4,  

pp.79- 85 

1 Writing a paragraph 

with a good 

concluding sentence 

2 Reading – using 

maps and charts 

3 Using subject-verb 

agreement 

3 Writing with 

consistency 

 

 

 T explains concluding sentences. Ss 

do Ex.1.2, Task 5 (p.79) 

Ss do Ex.1,2, Task 1(p.83) and Ex.1, 

Task 2 (p.83) in groups. T gives the 

answers.  

Ss do Ex. In Task 3 (p.84) to learn the 

subject-verb agreement with the help 

of T. 

T explains how to write a good 

paragraph. Class discusses the 

examples on p. 85 together. 

T assigns Ss to 

write a concluding 

sentence for Ex. 3, 

Task 5 (p.79) in 

pairs 

(5 points) 

T assigns Ss to 

read the passage 

on pp. 86-88 for 

the next class. 

14 Chapter 

4,  

pp.86- 92 

1 Reading and 

discussion 

2 Writing: parallel 

structure 

Ss discuss the content of the passage 

read. 

SS prepare their writing in class before 

taking it to write as assignment 

T assigns Ss to 

write a paragraph 

related to the 

topic learned in 

pairs.  

(10 points) 

Mid Term Exam 

15 Chapter 

5,  

pp.97- 

101 

1 Reading and 

discussion 

2 Expressing parts 

3 Reviewing paragraph 

structure 

Ss read and understand the passage 

together in group and discuss the 

content of it. 

Ss do Ex.1,2, Task 3 (p.100) individually 

and check the answers in the group. 

T reviews the paragraph structure and 

explains the use of transition words. 

 

T assigns Ss to 

read the passage 

on pp. 102-104 for 

the next class. 

16 Chapter 

5,  

pp.103- 

107 

1 Reading: Note taking 

(specific information) 

2 Vocabulary building 

 

Ss discuss the passage as a class. 

Ss do Ex. 1, Task 1 in pairs. T gives the 

answers.  

Ss play a word game of word 

similarities and differences. 

 

T assigns Ss to 

read the passage 

on pp. 108-110 for 

the next class. 
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Ses-

sion 

Unit Objectives Activities Assignment/ 

Score 

17 Chapter 

5,  

pp.109- 

112 

1 Reading: Note taking 

in the form of a chart, 

using symbols and 

abbreviations 

 

T explains how to take notes. 

Ss do Task1(p.111) and Ex.1,2,3,4,5, 

Task 2 (p.112)  

 

 

T assigns Ss to 

bring their notes to 

write a paragraph 

in pairs. (10 points) 

18 Chapter 

5,  

pp.112- 

114 

1 Working out the 

meanings of words 

from Latin and Greek 

2 Sentence writing: 

using subordinate 

clauses 

3 Writing an 

observation report 

 

Ss do Ex.1,3,4, Task 3 (pp.112-113). T 

gives the answers. 

Ss do Ex.2, Task 4 (pp.113-114) 

individually. T calls some Ss to write 

their answers on the board. 

T explains what an observation report 

is. The class looks at the example 

together 

 

T assigns each 

group to conduct 

an observation on 

their chosen topic 

and write a report. 

(20 points) 

19 Chapter 

5,  

p. 115 

1 Writing in class T explains the writing assignment, the 

guideline, the topic. 

Ss write their paragraph in class in 

pairs. T walks around to help and 

collect the work back for marking. 

 

Writing - (10 

points) 

T assigns Ss to 

read the passage 

on pp. 116-118 for 

the next class. 

20 Chapter 

6,  

p. 117-

119 

1 Reading and 

criticizing 

2 Defining important 

words 

Ss do Task 1 (p.119) first. Then T asks 

Ss to discuss and give comments on 

the passage. 

Ss do Task 2 (p.119) to understand the 

text more. 

 

 

21 Chapter 

6,  

p. 120-

121 

1 Using statistics that 

show averages 

Writing: introducing 

examples 

SS do Ex.1,2, Task 3 (p.120) in pairs. T 

gives the answers. 

Ss do Ex.1,2,3, Task 4 (p.121) in groups. 

T gives the answers.  

T assigns Ss to do Ex. 

3 in pairs for 

homework. (10 

points) 

T assigns Ss to read 

the passage on 

pp.122-124 for the 

next class. 
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Ses-

sion 

Unit Objectives Activities Assignment/ 

Score 

22 Chapter 

6,  

p. 123-

125 

1 Reading and 

discussion 

2 Using a venn 

diagram to organize 

ideas from a text 

Ss discuss and criticize the content of 

the passage as a class. T gives 

feedback. 

T explains the use of a venn diagram. 

Ss do Ex.1,2,3, Task 1 (p.125) in groups. 

T gives the answers.  

 

23 Chapter 

6,  

p. 126-

129 

1 Using a dictionary 

2 Examining statistics 

3 Including statistics in 

writing 

 

 

 

 

Ss do Task 2 (p.126). in pairs. T gives 

the answers. 

Skip Task 3. 

T explains the use of statistics writing. 

Ss do Ex.2, Task 4 (p. 128) in pairs. T 

gives the answers. 

T explains how to add statistics in one’ 

writing. Ss do Ex.1,2,Task 5 (p.129) 

T assigns Ss to 

read the passage 

on pp. 130-132 for 

the next class.  

 

 

 

 

24 Chapter 

6,  

p. 131-

129 

1 Reading and 

criticizing 

2 Learning synonyms  

Ss discuss the content of the reading 

passage in groups. T gives feedback. 

Ss do Ex.1,2, Task 1 (p.133) in pairs. T 

gives the answers. 

Ss 

Ss do Ex.1.2.3, Task 2 (p.133). T gives 

the answers.  

 

25 - Project T explains the project for Ss to 

conduct in groups on their chosen 

topic. Ss should do this project in a 

survey or experimental style, write 

paragraphs to present the statistics 

found, and prepare the oral 

presentation with audiovisuals. 

Project = 16% 

26 
Doing the project 

27 

28 

Project presentation 29 

30 
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แผนการประเมินผลการเรียนรู 

1. Page 21-22 (homework) Tasks 1, 2 in pairs (20 points) 

2. Page 25: Sentence writing  (10 points) 

3. Paragraph writing with a topic sentence - in pairs (10 points) 

4. Paragraph writing with supporting sentences - in pairs (10 points) 

5. Sentence writing with connectives - in pairs (10 points) 

6. Page 79: Exercise 3 Task 5 - in pairs (5 points) 

7. Paragraph writing with parallel structure - in pairs (10 points) 

8. Paragraph writing from notes - in pairs (10 points) 

9. Observation and report writing from the observation – in groups (20 points) 

10. Writing in class (Quiz) (10 points) 

11. Page 120: Exercise 3 Task 3 - in pairs (10 points) 

12. Project: written report – in groups (6 points) 

13. Project: oral presentation – in groups (10 points) 
 

 

ลําดับการ

ประเมิน 
ลักษณะการประเมิน สัปดาหที่ประเมิน สัดสวนของคะแนนที่ประเมิน (%) 

1 งานมอบหมาย ประมาณทุกสัปดาห 10 

2 การนําเสนอ 13 - 15 10 

3 รายงานโครงงาน 13 - 15  6 

3 การเขาเรียน 1-15  4 

5 สอบกลางภาค ตามปฏิทินสอบ มข. 35 

6 การสอบปลายภาค ตามปฏิทินสอบ มข. 35 

 รวม 100 

 

แผนการประเมินผลการเรียนรู 

Evaluations:   1) Group assignments 

             2) Written project report 

   3) Mid term and final examinations 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1.  ตําราและเอกสารหลัก 

    Academic Encounters: The Natural World (Low Intermediate) by Jennifer Wharton Cambridge 

University Press, New York – 2009 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

- 

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

1. แผนการสอนที่แจกนักศึกษาดวย 

 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 การประเมินการบรรลุวัตถุประสงคตามรายวิชาที่กําหนดโดยการสอบถามผูเรียนเมื่อสิ้นสุดการเรียน 

 ติดตามประเมินผลผูเรียนภายหลังเรียน  
2.  กลยุทธการประเมินการสอน 

 การประเมินการสอนโดยผูเรียน 
 ผูสอนประเมินตนเอง 

 กลุมอาจารยผูสอนรวมกันประเมินโดยการพิจารณาจากผลการเรียนรูของผูเรียนทั้ง ๕ ดาน 
 คณะกรรมการประเมินการสอน 

3.  การปรับปรุงการสอน 

 การนําผลการประเมินการสอนและประเมินประสิทธิผลของรายวิชามาปรับปรุงการสอนหลังสิ้นสุดการเรียนการสอนของทุก
ภาคการศึกษา 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 

 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาโดยอาจารยผูสอน กลุมอาจารยผูสอน และคณะกรรมการ ตามลําดับ  
5.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 ประเมินกระบวนการเรียนรูจากการสอบถามนักศึกษา ประเมินการสอนของอาจารยผูสอนและ การประเมินผลวิชาโดยกลุม
อาจารยผูสอน  

 ประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาโดยอาจารยผูสอน กลุมอาจารยผูสอน และคณะกรรมการ 

 มีกระบวนการใหนักศึกษาสามารถขอตรวจสอบผลการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาไดเปนแตละกรณีโดยผาน
คณะกรรมการ 

 ประมวลผลและวิเคราะหการประเมินกระบวนการเรียนรู และประเมินผลสัมฤทธิ์ของวิชา เพื่อวางแผนปรับปรุงกระบวนการ
เรียนรูและการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรูหลังสิ้นสุดการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา เพื่อนําผลการปรับปรุงไปใชในการ
จัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาตอไป  

 
  



รายละเอียดของรายวิชา 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
สถาบันภาษา 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

1.1 รหัสและชื่อรายวิชา 

     ๐๕๐ ๑๐๙ ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารในวิชาชีพ 

     050 109    English for Professional Communications 

1.2 จํานวนหนวยกิต 

     3 (3-0-6)   

1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

     วิชาศึกษาทั่วไป 

1.4 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

     อาจารยสถาบันภาษา อาจารยประจําและอาจารยพิเศษสถาบันภาษา  

1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน 

     ภาคการศึกษาตนและปลาย สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีทุกหลักสูตร ชั้นปที่ 2 ขึ้นไป 

1.6 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน  (pre-requisite) 

     ไมม ี

1.7 รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (co-requisites) 

     ไมม ี

1.8 สถานที่เรียน 

     มหาวิทยาลัยขอนแกน  

1.9 วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

     วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2554 

 
 

 

 

 

  

แบบ มคอ.3 
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 

2.1 จุดมุงหมายของรายวิชา  

  เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนวิชานี้ นักศึกษาสามารถ 

  2.1.1 มีความรูดานหลักการอาน โครงสรางภาษาอังกฤษ และคําศัพท โดยเฉพาะศัพทที่ตองใชใน

บริบทของงาน / สถานที่ทํางาน  

  2.1.2 สามารถประยุกตใชโครงสรางของภาษาและคําศัพท เพื่อสื่อสารในบริบทของงานที่ทําได  

  2.1.3 สามารถใชทักษะทางภาษาเพื่อคนควาขอมูลตางๆได  

  2.1.4 สามารถนําเสนอเรื่องราวในบริบทของงานได  

  2.1.5 มีวินัย ซื่อสัตย รับผิดชอบตอตนเอง ผูอื่นและสังคม และสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมี

ความสุข   

  2.1.6 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ และวิเคราะหวิจารณไดใน

ระดับปานกลาง   

2.2 วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

พื้นฐานความรูทางโครงสรางภาษาอังกฤษ ศัพท และหลักการอาน เปนกลไกสําคัญในการนําไป
ประยุกตใชในการสื่อสารทุกประเภท คือ ฟง พูด อาน เขียน นักศึกษาจึงจําเปนตองมีพื้นฐานความรู
ดังกลาว และตองไดรับการฝกทักษะ ทั้ง 4 ทักษะ คือการฟง พูด อาน เขียน ในบริบทของงานและ
สถานที่ทํางาน เพื่อใหสามารถออกไปประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบกับการฝกฝนการ
ทํางานรวมกับผูอื่น เพื่อฝกความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย และการศึกษาคนควาความรูดวยตนเอง โดย
ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อนํา อันจะทําใหเกิดการเรียนรูที่ยั่งยืน 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
 

3.1 คําอธิบายรายวิชา  

     โครงสรางภาษาอังกฤษ คําศัพท หลักการอาน การฟง การพูด การเขียน การนําเสนอ การคนควาขอมูล
โดยใชภาษาอังกฤษ การวิเคราะหขอมูล และการวิจารณประเด็นในบริบทของอาชีพ 

     English language structures, vocabulary, principles of reading, listening, speaking, writing, 

presenting, research of information in English, analysis of English information and criticism of 

issues in the professional contexts  

3.2 
 

 

จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา   

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติ /ฝกภาคสนาม/ฝกงาน การศึกษาดวยตนเอง 

3 0 0 6 
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3.3 จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

     การใหคําปรึกษาแกนักศึกษาในวิชานี้มี 2 รูปแบบคือ (1) การใหคําปรึกษาโดยตรงในหองเรียนหรือดวย
การนัดพบอาจารยที่ที่ทํางาน ประมาณสัปดาหละ 0.5 ชั่วโมง และ (2) การใหคําปรึกษาผานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือระบบ e-learning และ / หรือ การสงขอความสั้นผานโทรศัพทมือถือ ประมาณสัปดาหละ 0.5 
ชั่วโมง   

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

4.1 คุณธรรม จริยธรรม 
4.1.1   คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา: 
    4.1.1.1 ความมีวินัย ความตรงตอเวลาและความอดทน 

    4.1.1.2 ความซื่อสัตย เชนไมคดัลอกงานของผูอื่น ไมเอารัดเอาเปรียบเพื่อน 

    4.1.1.3 ความรับผิดชอบตอตนเอง และตอสวนรวม  

 4.1.2 วิธีการสอน 
   4.1.2.1 การเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรูเปนกลุมหรือเปนคู (Co-operative learning) 

      4.1.2.2 การเรียนรูดวยตนเอง (Independent / Individual learning)  

   4.1.2.3 การเรียนรูจากการบรรยาย / คําอธิบายของผูสอน  

   4.1.2.4 การเรียนรูจากการทํากจิกรรมและโครงงาน  

 4.1.3  วิธีการวัดและประเมินผล 
   4.1.3.1 การสังเกตพฤติกรรมการเขาเรียน การรวมมือกันเรียนรู และการทํากิจกรรมในหองเรียน 

     4.1.3.2 นักศึกษาประเมินเพื่อนรวมกลุมในการทํากิจกรรมรวมกัน  

   4.1.3.3 นักศึกษาประเมินตนเองจากการเรียนรูดวยตนเอง 

   4.1.3.4 ผลงานที่สงผูสอน 

4.2 ความรู 
4.2.1 ความรูที่ตองพัฒนา  
  4.2.1.1 มีความรูดานโครงสรางภาษาอังกฤษ คําศัพท 

  4.2.1.2 มีความรูดานหลักการอาน การฟง การพูด การเขียน การนําเสนอ 

  4.2.1.3 มีทักษะการใชภาษาในการอาน การฟง การพูด การเขียน การนําเสนอ การวิเคราะหวิจารณ  

 4.2.2   วิธีการสอน 
    4.2.2.1 บรรยาย  

    4.2.2.2 การเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรู 

    4.2.2.3 การเรียนดวย 

 4.2.3  วิธีการวัดและประเมินผล 
     4.2.3.1 งานที่มอบหมาย ท้ังที่เปนงานเดี่ยว งานคู และงานกลุม 

     4.2.3.2 งานนําเสนอและโครงงาน  

     4.2.3.3 การสอบกลางภาคและปลายภาค  
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4.3 ทักษะทางปญญา 
4.3.1   ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 
   4.3.1.1 ทักษะการวิเคราะหขอมูลและใชเหตุผล 

   4.3.1.2 ทักษะการหาเหตุผล  

   4.3.1.3 ทักษะการสังเคราะหความรูรอบตัว และโครงสรางภาษา เพื่อสื่อสารในบริบทของงาน 

 4.3.2   วิธีการสอน 
    4.3.2.1 บรรยาย 

    4.3.2.2 การเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรู 

    4.3.2.3 การเรียนรูดวยตนเอง  

 4.3.3  วิธีการวัดและประเมินผล 
    4.3.3.1 งานที่มอบหมาย ท้ังที่เปนงานเดี่ยว งานคู  และงานกลุม  

    4.3.3.2 งานนําเสนอ และโครงงาน 

    4.3.3.3 การสอบกลางภาคและปลายภาค  

4.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
 4.4.1   ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองการพัฒนา  
    4.4.1.1 สามารถทํางานเปนกลุม และรับผิดชอบหนาที่ในสวนของตน 

    4.4.1.2 สามารถเปนผูนําหรือผูตามทีด่ ี

    4.4.1.3 มีความรับผิดชอบตอสวนรวม        

 4.4.2   วิธีการสอน 
    4.4.2.1 การสอนแบบ cooperative learning 
 4.4.3   วิธีการวัดและประเมินผล 
    4.4.3.1 งานนําเสนอและโครงงาน  

4.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
4.5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา 
    4.5.1.1 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาคนควา โดยใชภาษาอังกฤษ 

    4.5.1.2 สามารถนําเสนอโดยใชภาษาและเทคโนโลยี ไดอยางเหมาะสม  

  4.5.2   วิธีการสอน 
    4.5.2.1 การสอนแบบ cooperative learning 

    4.5.2.1 การนําเสนอและทําโครงงาน  

  4.5.3   วิธีการประเมิน  
    4.5.3.1 จากงานที่มอบหมายใหทํา 

    4.5.3.2 การนําเสนอและโครงงาน  



หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

๕.๑ แผนการสอน 
 สัปดาหที่ หัวขอ จํานวน 

ชั่วโมง 
ผลการเรียนรู วัตถุ 

ประสงค 
กิจกรรม สื่อ วิธีการ 

ประเมิน 
อาจารยผูสอน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ 
๑-๓ โครงสรางภาษาอังกฤษ 

๑. ชนิดของประโยค 
๑.๑ Simple 
๑.๒ Compound 
๑.๓ Complex 
๒. Noun Phrase และการ
ขยาย Nouns 

๙       ๑. สามารถแยกแยะและใชประโยคทั้ง ๓ 
รูป (simple, compound, complex) 
ได 
๒. สามารถใช Noun Phrase ได   
๓. สามารถใชวิธีการตางๆเพื่อขยาย 
Noun ได 

๑. การบรรยาย 
๒. การศึกษาดวย
ตนเองในหองศูนยการ
เรียนภาษาโดยอิสระ 
๓. การทํางาน
มอบหมายเปนคูและ
เปนกลุม 

๑. Power Point 
๒. ตําราหลัก 
๓. โปรแกรมการเรียน
ดวยตนเอง 
๔. แบบฝกหัดในหอง 
CILL 

๑. งานมอบหมาย 
๒. การสอบกลางภาค 
๓. สังเกตจากการ
ทํางานคูหรือกลุม 

อาจารยสถาบัน
ภาษา 

๔-๕ การเขียน 
๑. การเขียนบันทึกขอความ 
(Memo) 
๒. การเขียน e-mail 
๓. การเขียนระดับยอหนา 

๖       ๑. สามารถเขียน Memo ในบริบทของ
งานอาชีพได 
๒. สามารถเขียน e-mail ได 
๓. สามารถเขียนความเรียงระดับยอหนา
ได 

๑. การบรรยาย 
๒. การทํางาน
มอบหมายเปนคู 
๓. การเรียนรูดวย
ตนเองในหอง CILL 

๑. Power Point 
๒. แบบฝกหัดเสริม 
๓. แบบฝกหัดจากหอง  
CILL 

๑. จากงานที่
มอบหมาย 
๒. การสอบกลางภาค 
๓. สังเกตจากการ
ทํางานเปนคูหรือกลุม 

อาจารยสถาบัน
ภาษา 

๖-๘ การสื่อสารดวยการพูด  
การฟง 
๑. การฟงเพื่อจับประเด็น 
๒. การฟงเพื่อความเขาใจ 
การพูด 
๑. การสนทนา 
๑.๑ การสนทนาทั่วไป 
๑.๒ การใหคําแนะนํา 
๑.๓ การขอรอง แสดง
จุดประสงค 
๑.๔ การใหเหตุผล  

๙       ๑. สามารถฟงขอความสั้น ยาว และ
เรื่องราว เขาใจ จับประเด็นสําคัญได 
เขาใจในรายละเอียดเฉพาะ 
๒. สามารถสนทนาในเรื่องทั่วๆไป 
๓. สามารถใหคําแนะนําตางๆ 
๔. สามารถพูดเพื่อขอรอง แสดง
จุดประสงค ความตองการ 
๕. สามารถใหเหตุผลที่นาเชื่อถือ 

๑. การบรรยาย 
๒. การฝกปฏิบัติการ
ฟง การพูด ในบริบท
ตางๆ เปนคู เปนกลุม 
๓. การเรียนรูดวย
ตนเองในหอง CILL 

๑. ตําราหลัก 
๒. แบบฝกหัด 
๓. ซีดี 
๔. โปรแกรมเรียนรู
ดวยตนเอง 
๕. แถบบันทึกเสียง  

๑. จากงานที่
มอบหมาย 
๒. การสอบปลายภาค 
๓. การสอบปฏิบัติ 
๔. สังเกตจากการเขา
เรียนดวยตนเอง และ
การทํางานเปนคู 

อาจารยสถาบัน
ภาษา 

๙-๑๓ การอานในบริบทของวิชาชีพ 
๑. การอานและหาความหมาย

ของศัพทดวยวิธี context 
clues  
๒. การอานเพื่อเขาใจประเด็น
หลัก 
๓. การอานเพื่อหาขอมูล
เฉพาะเจาะจงและรายละเอียด 
๔. การอานและวิเคราะห
เนื้อหา 
๕. การอานและวิจารณเนื้อหา  

๑๕       ๑. สามารถหาความหมายของศัพทได
จากบริบท 
๒. สามารถทําความเขาใจประเด็นหลัก
ของเนื้อเรื่องที่อานได  
๓. สามารถหาขอมูลรายละเอียดได 
๔. สามารถวิเคราะห วิจารณ เนื้อหาที่
อานได   
 

๑. การบรรยาย 
๒. การฝกการอาน 
๓. การทํางานเปนคู 
๔. การทํางานเปนกลุม 
๕. การเขียนดวย
ตนเอง 
๖. การอภิปรายกลุม
ยอย  
 

๑. ตําราหลัก 
๒. สื่อการเรียนในหอง 
CILL 
๓. โปรแกรมการเรียน
ดวยตนเอง 
๔. Internet 

๑. จากงานที่
มอบหมาย 
๒. จากการเขาเรียน
ดวยตนเอง 
๓. จากการอภิปราย
กลุม 
๔. การสอบปลาย 
 

อาจารยสถาบัน
ภาษา 
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๑๔-๑๕ การนําเสนอ ๖       ๑. สามารถนําเสนอสิ่งที่คนความาได  ๑. การนําเสนอเปน
กลุม จากโครงงานที่
ไดรับมอบหมาย  
 

(โดยนักศึกษา) 
๑. Power Point 
๒. วีดีโอซีดี 
๓. แผนภาพ 
ฯลฯ  

๑. งานนําเสนอ อาจารยสถาบัน
ภาษา 

รวม ๑๕  ๔๕            

๕.๒ แผนการสอนประเมินผลการเรียนรู 
ลักษณะการประเมิน 

 
ผลการเรียนรู สัปดาหที่ประเมิน สัดสวนคะแนน หมายเหตุ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖  
แบบฝกหัดและงานที่มอบหมายตางๆ       ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๘, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓ ๑๐  

การสอบปฏิบัติ (การพูด)       ๘ ๕  

ใบงานจากการเรียนดวยตนเอง       ๗ ๕  

การอภิปรายกลุม       ๑๓ ๖  

การนําเสนอโครงงาน       ๑๔, ๑๕ ๑๐  

การสอบกลางภาค       ๘ ๓๐  

การสอบปลายภาค       ๑๖ ๓๐  

การเขาเรียนและความตรงตอเวลา       ๑-๑๕ ๔  

รวม ๑๐๐  

 
 

 



หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

6.1 ตําราและเอกสารหลัก 

       Tech Talk (Intermediate) by Vicki Hollett and John Sydes Oxford University Press, New York 

– 2009 

6.2 เอกสารและขอมูลสําคัญ 

6.2.1 Class CD 

6.2.2 Course CD 

6.2.3 เอกสารเรื่อง Sentence Patterns โดย ผศ. วรลาภ แสงวัฒนะชัย 

6.2.4 Quartet Program 

6.2.5 Ellis English Program 

6.2.6 Grammar for beginners 

6.2.7 Understanding and Using Grammar 

6.3 เอกสารและขอมูลแนะนํา 

6.3.1 Technical English Course Book 2, David Bonamy, Longman  

6.3.2 Technical English Course Book 3, David Bonamy, Longman  

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

7.1 การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

7.1.1 การประเมินการบรรลุวัตถุประสงคตามรายวิชาที่กําหนดโดยการสอบถามผูเรียนเมื่อสิ้นสุดการเรียน 

7.1.2 ติดตามประเมินผลผูเรียนภายหลังจบการศึกษา  

7.2 กลยุทธการประเมินการสอน 

7.2.1 การประเมินการสอนโดยผูเรียน 

7.2.2 ผูสอนประเมินตนเอง 

7.2.3 กลุมอาจารยผูสอนรวมกนัประเมินโดยการพิจารณาจากผลการเรียนรูของผูเรียนทั้ง 5 ดาน 

7.2.4 คณะกรรมการประเมินการสอน 

7.3 การปรับปรุงการสอน 

7.3.1 การนําผลการประเมินการสอนและประเมินประสิทธิผลของรายวิชามาปรับปรุงการสอนหลังสิ้นสุดการ

เรียนการสอนของทุกภาคการศึกษา 

7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 

7.4.1 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาโดยอาจารยผูสอน กลุมอาจารยผูสอน และคณะกรรมการ 

ตามลําดับ  
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7.5 การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

7.5.1 ประเมินกระบวนการเรียนรูจากการสอบถามนักศึกษา ประเมินการสอนของอาจารยผูสอนและ การ

ประเมินผลวิชาโดยกลุมอาจารยผูสอน  

7.5.2 ประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาโดยอาจารยผูสอน กลุมอาจารยผูสอน และคณะกรรมการ 

7.5.3 มีกระบวนการใหนักศึกษาสามารถขอตรวจสอบผลการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาไดเปนแต

ละกรณีโดยผานคณะกรรมการ 

7.5.4 ประมวลผลและวิเคราะหการประเมินกระบวนการเรียนรู และประเมินผลสัมฤทธิ์ของวิชา เพื่อวางแผน

ปรับปรุงกระบวนการเรียนรูและการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรูหลังสิ้นสุดการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา 

เพื่อนําผลการปรับปรุงไปใชในการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาตอไป  
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แผนที่แสดงการกระจายผลการเรียนรูความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 

1.คุณธรรม  จริยธรรม 2.ความรู 
3.ทักษะ 

ทางปญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวาง 

บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสารและ 

การใชเทคโนโลยี 

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 

000 101  
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

                 

000 102  
ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 

                 

000 103  
ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 

                 

050 107  
ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพสาธารณสุข 

                 

050 108 
ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 

                 

050 109   
ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารในวิชาชีพ 

                 

คําอธิบาย 
1.1 มีวินัย 
1.2 มีความรับผิดชอบ  
1.3 ซื่อสัตยสุจริต  
1.4 เสียสละ 
1.5 เปนแบบอยางที่ด ี
1.6 สามารถจัดการปญหาทาง
คุณธรรม จริยธรรม 

2.1 วิทยาศาสตร / คณิตศาสตร 
2.2 เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
2.3 มนุษย/สังคม 

3.1 คนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจ 
ประเมินขอมูล การใชขอมูล 
3.2 แกปญหาที่ซับซอน 

4.1 ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคล 
4.2 ความรับผิดชอบตอตนเอง 
4.3 ความรับผิดชอบตอสังคม 
 

5.1 ทักษะวิเคราะหเชิงตัวเลข 
5.2 ทักษะการสื่อสาร 
5.3 ทักษะการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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