รายละเอียดของรายวิ ชา
มหาวิ ทยาลัยขอนแก่น
สถาบันภาษา
หมวดที ๑ ข้อมูลทัวไป
๑.๑

รหัสและชือรายวิ ชา

๐๐๐ ๑๐๑
000 101

ภาษาอังกฤษเพือการสือสาร
English for communication Purposes

๑.๒

จํานวนหน่ วยกิ ต
๓ (๓-๐-๖)

๑.๓

หลักสูตรและประเภทของรายวิ ชา
วิชาศึกษาทัวไป

๑.๔

อาจารย์ผร้ ู บั ผิดชอบรายวิ ชาและอาจารย์ผ้สู อน
อาจารย์สถาบันภาษา อาจารย์ประจําและอาจารย์พเิ ศษสถาบันภาษา
ภาคการศึกษา / ชันปี ทีเรียน
ภาคการศึกษาต้น ปลาย และฤดูรอ้ น
สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีทุกหลักสูตรยกเว้นแพทยศาสตร์ชนปี
ั ที ๒
รายวิ ชาทีต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite)
ไม่ม ี
รายวิ ชาทีต้องเรียนพร้อมกัน (co-requisites)
ไม่ม ี
สถานทีเรียน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันทีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิ ชาครังล่าสุด
วันที ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๑.๕

๑.๖
๑.๗
๑.๘
๑.๙

มคอ. ๓

๒
๒.๑

๒.๒

หมวดที ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
จุดมุ่งหมายของรายวิ ชา
เมือสินสุดการเรียนการสอนวิชานี นักศึกษาสามารถ
๑.๑ สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษในการอธิบายเรืองเกียวกับตนเอง การหาความเพลิดเพลิน
และการสร้างคุณค่าในชีวติ ได้ รูจ้ กั และมีความเข้าใจวัฒนธรรมทีแตกต่างกัน
๑.๒ มีทกั ษะการพูดและเขียนภาษาอังกฤษในการเข้าสังคมได้อย่างเหมาะสม
๑.๓ เพือให้ผเู้ รียนมีวนิ ัย ซือสัตย์ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
๑.๔ สามารถนํากระบวนการเรียนรูต้ ่างๆ ไปพัฒนาความสามารถทางภาษาได้อย่างเหมาะสม
๑.๕. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสือสารด้วยภาษาอังกฤษ
วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิ ชา
เพือเพิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนโดย และเพือให้นักศึกษามี
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษดียงขึ
ิ น
หมวดที ๓ ลักษณะและการดําเนิ นการ

๓.๑

คําอธิ บายรายวิ ชา
การพัฒนาทักษะการฟั ง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ การสือสารในสถานการณ์ต่างๆ ใน
สังคมได้
Development of listening, speaking, reading and writing English language skills,
communication in social settings

๓.๒

๓.๓

จํานวนชัวโมงทีใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริ ม

๔๕

๐

การฝึ กปฏิ บตั ิ /ฝึ กภาคสนาม/ฝึ กงาน การศึกษาด้วยตนเอง
๐

๙๐

จํานวนชัวโมงต่ อ สัป ดาห์ที อาจารย์ใ ห้ ค ําปรึกษาและแนะนํ าทางวิ ช าการแก่ นัก ศึ ก ษาเป็ น
รายบุคคล
การให้คํ า ปรึก ษาแก่ นั ก ศึก ษาในรายวิช านี มี ๒ รู ป แบบคือ (๑) การให้คํ า ปรึก ษาโดยตรงใน
ห้อ งเรียนหรือ ด้ว ยการนั ด พบอาจารย์ทีทีทํ างาน ประมาณสัปดาห์ล ะ ๑ ชัวโมง และ (๒) การให้
คําปรึกษาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือโทรศัพท์มอื ถือ ประมาณสัปดาห์ละ ๑ ชัวโมง

๓

มคอ. ๓

หมวดที ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
๔.๑

๔.๒

คุณธรรม จริยธรรม
๔.๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมทีต้องพัฒนา:
๔.๑.๑.๑ มีวนิ ัยต่อการเรียน ตรงต่อเวลา และส่งงานตามเวลาทีกําหนด
๔.๑.๑.๒ มีความรับผิดชอบต่องานทีได้รบั มอบหมาย รับผิดชอบต่อตนเอง และต่อส่วนรวม
๔.๑.๑.๓ ไม่คดั ลอกผลงานของผูอ้ นื และอ้างเป็ นของตนเอง
๔.๑.๑.๔ มีเหตุผล และรับฟั งความเห็นผูอ้ นอย่
ื างมีเหตุผล
๔.๑.๒ วิ ธีการสอน
๔.๑.๒.๑ การตรวจสอบการเข้าเรียน และการกําหนดการส่งงาน
๔.๑.๒.๒ สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในสือการเรียนและกิจกรรมการเรียน และยกตัวอย่าง
กรณีศกึ ษาตัวอย่างทีขาดความรับผิดชอบต่อหน้าทีและประพฤติผดิ จรรยาบรรณ
ทังในด้านวิชาชีพและเรืองทัวๆ ไป
๔.๑.๒.๓ เปิ ดโอกาสให้นักศึกษามีการตังคําถาม ตอบคําถาม หรือแสดงความคิดเห็นใน
กิจกรรมการเรียน รวมทังในประเด็นทีเกียวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม ในชันเรียน
ตามโอกาสต่างๆ
๔.๑.๒.๔ อาจารย์ปฏิบตั ติ นเป็ นตัวอย่าง เรืองการตรงต่อเวลา การรับฟั งความเห็นของ
นักศึกษา และการกระตุน้ ให้นกั ศึกษาแสดงความคิดเห็นและรับฟั งความคิดเห็นของ
เพือนนักศึกษาด้วยกัน
๔.๑.๓ วิ ธีการวัดและประเมิ นผล
๔.๑.๓.๑ การสังเกตพฤติกรรมการเข้าเรียน พฤติกรรมในชันเรียนและการส่งงาน
๔.๑.๓.๒ ผลงานทีส่ง
ความรู้
๔.๒.๑ ความรู้ทีต้องพัฒนา
๔.๒.๑.๑ มีความรูด้ า้ นโครงสร้างภาษาอังกฤษ คําศัพท์
๔.๒.๑.๒ มีความรูด้ า้ นหลักการอ่าน การฟั ง การพูด การเขียน การนํ าเสนอ
๔.๒.๑.๓ มีทกั ษะการใช้ภาษาในการอ่าน การฟั ง การพูด การเขียน การนํ าเสนอ
๔.๒.๒ วิ ธีการสอน
๔.๒.๒.๑ การเรียนรูโ้ ดยการบรรยาย (Lecture)
๔.๒.๒.๒ การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง (Self-study)
๔.๒.๒.๓ การเรียนรูแ้ บบร่วมมือกันเรียนรู้ (Co-operative Learning)
๔.๒.๒.๔ การเรียนรูจ้ ากการทําโครงงาน (Project-based Learning)

๔

๔.๓

๔.๔

มคอ. ๓

๔.๒.๓ วิ ธีการวัดและประเมิ นผล
๔.๒.๓.๑ งานทีมอบหมาย ทังทีเป็ นงานเดียว งานคู่ และงานกลุ่ม
๔.๒.๓.๒ งานนําเสนอและโครงงาน
๔.๒.๓.๓ การสอบย่อย
๔.๒.๓.๔ การสอบปลายภาค
ทักษะทางปัญญา
๔.๓.๑ ทักษะทางปัญญาทีต้องพัฒนา
๔.๓.๑.๑ ทักษะการวิเคราะห์ขอ้ มูลและใช้เหตุผล
๔.๓.๑.๒ ทักษะการสังเคราะห์ความรูท้ างภาษา เพือสือสารในบริบทต่างๆ
๔.๓.๒ วิ ธีการสอน
๔.๓.๒.๑ ทํางานเป็ นกลุ่มหรือเป็ นรายบุคคล
๔.๓.๒.๒ ฝึกนําเสนอและอภิปราย
๔.๓.๒.๓ การฝึกแสดงความคิดเห็นในสถานการณ์ต่างๆทีกําหนด
๔.๓.๓ วิ ธีการวัดและประเมิ นผล
๔.๓.๓.๑ แบบฝึกหัดและแบบทดสอบ
๔.๓.๓.๒ นําเสนอผลงาน
๔.๓.๓.๓ การสอบปลายภาค
๔.๓.๓.๔ การสังเกตพฤติกรรม
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทีต้ องการพัฒนา
๔.๔.๑.๑ มีความรับผิดชอบในการทํางานทีได้รบั มอบหมายทังรายบุคคลและงานกลุ่ม
๔.๔.๑.๒ สามารถปรับตัวในการทํางานร่วมกับผูอ้ นได้
ื
๔.๔.๑.๓ วางตัวและร่วมแสดงความคิดเห็นในกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
๔.๔.๒ วิ ธีการสอน
๔.๔.๒.๑ จัดกิจกรรมทีให้โอกาสนักศึกษาได้มโี อกาสปฏิสมั พันธ์กบั นักศึกษาและบุคคลอืน
ทังภายในและนอกชันเรียน
๔.๔.๒.๒ มอบหมายงานกลุ่มทีนักศึกษาต้องรับผิดชอบร่วมกัน
๔.๔.๓ วิ ธีการวัดและประเมินผล
๔.๔.๓.๑ ประเมินจากการมีส่วนร่วมในชันเรียน
๔.๔.๓.๒ ประเมินความรับผิดชอบจากรายงานกลุ่ม

๕
๔.๕

มคอ. ๓

ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๔.๕.๑ ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสือสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทีต้อง
พัฒนา
๔.๕.๑.๑ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้า โดยใช้ภาษาอังกฤษ
๔.๕.๑.๒ สามารถนําเสนอโดยใช้ภาษาและเทคโนโลยี ได้อย่างเหมาะสม
๔.๕.๒ วิ ธีการสอน
๔.๕.๒.๑ ใช้ สืออิเล็คทรอนิกส์ class ware ประกอบการเรียนการสอนในชันเรียน
๔.๕.๒.๒ การสอนโดยนําเสนอข้อมูลทีมาจากอินเทอร์เน็ต เพือเป็ นตัวอย่างในการใช้
สารสนเทศในการค้นคว้าข้อมูล
๔.๕.๒.๓ การมอบหมายงานทีต้องมีการสืบค้นข้อมูลด้วยสารสนเทศ
๔.๕.๒.๔ การมอบหมายงานทีต้องมีการเสนอทังในรูปเอกสารและการพูดประกอบสือ
เทคโนโลยี
๔.๕.๓ วิ ธีการประเมิ น
๔.๕.๓.๑ ประเมินจากคุณภาพและเนือหาของงานทีได้รบั มอบหมาย
๔.๕.๓.๒ ประเมินจากความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการนํ าเสนอโครงงาน
๔.๕.๓.๓ ประเมินจากทักษะการใช้ภาษาพูดในการรายงานหน้าชัน

หมวดที ๕ แผนการสอนและการประเมิ นผล
๕.๑ แผนการสอน
สัปดาห์
ที

หัวข้อ

๑-๒

Education
Grammar:
- Simple present - Present
continuous
- Zero conditional
Vocabulary:
- School subject Feelings and emotions
Functional Language:
- Expressing prohibition
- Expressing obligation
Communication:
- Information exchange
about school and work
- Information exchange
about personal behavior
Reading/Writing:
Advantages and
disadvantages of distance
education

จํานวน
ชัวโมง
๖

ผลการเรียนรู้

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖
   



วัตถุ
ประสงค์
ผูเ้ รียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษ
- ถามตอบและพูดคุยเรืองกิจวัตร
ประจําวันได้
- สือสารในเรืองข้อห้าม กฎ ข้อยกเว้น
ได้
- ถามตอบและพูดคุยเรืองความรู้สกึ
และปฏิกริยาได้
- อภิปรายเรืองข้อดีขอ้ เสียได้

กิ จกรรม
T explains Ss grading
system and introduce
them the classroom
language on p.2 ( 5
min)
Warm-up (2-5 min)
Lesson A (pp.3-5)
1. Vocabulary :
Activities A and B ( 5
min)
2. Language in context :
Activities A and B ( 10
min)
3. Grammar: Activity A
only (30 min)
4. Speaking ; Activity A
only (10 min)
T should give Ss some
ideas how to answer the
questions and then have
them practice in pair.
Lesson B ( pp. 6-7)
1. Interactions: Activities
A B C and D ( 25 min)
2. Listening : Activities A
and B (10 min)
T reviews the classroom

สือ
- Four Corners 3:
Student Book
Unit 1
Education
- Interactive Class
CD

วิ ธีการ
ประเมิ น
สอบย่อย ๕%
Listening; Busy lives
of the students vs.
an office man
Vocabulary: school
subjects / Feelings
and emotions
Grammar: Present
Simple vs. Present
Continuous/ Zero
conditional
Functional
Language:
Expressing
prohibition /
Expressing
obligation
Reading:
Information
exchange about
work
การเขียน ๔% My
school life โดยใช้
- Present Simple
Form
และคําศัพท์จาก
- School subjects
- Afterschool
activities

อาจารย์
ผูส้ อน

อาจารย์
สถาบัน
ภาษา

มคอ. ๓

๒
language and has Ss
make a list of five import
rules for the class. Look
at the example at
Speaking on p. 7
Lesson C (pp.8-9 )
1. Vocabulary : Activity A
and B ( 15 min)
2. Conversation: Activity
A only ( 15 min)
3. Grammar: Activity A
only (30 min)
4. Pronunciation: (5 min)
Lesson D (p.10)
1.Reading: Activities A B
and C (30)
Remind Ss about the
quiz.
Tell Ss to write a 20
sentence story about
“My freshman life”,
hand it in before taking
a quiz.

๓-๔

Personal stories
Grammar:
Past Continuous Past
simple
Vocabulary:
-Sentence Adverbs
-Participle adjectives
Functional Language:
-Announcing news
-Closing a conversation
Communication: Telling

๖

   



ผูเ้ รียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษ
- บรรยายเหตุการณ์ในอดีตได้
- แจ้งข่าวสาร ข้อมูลได้
- ปิ ดการสนทนาได้
- เล่าประสบการณ์ส่วนตัวได้
- บรรยายเหตุการณ์ขบขัน หรือ
ประสบการณ์อดึ อัดได้

Wrap-up (Unit 1) (45
min)
T goes over activities on
p.12 to help Ss ready for
the quiz.
If time allows T can have
the class do activities on
p.11
Quiz 1 : (45 min)
Warm-up (p.13) 3 min

- Four Corners 3:
Student Book
Unit 2
Personal stories
- Interactive Class
CD

สอบย่อย๕%
Listening: Bad
News from Friend
Vocabulary:
Sentence Adverbs /
Participle adjectives
Grammar: Past
Cont. vs Past
simple
Functional
Language:

อาจารย์สถาบัน
ภาษา

มคอ. ๓

๓
story about a past event &
Sharing personal story and
anecdote
Reading/Writing: an
embarrassing experience

Lesson A (pp.14-15)
1. Vocabulary :
Activities A and B ( 5
min)
2. Language in context :
Activities A and B ( 10
min)
3. Grammar: Activity A
only (30 min)
5. Speaking : Activity A
only (10 min)
Lesson B ( pp. 16-17)
1. Interactions: Activities
A B C and D ( 25 min)
2. Listening : Activities A
and B (10 min)
Lesson C (pp.18-19 )
1. Vocabulary : Activity A
and B ( 10 min)
2. Conversation: Activity
A only ( 15 min)
3. Grammar: (15 min)
4. Listening: (5 min)
*** Skip 5 Speaking
Lesson D (pp.10)
1.Reading: Activities A B
and C (20)
2. Writing: Get Ss ready
for the writing
assignment. (20)
Remind Ss about the
quiz.
Tell Ss to write a 10
sentence story about

announcing news
Reading: An
embarrassing
moment
Writing:
An embarrassing
moment
- Past Simple and
Past continuous
- Vocabulary on
p.14 and p.18

มคอ. ๓

๔

๕-๖

Interesting Lives
Grammar:
- Present perfect
- Simple past
Vocabulary:
- Experiences
- Fun things to do
Functional Language:
- Checking meaning
- Clarify meaning
Communication:
-Interview about
experiences
- Information exchange
about unusual habits
Reading/Writing: The life
of an astronaut

๖

   



ผูเ้ รียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษ
- ถามตอบ พูดคุยเกียวกับ
ประสบการณ์ชวี ติ ได้
- ตรวจสอบสร้างความเข้าใจใน
ความหมายของคําและข้อมุลได้
- บรรยายประสบการณ์โดยละเอียดได้
- ถามตอบและพูดคุยเรือง
ประสบการณ์ทน่ี าจดจําได้

“An embarrassing
moment “, hand it in
before taking a quiz.
Wrap-up (45 min)
T goes over activities on
p.22 to help Ss ready for
the quiz.
If time allows T can have
the class do 5 Speaking
on p.19.
Quiz 2 : (45 min)
Warm-up (p.33) 3 min
Lesson A (pp.34-35)
1. Vocabulary :
Activities A and B ( 5
min)
2. Language in context :
Activities A and B ( 10
min)
3. Grammar: Activity A
only (30 min)
Lesson B ( pp. 36-37)
1. Interactions: Activities
A B C and D ( 25 min)
3. Listening : Activities A
and B (10 min)
4. Speaking: Activity A
(15 min)
Lesson C (pp.38-39 )
1. Vocabulary : Activity A
and B ( 10 min)
2. Conversation: Activity
A only ( 15 min)
3. Grammar: (30 min)
4. Speaking: (5 min)

- Four Corners 3:
Student Book
Unit 4
- Interactive Class
CD

สอบย่อย๕%
Listening: Meeting a
famous director
Vocabulary: About
experiences and
fun things to do
Grammar: Present
perfect vs. Simple
past
Functional
Language:
Information
exchange about
experience
Reading: Extreme
trip
Writing:4%
Interesting people,
places, or things
- Present perfect
and Simple past
- Vocabulary on
p.34 and p.38

อาจารย์
สถาบัน
ภาษา

มคอ. ๓

๕
Lesson D (pp.40-41)
1. Skip Reading
2. Listening (5 min)
(p.41)
3. Writing: (p. 41) Get Ss
ready for the writing
assignment. (30)
Remind Ss about the
quiz.
Tell Ss to write a 20
sentence story about
“Interesting people,
places, or things”,
hand it in before taking
a quiz.

๗-๙

Our World Grammar:
- Comparative and
Superlative
Vocabulary:
- Human-made wonders
- Geographical features
Functional Language:
- Expressing disbelieve
- Saying you don’t know
Communication:
- Comparison of different
places
- Discussing about
experiences in different
places Reading/Writing:
Seven Wonders of the
Natural World

๖

   



ผูเ้ รียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษ
- เปรียบเทียบสิงก่อสร้างได้
- บรรยายความรู้สกึ ไม่เชือหรือ คาด
ไม่ถงึ ในเรืองใดเรืองหนึงได้
- บอกผูอ้ นได้
ื ว่าตนไม่ทราบข้อมูล
อะไร
- ถามตอบและพูดคุยเรืองภูมปิ ระเทศ
ได้
- บรรยายสิงมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ
ในท้องถินได้

Lesson D (pp.50-51)
1. Reading (30 min)
2. Listening (5 min)
(p.51)
3. Writing (20 min)
4. Use activity on p.133
(student book) to help Ss
prepare for oral
presentation. (30min).
Tell Ss that a group
presentation “Advice
for foreign visitors”
(Adapted from p.133
activity) will be held in
the next class before
taking a quiz. Ask them
to make a group of

- Four Corners 3:
Student Book
Unit 5
- Interactive Class
CD

สอบย่อย๕%
Listening: Amazing
Spain
Vocabulary: Humanmade wonders /
Geographical
features
Grammar:
Comparative and
Superlative
Functional
Language:
Expressing
disbelieve / saying
you don’t know
Reading: Fact about
subway systems
Group

อาจารย์
สถาบัน
ภาษา

มคอ. ๓

๖

๑๐๑๑

The Environment
Grammar:
- Quantifiers
- First Conditional
Vocabulary:
- Environmental impacts
- Tips to help the
environment
Functional Language:
- Giving an approximate
answer
- Avoiding answering
Communication:
- Discussion about
community environmental
problems
-Talking about cause and
effect Reading/Writing: One
of a Kind Homes

๖

   



ผูเ้ รียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษ
- อภิปรายปั ญหาสภาพแวดล้อมได้
- ให้คําตอบแบบภาพรวมได้
- เลียงการตอบตรงได้
- พูดคุยเรืองความเป็ นไปได้ในอนาคต
ได้
- อภิปรายทางแก้ปัญหาได้

4.They will have 5-7
minutes to present
their advice.

Presentation: 2.5%
Advice for foreign
visitors

Remind Ss about the
quiz.
Group Presentation (45
min)

( Adapted from
p.133 activity)

Quiz 4 (45min)
Lesson A (pp.74-75)
1. Vocabulary :
Activities A and B ( 5
min)
2. Language in context :
Activities A and B ( 10
min)
3. Grammar: Activity A
only (30 min)
5. Speaking: Activity A (
5 min)
Lesson B ( pp. 76-77)
1. Interactions: Activities
A B C and D ( 25 min)
2. Listening : Activities A
and B (10 min)
3. Speaking: Activities A
B C (15 min)
1. Vocabulary : Activity A
( 5 min)
2. Conversation: Activity
A only ( 15 min)
3. Grammar: (30 min)
4. Speaking: (5 min)

- Four Corners 3:
Student Book
Unit 8
- Interactive Class
CD

สอบย่อย๕%
Listening: Working
with Green Energy
Company
Vocabulary:
Environmental
impacts / Tips to
help the
environment
Grammar:
Quantifiers / First
Conditional
Functional
Language: Giving
an approximate
answer / Avoiding
answering
Reading: Helping
the environment
Group
Presentation: 2.5%
Be an optimist!
( Adapted from
p.140 activity)

อาจารย์
สถาบัน
ภาษา

มคอ. ๓

๗
Lesson D (pp.80-81)
1. Reading: Activities A
B and c (30 min)
2. Listening (5 min)
(p.41)
3.Turn to page 139 of
the student book and
have Ss do the
questionnaire.
Get Ss to prepare for
the second group
presentation about how
to save the world or
environmental issues.
The group presentation
will be in the next class
before taking the 5th
quiz. Each group has 5
-10 min.

๑๒๑๓

Living Your Life
Grammar:
- Reflexive pronouns
- Second conditional
Vocabulary:
- Qualities for success
- Separable phrasal verbs
Functional Language:
- Advising against
something
- Considering advice
Communication: Interview
about
- Personal experience
Reading/Writing: Walk

๖

   



ผูเ้ รียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษ
- พูดเรืองของตนเองและเล่า
ประสบการณ์ทเกี
ี ยวข้องกับตนเองได้
- ให้คําแนะนําเพือไม่ให้ปฏิบตั เิ รืองใด
เรืองหนึงได้
- แสดงการยอมรับคําแนะนําได้
- พูดคุยเล่าเรืองในจินตนาการได้
- ถามตอบและพูดคุยเรืองการประสบ
ความสําเร็จในเรืองใดเรืองหนึงได้

Lesson A (pp.94-95)
1. Vocabulary :
Activities A and B ( 10
min)
2. Language in context :
Activities A and B ( 5
min)
3. Grammar: Activity A
only (30 min)
5. Speaking: Activity A (
5 min)
Lesson B ( pp. 96-97)
1. Interactions: Activities
A B C and D ( 30 min)

- Four Corners 3:
Student Book
Unit 10
- Interactive Class
CD

สอบย่อย๕%
Listening:
Personalities at a
Job Interview
Vocabulary:
Qualities for
success / separable
phrasal verbs
Grammar: Reflexive
pronouns / second
conditional
Functional
Language: Advising
against something/
Considering advice

อาจารย์
สถาบัน
ภาษา

มคอ. ๓

๘
across Japan – an
interview

2. Listening : Activities A
and B (5 min)

Reading: What kind
of friend are you?
Writing:4%
An
accomplishment
- Past Simple
- Phrasal Verbs
- Use the questions
on p. 101 as an
outline

Lesson C (pp.98-99 )
1. Vocabulary : Activity A
( 20 min) *** T should
teach Ss some
inseparable phrasal
verbs before teaching
separable phrasal verbs.
2. Conversation: Activity
A only ( 15 min)
3. Grammar: (30 min)
4. Speaking: (20 min)
Lesson D (pp.80-81)
1. Reading ( 30 min)
2. Listening (5 min)
4. Speaking ( 25 min)
3. Writing Get Ss ready
for the writing
assignment. (30)
Remind Ss about the
quiz.
Tell Ss to write a 20
sentence story about
“An accomplishment”,
hand it in before taking
a quiz.

๑๔๑๕

On Vacation Grammar :
Gerunds/ Modals for
necessity and
recommendations
Vocabulary: Vacation
activities / extreme sports

๖

   



ผูเ้ รียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษ
- อภิปรายการเดินทางทีชืนชอบ
- ถามตอบเกียวกับความชอบ
- เตือนความทรงจําเกียวกับบางสิง
หรือบางคน
- พูดคุยเรืองกฎกติกาและแนะนํา

Wrap-up (45 min)
T goes over activities on
p.102 to help Ss ready
for the quiz.
Quiz 6 (45 min)

- Four Corners 3:
Student Book
Unit 12
- Interactive Class
CD

สอบย่อย๕%
Listening: Extreme
Sport
Vocabulary:
Vacation activities /
extreme sports

อาจารย์
สถาบัน
ภาษา

มคอ. ๓

๙
Functional Language:
Asking about preferences /
Reminding someone of
something
Communication: Interview
about vacation activities/
Information about dream
trips
Reading/Writing : “ A Taste
of Cairo” – A food blog

สถานทีได้
- บรรยายการเดินทางในฝั น

Warm-up (p.113) 3 min
Lesson A (pp.114-115)
1. Vocabulary :
Activities A and B ( 5
min)
2. Language in context :
Activities A and B (10
min)
3. Grammar: Activity A
only (30 min)
5. Speaking: Activity A (
5 min)
Lesson B ( pp. 116-117)
1. Interactions: Activities
A B C and D ( 25 min)
2. Listening : Activities A
and B (10 min)
3. Speaking: Activities A
B C (10 min)
Lesson C (pp.118-119 )
1. Vocabulary : Activity A
and B ( 5min)
2. Conversation: Activity
A only ( 15 min)
3. Grammar: (30 min)
4. Speaking: (5 min)
Lesson D (pp.120-121)
1. Skip Reading
2. Writing ( 10 min)
about 5 sentences
3. Listening (5 min)
4. Speaking: (30)
Get Ss ready for the
writing assignment.

Grammar: :
Gerunds/ Modals for
necessity and
recommendations
Functional
Language: Asking
about preferences /
Reminding
someone of
something
Reading: Why We
Travel
Writing: 4%
Dream Trip
- Present Simple
- Gerunds
- Modals

มคอ. ๓

๑๐
Tell Ss to write a 20
sentence story about
“Dream Trip”, hand it in
before taking a quiz.
Remind Ss about the
quiz.
Wrap-up (45 min)
T goes over activities on
p.122 to help Ss ready
for the quiz. If time allow,
do the Reading on p.120
with the class.
Quiz 7 (45 min)

รวม

๑๕

๔๕

๕.๒ แผนการสอนประเมิ นผลการเรียนรู้
ลักษณะการประเมิ น

๑. งานเขียนเดียวในหัวข้อที
กําหนด
๒.งานนําเสนอกลุ่ม
๓.การออกเสียง
๔. การสอบย่อย
๕. การเข้าเรียน
๖..สอบปลายภาค

ผลการเรียนรู้
สัปดาห์ทีประเมิ น
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖
      ๒, ๔, ๖, ๑๐, ๑๔

      ๙, ๑๑
      ๒-๑๕
      ๓,๕,๗,๙,๑๑,๑๓,๑๕
      ๑-๑๕
      ๑๖
รวม

สัดส่วนคะแนน

หมายเหตุ

๒๐
๕
๕
๓๕
๓
๓๒
๑๐๐

หมวดที ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๖.๑

ตําราและเอกสารหลัก
๖.๑.๑ Four Corners 3 by Jack C. Richard and David Bohlke, Cambridge University Press.
๖.๑.๒ List of Words for Pronunciation Practice

๖.๒

๖.๓

เอกสารและข้อมูลสําคัญ
๖.๒.๑ Class CD
๖.๒.๒ ข้อสอบย่อย
๖.๒.๓ คู่มอื ผูเ้ รียน
เอกสารและข้อมูลแนะนํา
๖.๓.๑ www.li.kku.ac.th
๖.๓.๒ www.youtube.com
หมวดที ๗ การประเมิ นและปรับปรุงการดําเนิ นการของรายวิ ชา

๗.๑

การประเมินประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชาโดยนักศึกษา
๗.๑.๑ การประเมินการบรรลุวตั ถุประสงค์ตามรายวิชาทีกําหนดโดยการสอบถามผูเ้ รียนเมือสินสุดการเรียน
ระบบ / แบบสอบถามในชัน
๗.๒ กลยุทธ์การประเมินการสอน
๗.๒.๑ การประเมินการสอนโดยผูเ้ รียน
๗.๒.๒ ผูส้ อนประเมินตนเอง
๗.๒.๓ กลุ่มอาจารย์ผสู้ อนร่วมกันประเมินโดยการพิจารณาจากผลการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนทัง ๕ ด้าน
๗.๒.๔ การประเมินการสอนโดยผูเ้ ชียวชาญ
๗.๓ การปรับปรุงการสอน
๗.๓.๑ การนํ าผลการประเมินการสอนและประเมินประสิทธิผลของรายวิชามาปรับปรุงการสอนหลังสินสุด
การเรียนการสอนของทุกภาคการศึกษา
๗.๔ การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ รายวิ ชาของนักศึกษา
๗.๔.๑ ข้อสอบย่อยออกแบบเพือวัดผลครอบคลุมทุกหัวข้อการสอนและทุกทักษะในบทเรียนนันๆ
๗.๔.๒ งานเขียนเดียวทีมอบหมายออกแบบเพือวัดผลความสามารถในการนําความรูท้ ได้
ี เรียนจากบทเรียน
นันมาใช้ในงานได้อย่างเหมาะสม
๗.๔.๓ งานนําเสนอกลุ่มมีวตั ถุประสงค์เพือให้นักศึกษานํ าความรูท้ เรี
ี ยนมาจากบทเรียนนันมานํ าเสนอเป็ น
ภาษาพูด และเรียนรูก้ ารทํางานร่วมกัน

๒

มคอ. ๓

๗.๔.๔ การสอบออกเสียง ได้รวบรวมคําศัพท์ทปรากฏในบทเรี
ี
ยน และคําศัพท์ทพบว่
ี าเป็ นปั ญหาในการ
ออกเสียงสําหรับนักศึกษา มาเพือให้นักศึกษาได้ฝึกเพือพัฒนาการออกเสียง
๗.๔.๕ สัดส่วนการให้คะแนนมีนําหนักทีการสอบย่อยและการสอบปลายภาค รวมกันเท่ากับร้อยละ 67เพือ
เน้นพัฒนาการของผุเ้ รียนเป็ นรายบุคคลและให้การให้คะแนนมีมาตรฐานเดียวกันในทุกกลุ่มเรียน
๗.๔.๖ การให้คะแนนงานเขียน งานนํ าเสนอกลุ่ม และการออกเสียง มี rubric ทีชัดเจนการเพือให้คะแนนมี
มาตรฐานเดียวกันในทุกกลุ่มเรียน
๗.๔.๗ ข้อ สอบย่อยมาพร้อมกับ COURSE BOOK จึงมีเ นือหาครอบคลุมวัตถุประสงค์การเรียนรู้ทุ ก
ประการ
๗.๔.๘ ข้อสอบปลายภาคเป็ นข้อสอบมาตรฐาน KEPT ทีออกแบบเพือวัดสมิทธิภาพในการใช้ภาษาอังกฤษ
หลังจากผ่านการเรียนรูแ้ ล้ว
๗.๔.๑๐ กระบวนการเก็บคะแนนระหว่างการเรียนการสอนมีแบบฟอร์มเดียวกันและมีการทวนสอบความ
ถูกต้องโดยผูป้ ระสานงานรายวิชาก่อนการตัดเกรด การคํานวณผลการเรียน
๗.๕ การดําเนิ นการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชา
๗.๕.๑ ประเมินกระบวนการเรียนรูจ้ ากการสอบถามนักศึกษา ประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนและ การ
ประเมินผลวิชาโดยกลุ่มอาจารย์ผสู้ อน
๗.๕.๒ ประเมินผลสัมฤทธิการเรียนรูข้ องนักศึกษาโดยอาจารย์ผสู้ อน กลุ่มอาจารย์ผสู้ อน และผูเ้ ชียวชาญ
๗.๕.๓ มีกระบวนการให้นักศึกษาสามารถขอตรวจสอบผลการประเมินผลสัมฤทธิการเรียนรู้ของนักศึกษา
ได้เป็ นแต่ละกรณีโดยผ่านคณะกรรมการ
๗.๕.๔ ประมวลผลและวิเคราะห์การประเมินกระบวนการเรียนรู้ และประเมินผลสัมฤทธิของวิชา เพือ
วางแผนปรับปรุงกระบวนการเรียนรูแ้ ละการประเมินผลสัมฤทธิการเรียนรูห้ ลังสินสุดการเรียนการสอนทุก
ภาคการศึกษา เพือนําผลการปรับปรุงไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาต่อไป

3
มคอ. ๓
แผนทีแสดงการกระจายผลการเรียนรู้ความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิ ชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รายวิ ชาในหมวดวิ ชาศึกษาทัวไป
กลุ่มวิ ชาภาษาอังกฤษ

000 101 ภาษาอังกฤษเพือการสือสาร

1.คุณธรรม จริยธรรม

1.1

1.2

1.3







1.4


1.5



2.3

3.1

3.2

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.1 4.2 4.3









3.ทักษะ
ทางปัญญา

2.ความรู้

1.6

2.1 2.2
  

1.1 มีวนิ ัย
1.2 มีความรับผิดชอบ
1.3 ซือสัตย์สจุ ริต
1.4 เสียสละ
1.5 เป็ นแบบอย่างทีดี
1.6 สามารถจัดการปั ญหาทางคุณธรรม จริยธรรม
2.1 วิทยาศาสตร์ / คณิตศาสตร์
2.2 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
2.3 มนุษย์/สังคม

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
4.2 ความรับผิดชอบต่อตนเอง
4.3 ความรับผิดชอบต่อสังคม

3.1 ค้นหาข้อเท็จจริง ทําความเข้าใจ ประเมินข้อมูล การใช้ขอ้ มูล
3.2 แก้ปัญหาทีซับซ้อน

5.1 ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข
5.2 ทักษะการสือสาร
5.3 ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ



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

  



