
                รายละเอียดของรายวิชา 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

สถาบนัภาษา 

หมวดที� ๑ ข้อมูลทั �วไป 

๑.๑ รหสัและชื�อรายวิชา 

 ๐๐๐ ๑๐๓          ภาษาองักฤษทางวิชาการ ๒ 

 000 103          English for Academic Purposes II 
๑.๒ จาํนวนหน่วยกิต 

๓ (๓-๐-๖)   

๑.๓ หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

วชิาศกึษาทั �วไป 
 

๑.๔ อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ู้สอน 

      อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิา: อาจารยป์ระจาํสถาบนัภาษา 
      อาจารยผ์ูส้อน: อาจารยป์ระจําสถาบนัภาษา และอาจารยพ์เิศษสถาบนัภาษา 

 

๑.๕ ภาคการศึกษา / ชั �นปีที�เรียน 

ภาคการศกึษาตน้ ปลาย และฤดรูอ้น  

สาํหรบันกัศกึษาหลกัสูตรปรญิญาตรทีุกหลกัสตูร 

๑.๖ รายวิชาที�ต้องเรียนมาก่อน  (pre-requisite) 

๐๐๐ ๑๐๒ ภาษาองักฤษทางวชิาการ ๑ 

๑.๗ รายวิชาที�ต้องเรียนพร้อมกนั (co-requisites) 

ไม่ม ี

๑.๘ สถานที�เรียน 

 มหาวทิยาลยัขอนแก่น  

๑.๙ วนัที�จดัทาํหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครั �งล่าสุด 

 วนัที� ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
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หมวดที� ๒ จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
 

๒.๑ จดุมุ่งหมายของรายวิชา  

เมื�อสิ�นสุดการเรยีนการสอนวชิานี� นกัศกึษา 
๑. มคีวามรูท้างภาษาองักฤษ ดา้นหลกัการอ่าน การฟัง การเขยีน การพูด ดา้นโครงสรา้งภาษาองักฤษ 

และคําศพัท ์ที�ใชท้างวชิาการ  

๒. ใชภ้าษาองักฤษเพื�อคน้ควา้ขอ้มลู และสามารถถ่ายทอดขอ้มลูหรอืความรูท้ี�ไดม้านั �นทางการพูด การ
เขยีน และการนําเสนอเป็นภาษาองักฤษได ้

๓. มทีกัษะในการคดิเชงิวพิากษ์ (critical thinking skills) และวเิคราะหว์จิารณ์ดว้ยภาษาองักฤษ 
๔. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสื�อสารดว้ยภาษาองักฤษ  

๕. มวีนิัย ซื�อสตัย ์รบัผดิชอบต่อตนเอง ผูอ้ื�น และสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ื�นได ้

 

๒.๒ วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 

       พื�นฐานความรูท้างโครงสรา้งภาษาองักฤษ คาํศพัท ์และทกัษะ ทั �ง 4 ทกัษะ คอืการฟัง พดู อ่าน 

เขยีน เป็นกลไกสาํคญัในการนําไปประยกุต์ใชใ้นบรบิททางวชิาการ เพื�อใหส้ามารถออกไปประกอบ
อาชพีไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ประกอบกบัการฝึกฝนการทํางานร่วมกบัผูอ้ื�น เพื�อฝึกความรบัผดิชอบ 

ความซื�อสตัย ์และการศกึษาคน้ควา้ความรูด้ว้ยตนเอง โดยใชภ้าษาองักฤษเป็นสื�อนํา อนัจะทําใหเ้กดิ

การเรยีนรูท้ี�ย ั �งยนื 
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หมวดที� ๓ ลกัษณะและการดาํเนินการ 
 

๓.๑ คาํอธิบายรายวิชา  

การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษขั �นสูง ภาษาองักฤษขั �นสูงสาํหรบัใชส้่วนตวัและทางวชิาการ 

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

๓.๒ จาํนวนชั �วโมงที�ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบติั /ฝึกภาคสนาม/ฝึกงาน การศึกษาด้วยตนเอง 

๔๕ ๐ ๐ ๙๐ 

๓.๓ จํานวนชั �วโมงต่อสัปดาห์ที�อาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น

รายบุคคล 

     การใหค้ําปรกึษาแก่นักศกึษาในรายวชิานี�ม ี๒ รปูแบบคอื (๑) การให้คําปรกึษาโดยตรงในห้องเรยีน

หรอืโดยการนัดพบอาจารย ์ประมาณสปัดาหล์ะ ๑ ชั �วโมง และ (๒) การใหค้ําปรกึษาผ่านเครอืข่ายสงัคม
ออนไลน์ หรอืโทรศพัทม์อืถอื ประมาณสปัดาหล์ะ ๑ ชั �วโมง   
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หมวดที� ๔ การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

๔.๑ คณุธรรม จริยธรรม 

๔.๑.๑   คณุธรรม จริยธรรมที�ต้องพฒันา: 

           ๔.๑.๑.๑ มวีนิัยต่อการเรยีน ตรงต่อเวลา และส่งงานตามเวลาที�กําหนด 

           ๔.๑.๑.๒ มคีวามรบัผดิชอบต่องานที�ไดร้บัมอบหมาย รบัผดิชอบต่อตนเอง และต่อส่วนรวม 
           ๔.๑.๑.๓ ไม่คดัลอกผลงานของผูอ้ื�น และอ้างเป็นของตนเอง 

           ๔.๑.๑.๔ มเีหตุผล และรบัฟังความเหน็ผูอ้ื�นอย่างมเีหตุผล 

 ๔.๑.๒ วิธีการสอน 

      ๔.๑.๒.๑ การตรวจสอบการเขา้เรยีน และกําหนดการส่งงาน        

      ๔.๑.๒.๒ เปิดโอกาสใหม้กีารทํางานกลุ่มเป็นกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย  และมกีารเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  
          ๔.๑.๒.๓ บรรยายสอดแทรกคุณธรรม จรยิธรรมในสื�อการเรยีนและกจิกรรมการเรยีน และยกตวัอย่าง 

                  กรณีศกึษาที�ขาดความรบัผดิชอบต่อหน้าที�และประพฤตผิดิจรรยาบรรณทั �งในดา้น 

                  วชิาชพีและเรื�องทั �วๆ ไป 
      ๔.๑.๒.๔ เปิดโอกาสใหน้ักศกึษามกีารตั �งคําถาม ตอบคาํถาม หรอืแสดงความคดิเหน็ในกจิกรรมการ 

                  เรยีน รวมทั �งในประเดน็ที�เกี�ยวขอ้งกบัคุณธรรม จรยิธรรม ในชั �นเรยีนตามโอกาสต่างๆ     
         ๔.๑.๒.๕ อาจารยป์ฏบิตัตินเป็นตวัอย่าง เรื�องการตรงต่อเวลา การรบัฟังความเหน็ของนักศกึษา และ 

                     การกระตุ้นใหน้ักศกึษาแสดงความคดิเหน็และรบัฟังความคดิเหน็ของเพื�อนนักศกึษาดว้ยกนั  

 ๔.๑.๓  วิธีการวดัและประเมินผล 

          ๔.๑.๓.๑ การสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้เรยีน พฤตกิรรมในชั �นเรยีน การมสี่วนร่วมและการส่งงาน 

            ๔.๑.๓.๒ งานที�มอบหมาย   

๔.๒ ความรู้ 

   ๔.๒.๑ ความรู้ที�ต้องพฒันา 

            ๔.๒.๑.๑ มคีวามรูด้า้นโครงสรา้งภาษาองักฤษ คําศพัท ์
            ๔.๒.๑.๒ มคีวามรูด้า้นหลกัการอ่าน การฟัง การพูด การเขยีน การนําเสนอ 

            ๔.๒.๑.๓ มทีกัษะการใช้ภาษาในการอ่าน การฟัง การพดู การเขยีน การนําเสนอ การวเิคราะห ์ 

 

    ๔.๒.๒  วิธีการสอน 

               ๔.๒.๒.๑ การเรยีนรูโ้ดยการบรรยาย (Lecture)  

  ๔.๒.๒.๒ การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง (Self-study) 
  ๔.๒.๒.๓ การเรยีนรูแ้บบร่วมมอืกนัเรยีนรู ้(Co-operative Learning) 

  ๔.๒.๒.๔ การเรยีนรูจ้ากการทําโครงงาน (Project-based Learning) 
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    ๔.๒.๓  วิธีการวดัและประเมินผล 

              ๔.๒.๓.๑ งานที�มอบหมาย ทั �งงานเดี�ยว งานคู่ และงานกลุ่ม 
              ๔.๒.๓.๒ งานนําเสนอและโครงงาน  

              ๔.๒.๓.๓ การสอบย่อย 

              ๔.๒.๓.๔ การสอบปลายภาค  
              ๔.๒.๓.๕ การสงัเกตการมสี่วนร่วมและการโตต้อบในชั �นเรยีนของนกัศกึษาโดยอาจารยผ์ูส้อน  

๔.๓ ทกัษะทางปัญญา 

 ๔.๓.๑   ทกัษะทางปัญญาที�ต้องพฒันา 

           ๔.๓.๑.๑ ทกัษะการคดิเชงิวพิากษ์ (critical thinking skills) การวเิคราะหข์อ้มลูและใชเ้หตุผล 
           ๔.๓.๑.๒ ทกัษะการสงัเคราะหค์วามรูท้างภาษา เพื�อสื�อสารในบรบิทต่างๆ  

   ๔.๓.๒   วิธีการสอน 

   ๔.๓.๒.๑ ใหท้ํางานเป็นกลุ่มหรอืเป็นรายบุคคล  

             ๔.๓.๒.๒ ใหฝึ้กนําเสนอและอภปิราย 
             ๔.๓.๒.๓ การฝึกแสดงความคดิเหน็ในสถานการณ์ต่างๆที�กําหนด 

  ๔.๓.๓  วิธีการวดัและประเมินผล 

           ๔.๓.๓.๑ แบบฝึกหดัและแบบทดสอบย่อย 
           ๔.๓.๓.๒ นําเสนอผลงาน 

           ๔.๓.๓.๓ การสอบปลายภาค  

๔.๔ ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ  

 ๔.๔.๑   ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบที�ต้องการพฒันา  

            ๔.๔.๑.๑ มคีวามรบัผดิชอบในการทํางานที�ไดร้บัมอบหมายทั �งรายบุคคลและงานกลุ่ม 

            ๔.๔.๑.๒ สามารถปรบัตวัในการทํางานร่วมกบัผูอ้ื�นได ้

            ๔.๔.๑.๓ วางตวัและร่วมแสดงความคดิเหน็ในกลุ่มไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 

  ๔.๔.๒   วิธีการสอน 

            ๔.๔.๒.๑  จดักจิกรรมที�เปิดโอกาสใหน้ักศกึษาไดป้ฏสิมัพนัธก์บันักศกึษาและบุคคลอื�นทั �ง    
               ภายในและภายนอกชั �นเรยีน 

            ๔.๔.๒.๒  มอบหมายงานกลุ่มที�นักศกึษาต้องรบัผดิชอบร่วมกนั 

 

 ๔.๔.๓   วิธีการวดัและประเมินผล 

           ๔.๔.๓.๑ ประเมนิจากการมสี่วนร่วมในชั �นเรยีน  

           ๔.๔.๓.๒ ประเมนิความรบัผดิชอบจากรายงานกลุ่ม 
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๔.๕ ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื�อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ๔.๕.๑   ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื�อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที�ต้องพฒันา 

            ๔.๕.๑.๑ สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการศกึษาคน้ควา้ โดยใชภ้าษาองักฤษ 

            ๔.๕.๑.๒ สามารถนําเสนอโดยใชภ้าษาและเทคโนโลย ีไดอ้ยา่งเหมาะสม  
      

  ๔.๕.๒   วิธีการสอน 

               ๔.๕.๒.๑  ใช ้PowerPoint ประกอบการเรยีนการสอนในชั �นเรยีน 

             ๔.๕.๒.๒ การสอนโดยนําเสนอขอ้มลูที�มาจากอนิเทอรเ์น็ต เพื�อเป็นตวัอย่างในการใชส้ารสนเทศ     

               ในการคน้ควา้ขอ้มลู     
             ๔.๕.๒.๓ การมอบหมายงานที�ตอ้งมกีารสบืคน้ขอ้มลูดว้ยสารสนเทศ 

             ๔.๕.๒.๔ การมอบหมายงานที�ตอ้งมกีารเสนอทั �งในรปูเอกสารและการพูดประกอบสื�อ   
                         เทคโนโลย ี

  ๔.๕.๓   วิธีการประเมิน  

            ๔.๕.๓.๑  ประเมนิจากคุณภาพและเนื�อหาของงานที�ไดร้บัมอบหมาย 

           ๔.๕.๓.๒  ประเมนิจากความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยใีนการนําเสนอโครงงาน 
           ๔.๕.๓.๓  ประเมนิจากทกัษะการใชภ้าษาพดูในการรายงานหน้าชั �น 

 



หมวดที� ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๕.๑ แผนการสอน 

 สปัดาห์

ที� 
หวัข้อ จาํนวน 

ชั �วโมง 
ผลการเรียนรู้ วตัถ ุ

ประสงค์ 

กิจกรรม สื�อ วิธีการ 

ประเมิน 

อาจารย์

ผูส้อน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ 
๑-๔ Reading  

 

 Evaluating 
information   

 Arguments  

 Fact and 
Opinion  

 Reading 
critically  

 Evaluating 
arguments  

๑๒   ๑. ประเมนิและ
วเิคราะหค์วาม

น่าเชื�อถอืของขอ้มลู

ภาษาองักฤษที�ไดร้บั
จากแหล่งต่างๆได ้ 

๒. พดูแสดงความ
คดิเหน็และถามความ

คดิเหน็จากผูอ้ื�นจาก

เรื�องที�อ่านได ้
๓. อ่านจบัใจความ ระบุ

ขอ้โตแ้ยง้ (argument) 
ของผูเ้ขยีน และ

คาดการณ์ขอ้โตแ้ยง้

ตรงขา้ม (counter 
argument) จากเรื�องที�

อ่านได ้  
๔.แยกแยะระหว่าง

ขอ้เทจ็จรงิกบั

ขอ้คดิเหน็ได ้(fact and 

 อธบิาย
รายละเอยีดและ

วตัถุประสงคข์อง
รายวชิา 

 กจิกรรมการ
อ่านและ

อภปิรายภายใน

กลุ่มย่อย 

 การบรรยาย 

 การอภปิราย
ระหว่างกลุ่ม  

 การนําเสนอ
ผลงานเป็น

ภาษาองักฤษ  

 กจิกรรมการ

อ่านหนังสอืนอก
เวลา  

 กจิกรรมสมดุ

๑. Power 
Point 

๒. หนังสอื

เรยีน 
Reading  

๓.
พจนานุกรม 

๔. บทความ

จาก
อนิเทอรเ์น็ต  

๕. หนังสอื
อ่านนอกเวลา  

 

๑. งาน
มอบหมาย 

๒. สงัเกต

จากการมี
ส่วนร่วมใน

การทํางานคู่
หรอืกลุ่ม 

๓. สงัเกต

การมสี่วน
ร่วมในชั �น

เรยีน  
๔. การ

อภปิราย

ระหว่างกลุ่ม 
๕. การ

นําเสนอ
ผลงาน 

๖. การสอบ

ย่อย 

อาจารย์
สถาบนั

ภาษา 
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opinion)  

๕. คดิ วเิคราะห ์ตั �ง
คาํถาม เกี�ยวกบั

ขอ้เทจ็จรงิที�ไดร้บัจาก

ขอ้มลูหรอืข่าวสารที�
อ่านได ้ 

๖. มทีกัษะเบื�องตน้ใน
การอ่านอยา่งมี

วจิารณญาณ (critical 

reading skills)  
๗. รูค้ําศพัทท์าง

วชิาการในระดบัปาน
กลาง  

บนัทกึคําศพัท ์ 

(vocabulary 
diary)   

๗. การสอบ

ปลายภาค 
 

๕-๘  Writing  

Classification 

Essay Writing  

 Parts of an 

essay 

 Body 

paragraph 
and graphic 

organizer 

๑๒   ๑. มคีวามเขา้ใจและ
สามารถระบุประเภท

และองคป์ระกอบของ 

essay   
๒. เขยีน introductory 

paragraph ได ้ 
๓. เขยีน outline ได ้ 

๔. มคีวามเขา้ใจเรื�อง 

body paragraph และ
สามารถทํา graphic 

 การบรรยาย 

 งานเขยีนเดี�ยว 

 งานเขยีนกลุ่ม 

 กจิกรรม

อภปิรายกลุ่ม  

 การเรยีนรูด้ว้ย

ตนเอง  

 กจิกรรม peer 

editing  

๑. Power 
Point 

๒. ใบงาน 

๓. ตําราหลกั 
๔. ตวัอยา่ง 

essay  
๕. 

แบบฝึกหดั 

 

๑. งาน
มอบหมาย 

๒. สงัเกต

จากการมี
ส่วนร่วมใน

การทํางานคู่
หรอืกลุ่ม 

๓. สงัเกต

การมสี่วน
ร่วมในชั �น

อาจารย์
สถาบนั

ภาษา 
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 Building body 

paragraph 

 Making 

outline  

 Peer editing  

Grammar   

 Transitional 
expressions  

 Conjunctions  

 Fragment 
and run-on 

sentences  

 

organizer  

๕. สามารถทําการ
อภปิรายกลุ่มจากเรื�องที�

เขยีน  

๖. มคีวามเขา้ใจหลกั
ไวยากรณ์ที�เกี�ยวขอ้ง

กบัการเขยีน essay  

 แบบฝึกหดั เรยีน  

๔. การ
อภปิราย

ระหว่างกลุ่ม 

๕. การสอบ
ปลายภาค 

 
 

๙-๑๒ Speaking & 

Listening  

 Are we 

responsible 
for the world 

we live in? 

 Your first 

date: dos 
and don’ts  

๑๒   ๑. สามารถอนุมาน

ทศันะของผูพู้ดจาก

เรื�องที�ฟัง 
๒. สามารถใช้

พจนานุกรมเพื�อคน้หา
คาํศพัทท์ี�เหมาะสมกบั

บรบิท 

๓. มคีวามเขา้ใจและ
สามารถใชไ้วยากรณ์ที�

เหมาะสม เช่น tag 

 แบบฝึกหดั 

 การบรรยาย 

 กจิกรรม 

role-play  

 การทํางาน

กลุ่ม 

 การนําเสนอ

ผลงาน   

 กจิกรรมการ

๑. Power 

Point 

๒. ใบงาน 
๓. ตําราหลกั 

๔. Audio CD  
๕. 

แบบฝึกหดั 

 

๑. งาน

มอบหมาย 

๒. สงัเกต
จากการมี

ส่วนร่วมใน
การทํางาน

เดี�ยวหรอื

กลุ่ม 
๓. สงัเกต

การมสี่วน

อาจารย์

สถาบนั

ภาษา 
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 Can money 

buy 
happiness?  

 
  

questions, 

comparison.    
๔. สามารถใช้

ภาษาองักฤษในการนํา

การอภปิรายกลุ่มได ้
(leading a discussion)  

๕. สามารถใช้
ภาษาองักฤษในการ

นําเสนอผลงานไดอ้ย่าง

เหมาะสม  
 

โตว้าท ี 

 
 

 

 
 

ร่วมในชั �น

เรยีน  
๔. การ

อภปิราย

ระหว่างกลุ่ม 
๕. การ

นําเสนอ
ผลงาน 

๖. การสอบ

ปลายภาค 

๑๓-
๑๕ 

Independent 

Learning  

 

 Cultural 

differences  

 Essay writing  

๙   ๑. ใชส้ื�อสารสนเทศใน

การศกึษาดว้ยตนเองได ้ 
๒. มคีวามเขา้ใจและ

สามารถอธบิายถงึ
ความแตกต่างระหว่าง

วฒันธรรมของชาติ

ต่างๆ 
๓.ใชภ้าษาองักฤษเป็น

สื�อในการเขา้ถงึขอ้มลู
ดา้นวฒันธรรมของชาติ

ต่างๆ ในการศกึษาดว้ย

ตนเอง 
๓. รวบรวม วเิคราะห ์

 ใบงาน
โครงงาน 

 การศกึษา
ดว้ยตนเองตาม

หวัขอ้ที�กําหนด 

 การพบ
อาจารยท์ี�

ปรกึษา
โครงงาน 

 การทํางาน
กลุ่ม 

 

๑. ใบงาน 

๒. เวบ็ไซต์
ต่างๆ เช่น 

สถาบนัภาษา 
www.li.kku.a

c.th,  

www.YouTu
be.com 

๓. ตวัอย่าง
ผลงาน

สารสนเทศ

ของนกัศกึษา
รุ่นก่อน 

๑. บนัทกึ

ความก้าวหน้
าโครงงาน

โดยอาจารยท์ี�
ปรกึษา 

๒. ผลงาน

สารสนเทศ 
๓. การสอบ

ย่อย 
 

อาจารย์

สถาบนั
ภาษา 

http://www.li.kku.ac.th/
http://www.li.kku.ac.th/
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สงัเคราะหข์อ้มลูที�ไดร้บั

เรื�องความแตกต่างทาง
วฒันธรรมและสามารถ

ประมวลเป็นผลงาน

สารสนเทศได ้  
๔. ใชค้วามรูด้า้นการ

เขยีนเรยีงความ 
(essay) ในการเขยีน

เกี�ยวกบัหวัขอ้ทาง

วฒันธรรมได ้ 
 

๔. แบบ

บนัทกึ
ความก้าวหน้

าโครงงาน  

 
 

 
 

รวม ๑๕  ๔๕            

๕.๒ แผนการสอนประเมินผลการเรียนรู้ 
ลกัษณะการประเมิน 

 

ผลการเรียนรู ้ สปัดาหที์�ประเมิน สดัส่วนคะแนน หมายเหต ุ

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖  

๑. งานนําเสนอกลุ่มและโครงงาน   ๗, ๑๒, ๑๕ ๑๙%  

๒.งานเขยีนกลุ่ม/เดี�ยวในหวัขอ้ที�

กําหนด 

 ๒, ๔, ๖, ๑๐, ๑๓  ๑๗%  

๓.การอภปิรายกลุ่ม  ๒, ๕, ๑๓ ๑๐%  

๔. การสอบย่อย    ๓, ๕, ๑๑, ๑๔ ๑๐%  

๕. งานมอบหมายอื�นๆ  ๗, ๑๒, ๑๕ ๘%  

๖.สอบปลายภาค    ๑๖ ๓๒%  

๗. การเขา้เรยีนและความตรงต่อเวลา     ๑-๑๕ ๔%  

รวม        ๑๐๐%  



หมวดที� ๖ ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

๖.๑ ตาํราและเอกสารหลกั 

   ๖.๑.๑ เอกสารประกอบการเรียน Reading สถาบนัภาษา มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

   ๖.๑.๒ เอกสารประกอบการเรียน Writing สถาบนัภาษา มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

    ๖.๑.๓  หนังสือ Q: Skills for Success – Listening and Speaking, Oxford University Press  

๖.๒ เอกสารและข้อมูลสาํคญั 

   ๖.๒.๑ Class CD 
   ๖.๒.๒ ใบงาน 

   ๖.๒.๓ www.li.kku.ac.th  
   ๖.๒.๔ ขอ้สอบย่อย 

   ๖.๒.๕ คู่มอืผูส้อน 

   ๖.๒.๖ คู่มอืผูเ้รยีน  

๖.๓ เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

๖.๓.๑ Wikipedia 

    ๖.๓.๒ www.Youtube 

     ๖.๓.๒  http://dic.longdo.com 

 

หมวดที� ๗ การประเมินและปรบัปรงุการดาํเนินการของรายวิชา 
 

๗.๑ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

๗.๑.๑ การประเมนิการบรรลุวตัถุประสงคต์ามรายวชิาที�กําหนดโดยการสอบถามผูเ้รยีนผ่านระบบเมื�อ
สิ�นสุดการเรยีน 

๗.๑.๒ การประเมนิโดยใหน้ักศกึษาตอบแบบประเมนิในหอ้งเรยีนเมื�อสิ�นสุดการเรยีน  

๗.๒ กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

๗.๒.๑ การประเมนิการสอนโดยผูเ้รยีน 
๗.๒.๒ ผูส้อนประเมนิตนเอง 

๗.๒.๓ กลุ่มอาจารยผ์ูส้อนร่วมกนัประเมนิโดยการพจิารณาจากผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนทั �ง ๕ ดา้น 
๗.๒.๔ ผูท้รงคุณวุฒปิระเมนิการสอน 

๗.๓ การปรบัปรงุการสอน 

๗.๓.๑ การนําผลการประเมนิการสอนและประเมนิประสทิธผิลของรายวชิามาปรบัปรุงการสอนหลงัสิ�นสุด

การเรยีนการสอนของทุกภาคการศกึษา 
 

http://www.li.kku.ac.th/
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๗.๔ การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ� รายวิชาของนักศึกษา 

๗.๔.๑  มกีารทวนวตัถุประสงค ์สดัส่วนเนื�อหาบทเรยีนในการเรยีนการสอนก่อนการออกขอ้สอบ และ
สดัส่วนของเนื�อหาในการสอบใหต้รงตามวตัถุประสงค ์ 

๗.๔.๒ มกีารทวนการให้นํ�าหนักคะแนนและการกําหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์

และสดัส่วนเนื�อหา 
๗.๔.๓ มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิ �ของนกัศกึษาในรายวชิาโดยอาจารยผ์ูส้อน กลุ่มอาจารยผ์ูส้อน และ

คณะกรรมการตามลําดบั 

๗.๔.๔ กระบวนการเกบ็คะแนนระหว่างการเรยีนการสอนมแีบบฟอรม์และ rubric ที�ชดัเจน และมกีารทวน
สอบความถูกต้องโดยผูป้ระสานงานรายวชิาก่อนการคํานวณผลการเรยีน  

๗.๕ การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 

๗.๕.๑ ประเมนิกระบวนการเรยีนรูจ้ากการสอบถามนักศกึษา ประเมนิการสอนของอาจารยผ์ู้สอนและ การ
ประเมนิผลวชิาโดยกลุ่มอาจารยผ์ูส้อน  

๗.๕.๒ ประเมินผลสัมฤทธิ �การเรียนรู้ของนักศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน กลุ่มอาจารย์ผู้สอน และ

คณะกรรมการ 
๗.๕.๓ มกีระบวนการให้นักศกึษาสามารถขอตรวจสอบผลการประเมนิผลสมัฤทธิ �การเรยีนรู้ของนักศกึษา

ไดเ้ป็นแต่ละกรณโีดยผ่านคณะกรรมการ 
๗.๕.๔ ประมวลผลและวิเคราะห์การประเมนิกระบวนการเรยีนรู้ และประเมนิผลสมัฤทธิ �ของวชิา เพื�อ

วางแผนปรบัปรุงกระบวนการเรยีนรูแ้ละการประเมนิผลสมัฤทธิ �การเรยีนรูห้ลงัสิ�นสุดการเรยีนการสอนทุก

ภาคการศกึษา เพื�อนําผลการปรบัปรุงไปใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนภาคการศกึษาต่อไป  
๗.๕.๕ ศึกษา มคอ.๓ และ มคอ.๕ ของภาคการศกึษาที�ผ่านมาเพื�อปรบัปรุงกระบวนการเรยีนรู ้ และ

ประเมนิผลสมัฤทธิ �ของวชิาและนําไปใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนภาคการศกึษา ต่อไป 
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แผนที�แสดงการกระจายผลการเรียนรู้ความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรบัผิดชอบหลกั   ความรบัผิดชอบรอง 

 

 
1.1 มวีนิัย 

1.2 มคีวามรบัผดิชอบ  
1.3 ซื�อสตัยส์จุรติ  
1.4 เสยีสละ 
1.5 เป็นแบบอย่างที�ด ี
1.6 สามารถจดัการปัญหาทางคณุธรรม จรยิธรรม 
 
 
2.1 วทิยาศาสตร ์/ คณิตศาสตร ์        4.1 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล 
2.2 เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร       4.2 ความรบัผดิชอบต่อตนเอง 
2.3 มนุษย/์สงัคม          4.3 ความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
 
3.1 คน้หาขอ้เทจ็จรงิ ทําความเขา้ใจ ประเมนิขอ้มูล การใชข้อ้มลู     5.1 ทกัษะวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 
3.2 แกปั้ญหาที�ซบัซอ้น         5.2 ทกัษะการสื�อสาร 
           5.3 ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั �วไป 
กลุ่มวิชาภาษาองักฤษ 

1.คณุธรรม  จริยธรรม 2.ความรู ้
3.ทกัษะ

ทางปัญญา 

4. ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่าง 

บุคคลและความ

รบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การสื�อสาร

และ 

การใช้เทคโนโลยี 

 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 

000 103  ภาษาองักฤษทางวชิาการ ๒                  


	หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
	�หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดำเนินการ
	หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
	หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

