รายละเอียดของรายวิ ชา
มหาวิ ทยาลัยขอนแก่น
สถาบันภาษา
หมวดที ๑ ข้อมูลทัวไป
๑.๑

รหัสและชือรายวิ ชา

๐๕๐ ๑๐๖
050 106

การเขียนภาษาอังกฤษขันพืนฐาน
English for Basic Writing

๑.๒

จํานวนหน่ วยกิ ต
๓ (๓-๐-๓)

๑.๓

หลักสูตรและประเภทของรายวิ ชา
วิชาศึกษาทัวไป
อาจารย์ผร้ ู บั ผิดชอบรายวิ ชาและอาจารย์ผ้สู อน
อาจารย์สถาบันภาษา อาจารย์ประจําและอาจารย์พเิ ศษสถาบันภาษา
ภาคการศึกษา / ชันปี ทีเรียน
ภาคการศึกษาต้น ปลาย

๑.๔
๑.๕

เป็ นวิชาศึกษาทัวไป สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

๑.๖
๑.๗
๑.๘
๑.๙

รายวิ ชาทีต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite)
๐๐๐ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษทางวิชาการ ๒
รายวิ ชาทีต้องเรียนพร้อมกัน (co-requisites)
ไม่ม ี
สถานทีเรียน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันทีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิ ชาครังล่าสุด
วันที ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖

มคอ. ๓

๒
๒.๑

๒.๒

หมวดที ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
จุดมุ่งหมายของรายวิ ชา
เมือสินสุดการเรียนการสอนวิชานี นักศึกษา
๑. มีความรูท้ างภาษาอังกฤษ ด้านหลัก การเขียน ด้านโครงสร้างภาษาอังกฤษ และคําศัพท์ ทีใช้ทาง
วิชาการ
๒. สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพือค้นคว้าข้อมูล และสามารถถ่ายทอดข้อมูลหรือความรูท้ ได้
ี มานัน
ทางการเขียนภาษาอังกฤษ
๓. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการนําเสนอ
๔. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสือสารด้วยภาษาอังกฤษ และวิเคราะห์วจิ ารณ์ในระดับ
เบืองต้น
๕. มีวนิ ัย ซือสัตย์ รับผิดชอบต่อตนเอง ผูอ้ นื และสามารถทํางานร่วมกับผูอ้ นื
วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิ ชา
พืนฐานความรูด้ ้านการเขียนภาษาอังกฤษ เป็ นกลไกสําคัญในการนํ าไปประยุกต์ใช้ในบริบททาง
วิชาการ เพือให้สามารถออกไปประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับการฝึกฝนการทํางาน
ร่วมกับผูอ้ นื เพือฝึกความรับผิดชอบ ความซือสัตย์ และการศึกษาค้นคว้าความรูด้ ว้ ยตนเอง โดยใช้
ภาษาอังกฤษเป็ นสือนํ า อันจะทําให้เกิดการเรียนรูท้ ยัี งยืน
หมวดที ๓ ลักษณะและการดําเนิ นการ

๓.๑

คําอธิ บายรายวิ ชา
การศึกษาโครงสร้างประโยค และการฝึกการเขียนในระดับประโยคและย่อหน้า
Study of sentence structures, and practice of writing sentences and paragraph

๓.๒

๓.๓

จํานวนชัวโมงทีใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริ ม

การฝึ กปฏิ บตั ิ /ฝึ กภาคสนาม/ฝึ กงาน

การศึกษาด้วยตนเอง

๔๕

๐

๐

๙๐

จํา นวนชัวโมงต่ อ สัป ดาห์ ที อาจารย์ใ ห้ ค ํา ปรึ ก ษาและแนะนํ า ทางวิ ช าการแก่ นั ก ศึ ก ษาเป็ น
รายบุคคล
การให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาในรายวิชานีมี ๒ รูปแบบคือ (๑) การให้คําปรึกษาโดยตรงในห้องเรียน
หรือด้ว ยการนัดพบอาจารย์ททีี ทํางาน ประมาณสัปดาห์ละ ๑ ชัวโมง และ (๒) การให้คําปรึกษาผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ จดหมายอิเล็กกทรอนิกหรือโทรศัพท์มอื ถือ ประมาณสัปดาห์ละ ๑ ชัวโมง

๓

มคอ. ๓

หมวดที ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
๔.๑

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
๔.๑.๑.๕ มีมารยาทในการแสดงความคิดเห็น
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 งความคิดเห็น
ของเพือนนักศึกษาด้วยกัน
๔.๑.๒.๕ มีการบรรยาย ทํากิจกรรมกลุ่มย่อยและกิจกรรมกลุ่มใหญ่ ปฏิบตั งิ านเดียว ค้นคว้า
ด้วยตนเอง และทําการนํ าเสนอผลงาน
๔.๑.๓ วิ ธีการวัดและประเมินผล
๔.๑.๓.๑ การสังเกตพฤติกรรมการเข้าเรียน พฤติกรรมในชันเรียน การทํากิจกรรมกลุ่ม
การนําเสนอและการส่งงานทีได้รบั มอบหมาย
๔.๑.๓.๒ ผลงานทีได้รบั มอบหมาย

๔
๔.๒

ความรู้
๔.๒.๑ ความรู้ทีต้องพัฒนา
๔.๒.๑.๑ มีความรูด้ า้ นโครงสร้างภาษาอังกฤษ คําศัพท์

๔.๓

๔.๒.๑.๒ มีความรูด้ า้ นหลัก การเขียน การนํ าเสนอ
๔.๒.๑.๓ มีทกั ษะการใช้ภาษาในการอ่าน การเขียน การนํ าเสนอ การวิเคราะห์
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)
๔.๒.๓ 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 การสอบกลางภาคและปลายภาค
๔.๒.๓.๕ การสังเกตความร่วมมือในการทํากิจกรรมกลุ่ม การนําเสนอผลงาน
ทักษะทางปัญญา
๔.๓.๑ ทักษะทางปัญญาทีต้องพัฒนา
๔.๓.๑.๑ ทักษะการวิเคราะห์ขอ้ มูลและใช้เหตุผล
๔.๓.๑.๒ ทักษะการสังเคราะห์ความรูท้ างภาษา เพือสือสารในบริบทต่างๆ
๔.๓.๑.๓ ทักษะการนํ าความรูท้ ได้
ี ไปประยุกต์ใช้
๔.๓.๒ วิ ธีการสอน
๔.๓.๒.๑ ให้ทํางานเป็ นกลุ่มหรือเป็ นรายบุคคล
๔.๓.๒.๒ ให้ฝึกนําเสนอและอภิปราย
๔.๓.๒.๓ ให้ฝึกแสดงความคิดเห็นในสถานการณ์ต่างๆทีกําหนด
๔.๓.๒.๔ บรรยาย
๔.๓.๓ วิ ธีการวัดและประเมิ นผล
๔.๓.๓.๑ แบบฝึกหัดและแบบทดสอบ
๔.๓.๓.๒ นําเสนอผลงาน
๔.๓.๓.๓ การสอบกลางภาคและปลายภาค

มคอ. ๓

๕
๔.๔

๔.๕

มคอ. ๓

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
๔.๔.๓.๓ ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการนําเสนอผลงานกลุ่ม
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 power point 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 าเสนอผลงาน
๔.๕.๓.๓ ประเมินจากทักษะการใช้ภาษาพูดภาษาอังกฤษในการนําเสนอผลงาน

หมวดที ๕ แผนการสอนและการประเมิ นผล
๕.๑ แผนการสอน
สัปดาห์
ที

หัวข้อ

จํานวน
ชัวโมง

ผลการเรียนรู้

๑ ๒ ๓ ๔ ๕

๖

วัตถุ
ประสงค์

กิ จกรรม

๑-๒

บทที ๑ A sentence
and a paragraph

๖











๐

นศ. เข้าใจโครงสร้างประโยค การมีส่วนร่วม
และส่วนประกอบของ
อภิปรายกลุ่ม/เดียว/
paragraph+ capitalization การฝึ กปฏิบตั /ิ
การบ้าน

๓-๔

บทที ๒ Listing-order
paragraph+ simple&
compound sentence

๖











๐

นศ. เข้าใจลักษณะรูปแบบ
ของ listing-order
paragraph และสามารถ
เขียนได้ + punctuations +
topic & concluding
sentences

การมีส่วนร่วม
อภิปรายกลุ่ม/การฝึ ก
ปฏิบตั /ิ การบ้าน

๕-๖

บทที ๓ Giving
instruction /simple/
compound and
complex sentences

๖











๐

นศ. เข้าใจประโยคคําสังและ
สามารถเขียน How to
Paragraph ได้

การมีส่วนร่วม
อภิปรายกลุ่ม/การฝึ ก
ปฏิบตั /ิ การบ้าน

๗

Revision

๓











๐

นศ เข้าใจ บทที๑-๓

การมีส่วนร่วม
อภิปรายกลุ่ม/การฝึ ก
ปฏิบตั /ิ การบ้าน

๘

สอบกลางภาค

๓



 

๐

๐

บทที ๑-๓

๐

สือ

วิ ธีการ
ประเมิ น

อาจารย์
ผูส้ อน

Powerpoint/
หนังสือเรียน+
แบบฝึ กหัด/
การบ้าน/งาน
เขียนของเพือน
ร่วมชัน
Powerpoint/
หนังสือเรียน+
แบบฝึ กหัด/
การบ้าน/งาน
เขียนของเพือน
ร่วมชัน

การประเมินการ
อ.ณัฐพล, อ.
นําเสนอ/การตรวจ พัด
ผลงาน/การแก้ไข
งานเขียนของ
เพือน

Powerpoint/
หนังสือเรียน+
แบบฝึ กหัด/
การบ้าน/งาน
เขียนของเพือน
ร่วมชัน
Powerpoint/ ใบ
งาน/คู่มอื ฝึ ก
ปฏิบตั /ิ การบ้าน
แบบทดสอบ

การประเมินการ
อ.ณัฐพล, อ.
นําเสนอ/การตรวจ พัด
ผลงาน/การแก้ไข
งานเขียนของ
เพือน

การประเมินการ
อ.ณัฐพล, อ.
นําเสนอ/การตรวจ พัด
ผลงาน/การแก้ไข
งานเขียนของ
เพือน

การประเมินการ อ.ณัฐพล, อ.
นําเสนอ/การตรวจ พัด
ผลงาน
การทดสอบ
อ.ณัฐพล, อ.
พัด

มคอ. ๓

๒
๙-๑๐

รวม

บทที ๔ desribing a
place

๖











๐

- ใช้ there is/ there are +
prepositional phrases ใน
การเขียน paragraph +
transition signals

การมีส่วนร่วม
อภิปรายกลุ่ม/การฝึ ก
ปฏิบตั /ิ การบ้าน

๑๑-๑๒ บทที ๕ stating reason
and using example

๖











๐

- ใช้ transition signal ใน
การให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่างได้

การมีส่วนร่วม
อภิปรายกลุ่ม/การฝึ ก
ปฏิบตั /ิ การบ้าน

๑๓๑๔

การมีส่วนร่วม
อภิปรายกลุ่ม/การฝึ ก
ปฏิบตั /ิ การบ้าน

๖











๐

- ใช้วลีแสดงความคิดเห็นใน
งานเขียนได้

๑๕

บทที ๖
Expressing you
opinion
revision

๓











๐

บทที๔-๖

๑๖

สอบปลายภาค

๓







๐

๐

๐

บทที ๔-๖

Powerpoint/ ใบ
งาน/คู่มอื ฝึ ก
ปฏิบตั /ิ การบ้าน
งานเขียนของ
เพือนร่วมชัน
Powerpoint/ ใบ
งาน/คู่มอื ฝึ ก
ปฏิบตั /ิ การบ้าน
งานเขียนของ
เพือนร่วมชัน
Powerpoint/ ใบ
งาน/คู่มอื ฝึ ก
ปฏิบตั /ิ การบ้าน
Powerpoint/ ใบ
งาน/คู่มอื ฝึ ก
ปฏิบตั /ิ การบ้าน
แบบทดสอบ

การประเมินการ
นําเสนอ/การตรวจ
ผลงาน/การแก้ไข
งานเขียนของ
เพือน
การประเมินการ
นําเสนอ/การตรวจ
ผลงาน/การแก้ไข
งานเขียนของ
เพือน
การประเมินการ
นําเสนอ/การตรวจ
ผลงาน
การประเมินการ
นําเสนอ/การตรวจ
ผลงาน
การทดสอบ

อ.ณัฐพล, อ.
พัด

อ.ณัฐพล, อ.
พัด

อ.ณัฐพล, อ.
พัด
อ.ณัฐพล, อ.
พัด
อ.ณัฐพล, อ.
พัด

๕.๒ แผนการสอนประเมิ นผลการเรียนรู้
ลักษณะการประเมิ น

๑. งานเขียนเดียวในหัวข้อทีกําหนด
๒. การสอบย่อย
๓. งานเขียนกลุ่ม
๔. สอบกลางภาค
๕. สอบปลายภาค
๖. การเข้าเรียนและความตรงต่อเวลา
รวม

ผลการเรียนรู้
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖
 

สัปดาห์ทีประเมิ น

๑-๗, ๙-๑๕







๑-๗, ๙-๑๕
๘
๑๖
๑-๗, ๙-๑๕

สัดส่วนคะแนน

๑๕%
๑๕%
๑๕%
๒๕%
๒๕%
๕%
๑๐๐%

หมายเหตุ

หมวดที ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๖.๑

ตําราและเอกสารหลัก
๖.๑.๑ First Steps in Academic Writing, Ann Hogue, 2008

๖.๒

เอกสารและข้อมูลสําคัญ
๖.๒.๑ คู่มอื สําหรับผูเ้ รียน
๖.๒.๒ คู่มอื สําหรับผู้สอน
๖.๒.๓ ข้อสอบย่อย
เอกสารและข้อมูลแนะนํา
๖.๓.๑ http://www.wikipedia.com
๖.๓.๒ http://www.youtube.com
๖.๓.๓ http://dic.longdo.com

๖.๓

๗.๑

๗.๒

๗.๓

๗.๔

หมวดที ๗ การประเมิ นและปรับปรุงการดําเนิ นการของรายวิ ชา
การประเมินประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชาโดยนักศึกษา
๗.๑.๑ การประเมินการบรรลุวตั ถุประสงค์ตามรายวิชาทีกําหนดโดยการสอบถามผูเ้ รียนผ่านระบบ
เมือสินสุดการเรียน และแบบสอบถามในชันเรียน
กลยุทธ์การประเมินการสอน
๗.๒.๑ การประเมินการสอนโดยผูเ้ รียน
๗.๒.๒ ผูส้ อนประเมินตนเอง
๗.๒.๓ กลุ่มอาจารย์ผู้สอนร่วมกันประเมินโดยการพิจารณาจากผลการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน
๗.๒.๔ ประเมินการสอนโดยผูเ้ ชียวชาญ
การปรับปรุงการสอน
๗.๓.๑ การนํ าผลการประเมินการสอนและประเมินประสิทธิผลของรายวิชามาปรับปรุงการสอน
หลังสินสุดการเรียนการสอนของทุกภาคการศึกษา
๗.๓.๒ กําหนดให้ผเู้ รียนทําแบบฝึกหัดเพือวัดผลประสิทธิภาพการสอนของหัวข้อนันๆ แล้วสรุปใน
เอกสารบันทึกการสอน
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ รายวิ ชาของนักศึกษา
๗.๔.๑ มีการทวนวัตถุประสงค์ สัดส่วนเนือหาบทเรียนในการเรียนการสอนก่อนการออกข้อสอบ
และสัดส่วนของเนือหาในการสอบให้ตรงตามวัตถุประสงค์
๗.๔.๒ มีการทวนการให้นําหนัก คะแนนและการกํ าหนดเกณฑ์ก ารให้ค ะแนนให้ส อดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และสัดส่วนเนือหา

๒

มคอ. ๓

๗.๔.๓ มีการทวนสอบผลสัมฤทธินักศึกษาในรายวิชาโดยอาจารย์ผสู้ อน กลุ่มอาจารย์ผสู้ อน และ
คณะกรรมการตามลําดับ
๗.๔.๔ กระบวนการเก็บคะแนนระหว่างการเรียนการสอนมีแบบฟอร์มทีชัดเจนและมีการทวนสอบ
ความถูกต้องโดยผูป้ ระสานงานรายวิชาก่อนการคํานวณผลการเรียน
๗.๕ การดําเนิ นการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชา
๗.๕.๑ ประเมินกระบวนการเรียนรู้จากการสอบถามนักศึกษา ประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอน
และ การประเมินผลวิชาโดยกลุ่มอาจารย์ผสู้ อน
๗.๕.๒ ประเมินผลสัมฤทธิการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยอาจารย์ผู้ส อน กลุ่มอาจารย์ผู้สอน และ
คณะกรรมการ
๗.๕.๓ มีกระบวนการให้นักศึกษาสามารถขอตรวจสอบผลการประเมินผลสัมฤทธิการเรียนรูข้ อง
นักศึกษาได้เป็ นแต่ละกรณีโดยผ่านคณะกรรมการ
๗.๕.๔ ประมวลผลและวิเคราะห์การประเมินกระบวนการเรียนรู้ และประเมินผลสัมฤทธิของวิชา
เพือวางแผนปรับปรุงกระบวนการเรียนรูแ้ ละการประเมินผลสัมฤทธิการเรียนรูห้ ลังสินสุดการเรียน
การสอนทุกภาคการศึกษา เพือนํ าผลการปรับปรุงไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษา
ต่อไป
๗.๕.๕ ศึกษา มคอ.๓ และ มคอ.๕ ของภาคการศึกษาทีผ่านมาเพือปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้
และประเมินผลสัมฤทธิของวิชาและนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาต่อไป

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

รายวิ ชาในหมวดวิ ชาศึกษาทัวไป
กลุ่มวิ ชาภาษาอังกฤษ

050 106 การเขียนขันพืนฐาน

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

   

