รายละเอียดของรายวิชา
มหาวิทยาลัยขอนแกน
สถาบันภาษา
หมวดที่ 1. ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
000102 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1
English for Academic Purposes I
2. จํานวนหนวยกิต
3 (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรปริญญาตรี หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน (ถามีหลายคน ใสใหครบตามทีเ่ ปนจริง)
คณะกรรมการบริหารและพัฒนารายวิชา
ที่
ชื่อ - นามสกุล
เลขประจําตัว
ตําแหนงทางวิชาการ
บัตรประชาชน
1 นางพุทธธิดา ดวงจันทรโชติ
3400100406425 อาจารย
2

นางสาวภรินดา พันธุรัตน

3430100484353

อาจารย

คุณวุฒิ
ศศม.
ภาษาอังกฤษ
MA in ELT

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาตนและภาคการศึกษาปลาย สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรและทุกชั้นป
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)
000101 English for Communications
7. รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน (Co-requisites)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยขอนแกน
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายวิชาครั้งลาสุด
9 ธันวาคม 2557

หมวดที่ 2. จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหผูเรียน
1.1 มีความรูความเขาใจภาษาอังกฤษเพื่อการอาน เขียน พูด ฟง ในระดับที่สูงขึ้นจากที่เรียนในรายวิชา 000101
1.2 มีทักษะการใชภาษาอังกฤษสําหรับการอาน เขียน พูด ฟง ในระดับที่สูงขึ้นจากที่เรียนในรายวิชา 000101
1.3 ตระหนักและเห็นคุณคาของการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวันและการเรียน

1.4 มีวินัย ซื่อสัตย รับผิดชอบตอตนเองและสังคม รูจักและเขาใจวัฒนธรรมที่แตกตาง
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุงรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู

หมวดที่ 3. ลักษณะและการดําเนินงาน
1. คําอธิบายรายวิชา
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐาน ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานทั่วไปและทางวิชาการ
Development of basic English language skills, basic language for general and academic English
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย 45 ปฏิบัติการ 0 สอนเสริม 0 ฝกภาคสนาม/ฝกงาน 0 ศึกษาดวยตนเอง 90 รวม 135
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล

หมวดที่ 4. การพัฒนาและการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
(1) มีวินัย
(2) มีความรับผิดชอบในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย
(3) มีความซื่อสัตยสุจริตตอตนเอง ตอสังคม และตอประเทศชาติ
มีความเอื้ออาทรตอผูอื่น
2 วิธีการสอน
(1) บรรยายและสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในเนื้อหา
(2) ผูสอนเปนแบบอยางที่ดี
3 วิธีการประเมินผล
(1) การสังเกตพฤติกรรม
(2) หักคะแนนหากเขาชั้นเรียนและสงงานตรงเวลา
(3) ไมใหคะแนนหากมีการคัดลอกงานที่ไดรับมอบหมายมาสง
2. ความรู
1 ความรูที่ตองพัฒนา
(1) ทักษะการอาน เขียน พูด ฟง เพื่อสามารถสื่อสารไดในชีวิตประจําวันและในการเรียน
2

3

วิธีการสอน
(1) การเรียนรูแบบบรรยาย
(2) การเรียนรูโดยการปฏิบัติ
(3) การเรียนรูแบบรวมมือ
(4) การศึกษาจากแหลงสารสนเทศ
วิธีการประเมินผล

(1) งานที่ไดรับมอบหมาย
(2) การทดสอบยอย
(3) การสอบปลายภาค
3. ทักษะทางปญญา
1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
(1) สามารถสืบคนวิเคราะหและสังเคราะหสิ่งที่เรียนรูม าใชในชีวิตประจําวันและในการเรียน
2 วิธีการสอน
(1) การเรียนรูแบบบรรยาย
(2) การเรียนรูโดยการปฏิบัติ
(3) การเรียนรูแบบรวมมือ
(4) การเรียนรูโดยใชสื่อสารสนเทศ
3 วิธกี ารประเมินผล
(1) งานที่ไดรับมอบหมาย
(2) การทดสอบยอย
(3) การสอบปลายภาค
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
(1) มีทักษะการเปนผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสม
(2) ทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
2 วิธีการสอน
(2) การเรียนรูแบบรวมมือ
(3) การประเมินผลสําเร็จในการทํางานเปนกลุม
3 วิธีการประเมินผล
(1) งานที่ไดรับมอบหมายใหทําเปนกลุม
(2) การทดสอบยอย
(3) การสอบปลายภาค
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
(1) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูไดดวยตนเอง
2 วิธีการสอน
(1) การเรียนรูผานสื่อสารสนเทศโดยการฝกปฏิบัตดิ วยตนเอง
(2) การเรียนรูโดยใชการสืบเสาะหาความรู
3 วิธีการประเมินผล

(1) งานที่ไดรับมอบหมาย
(2) การทดสอบยอย
(3) การสอบปลายภาค

หมวดที่ 5. แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน
ก.. ระดับ 1 (Level 1)
ผลการเรียนรู
อาจารยผูสอน
หนวย บทและ จํานวน
วัตถุประสงคการ กิจกรรมการเรียน
สัปดาหที่
สื่อการสอน
วิธีการประเมิน
หัวขอ
ชัว่ โมง 1 2 3 4 5 6
เรียนรู
การสอน
1-2 แนะนําเนื้อหา
6
1. เพื่อใหนักศึกษา 1. อธิบาย
1. สื่อ Power Point 1.ใบงาน
อาจารยสถาบันภาษา
    
รายวิชาและ
ทราบรายละเอียด จุดประสงคการ 2. เอกสาร
2. สังเกตพฤติกรรมในชั้น
ขอตกลงเบื้องตน
เกีย่ วกับเนื้อหารายวิชา เรียนรู
ประกอบการบรรยาย เรียน
Unit 1
2. เพื่อแจงขอตกลง 2. การสอน
3. กิจกรรมในชั้นเรียน 3. การตอบคําถาม
เบื้องตนขอ งรายวิชา บรรยายและให 4. สือ่ จาก Internet
รวมกัน
ตัวอยางรูปแบบ
3.ใหผูเรียนฝกการ ภาษาอังกฤษที่ใช
สื่อสารภาษาอังกฤษทั้ง เพื่อสื่อสารในเรื่อง
สี่ทักษะในหัวขอ
Education
Education
3-4 Unit 2:
6
ใหผูเรียนฝกการสื่อสาร 1. บรรยายและให 1. สื่อ Power Point 1. ประเมินจากการตอบ อาจารยสถาบันภาษา
    
ภาษาอังกฤษทั้งสี่
ตัวอยางรูปแบบ 2. เอกสาร
คําถาม
ทักษะในหัวขอ Self ภาษาอังกฤษที่ใช ประกอบการบรรยาย 2. สังเกตพฤติกรรมในชั้น
introduction
เพื่อสื่อสารในเรื่อง 3. กิจกรรมการฝกพูด เรียน
Self introduction ในชั้นเรียน
3. ผลการฝกปฎิบตั ิงาน
2. ใหผูเรียน
4.ตัวอยางงานเขียน กลุมตามที่ไดรับ
ประยุกตใชทักษะ
มอบหมาย
ทั้งสี่ในการสื่อสาร
4.ผลการฝกเขียนงาน
โดยศึกษาจาก
เดี่ยว
ตัวอยางที่ใหและ
เขียนเรื่องราวของ
ตัวเองเปนยอหนา

สัปดาหที่

หนวย บทและ จํานวน
หัวขอ
ชัว่ โมง

5-6

Unit 3:

6

7-8

Unit 4:

6

ผลการเรียนรู
2 3 4 5

อาจารยผูสอน
วัตถุประสงคการ กิจกรรมการเรียน
สื่อการสอน
วิธีการประเมิน
เรียนรู
การสอน
1
6
ได
3. ผูสอนใหผล
สะทอนแกผูเรียน
เพื่อปรับปรุงแกไข
ใหผูเรียนฝกการสื่อสาร 1. บรรยายและให 1. สื่อ Power Point 1. ประเมินจากการตอบ อาจารยสถาบันภาษา
    
ภาษาอังกฤษทั้งสี่
ตัวอยางรูปแบบ 2. เอกสาร
คําถาม
ทักษะในหัวขอ Styles ภาษาอังกฤษที่ใช ประกอบการบรรยาย 2. สังเกตพฤติกรรมในชั้น
and Fashions
เพื่อสื่อสารในเรื่อง 3. กิจกรรมการฝกพูด เรียน
Styles and
และแสดงบทบาท 3. ผลการฝกปฎิบตั ิงาน
Fashions
สมมุติในชั้นเรียน กลุมตามที่ไดรับ
2. ใหผูเรียน
มอบหมาย
ประยุกตใชทักษะ
ทั้งสี่ในการสื่อสาร
โดยศึกษาจาก
ตัวอยางที่ใหและ
นําเสนอบทบาท
สมมุติเปนกลุม
3. ผูสอนใหผล
สะทอนแกผูเรียน
เพื่อปรับปรุงแกไข
ให
ผ
เ

ู
รี
ย
นฝ
ก
การสื
อ
่
สาร
1. บรรยายและให 1. สื่อ Power Point 1. สังเกตพฤติกรรมในชั้น อาจารยสถาบันภาษา
    
ภาษาอังกฤษทั้งสี่
ตัวอยางรูปแบบ 2. เอกสาร
เรียน
ทักษะในหัวขอ
ภาษาอังกฤษที่ใช ประกอบการบรรยาย 2. ผลการฝกปฎิบตั ิงาน
Decision Making เพื่อสื่อสารในเรื่อง 3. กิจกรรมการฝกพูด เดี่ยวตามที่ไดรับ
Decision Making ในชั้นเรียนเปนกลุม มอบหมาย
2. ใหผูเรียน
4.แบบฝกหัดเรื่อง 3. ผลการฝกพูดเปนกลุม

สัปดาหที่

หนวย บทและ จํานวน
หัวขอ
ชัว่ โมง

9-11 Unit 5:

9

ผลการเรียนรู
2 3 4 5

อาจารยผูสอน
วัตถุประสงคการ กิจกรรมการเรียน
สื่อการสอน
วิธีการประเมิน
เรียนรู
การสอน
1
6
ประยุกตใชทักษะ Difficult decisions ตามที่ไดรับมอบหมาย
ทั้งสี่ในการสื่อสาร
4.ผลการฝกทําแบบฝกหัด
โดยศึกษาจาก
5.การสอบยอย
ตัวอยางที่ใหและ
ฝกทําแบบฝกหัด
หัวขอ Decision
Making
3. ผูสอนใหผล
สะทอนแกผูเรียน
เพื่อปรับปรุงแกไข
ใหผูเรียนฝกการสื่อสาร 1. บรรยายและให 1. สื่อ Power Point 1. ประเมินจากการตอบ อาจารยสถาบันภาษา
    
ภาษาอังกฤษทั้งสี่
ตัวอยางรูปแบบ 2. เอกสาร
คําถาม
ทักษะในหัวขอ Social ภาษาอังกฤษที่ใช ประกอบการบรรยาย 2. สังเกตพฤติกรรมในชั้น
News
เพื่อสื่อสารในเรื่อง 3. กิจกรรมการฝกพูด เรียน
Social News ในชั้นเรียนเปนกลุม 3. ผลการฝกปฎิบตั ิงาน
2. ใหผูเรียน
4.แบบฝกหัดเรื่อง กลุมตามที่ไดรับ
ประยุกตใชทักษะ Social News
มอบหมาย
ทั้งสี่ในการสื่อสาร
4.ผลการฝกทําแบบฝกหัด
โดยศึกษาจาก
ตัวอยางที่ใหและ
ฝกทําแบบฝกหัด
หัวขอ Social
News
3. ผูสอนใหผล
สะทอนแกผูเรียน
เพื่อปรับปรุงแกไข

ผลการเรียนรู
อาจารยผูสอน
หนวย บทและ จํานวน
วัตถุประสงคการ กิจกรรมการเรียน
สื่อการสอน
วิธีการประเมิน
หัวขอ
ชัว่ โมง 1 2 3 4 5 6
เรียนรู
การสอน
12-13 Unit 6:
6
ใหผูเรียนฝกการสื่อสาร 1. บรรยายและให 1. สื่อ Power Point 1. ประเมินจากการตอบ อาจารยสถาบันภาษา
    
ภาษาอังกฤษทั้งสี่
ตัวอยางรูปแบบ 2. เอกสาร
คําถาม
ทักษะในหัวขอ Travel ภาษาอังกฤษที่ใช ประกอบการบรรยาย 2. สังเกตพฤติกรรมในชั้น
and Tourism
เพื่อสื่อสารในเรื่อง 3. กิจกรรมการฝกพูด เรียน
Travel and
ในชั้นเรียนเปนกลุม 3. ผลการฝกปฎิบตั ิงาน
Tourism
4.แบบฝกหัดเรื่อง กลุมตามที่ไดรับ
2. ใหผูเรียน
Travel and
มอบหมาย
ประยุกตใชทักษะ Tourism
4.ผลการฝกทําแบบฝกหัด
ทั้งสี่ในการสื่อสาร
โดยศึกษาจาก
ตัวอยางที่ใหและ
ฝกทําแบบฝกหัด
หัวขอ Travel and
Tourism
3. ผูสอนใหผล
สะทอนแกผูเรียน
เพื่อปรับปรุงแกไข
14-15 Unit 7:
6
ใหผูเรียนฝกการสื่อสาร 1. บรรยายและให 1. สื่อ Power Point 1. สังเกตพฤติกรรมในชั้น อาจารยสถาบันภาษา
    
ภาษาอังกฤษทั้งสี่
ตัวอยางรูปแบบ 2. เอกสาร
เรียน
ทักษะในหัวขอ The ภาษาอังกฤษที่ใช ประกอบการบรรยาย 2. ผลการฝกพูดเปนกลุม
environment
เพื่อสื่อสารในเรื่อง 3.กิจกรรมการฝกฟง ตามที่ไดรับมอบหมาย
The
และพูดในชั้นเรียน 3.ผลการฝกทําแบบฝกหัด
environment จากสือ่ Internet 4.การสอบยอย
2. ใหผูเรียน
4.แบบฝกหัดทบทวน
ประยุกตใชทักษะ ความรู
ทั้งสี่ในการสื่อสาร

สัปดาหที่

สัปดาหที่

หนวย บทและ จํานวน
หัวขอ
ชัว่ โมง

1

ผลการเรียนรู
2 3 4 5

6

วัตถุประสงคการ กิจกรรมการเรียน
เรียนรู
การสอน
โดยศึกษาจาก
ตัวอยางที่ใหและ
ฝกทําแบบฝกหัด
หัวขอ The
environment
3. ทบทวนกอน
สอบปลายภาค

สื่อการสอน

วิธีการประเมิน

อาจารยผูสอน

ข.. ระดับ 2 (Level 2)
สัปดาหที่ หนวย บทและหัวขอ
1

แนะนํารายวิชาและ
ขอตกลงเบื้องตน

2-3 คําศัพทพื้นฐาน และ
โครงสรางภาษาที่ชวย
ในการอานเนื้อหาหรือ
บทความเชิงวิชาการใน
ระดับเบื้องตน

ผลการเรียนรู
จํานวน
กิจกรรมการเรียน
วัตถุประสงคการเรียนรู
สื่อการสอน
วิธีการประเมิน
อาจารยผูสอน
ชั่วโมง 1 2 3 4 5 6
การสอน
3     
1. เพื่อใหนักศึกษา 1. อธิบายจุดประสงค 1. สื่อ Power Point 1. ประเมินจากการมีสวน อาจารยสถาบันภาษา
ทราบรายละเอียด
การเรียนรู
2. เอกสาร
รวม
มหาวิทยาลัยขอนแกน
เกี่ยวกับวิชา
ประกอบการบรรยาย 2. สังเกตพฤติกรรมในชั้น
2. เพื่อแจงขอตกลง
เรียน
เบื้องตนของรายวิชา
รวมกัน
6

    

1. เพื่อใหนักศึกษามี 1. การสอนบรรยาย 1. สื่อ Power Point 1. ประเมินจากการตอบ อาจารยสถาบันภาษา
ความรูดานคําศัพทที่ 2. มอบหมายงาน 2. เอกสาร
คําถาม
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ชวยใหเขาใจบทความที่ กลุมและเดี่ยวในการ ประกอบการบรรยาย 2. สังเกตพฤติกรรมในชั้น
อานได
ฝกการนําความรูเรื่อง 3. กิจกรรมการฝก เรียน
2. เพื่อใหเขาใจ
คําศัพทมาใชในการ อานในชั้นเรียน
3. ผลการฝกปฏิบัติงาน
โครงสรางภาษาที่ชวย อานบทความ
เดี่ยวตามที่ไดรับ

4-5 คําศัพทพื้นฐาน และ
โครงสรางภาษาที่ชวย
ในการเขียนในระดับ
ประโยค

6

    

6-8 คําศัพทพื้นฐาน และ
โครงสรางภาษาที่ชวย
ในการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น
ในหัวขอที่กําหนด

9

    

ในการอานจับใจความ 3. มอบหมายงาน
มอบหมาย
ได
กลุมเพื่อศึกษา
4. ผลการฝกปฏิบัติงาน
3.เพื่อใหนักศึกษาอาน คนควาเพิ่มเติมใน
กลุมตามที่ไดรับ
จับใจความบทความเชิง เนื้อหาที่ไดรับ
มอบหมาย
วิชาการระดับพื้นฐานได มอบหมาย
5. การสอบยอย
1. เพื่อใหนักศึกษามี 1. การสอนบรรยาย 1. สื่อ Power Point 1. สังเกตพฤติกรรมในชั้น อาจารยสถาบันภาษา
ความรูดานคําศัพทที่ 2. มอบหมายงาน 2. เอกสาร
เรียน
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ชวยใหเขียนประโยคเชิง กลุมและเดี่ยวในการ ประกอบการบรรยาย 2. ผลการฝกปฏิบัติงาน
วิชาการได
ฝกการนําความรูเรื่อง 3. กิจกรรมการฝก เดี่ยวตามที่ไดรับ
2. เพื่อใหนักศึกษามี คําศัพทและ
เขียนในชั้นเรียน มอบหมาย
ความเขาใจโครงสราง โครงสรางภาษามาใช
3. ผลการฝกปฏิบัติงาน
ภาษาที่ชวยใหเขียน ในงานเขียน
กลุมตามที่ไดรับ
ประโยคเชิงวิชาการได
มอบหมาย
3.เพื่อใหนักศึกษาเขียน
4. การสอบยอย
ประโยคเชิงวิชาการได
1. เพื่อใหนักศึกษามี 1. การสอนบรรยาย 1. สื่อ Power Point 1. สังเกตพฤติกรรมในชั้น อาจารยสถาบันภาษา
ความรูดานคําศัพทที่ 2. มอบหมายงาน 2. เอกสาร
เรียน
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ชวยใหแสดงความ
กลุมและเดี่ยวในการ ประกอบการบรรยาย 2. ผลการฝกปฏิบัติงาน
คิดเห็นได
ฝกการนําความรูเรื่อง 3. กิจกรรมการฝก เดี่ยวตามที่ไดรับ
2. เพื่อใหนักศึกษา คําศัพทและ
พูดในชั้นเรียน
มอบหมาย
สามารถนําความรู
โครงสรางภาษามาใช
3. ผลการฝกปฏิบัติงาน
โครงสรางภาษาเพื่อ ในการแลกเปลี่ยน
กลุมตามที่ไดรับ
สนทนาและแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น
มอบหมาย
ความคิดเห็นได
4.การสอบยอย
3.เพื่อใหนักศึกษา
สามารถสนทนาและ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นตามหัวขอที่

กําหนดได
9
10-11 ความรูพื้นฐานทางดาน
คําศัพท โครงสราง
ภาษา และการอาน
ภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการจากหลากหลาย
สาขา

12-13 ความรูพื้นฐานทางดาน
คําศัพท โครงสราง
ภาษา และการเขียนใน
ระดับยอหนา

9

    

6

    

สอบกลางภาค
1. เพื่อใหนักศึกษามี 1. การสอนบรรยาย 1. สื่อ Power Point 1. ผลการฝกปฏิบัติงาน
ความรูดานคําศัพทที่ 2. มอบหมายงาน 2. เอกสาร
กลุมตามที่ไดรับ
ชวยใหเขาใจบทความ กลุมและเดี่ยวในการ ประกอบการบรรยาย มอบหมาย
เชิงวิชาการจาก
ฝกการนําความรูเรื่อง 3. กิจกรรมการฝก 2. ผลการฝกปฏิบัติงาน
หลากหลายสาขาได คําศัพทและ
อานในชั้นเรียน
เดี่ยวตามที่ไดรับ
2. เพื่อใหนักศึกษามี โครงสรางภาษามาใช
มอบหมาย
ความรูดานโครงสราง ในการอานบทความ
3. การสอบยอย
ภาษาที่ชวยในการอาน เชิงวิชาการ
จับใจความได
3. แบบฝกหัดงาน
3.นักศึกษาสามารถอาน เดี่ยวและงานกลุมใน
บทความเชิงวิชาการ การอานบทความเชิง
จากสาขาที่หลากหลาย วิชาการ
ได
1. เพื่อใหนักศึกษามี 1. การสอนบรรยาย 1. สื่อ Power Point 1. ผลการฝกปฏิบัติงาน
ความรูดานคําศัพทที่ 2. มอบหมายงาน 2. เอกสาร
กลุมตามที่ไดรับ
ชวยในการเขียนระดับ กลุมและเดี่ยวในการ ประกอบการบรรยาย มอบหมาย
ยอหนาได
ฝกการนําความรูเรื่อง 3. กิจกรรมการฝก 2. ผลการฝกปฏิบัติงาน
2. เพื่อใหนักศึกษามี คําศัพทและ
เขียนทั้งกลุมและ เดี่ยวตามที่ไดรับ
ความรูเรองโครงสราง โครงสรางภาษาที่ใช เดี่ยวในชั้นเรียน
มอบหมาย
ภาษาที่สามารถนําไป ในการเขียนระดับยอ
3. การสอบยอย
เขียนในระดับยอหนาได หนา
3. เพื่อใหนกั ศึกษา 3.การฝกเขียนระดับ
สามารถเขียนบทความ ยอหนา
เชิงวิชาการเบื้อตนตาม
หัวขอที่กําหนดในระดับ
ยอหนาได

อาจารยสถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน

อาจารยสถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน

14-15 ความรูพื้นฐานทางดาน
คําศัพท โครงสราง
ภาษา และการอภิปราย
กลุมตามหัวขอที่
กําหนดให

6

    

1. เพื่อใหนักศึกษามี
ความรูพื้นฐานคําศัพท
เพื่อใชในการอภิปราย
เชิงวิชาการระดับ
เบื้องตนได
2. เพื่อใหนักศึกษามี
ความรูโครงสรางภาษา
ที่ชวยในการสื่อสารได
3. เพื่อใหนักศึกษา
สามารถสนทนาภิปราย
ตามหัวขอที่กําหนดได

1. การสอนบรรยาย 1. สื่อ Power Point 1. ผลการฝกปฏิบัติงาน อาจารยสถาบันภาษา
2. มอบหมายงาน 2. เอกสาร
กลุมตามที่ไดรับ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
กลุมในการ
ประกอบการบรรยาย มอบหมาย
ฝกการนําความรูเรื่อง 3. กิจกรรมการฝกฟง 2. ผลการฝกปฏิบัติงาน
คําศัพทและ
และอภิปรายในชั้น เดี่ยวตามที่ไดรับ
โครงสรางภาษามาใช เรียน
มอบหมาย
ในบทสนทนา
3.การสอบยอย
3.การแสดงบทบาท
สมมุติ

16

สอบปลายภาค

ค. ระดับ 3 (Level 3)
สัปดาหที่
1
2

3-4

หนวย บทและ จํานวน ผลการเรียนรู
หัวขอ
ชั่วโมง 1 2 3 4 5 6
แนะนํารายวิชา 3
การอานและพูด 3
    
สรุปบทความทาง
วิชาการระดับ
เบื้องตน
ในสายมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
การอานและเขียน 6
สรุปบทความทาง
วิชาการระดับ

    

วัตถุประสงค กิจกรรมการเรียนการ
วิธีการประเมิน
การเรียนรู สอน
ผูเรียนสามารถ อานและพูดสรุป
1.ใบงาน
อานและพูด บทความทางวิชาการ 2. สังเกตพฤติกรรม
สรุปบทความ ระดับเบื้องตน
ในชั้นเรียน
ทางวิชาการ ในสายมนุษยศาสตร 3. การตอบคําถาม
ในสายมนุษย และสังคมศาสตร
ศาสตรและ
สังคมศาสตรได
ใหผูเรียน
การอานและเขียนสรุป ใหคะแนนการเขียน
สามารถอาน บทความทางวิชาการ สรุป การใชภาษาที่
และพูดสรุป ระดับเบื้องตน
เปนวิชาการ และ

สื่อการสอน

อาจารยผูสอน

.หนังสือเรียน
อาจารยสถาบันภาษา
2. ภาพนิ่งประกอบการสอน มหาวิทยาลัยขอนแกน
3. สื่อจากอินเตอรเน็ต

1.หนังสือเรียน
อาจารยสถาบันภาษา
2. ภาพนิ่งประกอบการสอน มหาวิทยาลัยขอนแกน
3. สื่อจากอินเตอรเน็ต

หนวย บทและ จํานวน ผลการเรียนรู
หัวขอ
ชั่วโมง 1 2 3 4 5 6
เบื้องตน
ในสายมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

วัตถุประสงค กิจกรรมการเรียนการ
วิธีการประเมิน
สื่อการสอน
การเรียนรู สอน
บทความทาง ในสายมนุษยศาสตร การแสดงความ
วิชาการ
คิดเห็นเชิงวิชาการ
ในสายมนุษย
ศาสตรและ
สังคมศาสตรได

5-6

การอานและพูด 6
สรุปบทความทาง
วิชาการระดับ
เบื้องตน
ในสายวิทยาศาสตร

    

ผูเรียนสามารถ การอานและพูดสรุป
การอานและพูด บทความทางวิชาการ
สรุปบทความ ระดับเบื้องตน
ทางวิชาการ ในสายวิทยาศาสตร
ระดับเบื้องตน
ในสาย
วิทยาศาสตรได

ใหคะแนนการพูด .หนังสือเรียน
อาจารยสถาบันภาษา
สรุปใจความสําคัญ 2. ภาพนิ่งประกอบการสอน มหาวิทยาลัยขอนแกน
รวมถึงการแสดง 3. สือ่ จากอินเตอรเน็ต
ความคิดเห็นเชิง
วิชาการของเรื่องที่
อาน

7-8

การอานและเขียน 6
สรุปบทความทาง
วิชาการระดับ
เบื้องตน
ในสายวิทยาศาสตร

    

ใหคะแนนการเขียน 1.หนังสือเรียน
อาจารยสถาบันภาษา
สรุป การใชภาษาที่ 2. ภาพนิง่ ประกอบการสอน มหาวิทยาลัยขอนแกน
เปนวิชาการ และ 3. สื่อจากอินเตอรเน็ต
การแสดงความ
คิดเห็นเชิงวิชาการ

9-10

ขั้นตอนการนําเสนอ 3
โครงงานทาง
วิชาการ

    

ผูเรียนสามารถ
อานและเขียน
สรุปบทความ
ทางวิชาการ
ระดับได
เบื้องตน
ในสาย
วิทยาศาสตร
เพื่อใหผูเรียน
เขาใจการ
นําเสนอ
โครงงานทาง

สัปดาหที่

อานและเขียนสรุป
บทความทางวิชาการ
ระดับไดเบื้องตน
ในสายวิทยาศาสตร

ฝกปฏิบัติการนําเสนอ พิจารณาจากขั้นตอน 1. ภาพนิ่ง วิดีโอ
โครงงานทางวิชาการ การนําเสนอโครงงาน ประกอบการสอน
การใชภาษาในการ 2. สื่อจากอินเตอรเน็ต
สื่อสาร

อาจารยผูสอน

อาจารยสถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน

สัปดาหที่

หนวย บทและ
หัวขอ

จํานวน ผลการเรียนรู
ชั่วโมง 1 2 3 4 5 6

11

ฟงบทความทาง 6
วิชาการในเรื่อง
ทั่วๆไป เชน
สิ่งแวดลอม
วิทยาศาสตรสุขภาพ
เปนตน และตอบ
คําถามและอภิปราย
ในเรื่องที่ฟง

    

12-13

อานและเขียน
6
บทความทาง
วิชาการประเภท
cause and effect

    

14-15

ฟงบทความทาง 6
วิชาการในเรื่อง
ทั่วๆไป เชน
สิ่งแวดลอม
วิทยาศาสตรสุขภาพ
เปนตน และจับ

    

วัตถุประสงค กิจกรรมการเรียนการ
วิธีการประเมิน
สื่อการสอน
อาจารยผูสอน
การเรียนรู สอน
วิชาการโดยใช
ภาษาอยางเปน
ทางการได
ผูเรียนสามรถ ฟงบทความทาง
ใหคะแนนจาก
1.หนังสือเรียน
อาจารยสถาบันภาษา
ฟงบทความทาง วิชาการในเรื่องทั่วๆไป อภิปรายกลุม การ 2. ภาพนิ่งประกอบการสอน มหาวิทยาลัยขอนแกน
วิชาการในเรื่อง เชน สิ่งแวดลอม
ถามและตอบคําถาม 3. สื่อจากอินเตอรเน็ต
ทั่วๆไป เชน วิทยาศาสตรสุขภาพ จากบทความที่ไดฟง 4. CD ประกอบการฟง
สิ่งแวดลอม เปนตน และตอบ
วิทยาศาสตร คําถามที่กําหนดและ
สุขภาพ เปนตน และอภิปรายในเรื่องที่
และตอบคําถาม ฟง
ที่กําหนดและ
และอภิปรายใน สอบยอยครั้งที่ 1
เรื่องที่ฟงได
ผูเรียนสามารถ อานและเขียนบทความ ใหคะแนนการเขียน 1.หนังสือเรียน
อาจารยสถาบันภาษา
อานและเขียน ทางวิชาการประเภท cause &effect 2. ภาพนิ่งประกอบการสอน มหาวิทยาลัยขอนแกน
บทความทาง cause and effect ความถูกตองของ 3. สื่อจากอินเตอรเน็ต
วิชาการ
ภาษา และความ
ประเภท cause
เหมาะสมของเนื้อหา
and effect ได
ผูเรียนสามารถ ฟงบทความทาง
ใหคะแนนการฟง .หนังสือเรียน
อาจารยสถาบันภาษา
ฟงบทความทาง วิชาการในเรื่องทั่วๆไป และการอภิปราย 2. ภาพนิ่งประกอบการสอน มหาวิทยาลัยขอนแกน
วิชาการในเรื่อง เชน สิ่งแวดลอม
กลุม
3. สื่อจากอินเตอรเน็ต
ทั่วๆไป เชน วิทยาศาสตรสุขภาพ
สิ่งแวดลอม เปนตน และจับใจความ
วิทยาศาสตร สําคัญอภิปรายในเรื่อง

สัปดาหที่

16

หนวย บทและ จํานวน ผลการเรียนรู
หัวขอ
ชัว่ โมง 1 2 3 4 5 6
ใจความสําคัญ
อภิปรายในเรื่องที่
ฟง
นําเสนอโครงงาน 3
ทางวิชาการ

ง. ระดับ 4 (Level 4)
สัปดาห หนวย บท
และหวขอ
1-2

1. Course
introduction
2. การอาน

และสรุป
บทความทาง
วิชาการ
ระดับสูง
ในดาน
Social
science,
และ Life
science

    

จํานวน
ชั่วโมง

๑

ผลการเรียนรู
๒ ๓ ๔ ๕

6







 

วัตถุประสงค กิจกรรมการเรียนการ
การเรียนรู สอน
สุขภาพ เปนตน ที่ฟง
และจับใจความ
สําคัญอภิปราย สอบยอยครั้งที่ 2
ในเรื่องที่ฟงได
ผูเรียนสามารถ นําเสนอโครงงานทาง
นําเสนอ
วิชาการ
โครงงานทาง
วิชาการได

วัตถุประสงค
๖ การเรียนรู

วิธีการประเมิน

สื่อการสอน

ใหคะแนนรูปแบบ 1.หนังสือเรียน
อาจารยสถาบันภาษา
ภาษา เนื้อหา ความ 2. ภาพนิ่งประกอบการสอน มหาวิทยาลัยขอนแกน
เหมาะสมจากการ 3. สื่อจากอินเตอรเน็ต
นําเสนอหนาชั้นเรียน

กิจกรรมการ
การเรียนการสอน

สื่อการสอน

1. เพื่อทําความ

1. การบรรยาย

เขาใจและตกลง
เบื้องตนของ
รายวิชารวมกัน
2. ผูเรียน
สามารถอานและ
สรุปบทความ
ทางวิชาการ
ระดับสูง
ในดาน Social

2. กิจกรรมกลุมการอาน
และสรุปบทความทาง
วิชาการระดับสูง
ในดาน Social science

1.หนังสือเรียน
2. ภาพนิ่ง

science

อาจารยผูสอน

วิธีการ*
ประเมิน

1. การเขาชั้นเรียน
2. การทํารายงาน
ประกอบการสอน กลุม
3. การมีสวนรวมใน
3. สื่อจาก
อินเตอรเน็ต
ชั้นเรียน

อาจารยผูสอน
อาจารยสถาบัน
ภาษา

3-4

การอานและ
สรุป
บทความทาง
วิชาการ
ระดับสูงใน
ดาน social

6







 

science

1. ผูเรียน
สามารถอานและ
สรุปบทความ
ทางวิชาการ
ระดับสูง
ในดาน social
science

2. รูจักและ
เขาใจศัพท
สํานวน และ
โครงสรางทาง
ภาษาที่ใชในการ
เขียนงาน
วิชาการเบื้องตน
5-6

การอานและ
เขียน จับ
ใจความ ใน
ดาน Social

6







 

science

1. ผูเรียน
สามารถอานและ
เขียน จับ
ใจความ ในดาน
Social science 2.
รูจักหลักการ
เขียน

1. การบรรยาย

2. กิจกรรมกลุมการอาน
และสรุปบทความทาง
วิชาการระดับกอน
ระดับสูง
ในดาน Social Science
3. การทํางานเดี่ยวสรุป
ใจความสําคัญจากการ
อาน
4. การทําแบบฝกหัด

1. การบรรยายและการ

สาธิต
2. การทํากิจกรรมกลุม
ดานการอานและการ
เขียน จับใจความ
3. งานเขียนเดี่ยว

1.หนังสือเรียน
2. ภาพนิ่ง

1. สังเกตพฤติกรรม
การทํากิจกรรมกลุม
ประกอบการสอน 2. รายงานเดี่ยว
3. การทําแบบฝกหัด
3. สื่อจาก
อินเตอรเน็ต
4. การสอบยอย

1.หนังสือเรียน
2. ภาพนิ่ง

1. สังเกตพฤติกรรม

อาจารยสถาบัน
การทํากิจกรรมกลุม ภาษา
ประกอบการสอน 2. การมีสวนรวมใน
ชั้นเรียน
3. สื่อจาก
อินเตอรเน็ต
3. งานเขียนเดี่ยว

1.หนังสือเรียน
2. ภาพนิ่ง

1. สังเกตพฤติกรรม

argumentative
writing
7-8

การอานและ
เขียน ในดาน
Social
science

6







 

1. ผูเรียน
1. การบรรยายและการ
สามารถอานและ สาธิต
เขียน จับ
2. การทํากิจกรรมกลุม

อาจารยสถาบัน
การทํากิจกรรมกลุม ภาษา
ประกอบการสอน 2. การมีสวนรวมใน

9-10

การฟง จับ
ใจความ
ในดาน







 

การฟง จับ
ใจความ
ในดาน
Social
science

ดานการอานและการ
เขียน จับใจความ
3. งานเขียนเดี่ยว

3. สื่อจาก

1. ผูเรียน

1. การบรรยายและการ
สาธิต
2. ฝกกิจกรรมการฟงใน
ชั้นเรียน
3. การตั้งคําถามและตอบ
คําถามเพื่อตรวจสอบ
ความเขาใจ
4. การทําแบบฝกหัดการ
ฟง

1.หนังสือเรียน
2. ภาพนิ่ง

1. การบรรยายและการ
สาธิต
2. ฝกกิจกรรมการฟงและ
อภิปรายในชั้นเรียนแบบ
กลุม
3. ฝกกิจกรรมการฟงและ
อภิปรายในชั้นเรียนแบบ
เดี่ยว
4. การตั้งคําถามและตอบ
คําถามเพื่อตรวจสอบ
ความเขาใจ
5. การทําแบบฝกหัด

1.หนังสือเรียน
2. ภาพนิ่ง

สามารถฟง จับ
ใจความ
ในดาน Social
science 2. รูจัก
หลักการฟงและ
การจดบันทึก
ระหวางการฟง
ได

Social
science

11-12

ใจความSocial
science ได
2. รูจักหลักการ
เขียน จับ
ใจความ

6







 

1. ผูเรียน

สามารถฟง จับ
ใจความ และ
ตอบคําถาม
ในดาน Social
science

อินเตอรเน็ต

ชั้นเรียน
3. งานเขียนเดี่ยว

1. สังเกตพฤติกรรม อาจารยสถาบัน
การมีสว นรวมในชั้น ภาษา
ประกอบการสอน เรียน
2. งานเดี่ยว
3. สื่อจาก
อินเตอรเน็ต
3. การทําแบบฝกหัด
4. CD
4. การสอบยอย
ประกอบการฟง

1. สังเกตพฤติกรรม อาจารยสถาบัน
การมีสวนรวมในชั้น ภาษา
ประกอบการสอน เรียน
2. การอภิปรายกลุม
3. สื่อจาก
อินเตอรเน็ต
3. การอภิปรายเดี่ยว
4. CD
4. การตั้งคําถาม
ประกอบการฟง และตอบคําถามจาก
การฟงและอภิปราย

13-14

การอาน การ
ฟง จับ
ใจความ
ในเรื่องที่
นักศึกษา
สนใจ
เกี่ยวกับ







 

Social
science

1. ผูเรียน
สามารถบูรณา
การความรูที่ได
จากการอานและ
ฟง จับใจความ
ในเรื่องที่
นักศึกษาสนใจ
เกี่ยวกับ Social
science

2. ผูเรียน
สามารถเลือกใช
คําศัพท สํานวน
และโครงสราง
ทางภาษาที่
เหมาะสมในการ
ตอบคําถาม
3. ผูเรียน
สามารถ
วิเคราะห และ
สังเคราะหขอมูล
ที่ไดจากการอาน
ฟง เพื่อใชในการ
สรุปความได
15

การอาน การ
ฟง แลวจับ
ใจความ
ในเรื่องที่

3







 

1. ผูเรียน
สามารถบูรณา
การความรูที่ได
จากการอานและ

1. การบรรยายและการ
สาธิต
2. ฝกกิจกรรมการอาน
การฟง แลวสรุปความใน
ชั้นเรียนแบบกลุม
3. ฝกกิจกรรมการอาน
การฟง แลวสรุปความใน
ชั้นเรียนแบบเดี่ยว
4. การตั้งคําถามและตอบ
คําถามเพื่อตรวจสอบ
ความเขาใจ
5. การทําแบบฝกหัด

1.หนังสือเรียน
2. ภาพนิ่ง

1. สังเกตพฤติกรรม
การมีสวนรวมในชั้น
ประกอบการสอน เรียน
2. การอภิปรายกลุม
3. สื่อจาก
อินเตอรเน็ต
3. การอภิปรายเดี่ยว
4. CD
4. การตั้งคําถาม
ประกอบการฟง และตอบคําถามจาก
การฟงและอภิปราย

1. การบรรยายและการ
สาธิต
2. ฝกกิจกรรมการอาน
การฟง แลวเขียนแบบ

1.หนังสือเรียน
2. ภาพนิ่ง

1. สังเกตพฤติกรรม
การมีสวนรวมในชั้น
ประกอบการสอน เรียน
2. งานเขียนกลุม
3. สื่อจาก

นักศึกษา
สนใจ
เกี่ยวกับ

ฟง ในการเขียน
จับใจความ
ในหัวขอที่สนใจ
2. ผูเรียน
สามารถเลือกใช
คําศัพท สํานวน
และโครงสราง
ทางภาษาที่
เหมาะสมในการ
เขียนได
3. ผูเรียน
สามารถ
วิเคราะห และ
สังเคราะหขอมูล
ที่ไดจากการอาน
ฟง เพื่อใชในการ
เขียนได

Social
science
Literature

กลุม
3. ฝกกิจกรรมการอาน
การฟง แลวเขียนแบบ
เดี่ยว
4. การทําแบบฝกหัด

อินเตอรเน็ต
4. CD

ประกอบการฟง

3. งานเขียนเดี่ยว
4. การทําแบบฝกหัด

จ. ระดับ 5 (Level 5)
สัปดาห หนวย บท
และหัวขอ
1-2

1. Course
introductio
n
2. การอาน

จํานวน
ชั่วโมง

ผลการเรียนรู
1

2
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3

4

วัตถุประสงค
5 6 การเรียนรู

กิจกรรมการ
เรียนการสอน

วิธีการประเมิน





สื่อการสอน

1. เพื่อทําความเขาใจ

1. การบรรยาย

และตกลงเบื้องตนของ
รายวิชารวมกัน
2. ผูเรียนสามารถอาน

2. กิจกรรมกลุม
การอานและสรุป
บทความทาง

1. การเขาชั้นเรียน
1.หนังสือเรียน
2. การทํารายงานกลุม
2. ภาพนิ่ง
3. การมีสวนรวมในชั้นเรียน ประกอบการสอน
3. สื่อจาก

อาจารยผูสอน
อาจารยสถาบัน
ภาษา

และสรุป
บทความ
ทาง
วิชาการ
ระดับสูง
ในดาน

และสรุปบทความทาง
วิชาการระดับสูง
ในดาน Social science,
และ Life science ได

วิชาการระดับสูง
ในดาน Social
science, และ Life

อินเตอรเน็ต

1. ผูเรียนสามารถอาน
และสรุปบทความทาง
วิชาการระดับสูง
ในดาน Environmental
issue และ Physical
science ได
2. รูจักและเขาใจศัพท
สํานวน และโครงสราง
ทางภาษาที่ใชในการ
เขียนงานวิชาการ

1. การบรรยาย

1. สังเกตพฤติกรรมการทํา
กิจกรรมกลุม
2. รายงานเดี่ยว
3. การทําแบบฝกหัด
4. การสอบยอย

1.หนังสือเรียน
2. ภาพนิ่ง

1. ผูเรียนสามารถอาน
และเขียน

1. การบรรยายและ 1. สังเกตพฤติกรรมการทํา

1.หนังสือเรียน
2. ภาพนิ่ง

science

Social
science,
และ Life
science
3-4

การอาน
และสรุป
บทความ
ทาง
วิชาการ
ระดับสูงใน
ดาน

6



 





Environme
ntal issue

และ
Physical
science

5-6

การอาน
และเขียน
argumentat

6



 





argumentative writing

2. กิจกรรมกลุม
การอานและสรุป
บทความทาง
วิชาการระดับสูง
ในดาน

อาจารยสถาบัน
ภาษา

ประกอบการสอน
3. สื่อจาก
อินเตอรเน็ต

Environmental
issue และ
Physical science

3. การทํางานเดี่ยว
สรุปใจความสําคัญ
จากการอาน
4. การทํา
แบบฝกหัด

การสาธิต
2. การทํากิจกรรม

กิจกรรมกลุม
2. รายงานเดี่ยว

ประกอบการสอน

อาจารยสถาบัน
ภาษา

ในดาน Social science,
Life science, และ
Environmental issue ได
2. รูจักหลักการเขียน

ive writing

ในดาน
Social
science,
Life
science,
Environme
ntal issue

กลุมดานการอาน
และการเขียน

3. การทําแบบฝกหัด
4. การสอบยอย

3. สื่อจาก

อินเตอรเน็ต

argumentative
writing

argumentative writing

3. งานเขียนเดี่ยว

1. ผูเรียนสามารถอาน
และเขียน

1. การบรรยายและ 1. สังเกตพฤติกรรมการทํา

และ
7-8

การอาน
และเขียน

6



 





persuasive
writing ใน
ดาน Social
science,
Life
science,
Environme
ntal issue

การสาธิต
2. การทํากิจกรรม
กลุมดานการอาน
และการเขียน

argumentative writing
ในดาน Social science,
Life science, และ
Environmental issue ได

persuasive writing

2. รูจักหลักการเขียน

3. งานเขียนเดี่ยว

กิจกรรมกลุม
2. รายงานเดี่ยว
3. การทําแบบฝกหัด
4. การสอบยอย

1.หนังสือเรียน
2. ภาพนิ่ง

ประกอบการสอน
3. สื่อจาก
อินเตอรเน็ต

persuasive writing

และ
Physical
science
9-10

การฟง
long talks
and
lectures

ในดาน
Business &
Marketing



 





1. ผูเรียนสามารถฟง
long talks and lectures
ในดาน Business &
Marketing และดาน Arts
and Literatureไดอยาง

เขาใจและตอบคําถาม

1. การบรรยาย
และการสาธิต
2. ฝกกิจกรรมการ
ฟงในชั้นเรียน
3. การตั้งคําถาม
และตอบคําถาม

1. สังเกตพฤติกรรมการทํา
กิจกรรมกลุม
2. รายงานเดี่ยว
3. การทําแบบฝกหัด
4. การสอบยอย

1.หนังสือเรียน
2. ภาพนิ่ง

ประกอบการสอน
3. สื่อจาก

อินเตอรเน็ต

อาจารยสถาบัน
ภาษา

และดาน
Arts and
Literature

11-12

การฟง

6



 





long talks
and
lectures

Business &
Marketing

และดาน
Arts and
Literature

การอาน
การฟง
แลว
อภิปราย
ในดานใด
ดานหนึ่งที่
นักศึกษา
สนใจ
ระหวาง

เพื่อตรวจสอบ
ความเขาใจ
4. การทํา
แบบฝกหัดการฟง

1. ผูเรียนสามารถฟง
long talks and lectures

1. การบรรยาย
และการสาธิต
2. ฝกกิจกรรมการ
ฟงและอภิปรายใน
ชั้นเรียนแบบกลุม
3. ฝกกิจกรรมการ
ฟงและอภิปรายใน
ชั้นเรียนแบบเดี่ยว
4. การตั้งคําถาม
และตอบคําถาม
เพื่อตรวจสอบ
ความเขาใจ
5. การทํา
แบบฝกหัด
1. การบรรยาย
และการสาธิต
2. ฝกกิจกรรมการ
อาน การฟง แลว
อภิปรายในชั้น
เรียนแบบกลุม
3. ฝกกิจกรรมการ
อาน การฟง แลว
อภิปรายในชั้น

และอภิปราย
ในดาน Business &
Marketing และดาน Arts
and Literatureไดอยาง
เขาใจและตอบคําถาม
ได
2. รูจักหลักการ
อภิปรายและหลักการใช
เหตุผลในการอภิปราย

และ
อภิปราย
ในดาน

13-14

ได
2. รูจักหลักการฟงและ
การจดบันทึกระหวาง
การฟงได



 





1. ผูเรียนสามารถบูรณา
การความรูที่ไดจากการ
อานและฟง ในการ
อภิปรายได ในหัวขอที่
สนใจ
2. ผูเรียนสามารถ
เลือกใชคําศัพท สํานวน
และโครงสรางทางภาษา
ที่เหมาะสมในการ

1. สังเกตพฤติกรรมการทํา
กิจกรรมกลุม
2. รายงานเดี่ยว
3. การทําแบบฝกหัด
4. การสอบยอย

1.หนังสือเรียน
2. ภาพนิ่ง

1. สังเกตพฤติกรรมการทํา
กิจกรรมกลุม
2. รายงานเดี่ยว
3. การทําแบบฝกหัด
4. การสอบยอย

1.หนังสือเรียน
2. ภาพนิ่ง

ประกอบการสอน
3. สื่อจาก
อินเตอรเน็ต

ประกอบการสอน
3. สื่อจาก
อินเตอรเน็ต

อาจารยสถาบัน
ภาษา

Social
science,
Life
science,
Environme
ntal issue,
Business &
Marketing
และ Arts
and
Literature
15

การอาน
การฟง
แลวเขียน
argumentat
ive หรือ
persuasive
writing

ในดานใด
ดานหนึ่งที่
นักศึกษา
สนใจ
ระหวาง
Social
science,
Life
science,
Environme
ntal issue,
Business &
Marketing

3



 





อภิปรายได
3. ผูเรียนสามารถ
วิเคราะห และ
สังเคราะหขอมูลทีไ่ ด
จากการอาน ฟง เพื่อใช
ในการอภิปรายได

เรียนแบบเดี่ยว
4. การตั้งคําถาม
และตอบคําถาม
เพื่อตรวจสอบ
ความเขาใจ
5. การทํา
แบบฝกหัด

1. ผูเรียนสามารถบูรณา
การความรูที่ไดจากการ
อานและฟง ในการ
เขียน argumentative
หรือ persuasive writing
ได ในหัวขอทีส่ นใจ
2. ผูเรียนสามารถ
เลือกใชคําศัพท สํานวน
และโครงสรางทางภาษา
ที่เหมาะสมในการเขียน
ได
3. ผูเรียนสามารถ
วิเคราะห และ
สังเคราะหขอมูลทีไ่ ด
จากการอาน ฟง เพื่อใช
ในการเขียนได

1. การบรรยาย
และการสาธิต
2. ฝกกิจกรรมการ
อาน การฟง แลว
เขียนแบบกลุม
3. ฝกกิจกรรมการ
อาน การฟง แลว
เขียนแบบเดี่ยว
4. การทํา
แบบฝกหัด

1. สังเกตพฤติกรรมการทํา
กิจกรรมกลุม
2. รายงานเดี่ยว
3. การทําแบบฝกหัด
4. การสอบยอย

1.หนังสือเรียน
2. ภาพนิ่ง

ประกอบการสอน
3. สื่อจาก
อินเตอรเน็ต

อาจารยสถาบัน
ภาษา

และ Arts
and
Literature

5.2 แผนการประเมินผลการเรียนรู
ลักษณะการประเมิน
รายงาน/ ใบงาน/ การนําเสนอ /สอบยอย

สัปดาหที่ประเมิน
1-15

สัดสวนคะแนน
65

การเขาเรียน
สอบปลายภาค

1-16
ตามปฏิทินมหาวิทยาลัย

3
32

หมายเหตุ
รายละเอียดตามแผนการสอนของ
แตละระดับ
ใชขอ สอบ KEPT

หมวดที่ 6. ทรัพยากรการเรียนการสอน
ก. ระดับ 1 (Level 1)
1. ตําราและเอกสารหลัก
Carven, M. (2012). Breakthrough Plus 4 (2nd ed.). London: Macmillan.
Jack C. Richards and David Bohlke. Four Corners. 5th ed. Singapore: Cambridge University Press, 2013.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
Jack C. Richards and Chuck Sandy. Passages. 2nd ed. Hong Kong: Cambridge University Press, 2008.
Raymond Murphy. English Grammar in Use. 3rd ed. Singapore: Cambridge University Press, 2004.
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
National Geography. Global Warming 101. 2007.
https://www.youtube.com/watch?v=oJAbATJCugs (Accessed 2014-12-09)

ข. ระดับ 2 (Level 2)
1. ตําราและเอกสารหลัก
Carven, M. (2012). Breakthrough Plus 4 (2nd ed.). London: Macmillan.
Cassriel, Betsy and Martinsen, Marit ter Mate. 2010. Academic Connections1. New York: Pearson Education, Inc. .
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
Cassriel, Betsy and Martinsen, Marit ter Mate. 2010. Academic Connections1. New York: Pearson Education, Inc. .
Hogue, Ann. 2008. First Steps in Academic Writing. 2nd Ed. New York: Pearson Education, Inc. .
Mikulecky, Beatrices S.and Jeffries, Linda. 2004. More Reading Power. 2nd Ed. New York. Pearson Education, Inc.
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
Burke, Jim. http://www.englishcompanion.com/pdfDocs/acvocabulary2.pdf. (Accessed 2014-12-12).
ค.. ระดับ 3 (Level 3)
1. ตําราและเอกสารหลัก
Clandifield, L. and Benne, R. C. (2011). Global: Upper intermediate coursebook. London: Macmillan.
Academic Encounters 3 และ Academic Encounters 4
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
- วรสารวิจัยจาก Science direct
- VDO presentation จาก Youtube และอื่นๆ
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา: -

ง.ระดับ 4 (Level 4)
1. ตําราและเอกสารหลัก
Clandifield, L. and Benne, R. C. (2011). Global: Upper intermediate coursebook. London: Macmillan.
Julia Williams & David Hill, 2010. Academic Connection 2. Pearson Longman.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
- วรสารวิจัยจาก Science direct
- VDO presentation จาก Youtube และอื่นๆ
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา

1.

จ. ระดับ 5 (Level 5)
ตําราและเอกสารหลัก
Williams, J. and Hill, D. (2010). Academic Connection 3. White Plains, NY: Pearson Longman.

2.

เอกสารและขอมูลสําคัญ
- วรสารวิจัยจาก Science direct
- VDO presentation จาก Youtube และอื่นๆ

3.

เอกสารและขอมูลแนะนํา

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
๗.๑ กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา :
• การประเมินการบรรลุวัตถุประสงคตามรายวิชาที่กําหนดโดยการสอบถามผูเรียนเมื่อสิ้นสุดการเรียน
• ติดตามประเมินผลผูเรียนภายหลังจบการศึกษา
๗.๒ กลยุทธการประเมินการสอน
• การประเมินการสอนโดยผูเรียน
• ผูสอนประเมินตนเอง
• กลุมอาจารยผูสอนรวมกันประเมินโดยการพิจารณาจากผลการเรียนรูของผูเรียนทั้ง ๕ ดาน
• คณะกรรมการประเมินการสอน
๗.๓ การปรับปรุงการสอน
• โดยการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อนํามาเปนแนวทางในการปรับปรุงการสอน • การนําผลการประเมินการสอนและประเมินประสิทธิผลของรายวิชามาปรับปรุงการสอนหลังสิ้นสุดการ
เรียนการสอนของทุก
ภาคการศึกษา
๗.๔ การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาในรายวิชา
• สถาบันฯ มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาโดยอาจารยผูสอน กลุม อาจารยผสู อน และคณะกรรมการ ตามลําดับ
๗.๕ การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
• สถาบันฯ ประเมินกระบวนการเรียนรูจากการสอบถามนักศึกษา ประเมินการสอนของอาจารยผูสอนและคณะกรรมการสถาบันฯ การประเมินผลวิชาโดยกลุม อาจารยผูสอน

• ประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาโดยอาจารยผูสอน กลุมอาจารยผูสอน และคณะกรรมการ
• สถาบันฯ มีกระบวนการใหนักศึกษาสามารถขอตรวจสอบผลการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาไดเปนแตละกรณีโดยผานคณะกรรมการ
• สถาบันฯ ประมวลผลและวิเคราะหการประเมินกระบวนการเรียนรู และประเมินผลสัมฤทธิ์ของวิชา นําเสนอกลุมอาจารยผูสอนและผูเ ชี่ยวชาญดานการเรียนการสอน เพื่อวางแผน
ปรับปรุงกระบวนการ
เรียนรูและการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรูหลังสิ้นสุดการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา เพื่อนําผลการปรับปรุงไปใชในการจัดการเรียน การสอนภาคการศึกษาตอไป

