รายละเอียดของรายวิชา
มหาวิทยาลัยขอนแกน
สถาบันภาษา
หมวดที่ 1. ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชือ่ รายวิชา
000103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2
English for Academic Purposes II
2. จํานวนหนวยกิต
3 (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรปริญญาตรี หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน (ถามีหลายคน ใสใหครบตามที่เปนจริง)
คณะกรรมการบริหารและพัฒนารายวิชา
ที่
ชื่อ - นามสกุล
เลขประจําตัว
ตําแหนงทาง
บัตรประชาชน
วิชาการ
1 นายวรชัย เพียทา
3400600377513 อาจารย
2

นายพัด วงศวรรณกิจ

134900049425

อาจารย

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาตนและภาคการศึกษาปลาย สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรและทุกชั้นป
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)
000102 English for Academic Purposes I
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 นําเสนอ อภิปราย

คุณวุฒิ
PhD in English
Language
Education
ศศม. ภาษาอังกฤษ
เพื่ออาชีพ

1.2 มีทักษะการใชภาษาอังกฤษสําหรับการอาน เขียน พูด ฟง นําเสนอ อภิปราย
1.3 ตระหนักและเห็นคุณคาของการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การเรียน และ อาชีพ
1.4 มีวินัย ซื่อสัตย รับผิดชอบตอตนเองและสังคม รูจักและเขาใจวัฒนธรรมที่แตกตาง
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุงรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู

หมวดที่ 3. ลักษณะและการดําเนินงาน
1. คําอธิบายรายวิชา
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษขั้นสูง ภาษาอังกฤษขั้นสูงสําหรับใชสวนตัวและทางวิชาการ
Development of advanced English language skills, advanced language for general and academic
English
2. จํานวนชั่วโมงทีใ่ ชตอ ภาคการศึกษา
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 เพื่อสามารถสือ่ สารไดในชีวติ ประจําวันและในการเรียน
2

วิธีการสอน
(1) การเรียนรูแบบบรรยาย

3

(2) การเรียนรูโดยการปฏิบัติ
(3) การเรียนรูแบบรวมมือ
(4) การศึกษาจากแหลงสารสนเทศ
วิธีการประเมินผล
(1) งานที่ไดรับมอบหมาย
(2) การทดสอบยอย
(3) การสอบปลายภาค

3. ทักษะทางปญญา
1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
(1) สามารถสืบคนวิเคราะหและสังเคราะหสิ่งที่เรียนรูมาใชในชีวิตประจําวันและในการเรียน
2 วิธีการสอน
(1) การเรียนรูแบบบรรยาย
(2) การเรียนรูโดยการปฏิบัติ
(3) การเรียนรูแบบรวมมือ
(4) การเรียนรูโดยใชสื่อสารสนเทศ
3

วิธีการประเมินผล
(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

3

วิธีการสอน
(1) การเรียนรูผานสื่อสารสนเทศโดยการฝกปฏิบัติดวยตนเอง
(2) การเรียนรูโดยใชการสืบเสาะหาความรู
วิธีการประเมินผล
(1) งานที่ไดรับมอบหมาย
(2) การทดสอบยอย
(3) การสอบปลายภาค

หมวดที่ 5. แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน
ก.. ระดับ 2 (Level 2)
สัปดาหที่ หนวย บทและหัวขอ
1

แนะนํารายวิชาและ
ขอตกลงเบื้องตน

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

2-3 คําศัพทพื้นฐาน และ
โครงสรางภาษาที่ชวยใน
การอานเนื้อหาหรือ
บทความเชิงวิชาการใน
ระดับเบื้องตน

6

    

4-5 คําศัพทพื้นฐาน และ
โครงสรางภาษาที่ชวยใน
การเขียนในระดับ
ประโยค

6

    

1. เพื่อใหนักศึกษามี 1. การสอนบรรยาย 1. สื่อ Power Point 1. ประเมินจากการตอบ
ความรูดานคําศัพทที่ 2. มอบหมายงานกลุม 2. เอกสาร
คําถาม
ชวยใหเขาใจบทความที่ และเดี่ยวในการ
ประกอบการบรรยาย 2. สังเกตพฤติกรรมในชั้น
อานได
ฝกการนําความรูเรื่อง 3. กิจกรรมการฝก เรียน
2. เพื่อใหเขาใจ
คําศัพทมาใชในการ อานในชั้นเรียน
3. ผลการฝกปฏิบัติงาน
โครงสรางภาษาที่ชวยใน อานบทความ
เดี่ยวตามที่ไดรับ
การอานจับใจความได 3. มอบหมายงานกลุม
มอบหมาย
3.เพื่อใหนักศึกษาอาน เพื่อศึกษาคนควา
4. ผลการฝกปฏิบัติงาน
จับใจความบทความเชิง เพิ่มเติมในเนื้อหาที่
กลุมตามที่ไดรับ
วิชาการระดับพื้นฐานได ไดรับมอบหมาย
มอบหมาย
5. การสอบยอย
1. เพื่อใหนักศึกษามี 1. การสอนบรรยาย 1. สื่อ Power Point 1. สังเกตพฤติกรรมในชัน้
ความรูดานคําศัพทที่ 2. มอบหมายงานกลุม 2. เอกสาร
เรียน
ชวยใหเขียนประโยคเชิง และเดี่ยวในการ
ประกอบการบรรยาย 2. ผลการฝกปฏิบัติงาน
วิชาการได
ฝกการนําความรูเรื่อง 3. กิจกรรมการฝก เดี่ยวตามที่ไดรับ
2. เพื่อใหนักศึกษามี คําศัพทและโครงสราง เขียนในชั้นเรียน
มอบหมาย
ความเขาใจโครงสราง ภาษามาใชในงาน
3. ผลการฝกปฏิบัติงาน
ภาษาที่ชวยใหเขียน เขียน
กลุมตามที่ไดรับ

อาจารยสถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน

อาจารยสถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน

6-8 คําศัพทพื้นฐาน และ
โครงสรางภาษาที่ชวยใน
การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น
ในหัวขอที่กําหนด

9
10-11 ความรูพื้นฐานทางดาน
คําศัพท โครงสรางภาษา
และการอาน
ภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการจากหลากหลาย
สาขา

9

    

9

    

ประโยคเชิงวิชาการได
มอบหมาย
3.เพื่อใหนักศึกษาเขียน
4. การสอบยอย
ประโยคเชิงวิชาการได
1. เพื่อใหนักศึกษามี 1. การสอนบรรยาย 1. สื่อ Power Point 1. สังเกตพฤติกรรมในชั้น
ความรูดานคําศัพทที่ 2. มอบหมายงานกลุม 2. เอกสาร
เรียน
ชวยใหแสดงความ
และเดี่ยวในการ
ประกอบการบรรยาย 2. ผลการฝกปฏิบัติงาน
คิดเห็นได
ฝกการนําความรูเรื่อง 3. กิจกรรมการฝกพูด เดี่ยวตามที่ไดรับ
2. เพื่อใหนักศึกษา
คําศัพทและโครงสราง ในชั้นเรียน
มอบหมาย
สามารถนําความรู
ภาษามาใชในการ
3. ผลการฝกปฏิบัติงาน
โครงสรางภาษาเพื่อ แลกเปลี่ยนความ
กลุมตามที่ไดรับ
สนทนาและแลกเปลี่ยน คิดเห็น
มอบหมาย
ความคิดเห็นได
4.การสอบยอย
3.เพื่อใหนักศึกษา
สามารถสนทนาและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ตามหัวขอที่กําหนดได
สอบกลางภาค
1. เพื่อใหนักศึกษามี 1. การสอนบรรยาย 1. สื่อ Power Point 1. ผลการฝกปฏิบัติงาน
ความรูดานคําศัพทที่ 2. มอบหมายงานกลุม 2. เอกสาร
กลุมตามที่ไดรับ
ชวยใหเขาใจบทความ และเดี่ยวในการ
ประกอบการบรรยาย มอบหมาย
เชิงวิชาการจาก
ฝกการนําความรูเรื่อง 3. กิจกรรมการฝก 2. ผลการฝกปฏิบัติงาน
หลากหลายสาขาได คําศัพทและโครงสราง อานในชั้นเรียน
เดี่ยวตามที่ไดรับ
2. เพื่อใหนักศึกษามี ภาษามาใชในการอาน
มอบหมาย
ความรูดานโครงสราง บทความเชิงวิชาการ
3. การสอบยอย
ภาษาที่ชวยในการอาน 3. แบบฝกหัดงาน
จับใจความได
เดี่ยวและงานกลุมใน
3.นักศึกษาสามารถอาน การอานบทความเชิง
บทความเชิงวิชาการจาก วิชาการ
สาขาที่หลากหลายได

อาจารยสถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน

อาจารยสถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน

12-13 ความรูพื้นฐานทางดาน
คําศัพท โครงสรางภาษา
และการเขียนในระดับ
ยอหนา

6

    

14-15 ความรูพื้นฐานทางดาน
คําศัพท โครงสรางภาษา
และการอภิปรายกลุม
ตามหัวขอที่กําหนดให

6

    

16
ข.ระดับ 3 ( Level 3)
สัปดาหที่ หนวย บทและหัวขอ จํานวน ผลการเรียนรู

1. เพื่อใหนักศึกษามี 1. การสอนบรรยาย 1. สื่อ Power Point 1. ผลการฝกปฏิบัติงาน
ความรูดานคําศัพทที่ 2. มอบหมายงานกลุม 2. เอกสาร
กลุมตามที่ไดรับ
ชวยในการเขียนระดับ และเดี่ยวในการ
ประกอบการบรรยาย มอบหมาย
ยอหนาได
ฝกการนําความรูเรื่อง 3. กิจกรรมการฝก 2. ผลการฝกปฏิบัติงาน
2. เพื่อใหนักศึกษามี คําศัพทและโครงสราง เขียนทั้งกลุมและ เดี่ยวตามที่ไดรับ
ความรูเรองโครงสราง ภาษาที่ใชในการเขียน เดี่ยวในชั้นเรียน
มอบหมาย
ภาษาที่สามารถนําไป ระดับยอหนา
3. การสอบยอย
เขียนในระดับยอหนาได 3.การฝกเขียนระดับ
3. เพื่อใหนักศึกษา
ยอหนา
สามารถเขียนบทความ
เชิงวิชาการเบื้อตนตาม
หัวขอที่กําหนดในระดับ
ยอหนาได
1. เพื่อใหนักศึกษามี 1. การสอนบรรยาย 1. สื่อ Power Point 1. ผลการฝกปฏิบัติงาน
ความรูพื้นฐานคําศัพท 2. มอบหมายงานกลุม 2. เอกสาร
กลุมตามที่ไดรับ
เพื่อใชในการอภิปราย ในการ
ประกอบการบรรยาย มอบหมาย
เชิงวิชาการระดับ
ฝกการนําความรูเรื่อง 3. กิจกรรมการฝกฟง 2. ผลการฝกปฏิบัติงาน
เบื้องตนได
คําศัพทและโครงสราง และอภิปรายในชั้น เดี่ยวตามที่ไดรับ
2. เพื่อใหนักศึกษามี ภาษามาใชในบท เรียน
มอบหมาย
ความรูโครงสรางภาษาที่ สนทนา
3.การสอบยอย
ชวยในการสื่อสารได 3.การแสดงบทบาท
3. เพื่อใหนักศึกษา
สมมุติ
สามารถสนทนาภิปราย
ตามหัวขอที่กําหนดได
สอบปลายภาค

วัตถุประสงค กิจกรรมการเรียน สื่อการสอน

วิธีการประเมิน

อาจารยสถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน

อาจารยสถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน

อาจารยผูสอน

1
2

3-4

5-6

ชั่วโมง 1 2 3 4 5 6 การเรียนรู การสอน
แนะนํารายวิชา
3
การอานและพูดสรุป
3     
ผูเรียน
อานและพูดสรุป .หนังสือเรียน
บทความทางวิชาการ
สามารถอาน บทความทาง 2. ภาพนิ่ง
ระดับเบื้องตน
และพูดสรุป วิชาการระดับ ประกอบการสอน
ในสายมนุษยศาสตร
บทความทาง เบื้องตน
3. สื่อจาก
และสังคมศาสตร
วิชาการ ในสายมนุษย อินเตอรเน็ต
ในสายมนุษย ศาสตรและ
ศาสตรและ สังคมศาสตร
สังคมศาสตร
ได
การอานและเขียนสรุป 6     
ใหผูเรียน การอานและเขียน 1.หนังสือเรียน
บทความทางวิชาการ
สามารถอาน สรุปบทความทาง 2. ภาพนิ่ง
ระดับเบื้องตน
และพูดสรุป วิชาการระดับ ประกอบการสอน
ในสายมนุษยศาสตร
บทความทาง เบื้องตน
3. สื่อจาก
และสังคมศาสตร
วิชาการ ในสายมนุษย อินเตอรเน็ต
ในสายมนุษย ศาสตร
ศาสตรและ
สังคมศาสตร
ได
การอานและพูดสรุป
บทความทางวิชาการ
ระดับเบื้องตน
ในสายวิทยาศาสตร

6

    

ผูเรียน
การอานและพูด
สามารถการ สรุปบทความทาง
อานและพูด วิชาการระดับ
สรุปบทความ เบื้องตน
ทางวิชาการ ในสาย
ระดับ
วิทยาศาสตร
เบื้องตน
ในสาย

.หนังสือเรียน
2. ภาพนิ่ง
ประกอบการสอน
3. สื่อจาก
อินเตอรเน็ต

1.ใบงาน
2. สังเกตพฤติกรรมในชั้น
เรียน
3. การตอบคําถาม

อาจารยสถาบัน
ภาษา
มหาวิทยาลัยขอ
นแกน

ใหคะแนนการเขียนสรุป อาจารยสถาบัน
การใชภาษาที่เปนวิชาการ ภาษา
และการแสดงความคิดเห็น มหาวิทยาลัยขอ
เชิงวิชาการ
นแกน

ใหคะแนนการพูดสรุป
ใจความสําคัญรวมถึงการ
แสดงความคิดเห็นเชิง
วิชาการของเรื่องที่อาน

อาจารยสถาบัน
ภาษา
มหาวิทยาลัยขอ
นแกน

สัปดาหที่ หนวย บทและหัวขอ

7-8

การอานและเขียนสรุป
บทความทางวิชาการ
ระดับเบื้องตน
ในสายวิทยาศาสตร

จํานวน ผลการเรียนรู
ชั่วโมง 1 2 3

4

5

6

    

9-10 ขั้นตอนการนําเสนอ
โครงงานทางวิชาการ

3

    

11

6

    

ฟงบทความทาง
วิชาการในเรื่องทั่วๆไป
เชน สิ่งแวดลอม
วิทยาศาสตรสุขภาพ
เปนตน และตอบ
คําถามและอภิปรายใน
เรื่องที่ฟง

วัตถุประสงค กิจกรรมการเรียน
สื่อการสอน
6 การเรียนรู การสอน
วิทยาศาสตร
ได
ผูเรียน
อานและเขียนสรุป 1.หนังสือเรียน
สามารถอาน บทความทาง 2. ภาพนิ่ง
และเขียน วิชาการระดับได ประกอบการสอน
สรุปบทความ เบื้องตน
3. สื่อจาก
ทางวิชาการ ในสาย
อินเตอรเน็ต
ระดับได วิทยาศาสตร
เบื้องตน
ในสาย
วิทยาศาสตร
เพื่อใหผูเรียน ฝกปฏิบัติการ 1. ภาพนิ่ง วิดีโอ
เขาใจการ นําเสนอโครงงาน ประกอบการสอน
นําเสนอ ทางวิชาการ
2. สื่อจาก
โครงงานทาง
อินเตอรเน็ต
วิชาการโดย
ใชภาษาอยาง
เปนทางการ
ได
ผูเรียนสามรถฟงบทความทาง 1.หนังสือเรียน
ฟงบทความ วิชาการในเรื่อง 2. ภาพนิ่ง
ทางวิชาการ ทั่วๆไป เชน
ประกอบการสอน
ในเรื่อง
สิ่งแวดลอม
3. สื่อจาก
ทั่วๆไป เชน วิทยาศาสตร
อินเตอรเน็ต
สิ่งแวดลอม สุขภาพ เปนตน 4. CD ประกอบการ
วิทยาศาสตร และตอบคําถามที่ ฟง

วิธีการประเมิน

อาจารยผูสอน

ใหคะแนนการเขียนสรุป อาจารยสถาบัน
การใชภาษาที่เปนวิชาการ ภาษา
และการแสดงความคิดเห็น มหาวิทยาลัยขอ
เชิงวิชาการ
นแกน

พิจารณาจากขั้นตอนการ อาจารยสถาบัน
นําเสนอโครงงาน การใช ภาษา
ภาษาในการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยขอ
นแกน

ใหคะแนนจากอภิปราย อาจารยสถาบัน
กลุม การถามและตอบ ภาษา
คําถามจากบทความทีไ่ ดฟง มหาวิทยาลัยขอ
นแกน

สัปดาหที่ หนวย บทและหัวขอ

12-13 อานและเขียนบทความ
ทางวิชาการประเภท
cause and effect

จํานวน ผลการเรียนรู
ชั่วโมง 1 2 3

6

14-15 ฟงบทความทาง
6
วิชาการในเรื่องทั่วๆไป
เชน สิ่งแวดลอม
วิทยาศาสตรสุขภาพ
เปนตน และจับใจความ
สําคัญอภิปรายในเรื่อง
ที่ฟง

วัตถุประสงค กิจกรรมการเรียน
สื่อการสอน
4 5 6 การเรียนรู การสอน
สุขภาพ เปน กําหนดและและ
ตน และตอบ อภิปรายในเรือ่ งที่
คําถามที่ ฟง
กําหนดและ
และอภิปราย สอบยอยครั้งที่ 1
ในเรื่องที่ฟง
ได
ผูเรียน
อานและเขียน 1.หนังสือเรียน
    
สามารถอาน บทความทาง 2. ภาพนิ่ง
และเขียน วิชาการประเภท ประกอบการสอน
บทความทาง cause and
3. สื่อจาก
วิชาการ effect
อินเตอรเน็ต
ประเภท
cause and
effect ได
ผูเรียน
ฟงบทความทาง .หนังสือเรียน
    
สามารถฟง วิชาการในเรื่อง 2. ภาพนิ่ง
บทความทาง ทั่วๆไป เชน
ประกอบการสอน
วิชาการใน สิ่งแวดลอม
3. สื่อจาก
เรื่องทั่วๆไป วิทยาศาสตร
อินเตอรเน็ต
เชน
สุขภาพ เปนตน
สิ่งแวดลอม และจับใจความ
วิทยาศาสตร สําคัญอภิปรายใน
สุขภาพ เปน เรื่องที่ฟง
ตน และจับ
ใจความ สอบยอยครั้งที่ 2
สําคัญ

วิธีการประเมิน

อาจารยผูสอน

ใหคะแนนการเขียน cause อาจารยสถาบัน
&effect ความถูกตองของ ภาษา
ภาษา และความเหมาะสม มหาวิทยาลัยขอ
ของเนื้อหา
นแกน

ใหคะแนนการฟงและการ อาจารยสถาบัน
อภิปรายกลุม
ภาษา
มหาวิทยาลัยขอ
นแกน

สัปดาหที่ หนวย บทและหัวขอ

16

นําเสนอโครงงานทาง
วิชาการ

จํานวน ผลการเรียนรู
ชั่วโมง 1 2 3
3

วัตถุประสงค กิจกรรมการเรียน
สื่อการสอน
4 5 6 การเรียนรู การสอน
อภิปรายใน
เรื่องที่ฟงได
ผูเรียน
นําเสนอโครงงาน 1.หนังสือเรียน
    
สามารถ ทางวิชาการ
2. ภาพนิ่ง
นําเสนอ
ประกอบการสอน
โครงงานทาง
3. สื่อจาก
วิชาการได
อินเตอรเน็ต

วิธีการประเมิน

อาจารยผูสอน

ใหคะแนนรูปแบบภาษา อาจารยสถาบัน
เนื้อหา ความเหมาะสมจาก ภาษา
การนําเสนอหนาชั้นเรียน มหาวิทยาลัยขอ
นแกน

ค.ระดับ 4 ( Level 4)
สัปดาห หนวย บท
และหวขอ

จํานวน
ชั่วโมง

ผลการเรียนรู

วัตถุประสงค
การเรียนรู

กิจกรรมการ
การเรียนการสอน

สื่อการสอน

วิธีการ
ประเมิน

อาจารย
ผูสอน

1. เพื่อทําความเขาใจ

1. การบรรยาย

และตกลงเบื้องตนของ
รายวิชารวมกัน
2. ผูเรียนสามารถอาน
และสรุปบทความทาง
วิชาการระดับสูง
ในดาน Social science

2. กิจกรรมกลุมการ
อานและสรุป
บทความทางวิชาการ
ระดับสูง
ในดาน Social

1.หนังสือเรียน
2. ภาพนิ่ง

1. การเขาชั้นเรียน
2. การทํารายงาน
กลุม
3. การมีสวนรวมใน
ชั้นเรียน

อาจารย
สถาบัน
ภาษา

1. ผูเรียนสามารถอาน
และสรุปบทความทาง
วิชาการระดับสูง
ในดาน social science
2. รูจักและเขาใจศัพท
สํานวน และโครงสราง
ทางภาษาที่ใชในการ
เขียนงานวิชาการ
เบื้องตน

1. การบรรยาย

1 2 3 4 5 6
1-2

1. Course
introduction
2. การอานและสรุป

6

    

บทความทางวิชาการ
ระดับสูง
ในดาน Social
science, และ Life
science
3-4

การอานและสรุป
บทความทางวิชาการ
ระดับสูงในดาน

6

    

social science

5-6

การอานและเขียน
จับใจความ ในดาน
Social science

6

    

ประกอบการ
สอน
3. สื่อจาก
อินเตอรเน็ต

science

2. กิจกรรมกลุมการ
อานและสรุป
บทความทางวิชาการ
ระดับกอนระดับสูง
ในดาน Social

1.หนังสือเรียน
2. ภาพนิ่ง

ประกอบการ
สอน
3. สื่อจาก
อินเตอรเน็ต

1. สังเกตพฤติกรรม อาจารย
การทํากิจกรรมกลุม สถาบัน
2. รายงานเดี่ยว
ภาษา
3. การทํา
แบบฝกหัด
4. การสอบยอย

Science

3. การทํางานเดี่ยว
สรุปใจความสําคัญ
จากการอาน
4. การทําแบบฝกหัด
1. ผูเรียนสามารถอาน 1. การบรรยายและ
และเขียน จับใจความ
การสาธิต
ในดาน Social science 2. 2. การทํากิจกรรม
รูจักหลักการเขียน
กลุมดานการอานและ
argumentative writing
การเขียน จับใจความ
3. งานเขียนเดี่ยว

1.หนังสือเรียน
2. ภาพนิ่ง

ประกอบการ
สอน
3. สื่อจาก
อินเตอรเน็ต

1. สังเกตพฤติกรรม

อาจารย
การทํากิจกรรมกลุม สถาบัน
2. การมีสวนรวมใน ภาษา
ชั้นเรียน
3. งานเขียนเดี่ยว

7-8

9-10

การอานและเขียน ใน
ดาน Social science

6

การฟง จับใจความ
ในดาน Social

    

    

science

11-12

การฟง จับใจความ
ในดาน Social
science

6

    

1. ผูเรียนสามารถอาน
และเขียน จับใจความ
Social science ได
2. รูจักหลักการเขียน
จับใจความ
1. ผูเรียนสามารถฟง จับ
ใจความ
ในดาน Social science 2.
รูจักหลักการฟงและการ
จดบันทึกระหวางการฟง
ได

1. ผูเรียนสามารถฟง จับ

ใจความ และตอบคําถาม
ในดาน Social science

1. การบรรยายและ

การสาธิต
2. การทํากิจกรรม
กลุมดานการอานและ
การเขียน จับใจความ
3. งานเขียนเดี่ยว
1. การบรรยายและ
การสาธิต
2. ฝกกิจกรรมการฟง
ในชั้นเรียน
3. การตั้งคําถามและ
ตอบคําถามเพื่อ
ตรวจสอบความเขาใจ
4. การทําแบบฝกหัด
การฟง
1. การบรรยายและ
การสาธิต
2. ฝกกิจกรรมการฟง
และอภิปรายในชั้น
เรียนแบบกลุม
3. ฝกกิจกรรมการฟง
และอภิปรายในชั้น
เรียนแบบเดี่ยว
4. การตั้งคําถามและ
ตอบคําถามเพื่อ
ตรวจสอบความเขาใจ
5. การทําแบบฝกหัด

1.หนังสือเรียน
2. ภาพนิ่ง

ประกอบการ
สอน
3. สื่อจาก
อินเตอรเน็ต
1.หนังสือเรียน
2. ภาพนิ่ง
ประกอบการ
สอน
3. สื่อจาก
อินเตอรเน็ต
4. CD

ประกอบการฟง
1.หนังสือเรียน
2. ภาพนิ่ง

ประกอบการ
สอน
3. สื่อจาก
อินเตอรเน็ต
4. CD

ประกอบการฟง

1. สังเกตพฤติกรรม

อาจารย
การทํากิจกรรมกลุม สถาบัน
2. การมีสวนรวมใน ภาษา
ชั้นเรียน
3. งานเขียนเดี่ยว
1. สังเกตพฤติกรรม อาจารย
การมีสวนรวมในชั้น สถาบัน
เรียน
ภาษา
2. งานเดี่ยว
3. การทํา
แบบฝกหัด
4. การสอบยอย
1. สังเกตพฤติกรรม อาจารย
การมีสวนรวมในชั้น สถาบัน
เรียน
ภาษา
2. การอภิปรายกลุม
3. การอภิปราย
เดี่ยว
4. การตั้งคําถาม
และตอบคําถามจาก
การฟงและอภิปราย

13-14

การอาน การฟง จับ
ใจความ
ในเรื่องที่นักศึกษา
สนใจ เกี่ยวกับ

    

Social science

15

การอาน การฟง แลว
จับใจความ
ในเรื่องที่นักศึกษา
สนใจ เกี่ยวกับ
Social science
Literature

3

    

1. ผูเรียนสามารถบูรณา
การความรูที่ไดจากการ
อานและฟง จับใจความ
ในเรื่องที่นักศึกษาสนใจ
เกี่ยวกับ Social science
2. ผูเรียนสามารถ
เลือกใชคําศัพท สํานวน
และโครงสรางทางภาษา
ที่เหมาะสมในการตอบ
คําถาม
3. ผูเรียนสามารถ
วิเคราะห และสังเคราะห
ขอมูลที่ไดจากการอาน
ฟง เพื่อใชในการสรุป
ความได
1. ผูเรียนสามารถบูรณา
การความรูที่ไดจากการ
อานและฟง ในการเขียน
จับใจความ
ในหัวขอที่สนใจ
2. ผูเรียนสามารถ
เลือกใชคําศัพท สํานวน
และโครงสรางทางภาษา
ที่เหมาะสมในการเขียน
ได
3. ผูเรียนสามารถ
วิเคราะห และสังเคราะห
ขอมูลที่ไดจากการอาน
ฟง เพื่อใชในการเขียนได

1. การบรรยายและ
การสาธิต
2. ฝกกิจกรรมการ
อาน การฟง แลวสรุป
ความในชั้นเรียนแบบ
กลุม
3. ฝกกิจกรรมการ
อาน การฟง แลวสรุป
ความในชั้นเรียนแบบ
เดี่ยว
4. การตั้งคําถามและ
ตอบคําถามเพื่อ
ตรวจสอบความเขาใจ
5. การทําแบบฝกหัด
1. การบรรยายและ
การสาธิต
2. ฝกกิจกรรมการ
อาน การฟง แลว
เขียนแบบกลุม
3. ฝกกิจกรรมการ
อาน การฟง แลว
เขียนแบบเดี่ยว
4. การทําแบบฝกหัด

1.หนังสือเรียน
2. ภาพนิ่ง

ประกอบการ
สอน
3. สื่อจาก
อินเตอรเน็ต
4. CD

ประกอบการฟง

1.หนังสือเรียน
2. ภาพนิ่ง

ประกอบการ
สอน
3. สื่อจาก
อินเตอรเน็ต
4. CD

ประกอบการฟง

1. สังเกตพฤติกรรม อาจารย
การมีสวนรวมในชั้น สถาบัน
เรียน
ภาษา
2. การอภิปรายกลุม
3. การอภิปราย
เดี่ยว
4. การตั้งคําถาม
และตอบคําถามจาก
การฟงและอภิปราย

1. สังเกตพฤติกรรม อาจารย
การมีสวนรวมในชั้น สถาบัน
เรียน
ภาษา
2. งานเขียนกลุม
3. งานเขียนเดี่ยว
4. การทํา
แบบฝกหัด

ง. ระดับ 5 (Level 5)
สัปดาห หนวย บท และ
หัวขอ
1-2

1. Course

จํานวน
ผลการเรียนรู
ชั่วโมง ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖
6

   

introduction
2. การอานและ

สรุปบทความทาง
วิชาการระดับสูง
ในดาน Social
science, และ
Life science
3-4

การอานและสรุป
บทความทาง
วิชาการระดับสูง
ในดาน

6

   

Environmental
issue และ
Physical science

5-6

การอานและ
เขียน
argumentative
writing ในดาน
Social science,
Life science,
Environmental

6

   

วัตถุประสงค
การเรียนรู

กิจกรรมการ
เรียนการสอน

สื่อการสอน

1. เพื่อทําความเขาใจและ

1. การบรรยาย

ตกลงเบื้องตนของ
รายวิชารวมกัน
2. ผูเรียนสามารถอาน
และสรุปบทความทาง
วิชาการระดับสูง
ในดาน Social science,
และ Life science ได
1. ผูเรียนสามารถอาน
และสรุปบทความทาง
วิชาการระดับสูง
ในดาน Environmental
issue และ Physical
science ได
2. รูจักและเขาใจศัพท
สํานวน และโครงสราง
ทางภาษาที่ใชในการ
เขียนงานวิชาการ

2. กิจกรรมกลุมการ
อานและสรุปบทความ ประกอบการสอน
ทางวิชาการระดับสูง 3. สื่อจาก
ในดาน Social science, อินเตอรเน็ต
และ Life science
1. การบรรยาย

อาจารย
ผูสอน

1.หนังสือเรียน
2. ภาพนิ่ง

1. การเขาชั้น
อาจารย สถาบัน
เรียน
ภาษา
2. การทํารายงาน
กลุม
3. การมีสวนรวม
ในชั้นเรียน

1.หนังสือเรียน
2. ภาพนิ่ง

1. สังเกต
อาจารย สถาบัน
พฤติกรรมการทํา ภาษา
กิจกรรมกลุม
2. รายงานเดี่ยว
3. การทํา
แบบฝกหัด
4. การสอบยอย

1.หนังสือเรียน
2. ภาพนิ่ง

1. สังเกต

2. กิจกรรมกลุมการ
อานและสรุปบทความ ประกอบการสอน
ทางวิชาการระดับสูง 3. สื่อจาก
ในดาน Environmental อินเตอรเน็ต
issue และ Physical
science

3. การทํางานเดี่ยว
สรุปใจความสําคัญจาก
การอาน
4. การทําแบบฝกหัด
1. การบรรยายและ
1. ผูเรียนสามารถอาน
และเขียน argumentative การสาธิต
2. การทํากิจกรรมกลุม
writing ในดาน Social
science, Life science,
ดานการอานและการ
และ Environmental issue เขียน argumentative
ได
writing

วิธีการ
ประเมิน

ประกอบการสอน
3. สื่อจาก
อินเตอรเน็ต

อาจารย สถาบัน
พฤติกรรมการทํา ภาษา
กิจกรรมกลุม
2. การมีสวนรวม
ในชั้นเรียน
3. งานเขียนเดี่ยว

issue และ

2. รูจักหลักการเขียน

3. งานเขียนเดี่ยว

argumentative writing
7-8

การอานและ
เขียน persuasive
writing ในดาน

6

   

การฟง long talks

   

and lectures

Literature

การฟง long talks
and lectures

และอภิปราย
ในดาน Business
& Marketing และ
ดาน Arts and
Literature

1.หนังสือเรียน
2. ภาพนิ่ง

1. สังเกต

อาจารย สถาบัน
พฤติกรรมการทํา ภาษา
กิจกรรมกลุม
2. การมีสวนรวม
ในชั้นเรียน
3. งานเขียนเดี่ยว

persuasive writing

ในดาน Business
& Marketing และ
ดาน Arts and

11-12

1. การบรรยายและ

การสาธิต
2. การทํากิจกรรมกลุม ประกอบการสอน
science, Life science,
ดานการอานและการ 3. สื่อจาก
และ Environmental issue เขียน persuasive
อินเตอรเน็ต
ได
writing
2. รูจักหลักการเขียน
3. งานเขียนเดี่ยว

Social science,
Life science,
Environmental
issue และ
Physical science
9-10

1. ผูเรียนสามารถอาน
และเขียน argumentative
writing ในดาน Social

6

   

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

1. การบรรยายและ
การสาธิต
2. ฝกกิจกรรมการฟง
ในชั้นเรียน
3. การตั้งคําถามและ
เขาใจและตอบคําถามได ตอบคําถามเพื่อ
2. รูจักหลักการฟงและ
ตรวจสอบความเขาใจ
การจดบันทึกระหวางการ 4. การทําแบบฝกหัด
ฟงได
การฟง
1. ผูเรียนสามารถฟง long 1. การบรรยายและ
การสาธิต
talks and lectures และ
อภิปราย
2. ฝกกิจกรรมการฟง
ในดาน Business &
และอภิปรายในชั้น
Marketing และดาน Arts
เรียนแบบกลุม
3. ฝกกิจกรรมการฟง
and Literatureไดอยาง
เขาใจและตอบคําถามได และอภิปรายในชั้น
2. รูจักหลักการอภิปราย เรียนแบบเดี่ยว
และหลักการใชเหตุผลใน 4. การตั้งคําถามและ
การอภิปราย
ตอบคําถามเพื่อ

1.หนังสือเรียน
2. ภาพนิ่ง

1. สังเกต
พฤติกรรมการมี
ประกอบการสอน สวนรวมในชั้น
เรียน
3. สื่อจาก
อินเตอรเน็ต
2. งานเดี่ยว
4. CD ประกอบการ 3. การทํา
ฟง
แบบฝกหัด
4. การสอบยอย

อาจารย สถาบัน
ภาษา

1.หนังสือเรียน
2. ภาพนิ่ง

อาจารย สถาบัน
ภาษา

1. สังเกต
พฤติกรรมการมี
ประกอบการสอน สวนรวมในชั้น
3. สื่อจาก
เรียน
อินเตอรเน็ต
2. การอภิปราย
4. CD ประกอบการ กลุม
ฟง
3. การอภิปราย
เดี่ยว
4. การตั้งคําถาม
และตอบคําถาม

ตรวจสอบความเขาใจ
5. การทําแบบฝกหัด
13-14

การอาน การฟง
แลวอภิปราย
ในดานใดดานหนึ่ง
ที่นักศึกษาสนใจ
ระหวาง Social

   

1. ผูเรียนสามารถบูรณา
การความรูที่ไดจากการอาน
และฟง ในการอภิปรายได
ในหัวขอที่สนใจ
2. ผูเรียนสามารถเลือกใช
คําศัพท สํานวนและ
โครงสรางทางภาษาที่
เหมาะสมในการอภิปรายได
3. ผูเรียนสามารถวิเคราะห
และสังเคราะหขอมูลที่ได
จากการอาน ฟง เพื่อใชใน
การอภิปรายได

1. การบรรยายและการ
สาธิต
2. ฝกกิจกรรมการอาน
การฟง แลวอภิปรายใน
ชั้นเรียนแบบกลุม
3. ฝกกิจกรรมการอาน
การฟง แลวอภิปรายใน
ชั้นเรียนแบบเดี่ยว
4. การตั้งคําถามและ
ตอบคําถามเพื่อ
ตรวจสอบความเขาใจ
5. การทําแบบฝกหัด

1.หนังสือเรียน
2. ภาพนิ่ง
ประกอบการสอน
3. สื่อจาก
อินเตอรเน็ต
4. CD ประกอบการ
ฟง

   

1. ผูเรียนสามารถบูรณา
การความรูที่ไดจากการ
อานและฟง ในการเขียน
argumentative หรือ
persuasive writingได ใน
หัวขอที่สนใจ
2. ผูเรียนสามารถเลือกใช
คําศัพท สํานวนและ
โครงสรางทางภาษาที่
เหมาะสมในการเขียนได
3. ผูเรียนสามารถ
วิเคราะห และสังเคราะห
ขอมูลที่ไดจากการอาน
ฟง เพื่อใชในการเขียนได

1. การบรรยายและ
การสาธิต
2. ฝกกิจกรรมการอาน
การฟง แลวเขียนแบบ
กลุม
3. ฝกกิจกรรมการอาน
การฟง แลวเขียนแบบ
เดี่ยว
4. การทําแบบฝกหัด

1.หนังสือเรียน
2. ภาพนิ่ง

science, Life
science,
Environmental
issue, Business &
Marketing และ Arts
and Literature

15

การอาน การฟง
แลวเขียน
argumentative หรือ
persuasive
writing

ในดานใดดาน
หนึ่งที่นักศึกษา
สนใจระหวาง
Social science, Life
science,
Environmental
issue, Business &
Marketing และ Arts
and Literature

3

จากการฟงและ
อภิปราย
1. สังเกต
พฤติกรรมการมี
สวนรวมในชั้น
เรียน
2. การอภิปราย
กลุม
3. การอภิปราย
เดี่ยว
4. การตั้งคําถาม
และตอบคําถาม
จากการฟงและ
อภิปราย

อาจารย สถาบัน
ภาษา

1. สังเกต
อาจารย สถาบัน
พฤติกรรมการมี ภาษา
ประกอบการสอน สวนรวมในชั้น
3. สื่อจาก
เรียน
อินเตอรเน็ต
2. งานเขียนกลุม
4. CD ประกอบการ 3. งานเขียนเดี่ยว
ฟง
4. การทํา
แบบฝกหัด

จ. ระดับ 6 (Level 6)
ผลการเรียนรู
จํานวน
วัตถุประสงคการเรียนรู
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง 1 2 3 4 5 6
1-2 แนะนําเนื้อหารายวิชาและ 6     
1. เพื่อใหนักศึกษาทราบรายละเอียด 1. อธิบายจุดประสงคการ
ขอตกลงเบื้องตน
เกีย่ วกับเนื้อหารายวิชา
เรียนรู
2. ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ
2. เพื่อแจงขอตกลงเบื้องตนของ 2. บรรยาย
การเขียนรายงานวิจัยและ
รายวิชารวมกัน
3. อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
การนําเสนอ
3.เพื่อใหนกั ศึกษามีความรูพื้นฐาน คิดเห็น
เกี่ยวกับการเขียนรายงานวิจัยและ 4. คนควาหาขอมูล
การนําเสนอ
3-4 1.เลือกหัวขอที่จะศึกษา
6     
1.เพื่อใหนักศึกษาเลือกหัวขอที่
1.บรรยาย
เพื่อนํามาเขียน
ตนเองสนใจแลวนําไปเขียนเปน
2.อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
2.กระบวนการเขียน
รายงานการวิจัย
คิดเห็น
รายงานการวิจัย
2. เพื่อใหนักศึกษามีความรูเรื่อง 3.คนควาหาขอมูล
3.กระบวนการนําเสนอ
กระบวนการเขียนรายงานการวิจัย 4.ทํางานกลุม
3.เพื่อใหนักศึกษามีความรูเรื่อง
กระบวนการนําเสนอ
5-6 1.ภาษาที่ใชในการเขียน
6     
1. นักศึกษาใชภาษาในการเขียน 1.บรรยาย
รายงานวิจัย1
รายงานวิจัยไดอยางถูกตอง
2.อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
2.ภาษาที่ใชในการนําเสนอ
2. นักศึกษาใชภาษาในการนําเสนอ คิดเห็น
1
อยางมีประสิทธิภาพ
3.นําเสนองานที่ไดรับ
มอบหมาย
4.คนควาหาขอมูล
5.ทํางานกลุม

สัปดาหที่ หนวย บทและหัวขอ

7-8

1.ภาษาที่ใชในการเขียน
รายงานวิจัย2
2.ภาษาที่ใชในการนําเสนอ2

6

    

1.นักศึกษาใชภาษาในการเขียนรายงาน 1.บรรยาย
วิจัยไดอยางถูกตอง
2.อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
2.นักศึกษาใชภาษาในการนําเสนออยาง คิดเห็น

สื่อการสอน
1. แผนการสอน
2. หนังสือเรียน
3. power point
ประกอบการสอน
4. สื่อจาก อินเตอรเน็ต

อาจารย
ผูสอน
1.สังเกตพฤติกรรม อาจารย
สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัย
ขอนแกน
วิธีการประเมิน

1. แผนการสอน
1.สังเกตพฤติกรรม
2. หนังสือเรียน
3. power point
ประกอบการสอน
4. สื่อจาก อินเตอรเน็ต

อาจารย
สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัย
ขอนแกน

1. หนังสือเรียน
2. power point
ประกอบการสอน
3. สื่อจาก
อินเตอรเน็ต

1.สังเกตพฤติกรรม อาจารย
2.งานที่ไดรับ
สถาบันภาษา
มอบหมาย
มหาวิทยาลัย
ขอนแกน

1. หนังสือเรียน
2. power point
ประกอบการสอน

1.สังเกตพฤติกรรม อาจารย
2.งานที่ไดรับ
สถาบันภาษา
มอบหมาย
มหาวิทยาลัยข

มีประสิทธิภาพ

9-10 1.ภาษาที่ใชในการเขียน
รายงานวิจัย3
2.ภาษาที่ใชในการนําเสนอ
3

9

    

11-12 1.ภาษาที่ใชในการเขียน
รายงานวิจัย4
2.ภาษาที่ใชในการนําเสนอ
4

6

    

13-14 1.ภาษาที่ใชในการเขียน
รายงานวิจัย5
2.ภาษาที่ใชในการนําเสนอ
6

6

    

15

นําเสนอรายงานวิจัย

3.นําเสนองานที่ไดรับมอบหมาย 3. สื่อจาก
4.คนควาหาขอมูล
อินเตอรเน็ต
5.ทํางานกลุม

1.นักศึกษาใชภาษาในการเขียน
รายงานวิจัยไดอยางถูกตอง
2.นักศึกษาใชภาษาในการนําเสนอ
อยางมีประสิทธิภาพ

อนแกน

1.บรรยาย
2.อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น
3.นําเสนองานที่ไดรับ
มอบหมาย
4.คนควาหาขอมูล
5.ทํางานกลุม
1.นักศึกษาใชภาษาในการเขียน 1.บรรยาย
รายงานวิจัยไดอยางถูกตอง
2.อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
2.นักศึกษาใชภาษาในการนําเสนอ คิดเห็น
อยางมีประสิทธิภาพ
3.นําเสนองานที่ไดรับ
มอบหมาย
4.คนควาหาขอมูล
5.ทํางานกลุม
1.นักศึกษาใชภาษาในการเขียน 1.บรรยาย
รายงานวิจัยไดอยางถูกตอง
2.อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
2.นักศึกษาใชภาษาในการนําเสนอ คิดเห็น
อยางมีประสิทธิภาพ
3.นําเสนองานที่ไดรับ
มอบหมาย
4.คนควาหาขอมูล
5.ทํางานกลุม

1. หนังสือเรียน
2. power point
ประกอบการสอน
3. สื่อจาก
อินเตอรเน็ต

1.สังเกตพฤติกรรม อาจารย
2.งานที่ไดรับ
สถาบันภาษา
มอบหมาย
มหาวิทยาลัย
ขอนแกน

1. หนังสือเรียน
2. power point
ประกอบการสอน
3. สื่อจาก
อินเตอรเน็ต

1.สังเกตพฤติกรรม อาจารย
2.งานที่ไดรับ
สถาบันภาษา
มอบหมาย
มหาวิทยาลัย
ขอนแกน

1. 1. หนังสือเรียน
2. power point
ประกอบการสอน
3. สื่อจาก
อินเตอรเน็ต

1.สังเกตพฤติกรรม อาจารย
2.งานที่ไดรับ
สถาบันภาษา
มอบหมาย
มหาวิทยาลัย
ขอนแกน

1.ผูเรียนประมวลความรูและทักษะที่ 1.นําเสนองานที่ไดรับ
สะสมทั้งภาคการศึกษาผานการ
มอบหมาย
นําเสนอรายงานวิจัย

1.อุปกรณโสตทัศ
ศึกษา
2. power point
ประกอบการ
นําเสนอของ

1.สังเกตพฤติกรรม อาจารย
2.งานที่ไดรับ
สถาบันภาษา
มอบหมาย
มหาวิทยาลัย
ขอนแกน

นักศึกษา

5.2 แผนการประเมินผลการเรียนรู
ลักษณะการประเมิน
รายงาน/ ใบงาน/ การนําเสนอ /สอบยอย

สัปดาหที่ประเมิน
1-15

สัดสวนคะแนน
65

การเขาเรียน
สอบปลายภาค

1-16
ตามปฏิทินมหาวิทยาลัย

3
32

หมายเหตุ
รายละเอียดตามแผนการสอนของ
แตละระดับ
ใชขอสอบ KEPT

หมวดที่ 6. ทรัพยากรการเรียนการสอน
ก. 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).
ข.. 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: -

ค..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.

ง. 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

จ. ระดับ 6 (Level 6)
1. ตําราและเอกสารหลัก
Williams, J. and Hill, D. (2010). Academic Connection 3. White Plains, NY: Pearson Longman.

Zemach, Dorothy E., Broudy, D., Valvona, C. (2011). Writing research paper from essay to research paper. Thailand, Macmillian.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
-เอกสารตัวอยางการเขียนรายงานการวิจัย
-วีดีทัศนแสดงตัวอยางการนําเสนองานวิจัยเปนภาษาอังกฤษ
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา: -

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

7.1

กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา :
• การประเมินการบรรลุวัตถุประสงคตามรายวิชาที่กําหนดโดยการสอบถามผูเรียนเมื่อสิ้นสุดการเรียน
• ติดตามประเมินผลผูเรียนภายหลังจบการศึกษา
7.2 กลยุทธการประเมินการสอน
• การประเมินการสอนโดยผูเรียน
• ผูสอนประเมินตนเอง
• กลุมอาจารยผูสอนรวมกันประเมินโดยการพิจารณาจากผลการเรียนรูของผูเรียนทั้ง ๕ ดาน
• คณะกรรมการประเมินการสอน
7.3 การปรับปรุงการสอน
• โดยการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อนํามาเปนแนวทางในการปรับปรุงการสอน • การนําผลการประเมินการสอนและประเมินประสิทธิผลของรายวิชามาปรับปรุงการสอนหลัง
สิ้นสุดการเรียนการสอนของทุก
ภาคการศึกษา
7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาในรายวิชา
• สถาบันฯ มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาโดยอาจารยผูสอน กลุมอาจารยผูสอน และคณะกรรมการ ตามลําดับ
7.5 การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
• สถาบันฯ ประเมินกระบวนการเรียนรูจากการสอบถามนักศึกษา ประเมินการสอนของอาจารยผูสอนและคณะกรรมการสถาบันฯ การประเมินผลวิชาโดยกลุม อาจารย
ผูสอน
• ประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาโดยอาจารยผสู อน กลุมอาจารยผูสอน และคณะกรรมการ
• สถาบันฯ มีกระบวนการใหนักศึกษาสามารถขอตรวจสอบผลการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาไดเปนแตละกรณีโดยผานคณะกรรมการ
• สถาบันฯ ประมวลผลและวิเคราะหการประเมินกระบวนการเรียนรู และประเมินผลสัมฤทธิ์ของวิชา นําเสนอกลุมอาจารยผูสอนและผูเชี่ยวชาญดานการเรียนการสอน
เพื่อวางแผนปรับปรุงกระบวนการ
เรียนรูและการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรูหลังสิ้นสุดการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา เพื่อนําผลการปรับปรุงไปใชในการจัดการเรียน การสอนภาคการศึกษาตอไป

