มคอ.3

รายละเอียดของรายวิชา
มหาวิทยาลัยขอนแกน
สถาบันภาษา
หมวดที่ 1. ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชือ่ รายวิชา
000101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communications
2. จํานวนหนวยกิต
3 (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรปริญญาตรี หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน (ถามีหลายคน ใสใหครบตามที่เปนจริง)
คณะกรรมการบริหารและพัฒนารายวิชา
ที่
ชื่อ - นามสกุล
เลขประจําตัว
ตําแหนงทาง
บัตรประชาชน
วิชาการ
1 นางสาวพรชมพู ราชธา
349900578717 อาจารย
2 นายอัฐพล อัฐนาค
5490690000275 อาจารย

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาตนและภาคการศึกษาปลาย สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรและทุกชั้นป
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)
ไมมี
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
1.2 มีทักษะการใชภาษาอังกฤษสําหรับการอาน เขียน พูด ฟง

คุณวุฒิ
ศศม. ภาษาอังกฤษ
ศศม. ภาษาอังกฤษ
เพื่ออาชีพ

1.3 ตระหนักและเห็นคุณคาของการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวันและการเรียน
1.4 มีวินัย ซื่อสัตย รับผิดชอบตอตนเองและสังคม รูจักและเขาใจวัฒนธรรมที่แตกตาง
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุงรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู

หมวดที่ 3. ลักษณะและการดําเนินงาน
1. คําอธิบายรายวิชา
การพัฒนาทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ การสือ่ สารในสถานการณตางๆ ในสังคมได
Development of listening, speaking, reading and writing English language skills, communication in
social settings
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

3

วิธีการสอน
(1) การเรียนรูแบบบรรยาย
(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) การเรียนรูโดยใชสอื่ สารสนเทศ
3

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

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
(1) มีทักษะการเปนผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสม
(2) ทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
2 วิธีการสอน
(1) การเรียนรูแบบรวมมือ
(2) การประเมินผลสําเร็จในการทํางานเปนกลุม
3 วิธีการประเมินผล
(1) งานที่ไดรับมอบหมายใหทําเปนกลุม
(2) การทดสอบยอย
(3) การสอบปลายภาค

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

1
2

3

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
(1) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูไดดวยตนเอง
วิธีการสอน
(1) การเรียนรูผานสื่อสารสนเทศโดยการฝกปฏิบัตดิ วยตนเอง
(2) การเรียนรูโดยใชการสืบเสาะหาความรู
วิธีการประเมินผล
(1) งานที่ไดรับมอบหมาย
(2) การทดสอบยอย
(3) การสอบปลายภาค

หมวดที่ 5. แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน
ก. ระดับ 1 (Level 1)
สัปดาห หนวย บท จํานวน ผลการเรียนรู
ที่ และหัวขอ ชัว่ โมง 1 2 3 4 5 6
1-2 Unit 1

6 

3-4 Unit 2

6 

5-6 Unit 3

6 

วัตถุประสงคการเรียนรู

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

วิธีการประเมิน

1. ทําความรูจักเบื้องตนระหวางผูเรียน (1) แนะนําแนวการสอน การวัดและประเมินผล 1. Course Syllabus 1. ใบงาน
และผูสอน 2. ใหผูเรียนไดมีสวนรวมใน (2) การบรรยาย อภิปรายซักถาม (3) บรรยาย 2. สื่อ Power Point 2.ความสนใจและ
การจัดการเรียนการสอนโดยใหผูเรียน และใหตัวอยางรูปแบบภาษาอังกฤษที่ใชเพื่อการ 1. สื่อ Power Point พฤติกรรมในชั้น
เสนอกิจกรรมที่นาสนใจ3.ผูสอนสรุป แนะนําตนเอง
2. เอกสารประกอบ เรียน
รูปแบบของการวัดและประเมินผล 4.ให (4) ใหผูเรียนประยุกตใชทักษะทั้งสี่ในการ
การบรรยาย
3.การถามตอบ
ผูเรียนฝกการสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งสี่ สื่อสารโดยศึกษาจากตัวอยางที่ให
3. ตัวอยางโครงสราง
ทักษะในหัวขอการแนะนําตัว
(5)ผูสอนใหผลสะทอนแกผูเรียนเพื่อปรับปรุง ประโยค
แกไข
4.สื่อจากอินเตอรเน็ต
5.โปรแกรมการเรียนรู
ดวยตนเองออนไลน
ใหผูเรียนฝกการสื่อสารภาษาอังกฤษทั้ง (1) บรรยายและใหตัวอยางรูปแบบภาษาอังกฤษ 1. Course Syllabus 1. ใบงาน
สี่ทักษะในหัวขอสิ่งที่ชอบและไมชอบ ที่ใชเพื่อสื่อสารในเรื่องที่ตนเองชอบและไมชอบ 2. สื่อ Power Point 2.ความสนใจและ
(2) ใหผูเรียนประยุกตใชทักษะทั้งสี่ในการ
1. สื่อ Power Point พฤติกรรมในชั้น
สื่อสารโดยศึกษาจากตัวอยางที่ใหและนําเสนอ 2. เอกสารประกอบ เรียน
บทบาทสมมุตเิ ปนกลุม
การบรรยาย
3.การถามตอบ
(3)ผูสอนใหผลสะทอนแกผูเรียนเพื่อปรับปรุง 3. ตัวอยางโครงสราง 4. การนําเสนอ
แกไข
ประโยค
เปนกลุม
4.สื่อจากอินเตอรเน็ต
5.โปรแกรมการเรียนรู
ดวยตนเองออนไลน
ใหผูเรียนฝกการสื่อสารภาษาอังกฤษทั้ง (1) บรรยายและใหตัวอยางรูปแบบภาษาอังกฤษ 1. Course Syllabus 1. ใบงาน
สี่ทักษะในหัวขอครอบครัว
ที่ใชเพื่อสื่อสารในเรื่องครอบครัว
2. สื่อ Power Point 2.ความสนใจและ
(2) ใหผูเรียนประยุกตใชทักษะทั้งสี่ในการ
1. สื่อ Power Point พฤติกรรมในชั้น
สื่อสารโดยศึกษาจากตัวอยางที่ให
2. เอกสารประกอบ เรียน

อาจารยผูสอน
อาจารยสถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน

อาจารยสถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน

อาจารยสถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน

7-8 Unit 4

6 

9-10 Unit 5

6 

11-12 Unit 6

6 

(3) ใหผูเรียนทําการสอบยอยเพื่อทบทวนความรู การบรรยาย
3.การถามตอบ
ที่เรียนมา
3. ตัวอยางโครงสราง 4. สอบยอย
(4)ผูสอนใหผลสะทอนแกผูเรียนเพื่อปรับปรุง ประโยค
แกไข
4.สื่อจากอินเตอรเน็ต
5.โปรแกรมการเรียนรู
ดวยตนเองออนไลน
ใหผูเรียนฝกการสื่อสารภาษาอังกฤษทั้ง (1) บรรยายและใหตัวอยางรูปแบบภาษาอังกฤษ 1. Course Syllabus 1. ใบงาน
อาจารยสถาบันภาษา
สี่ทักษะในหัวขอกิจกรรมใน
ที่ใชเพื่อสื่อสารในเรื่องกิจกรรมในชีวติ ประจําวัน 2. สื่อ Power Point 2.ความสนใจและ มหาวิทยาลัยขอนแกน
ชีวิตประจําวัน
(2) ใหผูเรียนประยุกตใชทักษะทั้งสี่ในการ
1. สื่อ Power Point พฤติกรรมในชั้น
สื่อสารโดยศึกษาจากตัวอยางที่ใหและให
2. เอกสารประกอบ เรียน
นําเสนอบทบาทสมมุติเปนกลุม
การบรรยาย
3.การถามตอบ
(3)ผูสอนใหผลสะทอนแกผูเรียนเพื่อปรับปรุง 3. ตัวอยางโครงสราง 4.การนําเสนอเปน
แกไข
ประโยค
กลุม
4.สื่อจากอินเตอรเน็ต
5.โปรแกรมการเรียนรู
ดวยตนเองออนไลน
ใหผูเรียนฝกการสื่อสารภาษาอังกฤษทั้ง (1) บรรยายและใหตัวอยางรูปแบบภาษาอังกฤษ 1. Course Syllabus 1. ใบงาน
อาจารยสถาบันภาษา
สี่ทักษะในหัวขอเหตุการณในอดีต
ที่ใชเพื่อสื่อสารในเรื่องเหตุการณในอดีต
2. สื่อ Power Point 2.ความสนใจและ มหาวิทยาลัยขอนแกน
(2) ใหผูเรียนประยุกตใชทักษะทั้งสี่ในการ
1. สื่อ Power Point พฤติกรรมในชั้น
สื่อสารโดยศึกษาจากตัวอยางที่ให
2. เอกสารประกอบ เรียน
(3) ใหผูเรียนทําการสอบยอยเพื่อทบทวนความรู การบรรยาย
3.การถามตอบ
ที่เรียนมา
3. ตัวอยางโครงสราง 4.สอบยอย
(4) ผูสอนใหผลสะทอนแกผูเรียนเพื่อปรับปรุง ประโยค
แกไข
4.สื่อจากอินเตอรเน็ต
5.โปรแกรมการเรียนรู
ดวยตนเองออนไลน
ใหผูเรียนฝกการสื่อสารภาษาอังกฤษทั้ง (1) บรรยายและใหตัวอยางรูปแบบภาษาอังกฤษ 1. Course Syllabus 1. ใบงาน
อาจารยสถาบันภาษา
สี่ทักษะในหัวขอเมืองและสถานที่ตางๆ ที่ใชเพื่อสื่อสารในเรื่องเมืองและสถานที่ตางๆ 2. สื่อ Power Point 2.ความสนใจและ มหาวิทยาลัยขอนแกน
(2) ใหผูเรียนประยุกตใชทักษะทั้งสี่ในการ
1. สื่อ Power Point พฤติกรรมในชั้น
สื่อสารโดยศึกษาจากตัวอยางที่ใหและให
2. เอกสารประกอบ เรียน

นําเสนอบทบาทสมมุติเปนกลุม
(3)ผูสอนใหผลสะทอนแกผูเรียนเพื่อปรับปรุง
แกไข

13-14 Unit 7

6 

15 Unit 8

3 

การบรรยาย
3.การถามตอบ
3. ตัวอยางโครงสราง 4. การนําเสนอ
ประโยค
เปนกลุม
4.สื่อจากอินเตอรเน็ต
5.โปรแกรมการเรียนรู
ดวยตนเองออนไลน
ใหผูเรียนฝกการสื่อสารภาษาอังกฤษทั้ง (1) บรรยายและใหตัวอยางรูปแบบภาษาอังกฤษ 1. Course Syllabus 1. ใบงาน
สี่ทักษะในหัวขอเหตุการณในอนาคต ที่ใชเพื่อสื่อสารในเรื่องเหตุการณในอนาคต
2. สื่อ Power Point 2.ความสนใจและ
(2) ใหผูเรียนประยุกตใชทักษะทั้งสี่ในการ
1. สื่อ Power Point พฤติกรรมในชั้น
สื่อสารโดยศึกษาจากตัวอยางที่ให
2. เอกสารประกอบ เรียน
(3) ใหผูเรียนทําการสอบยอยเพื่อทบทวนความรู การบรรยาย
3.การถามตอบ
ที่เรียนมา
3. ตัวอยางโครงสราง 4.สอบยอย
(4) ผูสอนใหผลสะทอนแกผูเรียนเพื่อปรับปรุง ประโยค
แกไข
4.สื่อจากอินเตอรเน็ต
5.โปรแกรมการเรียนรู
ดวยตนเองออนไลน
1. ใหผูเรียนฝกการสื่อสารภาษาอังกฤษ (1) บรรยายและใหตัวอยางรูปแบบภาษาอังกฤษ 1. Course Syllabus 1. ใบงาน
ทั้งสี่ทักษะในหัวขอภาษาอังกฤษกับชีวิต ที่ใชเพื่อสื่อสารในเรื่องภาษาอังกฤษกับชีวิตของ 2. สื่อ Power Point 2.ความสนใจและ
ของฉัน
ฉัน
1. สื่อ Power Point พฤติกรรมในชั้น
2. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปการ (2) ใหผูเรียนประยุกตใชทักษะทั้งสี่ในการ
2. เอกสาร
เรียน
เรียนรูที่ผานมาและแบงปนผลสะทอน สื่อสารโดยศึกษาจากตัวอยางที่ใหและให
ประกอบการบรรยาย 3.การถามตอบ
เพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนาตอไป นําเสนอเดี่ยว
3. ตัวอยางโครงสราง 4.การนําเสนอ
(3)ผูสอนใหผลสะทอนแกผูเรียนเพื่อปรับปรุง ประโยค
เดี่ยว
แกไข

อาจารยสถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน

อาจารยสถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน

ข. ระดับ 2 (Level 2)
สัปดาหที่ หนวย บทและหัวขอ

ผลการเรียนรู
จํานวน
ชั่วโมง 1 2 3 4 5 6

วัตถุประสงคการ
เรียนรู

กิจกรรมการเรียน
การสอน

สื่อการสอน

วิธีการประเมิน

อาจารยผูสอน

สัปดาหที่ หนวย บทและหัวขอ

ผลการเรียนรู
จํานวน
ชั่วโมง 1 2 3 4 5 6

1-2

แนะนําเนื้อหารายวิชา
และขอตกลงเบื้องตน
Unit 1

6

    

3-4

Unit 2

6

    

5-6

Unit 3

6

    

วัตถุประสงคการ
เรียนรู

กิจกรรมการเรียน
การสอน

สื่อการสอน

วิธีการประเมิน

อาจารยผูสอน

1. เพื่อใหนักศึกษาทราบ 1. อธิบายจุดประสงค 1. สื่อ Power Point 1.ใบงาน
อาจารยสถาบันภาษา
รายละเอียดเกี่ยวกับ การเรียนรู
2. เอกสาร
2. สังเกตพฤติกรรมในชั้น มหาวิทยาลัยขอนแกน
เนื้อหารายวิชา
2. การสอนบรรยาย ประกอบการบรรยาย เรียน
2. เพื่อแจงขอตกลง
และใหตัวอยาง
3. กิจกรรมในชั้นเรียน 3. การตอบคําถาม
เบื้องตนขอ งรายวิชา รูปแบบภาษาอังกฤษที่ 4. สื่อจาก Internet
รวมกัน
ใชเพื่อสื่อสารในเรื่อง
3.ใหผูเรียนฝกการสื่อสาร Education
ภาษาอังกฤษทั้งสี่ทักษะ
ในหัวขอ
Education
ใหผูเรียนฝกการสื่อสาร 1. บรรยายและให 1. สื่อ Power Point 1. ประเมินจากการตอบ อาจารยสถาบันภาษา
ภาษาอังกฤษทั้งสี่ทักษะ ตัวอยางรูปแบบ
2. เอกสาร
คําถาม
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ในหัวขอ Self
ภาษาอังกฤษที่ใชเพื่อ ประกอบการบรรยาย 2. สังเกตพฤติกรรมในชั้น
introduction
สื่อสารในเรื่อง Self 3. กิจกรรมการฝกพูด เรียน
introduction
ในชัน้ เรียน
3. ผลการฝกปฎิบัติงาน
2. ใหผูเรียน
4.ตัวอยางงานเขียน กลุมตามที่ไดรับมอบหมาย
ประยุกตใชทักษะทั้งสี่
4.ผลการฝกเขียนงานเดี่ยว
ในการสื่อสารโดย
ศึกษาจากตัวอยางที่ให
และเขียนเรื่องราวของ
ตัวเองเปนยอหนาได
3. ผูสอนใหผลสะทอน
แกผูเรียนเพื่อปรับปรุง
แกไข
ใหผูเรียนฝกการสื่อสาร 1. บรรยายและให 1. สื่อ Power Point 1. ประเมินจากการตอบ อาจารยสถาบันภาษา
ภาษาอังกฤษทั้งสี่ทักษะ ตัวอยางรูปแบบ
2. เอกสาร
คําถาม
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ในหัวขอ Styles and ภาษาอังกฤษที่ใชเพื่อ ประกอบการบรรยาย 2. สังเกตพฤติกรรมในชั้น
Fashions
สื่อสารในเรื่อง Styles 3. กิจกรรมการฝกพูด เรียน

สัปดาหที่ หนวย บทและหัวขอ

7-8

ผลการเรียนรู
จํานวน
ชั่วโมง 1 2 3 4 5 6

วัตถุประสงคการ
เรียนรู

Unit 4

6

    

ใหผูเรียนฝกการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษทั้งสี่ทักษะ
ในหัวขอ Decision
Making

9-11 Unit 5

9

    

ใหผูเรียนฝกการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษทั้งสี่ทักษะ
ในหัวขอ Social News

กิจกรรมการเรียน
การสอน

สื่อการสอน

and Fashions
และแสดงบทบาท
2. ใหผูเรียน
สมมุติในชั้นเรียน
ประยุกตใชทักษะทั้งสี่
ในการสื่อสารโดย
ศึกษาจากตัวอยางที่ให
และนําเสนอบทบาท
สมมุติเปนกลุม
3. ผูสอนใหผลสะทอน
แกผูเรียนเพื่อปรับปรุง
แกไข
1. บรรยายและให 1. สื่อ Power Point
ตัวอยางรูปแบบ
2. เอกสาร
ภาษาอังกฤษที่ใชเพื่อ ประกอบการบรรยาย
สื่อสารในเรื่อง
3. กิจกรรมการฝกพูด
Decision Making ในชัน้ เรียนเปนกลุม
2. ใหผูเรียน
4.แบบฝกหัดเรื่อง
ประยุกตใชทักษะทั้งสี่ Difficult decisions
ในการสื่อสารโดย
ศึกษาจากตัวอยางที่ให
และฝกทําแบบฝกหัด
หัวขอ Decision
Making
3. ผูสอนใหผลสะทอน
แกผูเรียนเพื่อปรับปรุง
แกไข
1. บรรยายและให 1. สื่อ Power Point
ตัวอยางรูปแบบ
2. เอกสาร
ภาษาอังกฤษที่ใชเพื่อ ประกอบการบรรยาย

วิธีการประเมิน

อาจารยผูสอน

3. ผลการฝกปฎิบัติงาน
กลุมตามที่ไดรับมอบหมาย

1. สังเกตพฤติกรรมในชั้น อาจารยสถาบันภาษา
เรียน
มหาวิทยาลัยขอนแกน
2. ผลการฝกปฎิบัติงาน
เดี่ยวตามที่ไดรับ
มอบหมาย
3. ผลการฝกพูดเปนกลุม
ตามที่ไดรับมอบหมาย
4.ผลการฝกทําแบบฝกหัด
5.การสอบยอย

1. ประเมินจากการตอบ อาจารยสถาบันภาษา
คําถาม
มหาวิทยาลัยขอนแกน
2. สังเกตพฤติกรรมในชั้น

สัปดาหที่ หนวย บทและหัวขอ

ผลการเรียนรู
จํานวน
ชั่วโมง 1 2 3 4 5 6

วัตถุประสงคการ
เรียนรู

12-13 Unit 6

6

    

ใหผูเรียนฝกการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษทั้งสี่ทักษะ
ในหัวขอ Travel and
Tourism

14-15 Unit 7

6

    

ใหผูเรียนฝกการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษทั้งสี่ทักษะ

กิจกรรมการเรียน
การสอน

สื่อการสอน

สื่อสารในเรื่อง Social 3. กิจกรรมการฝกพูด
News
ในชัน้ เรียนเปนกลุม
2. ใหผูเรียน
4.แบบฝกหัดเรื่อง
ประยุกตใชทักษะทั้งสี่ Social News
ในการสื่อสารโดย
ศึกษาจากตัวอยางที่ให
และฝกทําแบบฝกหัด
หัวขอ Social News
3. ผูสอนใหผลสะทอน
แกผูเรียนเพื่อปรับปรุง
แกไข
1. บรรยายและให 1. สื่อ Power Point
ตัวอยางรูปแบบ
2. เอกสาร
ภาษาอังกฤษที่ใชเพื่อ ประกอบการบรรยาย
สื่อสารในเรื่อง Travel 3. กิจกรรมการฝกพูด
and Tourism
ในชัน้ เรียนเปนกลุม
2. ใหผูเรียน
4.แบบฝกหัดเรื่อง
ประยุกตใชทักษะทั้งสี่ Travel and
ในการสื่อสารโดย Tourism
ศึกษาจากตัวอยางที่ให
และฝกทําแบบฝกหัด
หัวขอ Travel and
Tourism
3. ผูสอนใหผลสะทอน
แกผูเรียนเพื่อปรับปรุง
แกไข
1. บรรยายและให 1. สื่อ Power Point
ตัวอยางรูปแบบ
2. เอกสาร

วิธีการประเมิน

อาจารยผูสอน

เรียน
3. ผลการฝกปฎิบัติงาน
กลุมตามที่ไดรับมอบหมาย
4.ผลการฝกทําแบบฝกหัด

1. ประเมินจากการตอบ อาจารยสถาบันภาษา
คําถาม
มหาวิทยาลัยขอนแกน
2. สังเกตพฤติกรรมในชั้น
เรียน
3. ผลการฝกปฎิบัติงาน
กลุมตามที่ไดรับมอบหมาย
4.ผลการฝกทําแบบฝกหัด

1. สังเกตพฤติกรรมในชั้น อาจารยสถาบันภาษา
เรียน
มหาวิทยาลัยขอนแกน

สัปดาหที่ หนวย บทและหัวขอ

ผลการเรียนรู
จํานวน
ชั่วโมง 1 2 3 4 5 6

วัตถุประสงคการ
เรียนรู
ในหัวขอ The
environment

กิจกรรมการเรียน
การสอน

สื่อการสอน

วิธีการประเมิน

ภาษาอังกฤษที่ใชเพื่อ ประกอบการบรรยาย 2. ผลการฝกพูดเปนกลุม
สื่อสารในเรื่อง The 3.กิจกรรมการฝกฟง ตามที่ไดรับมอบหมาย
environment
และพูดในชั้นเรียนจาก 3.ผลการฝกทําแบบฝกหัด
2. ใหผูเรียน
สื่อ Internet
4.การสอบยอย
ประยุกตใชทักษะทั้งสี่ 4.แบบฝกหัดทบทวน
ในการสื่อสารโดย ความรู
ศึกษาจากตัวอยางที่ให
และฝกทําแบบฝกหัด
หัวขอ The
environment
3. ทบทวนกอนสอบ
ปลายภาค

อาจารยผูสอน

ค. ระดับ 3 (Level 3)
สัปดาหที่ หนวย บทและหัวขอ

ผลการเรียนรู
จํานวน
ชั่วโมง 1 2 3 4 5
3     

1

แนะนํารายวิชาและ
ขอตกลงเบื้องตน

2-3

คําศัพทพื้นฐาน และ
โครงสรางภาษาที่ชวยใน
การอานเนื้อหาหรือ
บทความเชิงวิชาการใน
ระดับเบื้องตน

6

    

4-5

คําศัพทพื้นฐาน และ
โครงสรางภาษาที่ชวยใน
การเขียนในระดับ
ประโยค

6

    

กิจกรรมการเรียนการ
สื่อการสอน
วิธีการประเมิน
อาจารยผูสอน
สอน
6
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
วัตถุประสงคการเรียนรู

1. เพื่อใหนักศึกษามี
1. การสอนบรรยาย 1. สื่อ Power Point 1. ประเมินจากการตอบ อาจารยสถาบันภาษา
ความรูดานคําศัพทที่ชวย 2. มอบหมายงานกลุม 2. เอกสาร
คําถาม
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ใหเขาใจบทความที่อานได และเดี่ยวในการ
ประกอบการบรรยาย 2. สังเกตพฤติกรรมในชั้น
2. เพื่อใหเขาใจโครงสราง ฝกการนําความรูเรื่อง 3. กิจกรรมการฝกอาน เรียน
ภาษาที่ชวยในการอานจับ คําศัพทมาใชในการ ในชั้นเรียน
3. ผลการฝกปฏิบัติงาน
ใจความได
อานบทความ
เดี่ยวตามที่ไดรับมอบหมาย
3.เพื่อใหนักศึกษาอานจับ 3. มอบหมายงานกลุม
4. ผลการฝกปฏิบัติงานกลุม
ใจความบทความเชิง
เพื่อศึกษาคนควา
ตามที่ไดรับมอบหมาย
วิชาการระดับพื้นฐานได เพิ่มเติมในเนื้อหาที่
5. การสอบยอย
ไดรับมอบหมาย
1. เพื่อใหนักศึกษามี
1. การสอนบรรยาย 1. สื่อ Power Point 1. สังเกตพฤติกรรมในชัน้ อาจารยสถาบันภาษา
ความรูดานคําศัพทที่ชวย 2. มอบหมายงานกลุม 2. เอกสาร
เรียน
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ใหเขียนประโยคเชิง
และเดี่ยวในการ
ประกอบการบรรยาย 2. ผลการฝกปฏิบัติงาน
วิชาการได
ฝกการนําความรูเรื่อง 3. กิจกรรมการฝก เดี่ยวตามที่ไดรับมอบหมาย
2. เพื่อใหนักศึกษามีความ คําศัพทและโครงสราง เขียนในชั้นเรียน
3. ผลการฝกปฏิบัติงานกลุม
เขาใจโครงสรางภาษาที่ ภาษามาใชในงานเขียน
ตามที่ไดรับมอบหมาย
ชวยใหเขียนประโยคเชิง
4. การสอบยอย
วิชาการได
3.เพื่อใหนักศึกษาเขียน
ประโยคเชิงวิชาการได

6-8

คําศัพทพื้นฐาน และ
โครงสรางภาษาที่ชวยใน
การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น
ในหัวขอที่กําหนด

9
10-11 ความรูพื้นฐานทางดาน
คําศัพท โครงสรางภาษา
และการอานภาษาอังกฤษ
เชิงวิชาการจาก
หลากหลายสาขา

9

    

9

    

1. เพื่อใหนักศึกษามี
1. การสอนบรรยาย
ความรูดานคําศัพทที่ชวย 2. มอบหมายงานกลุม
ใหแสดงความคิดเห็นได และเดี่ยวในการ
2. เพื่อใหนักศึกษา
ฝกการนําความรูเรื่อง
สามารถนําความรู
คําศัพทและโครงสราง
โครงสรางภาษาเพื่อ
ภาษามาใชในการ
สนทนาและแลกเปลี่ยน แลกเปลี่ยนความ
ความคิดเห็นได
คิดเห็น
3.เพื่อใหนักศึกษาสามารถ
สนทนาและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นตามหัวขอที่
กําหนดได

1. สื่อ Power Point
2. เอกสาร
ประกอบการบรรยาย
3. กิจกรรมการฝกพูด
ในชั้นเรียน

1. สังเกตพฤติกรรมในชั้น อาจารยสถาบันภาษา
เรียน
มหาวิทยาลัยขอนแกน
2. ผลการฝกปฏิบัติงาน
เดี่ยวตามที่ไดรับมอบหมาย
3. ผลการฝกปฏิบัติงานกลุม
ตามที่ไดรับมอบหมาย
4.การสอบยอย

สอบกลางภาค
1. เพื่อใหนักศึกษามี
1. การสอนบรรยาย 1. สื่อ Power Point 1. ผลการฝกปฏิบัติงานกลุม อาจารยสถาบันภาษา
ความรูดานคําศัพทที่ชวย 2. มอบหมายงานกลุม 2. เอกสาร
ตามที่ไดรับมอบหมาย
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ใหเขาใจบทความเชิง และเดี่ยวในการ
ประกอบการบรรยาย 2. ผลการฝกปฏิบัติงาน
วิชาการจากหลากหลาย ฝกการนําความรูเรื่อง 3. กิจกรรมการฝกอาน เดี่ยวตามที่ไดรับมอบหมาย
สาขาได
คําศัพทและโครงสราง ในชั้นเรียน
3. การสอบยอย
2. เพื่อใหนักศึกษามี
ภาษามาใชในการอาน
ความรูดานโครงสราง บทความเชิงวิชาการ
ภาษาที่ชวยในการอานจับ 3. แบบฝกหัดงานเดี่ยว
ใจความได
และงานกลุมในการ
3.นักศึกษาสามารถอาน อานบทความเชิง
บทความเชิงวิชาการจาก วิชาการ
สาขาที่หลากหลายได

12-13 ความรูพื้นฐานทางดาน
คําศัพท โครงสรางภาษา
และการเขียนในระดับยอ
หนา

6

    

14-15 ความรูพื้นฐานทางดาน
คําศัพท โครงสรางภาษา
และการอภิปรายกลุม
ตามหัวขอที่กําหนดให

6

    

1. เพื่อใหนักศึกษามี
1. การสอนบรรยาย 1. สื่อ Power Point
ความรูดานคําศัพทที่ชวย 2. มอบหมายงานกลุม 2. เอกสาร
ในการเขียนระดับยอหนา และเดี่ยวในการ
ประกอบการบรรยาย
ได
ฝกการนําความรูเรื่อง 3. กิจกรรมการฝก
2. เพื่อใหนักศึกษามี
คําศัพทและโครงสราง เขียนทั้งกลุมและเดี่ยว
ความรูเรองโครงสราง ภาษาที่ใชในการเขียน ในชั้นเรียน
ภาษาที่สามารถนําไป ระดับยอหนา
เขียนในระดับยอหนาได 3.การฝกเขียนระดับยอ
3. เพื่อใหนักศึกษา
หนา
สามารถเขียนบทความเชิง
วิชาการเบื้อตนตามหัวขอ
ที่กําหนดในระดับยอหนา
ได
1. เพื่อใหนักศึกษามี
1. การสอนบรรยาย 1. สื่อ Power Point
ความรูพื้นฐานคําศัพท 2. มอบหมายงานกลุม 2. เอกสาร
เพื่อใชในการอภิปรายเชิง ในการ
ประกอบการบรรยาย
วิชาการระดับเบื้องตนได ฝกการนําความรูเรื่อง 3. กิจกรรมการฝกฟง
2. เพื่อใหนักศึกษามี
คําศัพทและโครงสราง และอภิปรายในชั้น
ความรูโครงสรางภาษาที่ ภาษามาใชในบท
เรียน
ชวยในการสื่อสารได
สนทนา
3. เพื่อใหนักศึกษา
3.การแสดงบทบาท
สามารถสนทนาภิปราย สมมุติ
ตามหัวขอที่กําหนดได

16

1. ผลการฝกปฏิบัติงานกลุม อาจารยสถาบันภาษา
ตามที่ไดรับมอบหมาย
มหาวิทยาลัยขอนแกน
2. ผลการฝกปฏิบัติงาน
เดี่ยวตามที่ไดรับมอบหมาย
3. การสอบยอย

1. ผลการฝกปฏิบัติงานกลุม อาจารยสถาบันภาษา
ตามที่ไดรับมอบหมาย
มหาวิทยาลัยขอนแกน
2. ผลการฝกปฏิบัติงาน
เดี่ยวตามที่ไดรับมอบหมาย
3.การสอบยอย

สอบปลายภาค

ง. ระดับ 4 (Level 4)
จํานวน ผลการเรียนรู
ชั่วโมง 1 2 3 4 5 6
แนะนํารายวิชา
3
การอานและพูดสรุป 3
    
บทความทางวิชาการ

สัปดาหที่ หนวย บทและหัวขอ
1
2

วัตถุประสงค
การเรียนรู

กิจกรรมการเรียนการ
วิธีการประเมิน
สอน

สื่อการสอน

อาจารยผูสอน

ผูเรียนสามารถ อานและพูดสรุปบทความ 1.ใบงาน
.หนังสือเรียน
อาจารยสถาบันภาษา
อานและพูดสรุป ทางวิชาการระดับ
2. สังเกตพฤติกรรมใน 2. ภาพนิ่งประกอบการสอน มหาวิทยาลัยขอนแกน

สัปดาหที่ หนวย บทและหัวขอ

จํานวน ผลการเรียนรู
ชั่วโมง 1 2 3 4

5

ระดับเบื้องตน
ในสายมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

6

วัตถุประสงค กิจกรรมการเรียนการ
วิธีการประเมิน
สื่อการสอน
อาจารยผูสอน
การเรียนรู
สอน
บทความทาง เบื้องตน
ชั้นเรียน
3. สื่อจากอินเตอรเน็ต
วิชาการ
ในสายมนุษยศาสตรและ 3. การตอบคําถาม
ในสายมนุษย สังคมศาสตร
ศาสตรและ
สังคมศาสตรได
ใหผูเรียน
การอานและเขียนสรุป ใหคะแนนการเขียน 1.หนังสือเรียน
อาจารยสถาบันภาษา
สามารถอานและ บทความทางวิชาการ สรุป การใชภาษาที่ 2. ภาพนิ่งประกอบการสอน มหาวิทยาลัยขอนแกน
พูดสรุปบทความ ระดับเบื้องตน
เปนวิชาการ และการ 3. สื่อจากอินเตอรเน็ต
ทางวิชาการ ในสายมนุษยศาสตร แสดงความคิดเห็นเชิง
ในสายมนุษย
วิชาการ
ศาสตรและ
สังคมศาสตรได

3-4

การอานและเขียน 6
สรุปบทความทาง
วิชาการระดับ
เบื้องตน
ในสายมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

    

5-6

การอานและพูดสรุป 6
บทความทางวิชาการ
ระดับเบื้องตน
ในสายวิทยาศาสตร

    

ผูเรียนสามารถ
การอานและพูด
สรุปบทความ
ทางวิชาการ
ระดับเบื้องตน
ในสาย
วิทยาศาสตรได

การอานและพูดสรุป
บทความทางวิชาการ
ระดับเบื้องตน
ในสายวิทยาศาสตร

ใหคะแนนการพูดสรุป .หนังสือเรียน
อาจารยสถาบันภาษา
ใจความสําคัญรวมถึง 2. ภาพนิ่งประกอบการสอน มหาวิทยาลัยขอนแกน
การแสดงความคิดเห็น 3. สื่อจากอินเตอรเน็ต
เชิงวิชาการของเรื่องที่
อาน

7-8

การอานและเขียน
สรุปบทความทาง
วิชาการระดับ
เบื้องตน

    

ผูเรียนสามารถ
อานและเขียน
สรุปบทความ
ทางวิชาการ

อานและเขียนสรุป
บทความทางวิชาการ
ระดับไดเบื้องตน
ในสายวิทยาศาสตร

ใหคะแนนการเขียน 1.หนังสือเรียน
อาจารยสถาบันภาษา
สรุป การใชภาษาที่ 2. ภาพนิ่งประกอบการสอน มหาวิทยาลัยขอนแกน
เปนวิชาการ และการ 3. สื่อจากอินเตอรเน็ต
แสดงความคิดเห็นเชิง

6

สัปดาหที่ หนวย บทและหัวขอ

จํานวน ผลการเรียนรู
ชั่วโมง 1 2 3 4

5

ในสายวิทยาศาสตร
9-10

ขั้นตอนการนําเสนอ 3
โครงงานทางวิชาการ

    

11

ฟงบทความทาง
6
วิชาการในเรื่อง
ทั่วๆไป เชน
สิ่งแวดลอม
วิทยาศาสตรสุขภาพ
เปนตน และตอบ
คําถามและอภิปราย
ในเรื่องที่ฟง

    

12-13

อานและเขียน
6
บทความทางวิชาการ
ประเภท cause and
effect

    

6

วัตถุประสงค กิจกรรมการเรียนการ
วิธีการประเมิน
สื่อการสอน
การเรียนรู
สอน
ระดับไดเบื้องตน
วิชาการ
ในสาย
วิทยาศาสตร
เพื่อใหผูเรียน ฝกปฏิบัติการนําเสนอ พิจารณาจากขั้นตอน 1. ภาพนิ่ง วิดีโอประกอบการ
เขาใจการ
โครงงานทางวิชาการ การนําเสนอโครงงาน สอน
นําเสนอโครงงาน
การใชภาษาในการ 2. สื่อจากอินเตอรเน็ต
ทางวิชาการโดย
สื่อสาร
ใชภาษาอยาง
เปนทางการได
ผูเรียนสามรถฟง ฟงบทความทางวิชาการ ใหคะแนนจาก
1.หนังสือเรียน
บทความทาง ในเรื่องทั่วๆไป เชน
อภิปรายกลุม การถาม 2. ภาพนิ่งประกอบการสอน
วิชาการในเรื่อง สิ่งแวดลอม วิทยาศาสตร และตอบคําถามจาก 3. สื่อจากอินเตอรเน็ต
ทั่วๆไป เชน สุขภาพ เปนตน และ บทความทีไ่ ดฟง
4. CD ประกอบการฟง
สิ่งแวดลอม
ตอบคําถามที่กําหนดและ
วิทยาศาสตร และอภิปรายในเรื่องที่ฟง
สุขภาพ เปนตน
และตอบคําถาม สอบยอยครั้งที่ 1
ที่กําหนดและ
และอภิปรายใน
เรื่องที่ฟงได

ผูเรียนสามารถ อานและเขียนบทความ
อานและเขียน ทางวิชาการประเภท
บทความทาง cause and effect
วิชาการประเภท

อาจารยผูสอน

อาจารยสถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน

อาจารยสถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน

ใหคะแนนการเขียน 1.หนังสือเรียน
อาจารยสถาบันภาษา
cause &effect ความ 2. ภาพนิ่งประกอบการสอน มหาวิทยาลัยขอนแกน
ถูกตองของภาษา และ 3. สื่อจากอินเตอรเน็ต
ความเหมาะสมของ

สัปดาหที่ หนวย บทและหัวขอ

จํานวน ผลการเรียนรู
ชั่วโมง 1 2 3 4

5

14-15

ฟงบทความทาง
6
วิชาการในเรื่อง
ทั่วๆไป เชน
สิ่งแวดลอม
วิทยาศาสตรสุขภาพ
เปนตน และจับ
ใจความสําคัญ
อภิปรายในเรื่องที่ฟง
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นําเสนอโครงงานทาง 3
วิชาการ

    

จ. ระดับ 5 (Level 5)
สัปดา หนวย บท
ห
และหวขอ
1-2

1. Course
introduction
2. การอาน

และสรุป

จํานว ผลการเรียนรู
น
1 2 3
ชั่วโม
ง
6







4

5





6

6

วัตถุประสงค กิจกรรมการเรียนการ
วิธีการประเมิน
การเรียนรู
สอน
cause and
เนื้อหา
effect ได
ผูเรียนสามารถ ฟงบทความทางวิชาการ ใหคะแนนการฟงและ
ฟงบทความทาง ในเรื่องทั่วๆไป เชน
การอภิปรายกลุม
วิชาการในเรื่อง สิ่งแวดลอม วิทยาศาสตร
ทั่วๆไป เชน สุขภาพ เปนตน และจับ
สิ่งแวดลอม
ใจความสําคัญอภิปราย
วิทยาศาสตร ในเรื่องทีฟ่ ง
สุขภาพ เปนตน
และจับใจความ สอบยอยครั้งที่ 2
สําคัญอภิปราย
ในเรื่องที่ฟงได
ผูเรียนสามารถ นําเสนอโครงงานทาง ใหคะแนนรูปแบบ
นําเสนอโครงงาน วิชาการ
ภาษา เนื้อหา ความ
ทางวิชาการได
เหมาะสมจากการ
นําเสนอหนาชั้นเรียน

สื่อการสอน

อาจารยผูสอน

.หนังสือเรียน
อาจารยสถาบันภาษา
2. ภาพนิ่งประกอบการสอน มหาวิทยาลัยขอนแกน
3. สื่อจากอินเตอรเน็ต

1.หนังสือเรียน
อาจารยสถาบันภาษา
2. ภาพนิ่งประกอบการสอน มหาวิทยาลัยขอนแกน
3. สื่อจากอินเตอรเน็ต

วัตถุประสงค
การเรียนรู

กิจกรรมการ
สื่อการสอน
การเรียนการสอน

วิธีการ
ประเมิน

1. เพื่อทําความเขาใจ

1. การบรรยาย

และตกลงเบื้องตนของ
รายวิชารวมกัน
2. ผูเรียนสามารถอาน

2. กิจกรรมกลุม
การอานและสรุป
บทความทาง

1. การเขาชั้นเรียน
2. การทํารายงาน
กลุม
3. การมีสวนรวมใน

1.หนังสือเรียน
2. ภาพนิ่งประกอบการ

สอน
3. สื่อจากอินเตอรเน็ต

อาจารยผูสอน
อาจารยสถาบัน
ภาษา
มหาวิทยาลัยขอนแ
กน

บทความ
ทางวิชาการ
ระดับสูง
ในดาน

และสรุปบทความทาง
วิชาการระดับสูง
ในดาน Social science

วิชาการระดับสูง
ในดาน Social

ชั้นเรียน

science

Social
science,
และ Life
science
3-4

การอานและ
สรุป
บทความ
ทางวิชาการ
ระดับสูงใน
ดาน social

6











science

5-6

การอานและ
เขียน จับ
ใจความ ใน
ดาน Social
science

6











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

1. ผูเรียนสามารถอาน
และเขียน จับใจความ
ในดาน Social science
2. รูจักหลักการเขียน
argumentative writing

1. การบรรยาย

1.หนังสือเรียน
2. ภาพนิ่งประกอบการ

1. สังเกตพฤติกรรม
การทํากิจกรรมกลุม
2. รายงานเดี่ยว
3. การทํา
แบบฝกหัด
4. การสอบยอย

อาจารยสถาบัน
ภาษา
มหาวิทยาลัยขอนแ
กน

1.หนังสือเรียน
2. ภาพนิ่งประกอบการ

1. สังเกตพฤติกรรม

อาจารยสถาบัน

2. กิจกรรมกลุม
การอานและสรุป สอน
บทความทาง
3. สื่อจากอินเตอรเน็ต
วิชาการระดับกอน
ระดับสูง
ในดาน Social
Science

3. การทํางาน
เดี่ยวสรุปใจความ
สําคัญจากการ
อาน
4. การทํา
แบบฝกหัด
1. การบรรยาย
และการสาธิต
2. การทํากิจกรรม
กลุมดานการอาน
และการเขียน จับ
ใจความ

สอน
3. สื่อจากอินเตอรเน็ต

การทํากิจกรรมกลุม ภาษา
2. การมีสวนรวมใน มหาวิทยาลัยขอนแ
กน
ชั้นเรียน
3. งานเขียนเดี่ยว

3. งานเขียนเดี่ยว
7-8

การอานและ
เขียน ใน
ดาน Social

6











science

9-10

การฟง จับ
ใจความ
ในดาน











Social
science

11-12

การฟง จับ
ใจความ
ในดาน
Social
science

6











1. ผูเรียนสามารถอาน
และเขียน จับใจความ
Social science ได
2. รูจักหลักการเขียน
จับใจความ

1. การบรรยาย

และการสาธิต
2. การทํากิจกรรม
กลุมดานการอาน
และการเขียน จับ
ใจความ
3. งานเขียนเดี่ยว
1. ผูเรียนสามารถฟง จับ 1. การบรรยาย
ใจความ
และการสาธิต
ในดาน Social science 2. ฝกกิจกรรมการ
2. รูจักหลักการฟงและ ฟงในชั้นเรียน
การจดบันทึกระหวาง
3. การตั้งคําถาม
การฟงได
และตอบคําถาม
เพื่อตรวจสอบ
ความเขาใจ
4. การทํา
แบบฝกหัดการฟง
1. ผูเรียนสามารถฟง จับ 1. การบรรยาย
ใจความ และตอบ
และการสาธิต
คําถาม
2. ฝกกิจกรรมการ
ในดาน Social science ฟงและอภิปรายใน
ชั้นเรียนแบบกลุม
3. ฝกกิจกรรมการ
ฟงและอภิปรายใน
ชั้นเรียนแบบเดี่ยว

1.หนังสือเรียน
2. ภาพนิ่งประกอบการ

สอน
3. สื่อจากอินเตอรเน็ต

1.หนังสือเรียน
2. ภาพนิ่งประกอบการ

สอน
3. สื่อจากอินเตอรเน็ต
4. CD ประกอบการฟง

1.หนังสือเรียน
2. ภาพนิ่งประกอบการ

สอน
3. สื่อจากอินเตอรเน็ต
4. CD ประกอบการฟง

1. สังเกตพฤติกรรม

การทํากิจกรรมกลุม
2. การมีสวนรวมใน
ชั้นเรียน
3. งานเขียนเดี่ยว

อาจารยสถาบัน
ภาษา
มหาวิทยาลัยขอนแ
กน

1. สังเกตพฤติกรรม
การมีสวนรวมในชั้น
เรียน
2. งานเดี่ยว
3. การทํา
แบบฝกหัด
4. การสอบยอย

อาจารยสถาบัน
ภาษา
มหาวิทยาลัยขอนแ
กน

1. สังเกตพฤติกรรม
การมีสวนรวมในชั้น
เรียน
2. การอภิปรายกลุม
3. การอภิปราย
เดี่ยว
4. การตั้งคําถาม
และตอบคําถามจาก

อาจารยสถาบัน
ภาษา
มหาวิทยาลัยขอนแ
กน

13-14

การอาน
การฟง จับ
ใจความ
ในเรื่องที่
นักศึกษา
สนใจ
เกี่ยวกับ











Social
science
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การอาน
การฟง แลว
จับใจความ
ในเรื่องที่
นักศึกษา
สนใจ

3











1. ผูเรียนสามารถบูรณา
การความรูที่ไดจากการ
อานและฟง จับใจความ
ในเรื่องที่นักศึกษาสนใจ
เกี่ยวกับ Social science
2. ผูเรียนสามารถ
เลือกใชคําศัพท สํานวน
และโครงสรางทางภาษา
ที่เหมาะสมในการตอบ
คําถาม
3. ผูเรียนสามารถ
วิเคราะห และ
สังเคราะหขอมูลที่ได
จากการอาน ฟง เพื่อใช
ในการสรุปความได
1. ผูเรียนสามารถบูรณา
การความรูที่ไดจากการ
อานและฟง ในการ
เขียน จับใจความ
ในหัวขอที่สนใจ
2. ผูเรียนสามารถ

4. การตั้งคําถาม
และตอบคําถาม
เพื่อตรวจสอบ
ความเขาใจ
5. การทํา
แบบฝกหัด
1. การบรรยาย
และการสาธิต
2. ฝกกิจกรรมการ
อาน การฟง แลว
สรุปความในชั้น
เรียนแบบกลุม
3. ฝกกิจกรรมการ
อาน การฟง แลว
สรุปความในชั้น
เรียนแบบเดี่ยว
4. การตั้งคําถาม
และตอบคําถาม
เพื่อตรวจสอบ
ความเขาใจ
5. การทํา
แบบฝกหัด
1. การบรรยาย
และการสาธิต
2. ฝกกิจกรรมการ
อาน การฟง แลว
เขียนแบบกลุม
3. ฝกกิจกรรมการ

การฟงและอภิปราย

1.หนังสือเรียน
2. ภาพนิ่งประกอบการ

สอน
3. สื่อจากอินเตอรเน็ต
4. CD ประกอบการฟง

1.หนังสือเรียน
2. ภาพนิ่งประกอบการ

สอน
3. สื่อจากอินเตอรเน็ต
4. CD ประกอบการฟง

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

อาจารยสถาบัน
ภาษา
มหาวิทยาลัยขอนแ
กน

1. สังเกตพฤติกรรม
การมีสวนรวมในชั้น
เรียน
2. งานเขียนกลุม
3. งานเขียนเดี่ยว
4. การทํา

อาจารยสถาบัน
ภาษา
มหาวิทยาลัยขอนแ
กน

เกี่ยวกับ
Social
science
Literature

เลือกใชคําศัพท สํานวน
และโครงสรางทางภาษา
ที่เหมาะสมในการเขียน
ได
3. ผูเรียนสามารถ
วิเคราะห และ
สังเคราะหขอมูลที่ได
จากการอาน ฟง เพื่อใช
ในการเขียนได

อาน การฟง แลว
เขียนแบบเดี่ยว
4. การทํา
แบบฝกหัด

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

แบบฝกหัด

ข. ระดับ 2 (Level 2)
1.
ตําราและเอกสารหลัก
MaCarthy, M., MaCarten, J., & Sandiford, H. (2014). Touchstone 3A (2nd ed.). Hong Kong: Cambridge University Press.
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.
Jack C. Richards and David Bohlke. Four Corners. 5th ed. Singapore: Cambridge University Press, 2013.
Miles Craven. Breakthrough Plus 4: Macmillan Publishers Limited, 2013.
3.
เอกสารและขอมูลแนะนํา
National Geography. Global Warming 101. 2007.
https://www.youtube.com/watch?v=oJAbATJCugs (Accessed 2014-12-09)

หมวดที่ 6. ทรัพยากรการเรียนการสอน
ก. ระดับ 1 (Level 1)
1. ตําราและเอกสารหลัก Jack C. Richards and David Bohlke 2012. Four Corners 3. Cambridge, 79 Anson Road,#06-04/06, Singapore 079906
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ Jack C. Richards, Jonathan Hull and Susan Proctor. Interchange 1 Fourth Edition. Cambridge, 79 Anson Road,#06-04/06, Singapore 079906
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา http://www.bbc.com/ , http://www.bbc.co.uk/learningenglish/
ค. ระดับ 3 (Level 3)
1. ตําราและเอกสารหลัก
MaCarthy, M., MaCarten, J., & Sandiford, H. (2014). Touchstone 4A (2nd ed.). Hong Kong: Cambridge University Press.
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).

ง. ระดับ 4 (Level 4)
1. ตําราและเอกสารหลัก
Clandifield, L., & Benne, R. C. (2011). Global: Upper intermediate coursebook. London: Macmillan.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
- วรสารวิจัยจาก Science direct
- VDO presentation จาก Youtube และอื่นๆ
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา: จ.ระดับ 5 (Level 5)
1. ตําราและเอกสารหลัก
Clandifield, L., & Benne, R. C. (2011). Global: Upper intermediate coursebook. London: Macmillan.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
- วรสารวิจัยจาก Science direct
- VDO presentation จาก Youtube และอื่นๆ
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา

หมวดที่ 7. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
• การประเมินการบรรลุวัตถุประสงคตามรายวิชาที่กําหนดโดยการสอบถามผูเรียนเมื่อสิ้นสุดการเรียน
• ติดตามประเมินผลผูเรียนภายหลังจบการศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
• การประเมินการสอนโดยผูเรียน
• ผูสอนประเมินตนเอง
• กลุมอาจารยผูสอนรวมกันประเมินโดยการพิจารณาจากผลการเรียนรูของผูเรียนทั้ง ๕ ดาน
• คณะกรรมการประเมินการสอน

3. การปรับปรุงการสอน
• โดยการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อนํามาเปนแนวทางในการปรับปรุงการสอน
• การนําผลการประเมินการสอนและประเมินประสิทธิผลของรายวิชามาปรับปรุงการสอนหลังสิ้นสุดการเรียนการสอนของทุกภาคการศึกษา
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาในรายวิชา
• สถาบันฯ มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาโดยอาจารยผูสอน กลุมอาจารยผสู อน และคณะกรรมการ ตามลําดับ
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
• สถาบันฯ ประเมินกระบวนการเรียนรูจากการสอบถามนักศึกษา ประเมินการสอนของอาจารยผูสอนและคณะกรรมการสถาบันฯ การประเมินผลวิชาโดยกลุม อาจารยผูสอน
• ประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาโดยอาจารยผูสอน กลุมอาจารยผูสอน และคณะกรรมการ
• สถาบันฯ มีกระบวนการใหนักศึกษาสามารถขอตรวจสอบผลการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาไดเปนแตละกรณีโดยผานคณะกรรมการ
• สถาบันฯ ประมวลผลและวิเคราะหการประเมินกระบวนการเรียนรู และประเมินผลสัมฤทธิข์ องวิชา นําเสนอกลุมอาจารยผูสอนและผูเ ชี่ยวชาญดานการเรียนการสอน เพื่อวางแผนปรับปรุง
กระบวนการเรียนรูและการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรูหลังสิ้นสุดการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา เพื่อนําผลการปรับปรุงไปใชในการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาตอไป

