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มคอ.3 

  รายละเอียดของรายวิชา มศว 124 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 2 

ส านกันวตักรรมการเรียนรู ้ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่2 ประจ าปีการศึกษา 2555 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 
1. รหสัและชื่อรายวิชา 

มศว 124 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 2 
SWU 124 English for International Communication II 

2. จ านวนหน่วยกิต 

 3 หน่วยกติ (2-2-5) 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

 หลักสตูรวิชาศึกษาทั่วไป  รายวิชาศึกษาทั่วไป  กลุ่มวิชาภาษา 

4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 

คณาจารย์ศูนย์ภาษา (สาขาภาษานานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติเพ่ือศึกษาความย่ังยืน 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน : ภาคการศึกษาที่  1 ช้ันปีที่ 1-2 

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถา้ม)ี 

ไม่มี 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) (ถา้มี) 

ไม่มี 
8. สถานทีเ่รียน 

           อาคารเรียนรวม (อาคาร 14)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร 
 อาคารเรียนรวม (อาคาร 3)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  องครักษ์ 

9. วนัทีจ่ดัท าหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

วันที่           2555 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 Students should: 

1.  improve English language skills and practice critical thinking.  
2.  be able to use English to express themselves and to communicate effectively in various contexts. 
3.  learn how to make use of technology in order to study independently. 
4.  be able to use English as a means to access information.  
5.  develop lifelong learning habits.   

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

เพื่อให้นิสติพัฒนาทกัษะการใช้ภาษาองักฤษ  โดยใช้สื่อการสอนที่หลากหลายทั้งในและนอก
ห้องเรียน  นอกจากน้ี  ยังมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ภาษาองักฤษและการหาข้อมูลโดยการใช้

ภาษาองักฤษได้อย่างย่ังยืน 

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนนิการ 

 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
This course aims to develop students’ listening, speaking, reading, and writing skills as well as to 

promote critical thinking among students.  Students will have opportunities to familiarize themselves with 
and use English as an international language in order to convey information and express their thoughts.  
Learning English through various media and learning processes inside and outside the classroom will be 
encouraged.  Students will learn how to incorporate the knowledge and study skills gained through this 
course to develop lifelong learning habits. 

2. จ านวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา 
    บรรยาย 30 ช่ัวโมง การฝึกปฏบัิติ 30 ช่ัวโมง ศึกษาด้วยตนเอง 75 ช่ัวโมง 
 

3. ความรบัผดิชอบหลกั/ความรบัผิดชอบรอง   
 

4. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หค้ าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

 ทุกวันพุธ เวลา 9.00-12.00 น. (3 ช่ัวโมง)  
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หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนกัศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1  คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

 พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสงัคม เคารพ

 กฎระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย มีคุณธรรม จริยธรรมและความซ่ือสตัย์สจุริต 
 1.2  วิธกีารสอน    
 ก าหนดกฎระเบียบในการเข้าห้องเรียนและก าหนดเวลาส่งงาน  
 1.3  วิธกีารประเมินผล 

 ตรวจสอบความถี่ในการเข้าเรียนและการส่งงานที่ได้รับมอบหมายให้ตรงต่อเวลา 

2. ความรู ้

2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ 

 ทกัษะการสื่อสารภาษาองักฤษ 4 ด้าน ทกัษะการประยุกต์ใช้ภาษาองักฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ  
 2.2  วิธกีารสอน 

 บรรยาย อภิปราย การท างานกลุ่ม การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การท างานที่ได้รับมอบหมาย  

 2.3  วิธกีารประเมินผล 

 ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค  

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1  ทกัษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

 พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดวิเคราะห์แบบองค์รวม  
3.2  วิธกีารสอน 

 มอบหมายให้นิสติท างานกลุ่มเพ่ือฝึกการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา วิเคราะห์และอภิปราย
 ประเดน็ปัญหาในปัจจุบัน 

 3.3  วิธกีารประเมินผล 

 สอบกลางภาคและปลายภาคโดยมีข้อสอบที่มีการอ่านวิเคราะห์  สงัเกตพฤติกรรมการท างานของนิสติ 

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

4.1  ทกัษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

 พัฒนาทกัษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียน พัฒนาความเป็นผู้น าและผู้ตามในการท างาน
 เป็นทมี พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองและความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้เสรจ็ตามก าหนดเวลา 
 4.2  วิธกีารสอน 
 จัดกจิกรรมกลุ่มและมอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล 

4.3  วิธกีารประเมินผล 
 ประเมินจากการท างานเป็นทมี  ได้แก่  การอภิปรายกลุ่ม  การน าเสนอหน้าช้ันเรียน 

 
5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา 
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พัฒนาทกัษะในการน าเทคโนโลยีมาสนับสนุนการเรียนรู้ภาษา 
5.2 วิธกีารสอน 

 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดยใช้โปรแกรม CALL (Tell Me More) 
5.3  วิธกีารประเมินผล 

 ประเมินจากจ านวนคร้ังที่นิสติเข้าใช้โปรแกรม Tell Me More และผลสัมฤทธิ์จากการใช้งาน 

 
หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

 

สปัดาหที์่ หวัขอ้/ รายละเอียด 
จ านวน

ชัว่โมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสือ่ทีใ่ช ้
อาจารยผ์ูส้อน 

1 Introduction 4 บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ  คณาจารย์ศูนย์ภาษา 
2 
 

Lesson 6 (A – B) 
Real & unreal conditions 
I wish & If only 

4 บรรยายประกอบสื่อการสอน 
อภิปรายกลุ่ม ฝึกปฏบัิติ 

คณาจารย์ศูนย์ภาษา 

3 
 

Lesson 6C 
Should have 

4 บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ  
อภิปรายกลุ่ม ฝึกปฏบัิติ 

คณาจารย์ศูนย์ภาษา 

4 
 

Lesson 7 (A – B) 
Futures review 

4 บรรยายประกอบสื่อการสอน 
อภิปรายกลุ่ม ฝึกปฏบัิติ 

คณาจารย์ศูนย์ภาษา 

5 
 

Lesson 7C 
Future perfect & future 
continuous 

4 บรรยายประกอบสื่อการสอน 
อภิปรายกลุ่ม ฝึกปฏบัิติ  

คณาจารย์ศูนย์ภาษา 

6 
 

Lesson 7D – 8A 
Nouns & prepositions 

4 บรรยายประกอบสื่อการสอน 
อภิปรายกลุ่ม ฝึกปฏบัิติ 

คณาจารย์ศูนย์ภาษา 

7 
 

Lesson 8 (B – C)  
+ Listening Quiz I 
Phrasal verbs with objects 

4 บรรยายประกอบสื่อการสอน 
อภิปรายกลุ่ม ฝึกปฏบัิติ 

สอบย่อย 

 คณาจารย์ศูนย์ภาษา 

8 
 

Lesson 8D 
Phrasal verbs with objects 

4 บรรยายประกอบสื่อการสอน 
 

คณาจารย์ศูนย์ภาษา 

9 Midterm Examination 4 สอบกลางภาค  คณาจารย์ศูนย์ภาษา 
10 

 
Lesson 9A 
Adjective order 

4 บรรยายประกอบสื่อการสอน 
อภิปรายกลุ่ม ฝึกปฏบัิติ 

คณาจารย์ศูนย์ภาษา 

11 
 

Lesson 9 (C - D) 
Adjectives & modifying adverbs 

4 บรรยายประกอบสื่อการสอน 
อภิปรายกลุ่ม ฝึกปฏบัิติ 

คณาจารย์ศูนย์ภาษา 
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12 Lesson 10A 
Reflexive verbs 

4 บรรยายประกอบสื่อการสอน 
อภิปรายกลุ่ม ฝึกปฏบัิติ 

คณาจารย์ศูนย์ภาษา 

13 
 

Lesson 10 (B – C) 
Reporting, reporting verbs & 
patterns 

4 บรรยายประกอบสื่อการสอน 
อภิปรายกลุ่ม ฝึกปฏบัิติ 

คณาจารย์ศูนย์ภาษา 

14 
 

Lesson 12 (A – B) +  
Listening Quiz II 
Passive review, passive 
reporting structures 

4 บรรยายประกอบสื่อการสอน 
อภิปรายกลุ่ม ฝึกปฏบัิติ 

สอบย่อย 

คณาจารย์ศูนย์ภาษา 

15 
 

Lesson 12C + Reading Quiz 
Phrasal verbs 2 

4 บรรยายประกอบสื่อการสอน 
อภิปรายกลุ่ม ฝึกปฏบัิติ  

สอบย่อย 

คณาจารย์ศูนย์ภาษา 

16 
 

Review 
Review of Lesson 9-10, 12 

4 บรรยายประกอบสื่อการสอน 
 

คณาจารย์ศูนย์ภาษา 

17 Final Examination 4 สอบปลายภาค คณาจารย์ศูนย์ภาษา 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

 

ผลการเรียนรู*้ กิจกรรมการประเมิน 
ก าหนดการผลการเรียนรู ้ 

ระบุวนัเวลา 

สดัส่วนของ 
การประเมิน 

 ทกัษะการฟัง 
Lesson 6-8 
ทกัษะการฟัง 
ทกัษะการอ่าน 

Lesson 9-10, 12 
และหนังสอืนอกเวลา 

ทดสอบย่อยคร้ังที่ 1 (สปัดาห์ที่ 7) 
สอบกลางภาค (สปัดาห์ที่ 9) 

ทดสอบย่อยคร้ังที่ 2 (สปัดาห์ที่ 14) 
ทดสอบย่อยคร้ังที่ 3 (สปัดาห์ที่ 15) 
สอบปลายภาค (สปัดาห์ที่ 18) 

5% 
30% 
5% 

15% 
30% 

 การศึกษาด้วยตนเองด้วยโปรแกรม 

CALL (Tell Me More) 
ตลอดภาคการศึกษา 5% 

 การเข้าช้ันเรียน  
การมีส่วนร่วม การอภิปราย   
เสนอความคิดเหน็ในช้ันเรียน 

ตลอดภาคการศึกษา 10% 

*ระบุผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยตามแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา
(Curriculum Mapping) ที่ก  าหนดในหลักสตูร 
หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 
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1. ต าราและเอกสารหลกั 

Kerr, Philip; & Jones, Ceri.  (2012).  Straightforward: Upper Intermediate.  

Macmillan. 

Christie, Agatha.  (2001).  Death on the Nile.  Pearson. 

2. เอกสารและขอ้มูลส าคญั 

ไม่มี 

3. เอกสารและขอ้มูลแนะน า 

 ซีดี  ดีวีดี  สารคด ี เวบ็ไซต์  และภาพยนตร์ 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 

การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 

 การประเมินผู้สอนผ่านทางเวบ็ไซต์มหาวิทยาลัย (ปค.3) 
2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

การสงัเกตการณ์การสอนของผู้ร่วมทมีการสอน 
ผลการเรียนของนักศึกษา 

3. การปรบัปรุงการสอน 

 อบรมสมัมนาอาจารย์เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  

 ปรับปรุงเน้ือหารายวิชาให้ทนัสมัยอยู่เสมอ  

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวิชา 

 วิเคราะห์ข้อสอบ (item analysis) โดยส านักทดสอบฯ 
 ตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อสอบ วิธกีารให้คะแนนและประเมินผล 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

ปรับปรุงรายวิชาเป็นระยะ (ทุก 2-3 ปี)  
น าข้อเสนอแนะจากแบบประเมินมาปรับปรุงเน้ือหารายวิชา 

 

 


