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มคอ.๓ รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

ชือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลยันเรศวร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   วิทยาเขตพิษณุโลก มนุษยศาสตร์ ภาษาองักฤษ 

หมวดที ๑ ข้อมูลทัวไป 
๑.    รหัสและชือรายวิชา  001213 ภาษาองักฤษเชิงวิชาการ (English for Academic Purposes) 
๒.   จํานวนหน่วยกิต  3 (2-2-5) 

๓.   หลักสูตรและประเภทของรายวชิา  หลายหลกัสูตร หมวดวิชาศกึษาทวัไป กลุม่วิชาภาษา 
๔.   อาจารย์ทีรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

๔.๑  ดร.ปวีณา จนัทร์นวล    คณะมนุษยศาสตร์  ผูป้ระสานงานรายวิชา 
และอาจารยผู์ส้อน 

๔.๒ ดร.ทศพล สุรนัคครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์  ผูช้ว่ยผูป้ระสานงานรายวิชา 
และอาจารยผู์ส้อน 

๔.๓ อาจารยน์พรัตน ์จนัทร์โสภา คณะมนุษยศาสตร์  ผูช้ว่ยผูป้ระสานงานรายวิชา 
และอาจารยผู์ส้อน 

๔.๓  ผศ.ดร. ดุษฎี รุ่งรัตนกลุ  คณะมนุษยศาสตร์   อาจารยผู์ส้อน 
๔.๔  อาจารยด์วงพร ทอ้งนอ้ย  คณะมนุษยศาสตร์  อาจารยผู์ส้อน 
๔.๕  อาจารยรุ์จิรัตน ์ชยัแสง   คณะมนุษยศาสตร์   อาจารยผู์ส้อน 
๔.๖  ดร. นรัสถ ์กานตป์ระชา    คณะมนุษยศาสตร์   อาจารยผู์ส้อน 
๔.๗  ดร.สุดากาญจน์ กุลจิรมากนัต ์  คณะมนุษยศาสตร์   อาจารยผู์ส้อน 
๔.๘  ดร. วรรณประภา สุขสวสัดิ  คณะมนุษยศาสตร์   อาจารยผู์ส้อน 
๔.๙   ดร. ยทุธศกัดิ ชืนใจชน   คณะมนุษยศาสตร์   อาจารยผู์ส้อน 
๔.๑๐ ดร.คมัภีร์ นูนคาน    คณะมนุษยศาสตร์   อาจารยผู์ส้อน 

๔.๑๑ อาจารยส์ถิตย ์ลีลาถาวรชยั  คณะมนุษยศาสตร์   อาจารยผู์ส้อน 
๔.๑๒ อาจารยม์านะ  เติมใจ    คณะมนุษยศาสตร์   อาจารยผู์ส้อน 
๔.๑๓ อาจารย ์อาภรณ์ชนิศ แสงสงัข์   คณะมนุษยศาสตร์   อาจารยผู์ส้อน 
๔.๑๔ อาจารยสุ์วนันท ์อินทร์มณี  คณะมนุษยศาสตร์   อาจารยผู์ส้อน 
๔.๑๕ อาจารยพ์ฒัน์ วฒัวสินธ ์  คณะมนุษยศาสตร์   อาจารยผู์ส้อน 
๔.๑๖ ดร.พรวีย ์ทนันิเทศ   คณะมนุษยศาสตร์   อาจารยผู์ส้อน 
๔.๑๗ อาจารยช์ฎาภา แซคคิน  คณะมนุษยศาสตร์   อาจารยผู์ส้อน 
๔.๑๘ ดร.สุดสรวง ยทุธนา   คณะมนุษยศาสตร์   อาจารยผู์ส้อน 
๔.๑๙ อาจารยกิ์ตติพร รักษาสัตย ์  คณะมนุษยศาสตร์   อาจารยผู์ส้อน 
๔.๒๐ ดร.ทาํรงลกัษณ์ เอือนครินทร์  คณะมนุษยศาสตร์   อาจารยผู์ส้อน 
๔.๒๑ ผศ.ดร. รุ่งแสง นาครําไพ  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์ อาจารยผู์ส้อน 
๔.๒๒ ดร.วรรณประภา  สุขสวสัดิ  คณะมนุษยศาสตร์   อาจารยผู์ส้อน 
๔.๒๓ อาจารยอ์รทยั ชินอคัรพงศ ์  คณะมนุษยศาสตร์   อาจารยผู์ส้อน 
๔.๒๔ ผศ.ดร.ดุษฎี   รุ่งรัตนกลุ คณะมนุษยศาสตร์   อาจารยผู์ส้อน 
๔.๒๕อ.ณตพล  ฆารไสว   ธุรกิจระหวา่งประเทศ วิทยาลยันานาชาติ 
๔.๒๖อ.ศสิธรณ์  พยคัฆเ์ดช  อาจารยภ์ายนอก 
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๔.๒๗ อาจารยก์ฤศ อมฤต   อาจารยภ์ายนอก  อาจารยผู์ส้อน 
๔.๒๘ นางสาวหัทยา คนขยนั  อาจารยพิ์เศษ  อาจารยผู์ส้อน 
๔.๒๙ Miss Mu Yan Hong  อาจารยพิ์เศษ  อาจารยผู์ส้อน 

 
๕. ภาคการศึกษา/ชันปีทีเรียน  ภาคการศกึษาตน้ 
๖. รายวิชาทีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   -ไมมี่- 
๗. รายวชิาทีต้องเรียนพร้อมกนั (Co- requisites)  -ไมมี่- 
๘. สถานทีเรียน 

- ชวัโมงบรรยาย และชวัโมงปฏิบติั 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคารเรียนรวม QS) 
- ชวัโมงศึกษาดว้ยตนเอง 
สถานพฒันาวิชาการดา้นภาษา (NULC), สาํนักหอสมดุ, ฯลฯ 

๙. วันทีจดัทาํหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครังล่าสุด 
วนัที ๒๐  ตุลาคม  ๒๕๕๕ 

 
หมวดท ี๒ จุดมุ่งหมายและวัตถปุระสงค์ 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
เมือเรียนวิชานีจบ นิสิตจะมีความรู้ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน ภาษาองักฤษและไวยากรณ์ ในบริบทต่าง ๆ 
 
๒. วัตถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวิชา 
๒.๑ เพือให้รายวิชามีความเป็นปัจจุบนั และทนัตอ่สถานการณ์ทีเปลียนแปลง 
๒.๒ เพือความสอดคลอ้งของรายวิชาต่อมาตรฐานการเรียนรู้ตามเกณฑ์ของหลกัสูตรและมหาวทิยาลยั 
๒.๓ เพือส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมสอดแทรก ในรายวิชาเพือส่งเสริมการเรียนรู้ 
 

หมวดท ี๓ ลักษณะและการดําเนินการ 
๑. คําอธิบายรายวิชา 

พฒันาทกัษะการฟัง พูด อ่าน ภาษาองักฤษและไวยากรณ์ เพือการสือสารในปริบทต่าง ๆ 
 

๒. จํานวนชัวโมงทใีช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย: ๓๒ ชวัโมง 
สอนเสริม: -ไมมี่- 
การฝึกปฏิบติังาน: ๓๒ ชวัโมง 
การศึกษาดว้ยตนเอง: ๕ ชวัโมง 

 
๓. จํานวนชัวโมงต่อสัปดาห์ทีอาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการ 
แก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
๓.๑ อาจารยผ์ูส้อน และผูช้ว่ยสอนจดัเวลาให้นิสิตซักถามทา้ยชวัโมงบรรยาย เป็นเวลา ๑๐-๑๕ นาที 
๓.๒ อาจารยผู์ส้อน และผูช้ว่ยสอนเปิดโอกาสนิสิตปรึกษาไดท้างจดหมายอิเลคโทรนิกส ์หรือ สือสังคมออนไลน์ต่างๆ 

๓.๓ อาจารยผู์ส้อนสือสารกบันิสิตทงัรายบุคคล และรายกลุ่มได ้โดยผ่านทางระบบของกองบริการการศึกษา (E-registrar)  
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หมวดท ี๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
๑. คุณธรรม จริยธรรม 
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมทีตอ้งพฒันา 

๑.๑.๑ มีวนิัยและความรับผิดชอบต่อตนเอง และสงัคม มีความตรงต่อเวลา จดัแบ่งเวลา ในการเรียนรู้ ไดเ้หมาะสม มี
พฤติกรรมทีดีในการเรียน (1.1/1D: 15) 

๑.๑.๒ มีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมกลุ่ม (1.2/2D: 2) 

๑.๑.๓ นิสิตไดเ้รียนรู้การเสียสละ อดทน มีจิตสาธารณะ และทาํเพือส่วนรวม collective/ individual (1.3/2A วดัร่วมกบั 
4.2/2B: 1) 

๑.๑.๔ มีจรรยาบรรณในการดาํเนินชีวิต มีความซือสัตยสุ์จริตในงานทีตนไดรั้บมอบหมาย โดยไม่คดัลอก ผลงานของ

ผูอื้น (1.4/1D:3) 

๑.๒ วิธีการสอน 
๑.๒.๑ การอธิบายให้นิสิตเขา้ใจถึงบทบาทหนา้ทีของนิสิต ความมุ่งหวงัของรายวิชารวมถึงพฤติกรรมอนัเป็นทียอมรับ

ของรายวิชา 
๑.๒.๒ อธิบายกฎ กติกา ทงัของรายวิชา และของผูส้อนให้นิสิตเขา้ใจอยา่งชดัเจน รวมทงัร่วมกนัตงักติกาในการทาํการ

เรียนการสอนร่วมกบันิสิตเพือสร้างขอ้ตกลงร่วมกนัในการทําการเรียนการสอน 
๑.๒.๓ นิสิต และอาจารยร่์วมกนัรักษากฎระเบียบทีกาํหนดไวร่้วมกนั 
๑.๓ วิธีการประเมินผล 

๑.๓.๑ ประเมินผลจากการเขา้เรียนทงัในชวัโมงบรรยาย และปฏิบติั (1.1: 10) 

๑.๓.๒ ความรับผิดชอบในการส่งงาน Assignment (1.1: 1) และทาํการบา้นในแบบฝึกหัด (1.1: 2) 

๑.๓.๓ ความรับผิดชอบในการบริหารเวลาสาํหรับกิจกรรม Online Practice Exercise (1.1: 2) 

๑.๓.๔ ประเมินการใหค้วามร่วมมือของนิสิตตอ่กลุ่ม จากการยอมรับของสมาชิกกลุ่ม (1.2: 2) 

๑.๓.๕ จากความสมบูรณ์ของงานกลุม่ ซึงแสดงออกถึงความเสียสละ และความทุ่มเท ในการทาํงาน (1.3/2A วดัร่วมกบั 
4.2/2B: 1) 

๑.๓.๖ วดัจากภาพรวมของความซือสตัยสุ์จริต และการไม่คดัลอกงานผูอ้ืน (1.4: 3) 

 
๒. ความรู้ 
๒.๑ ความรู้ทีตอ้งไดรั้บ 

๒.๑.๑ ตระหนักในวฒันธรรม วิถีชีวิตสังคมอาเซียน สงัคมโลก มีความรู้ดา้นวฒันธรรม  และการเปลียนแปลงดา้นความ

เป็นอยูข่องประเทศทีใชภ้าษาองักฤษในการดาํเนินชีวิต  และประเทศอืน ๆ ผ่านบทเรียน (2.2: 12) 

๒.๑.๒ มีความรู้ ความเขา้ใจถึงความสําคญัของภาษาองักฤษกบัการดาํเนินชีวิตในสถานการณ์ปัจจุบนั โดยมีทกัษะการ

สือสารเบืองตน้ทงัในบริบททีเป็นทางการ/ไมเ่ป็นทางการ (2.3: 33) 

 
 
 
๒.๒ วิธีการสอน 

๒.๒.๑ การบรรยาย จาํนวน 2 ชวัโมงโดยเน้นการบรรยายตามเนือหาทีกาํหนด การยกตวัอยา่ง การฝึกฝนทกัษะดา้นการ

ฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ผ่านหัวเรืองทีมีความใกลชิ้ดกบัชีวิตประจาํวนัของนิสิต เพือให้นิสิตสามารถ

เทียบเคียงสาระความรู้ กบัการปฏิบตัิจริงได ้
๒.๒.๒ การปฏิบตั ิ2 ชวัโมง เน้นการทบทวนเนือหา โดยการทาํแบบฝึกหัดทีมีความเกียวขอ้งกบัเนือหาในภาคบรรยาย 

 



 ๔

๒.๓ วิธีการประเมินผล 
๒.๓.๑ ประเมินผลจากการสอบวดัผลทงัในการสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค (2.2: 12) (2.3: 26) 

๒.๓.๒ ประเมินผลจากงาน Assignment ทีมีความเกียวเนืองกบับทเรียน (2.3: 3) 

๒.๓.๓ ประเมินผลจากรายงาน การทาํกิจกรรม Online Practice Exercise ซึงนิสิตตอ้งรายงานอาจารยผ์ูส้อน 
             (2.3: 4) 

 
๓. ทักษะทางปัญญา 
๓.๑ ทกัษะทางปัญญาทีตอ้งพฒันา 

๓.๑.๑ มีทกัษะภาษาองักฤษทีมีความเหมาะสมตามกาละ และเทศะ โดยสามารถแยกแยะ ตามสถานการณ์ บนหลกัการ

และเหตผุล (3.1: 15) 

๓.๑.๒ มีความคิดริเริมสร้างสรรค ์นิสิตไดใ้ชค้วามคิดสร้างสรรคส์ร้างกิจกรรมร่วมกบั การใชภ้าษาองักฤษ (3.2/1C: 3) 

 
๓.๒ วิธีการสอน 

๓.๒.๑ การสอนภาคบรรยาย และภาคปฏิบติัทีเนน้การฝึกฝนทกัษะของนิสิตดา้นการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน 
ประกอบการอธิบายถึงไวยกรณ์ และหลกัการต่าง ๆ เพือเป็นพืนฐานและโครงสร้างทีสาํคญัในการใชภ้าษาองักฤษ

ไดอ้ยา่งถกูสถานการณ์ และกาลเทศะ 
๓.๒.๒ มีกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนในลกัษณะของ Extensive Reading ในรูปแบบ Collective Sheets อ่าน

นอกเวลาเพือให้นิสิตฝึกฝนทกัษะดา้นการอา่น จกัไดน้าํทกัษะการอา่น ไปเป็นประโยชน์ในการสอบวดัระดบั

ความรู้ความสามารถทางดา้นภาษาองักฤษตอ่ไป             
๓.๓ วิธีการประเมินผล 

๓.๓.๑ ประเมินผลจากการสอบวดัผลทงัในการสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค (3.1: 12) 

๓.๓.๒ ประเมินผลจากความสามารถของนิสิตดา้นการเขียน และไวยกรณ์ ในการส่งงาน Assignment ทีมีความ

เกียวเนืองกบับทเรียน (3.1: 1) 

๓.๓.๓ ประเมินผลจากความสามารถของนิสิตดา้นการเขียน และไวยกรณ์ จากรายงาน การทาํกิจกรรม Online Practice 
Exercise (3.1: 2) 

 
๔. ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
๔.๑ ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทีตอ้งพฒันา 

๔.๑.๑ นิสิตมีทกัษะในการติดต่อสือสาร และการใชเ้ทคโนโลย ีผ่านการทาํกิจกรรมกลุ่ม (4.1/3B: 1) 

๔.๑.๒ สร้างปัญญาในการอยูร่่วมกบัผูอ้ืน โดยสามารถปรับตวัในการทาํงานร่วมกบัผูอ้ืน  และมีความรับผิดชอบในงานที

ไดรั้บมอบหมาย (4.2/2B: 1) 

๔.๒ วิธีการสอน 
๔.๒.๑ เปิดโอกาสให้นิสิตไดแ้สดงออกทางทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล และความรับผิดชอบผ่านการทาํกิจกรรม

ในลกัษณะกลุ่มรวมทงั Section  เพือให้นิสิตไดเ้รียนรู้การทาํงานร่วมกบัผูอื้น สร้างเสริมความสัมพนัธ์ระหวา่ง

นิสิต และการปรับตวั โดยเฉพาะนิสิตตา่งภาค หรือตา่งคณะในกลุม่เรียนเดียวกนั 
๔.๓ วิธีการประเมินผล 

๔.๓.๑ ผลสําเร็จของกิจกรรม Online Practice Exercise (4.1/3B: 1) 

๔.๓.๒ ผลสําฤทธิของ Extensive Reading (4.2/2B: 1) 

 
 



 ๕

 
๕. ทักษะการวิเคราะห์ การสือสาร และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
๕.๑ ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสือสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีตอ้งพฒันา 

๕.๑.๑ นิสิตมีความเขา้ใจ (5.1: 10) และสามารถแปลความหมายสาํหรับการนาํเสนอ เป็นภาษาไทย และภาษาองักฤษได ้
(5.1/3A: 3) 

๕.๑.๒ นิสิตสามารถประยกุตใ์ชสื้อและเทคโนโลย ีในการเรียนรู้เพือการศึกษาดว้ยตนเอง (5.2/3A: 2) 

๕.๒ วิธีการสอน 
๕.๒.๑ ให้นิสิตไดฝึ้กฝนการความเขา้ใจ และการแปลความหมาย โดยผ่าน Extensive Reading 

                              และกิจกรรม Online Practice Exercise กาํหนดให้ส่งบทพูดทงัภาษาไทย และภาษาองักฤษ 
๕.๒.๒ อาจารยแ์นะนาํใหนิ้สิตไดฝึ้กฝนการใชสื้อเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
             ผ่านโปรแกรม และสือสารสนเทศทีมีบริการภายในมหาวทิยาลยั  

 
๕.๓ วิธีการประเมินผล 

๕.๓.๑ ประเมินจากความเขา้ใจใน Collective Sheets นอกเวลาของ Extensive Reading ผ่านการสอบ (5.1: 10)  
๕.๓.๒ ประเมินผลจากความกา้วหนา้ของกิจกรรมการศึกษาดว้ยตนเอง โดยการรายงาน ผลผ่าน Online Practice 

Exercise ร่วมกบัการรายงานผลจากสถานพฒันาวิชาการดา้นภาษา (5.2/3A: 2) 
 
๖. ด้าน Psychomotor 

๖.๑ ทกัษะดา้น Psychomotor ทีตอ้งพฒันา 
๖.๑.๑ นิสิตไดฝึ้กฝนความสามารถในการใชภ้าษา ให้เป็นทียอมรับของสังคม ไดฝึ้กฝน  การใชภ้าษาองักฤษเพือการ

สือสาร และปรับบุคคลิกภาพ ผ่านกิจกรรมกลุม่ (6.2: Overall and Award) 

๖.๒ วิธีการสอน 
๖.๒.๑ สอนผ่านเนือหาการสอนเพือฝึกฝนความสามารถในการใชภ้าษา โดยผ่านการสอน 

                            ทงัภาคบรรยาย ปฏิบติั Assignment การสอบ กิจกรรม Extensive Reading และ 
                          Online Practice Exercise  
 
๖.๓ วิธีการประเมินผล 

๖.๓.๑ ประเมินผลผา่นกิจกรรม Extensive Reading และ Online Practice Exercise 
๖.๓.๒ ประเมินผลจากผลการศึกษาโดยรวมของนิสิต โดยประเมนิผลความสาํเร็จดา้น 

                             ความสามารถทางภาษาของนิสิตจากผลคะแนนโดยรวมระดบั C (ระดบั 2) ขึนไป 
                             ถือวา่มีความสามารถในระดบัพืนฐานทียอมรับไดข้องรายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖

หมวดท ี๕ แผนการสอนและการประเมนิผล 
 
๑.  แผนการสอน 

 
Week / Date Units Contents (Lecturer) Exercises & 

Activities 
(Lecturer) 

LAB (TA) 

1 / 
19-23/08-56 

 

Introduction - Course Syllabus Introduction  
- The Course Book introduction 
- Q Online Practice Introduction 
 
- Review Parts of  Speech and Tenses 
 

- Review Parts of  
Speech and some 
extra activities 
- Give Reading 
Assignment 
 

- Guiding Students 
in doing Parts of 
Speech Exercises 
given by lecturers  

2 / 
26-30/08-56 

 

1 
How do you 
make a good 

first impression? 

-- Preview Text using a variety of 
strategies  
- Read and recognize different text 
types  
- Fill out  the questionnaire to 
anticipate the content reading  
- Read the story for comprehension  
- Read for main idea and details 
- Teach critical thinking related to the 
reading 
 
- Real conditionals: present and future 
 

- Match 
vocabularies to 
their definitions 
- Connect Ideas 
across readings 
-Reflect on the unit 
questions 
- Use the dictionary 
to identify word 
forms 

- Answering 
Exercises and 
explaining 
difficulties 
- Helping students 
do more exercises 
- Checking and 
guiding Q online 
Practice 

3 / 
2-6/09-56 

 

2 
What makes 

food taste good? 

- Preview Text using a variety of 
strategies  
-Teach how to scan and get used to the 
title and heading 
-Give support opinions with reasons in 
reading 
- use prior knowledge to predict 
content 
 
Ordering of adjectives 

- Match 
vocabularies to 
their definitions 
- Connect Ideas 
across readings 
-Reflect on the unit 
questions 
-Apply information 
from reading to 
own situation 
- Give types of 
sentence writing 
homework  

- Answering 
Exercises and 
explaining 
difficulties 
- Helping students 
do more exercises 
- Checking and 
guiding Q online 
Practice 
-Randomly 
Checking student’s 
sentence writing 
homework 

4 / 
9-13/09-56 

 

3 
What does it 

take to be 
successful? 

- Preview Text using a variety of 
strategies  
-Analyzing text features such as 
headings, pictures, and captions 
- Skimming for main idea 
- use the idea map to activate schema 
-Use heading to determine the purposes 
of the text 
 
Subject-verb agreement  

- Match 
vocabularies to 
their definitions 
- Connect Ideas 
across readings 
-Reflect on the unit 
questions 
-Apply information 
from reading to 
own situation 
-Write compound 
sentences about the 
unit topic 

- Answering 
Exercises and 
explaining 
difficulties 
- Helping students 
do more exercises 
- Checking and 
guiding Q online 
Practice 
-Randomly 
Checking student’s 
sentence writing 
homework 

5 / 
16-20/09-56 

 

4 
How has 

technology 
affected your 

life? 
 
 
 
 

- Preview Text using a variety of 
strategies  
- Topic and main idea in the text 
- Use glosses and footnotes to aid 
comprehension 
- Making inferences 
-Taking note 
 
-Parallel structure  

- Match 
vocabularies to 
their definitions 
- Connect Ideas 
across readings 
-Reflect on the unit 
questions 
-Apply information 
from reading to 

- Answering 
Exercises and 
explaining 
difficulties 
- Helping students 
do more exercises 
- Checking and 
guiding Q online 
Practice 



 ๗

 
 
 
 
 
 
 
 

own situation 
-Compare / contrast  

-Randomly 
Checking student’s 
sentence writing 
homework 

6 / 
23-27/09-56 

 
 

5 
Why do people 

help each other? 

- Preview Text using a variety of 
strategies 
- Use glosses and footnotes to aid 
comprehension 
-Use photos / pictures to activate 
schema before reading 
-Read charts, graphs, and table 
-Identify similarities and differences in 
the text 
- Identify fact / opinion 
 
Gerund and infinitives  
 
 
 
 

- Match 
vocabularies to 
their definitions 
- Connect Ideas 
across readings 
-Reflect on the unit 
questions 
-Apply information 
from reading to 
own situation 
-Identify reasons 
for/against a 
position 
-Use a chart to 
organize 
information 
 

- Answering 
Exercises and 
explaining 
difficulties 
- Helping students 
do more exercises 
- Checking and 
guiding Q online 
Practice 
-Randomly 
Checking student’s 
sentence writing 
homework 

7 / 
30-09-56 
4-10-56 

1-5 
 

Review Units 1-5 Review Units 1-5 Review Units 1-5 

8 / 
7-11/10-56 

 

 
Midterm examination  

plus 2 seen stories of extensive reading collective sheet 
along with the 1st Q online Test 

 
 
 

9 / 
14-18/10-56 

 

6 
Does 

advertising 
help or harm 

us? 

- Preview Text using a variety of 
strategies  
- Use glosses and footnotes to aid 
comprehension 
-Identify topic sentences and details to 
aid comprehension of text 
-Use photos / pictures to activate 
schema before reading 
 
Compound Sentence 
*the rest types of sentences should be 
briefly introduced.  
Complex sentence will mainly be 
concerned on in chapter 9 
 

- Match vocabularies 
to their definitions 
- Connect Ideas across 
readings 
-Reflect on the unit 
questions 
-Apply information 
from reading to own 
situation 
 
-Paragraph writing 
introduction 
*Assign students to 
write a paragraph  

- Answering 
Exercises and 
explaining 
difficulties 
- Helping students 
do more exercises 
- Checking and 
guiding Q online 
Practice 
-Randomly 
Checking student’s 
sentence writing 
homework 
-Checking 
students’ paragraph 
writing assignment 
 

10 / 
21-25/10-56 

 

7 
Why do 

people take 
risks? 

- Preview Text using a variety of 
strategies 
-Identify supporting sentences and 
details to aid comprehension of text 
- Use glosses and footnotes to aid 
comprehension 
- Paragraph writing  
 
Shifts between past and present in 

- Match vocabularies 
to their definitions 
- Connect Ideas across 
readings 
-Reflect on the unit 
questions 
-Apply information 
from reading to own 
situation 

- Answering 
Exercises and 
explaining 
difficulties 
- Helping students 
do more exercises 
- Checking and 
guiding Q online 
Practice 



 ๘

narrative writing 
 
 

-Apply ideas from 
reading to different 
situations 
 

 

11 / 
28-10-56 
1-11-56 

6-7 Review Units 6-7 Review Units 6-7 Review Units 6-7 

12 / 
4-8/11/56 

8 
How can we 
make cities 

better places 
to live? 

- Preview Text using a variety of 
strategies  
- Use glosses and footnotes to aid 
comprehension 
-Identify topic sentences and details to 
aid comprehension of text 
-Genres of paragraph 
-Concluding sentences 
-Write an opinion paragraph 
-Reference and Inference  
 
Passive Voice 
*All structures should be taught. 
 

- Match vocabularies 
to their definitions 
- Connect Ideas across 
readings 
-Reflect on the unit 
questions 
-Apply information 
from reading to own 
situation 
-Use T-Chart to 
organize information 
-Express opinions  
-Express agreement 
and disagreement  
 

- Answering 
Exercises and 
explaining 
difficulties 
- Helping students 
do more exercises 
- Checking and 
guiding Q online 
Practice 
 

13 / 
11-15/11/56 

9 
How can a 

small amount 
of money 

make a big 
difference? 

- Preview Text using a variety of 
strategies  
- Use glosses and footnotes to aid 
comprehension 
-Identify topic sentences and details to 
aid comprehension of text 
-Margin markers in reading text 
-Narrative paragraph 
 
Focus on Complex sentence 

- Match vocabularies 
to their definitions 
- Connect Ideas across 
readings 
-Reflect on the unit 
questions 
-Apply information 
from reading to own 
situation 
-Express sequential 
events in reading 

- Answering 
Exercises and 
explaining 
difficulties 
- Helping students 
do more exercises 
- Checking and 
guiding Q online 
Practice 
 

14 / 
18-22/11/56 

10 
Do people 

communicate 
better now 
than in the 

past? 

- Preview Text using a variety of 
strategies  
- Use glosses and footnotes to aid 
comprehension 
-Identify topic sentences and details to 
aid comprehension of text 
-Distinguish fact from opinion to read 
critically 
-Scan text to locate facts and opinions 
 
- Sentence fragments 

- Match vocabularies 
to their definitions 
- Connect Ideas across 
readings 
-Reflect on the unit 
questions 
-Apply information 
from reading to own 
situation 
-Justify opinions with 
reasons 
 
 

- Answering 
Exercises and 
explaining 
difficulties 
- Helping students 
do more exercises 
- Checking and 
guiding Q online 
Practice 
 

15 / 
25-29/11/56 

8-10 Review Units 8-10 
 
 

Review Units 8-10 Review Units 8-10 

16 / 
2-6/12/56 

1-10 Review Units 1-10 
 
 

Review Units 1-10 Review Units 8-10 

 
17 

9-20/12/56 

 
 

Final examination  
plus 2 seen stories of extensive reading collective sheet 

along with the 2nd Q online Test 
 
 
 



 ๙

 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กจิกรรม สัปดาห์ทีประเมนิ สัดส่วน (%) มาตรฐานการเรียนรู้ 
1 Midterm 

- Reading passages 
- Grammar 
- Vocabularies  

 
 

9 

 
 

25 

 
(2.2:6) 
(3.1:6) (2.3:7) 
(2.3:6) 

2 Final 
- Reading passages 
- Grammar 
- Vocabularies 

 
 

17 

 
 

25 

 
(2.2:6) 
(3.1:6) (2.3:7) 
(2.3:6) 

3 Attendance 
- Lecture 
- LAB 

Throughout the 
term 

 
5 
5 

 
(1.1/1D:5) 
(1.1/1D:5) 

4 Q online Practice Exercise Throughout the 
term 

10 (1.4/1D:3) 
(1.1/1D:2)  
(4.1/3B: 1) 

5 The 1st Extensive Reading given 
on the same day as the Midterm 
Examination  

9 
 

5 (5.1:10) (1.1/1D:2)  
(2.3:3) (3.1:2)  
(5.2/3A:2) 

6 The 2nd Extensive Reading given 
on the same day as the Final 
Examination 

17 5 (5.1:10) (1.1/1D:2)  
(2.3:3) (3.1:2)  
(5.2/3A:2) 

7 Assignments  
 -Vocabularies book  

Throughout the 
term 

10 (1.2/2D:2) (3.2/1C:3) 
(4.1/3B:1) (1.3/2A:4) 
(4.2/2B:1) (5.1/3A:3) 
(1.1/1D:1) (2.3:4) (3.1:1) 

8 The 1st Q online Practice Test 
given on the same day as the 
Midterm Examination 

9 5 (5.1:10) (1.1/1D:2)  
(2.3:3) (3.1:2)  
(5.2/3A:2) 

9 The 2nd Q online Practice Test 
given on the same day as the 
Final Examination 

17 5 (5.1:10) (1.1/1D:2)  
(2.3:3) (3.1:2)  
(5.2/3A:2) 

Total 100  
 
 

หมวดท ี๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑. ตําราและเอกสารหลัก (Textbook) 
 
Sarah Lynn. Q: Skills for Success Reading and Writing Level 3. Oxford: Oxford University Press, 
2011. 
 
๒. เอกสารและข้อมูลสําคัญ 
 
DVD-ROM of Q Testing Program Level 3 
 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 
สือการเรียนรู้ภาษาองักฤษที สถานพฒันาวิชาการดา้นภาษา (NULC), สาํนักหอสมดุ, ฯลฯ 



 ๑๐

 
หมวดท ี๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 
๑. กลยทุธ์การประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

๑.๑ การประเมินผูส้อน ตามเกณฑม์หาวิทยาลยันเรศวร 
๑.๒ การประเมินการสอนรายวิชาตามเกณฑก์ารประเมินของกองศึกษาทวัไป 
 

๒. กลยทุธ์การประเมินการสอน 
๒.๑ การประเมินผูส้อนผา่นระบบ e-registrar 
๒.๒ การประเมินการสอนรายวิชาตามเกณฑก์ารประเมินของกองศึกษาทวัไปผ่านระบบ 
๒.๓ ผลการเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ทีกาํหนด 
๒.๔ การปรึกษา และสงัเสงัเกตองทีมผูร่้วมสอน 
 

๓. การปรับปรุงการสอน 
๓.๑ การนําผลจากการประเมินรายวชิามาใชเ้ป็นฐานขอ้มูลในการปรับปรุงการสอน 
๓.๒ การประชุมผูส้อน และผูร่้วมสอนเพือร่วมแสดงความความคิดเห็นแนะแนวทาง 
ระหว่างผูร่้วมทีมสอน เพือประโยชน์ในการปรับปรุงรายวิชา 
 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธขิองนักศึกษาในรายวิชา 
เกณฑก์ารให้คะแนน และตดัเกรดเป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ทีกาํหนดไวใ้นรายวิชา 

และแนวทาง เป็นไปตามทีมหาวิทยาลยัยอมรับ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบไดถึ้ง 
รายละเอียดของการให้คะแนน และเกณฑ์การให้คะแนนในหมวดต่างๆ ได ้ๆ 
 
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธผิลของรายวิชา 

จดัให้มีการทบทวน และปรับปรุงประสิทธิภาพของประมวลรายวิชาทุกปี 
จากผลการประเมินผลการเรียนรู้ และตามทีทีมผูส้อนไดท้าํการประชมุกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


