แบบ มคอ. ๓

แบบ มคอ. ๓ รายละเอียดของรายวิชา
รายละเอียดของรายวิชา หมายถึง ขอ มูล เกี่ย วกับแนวทางการบริห ารจัด การของแตละ
รายวิชาเพื่อใหการจัดการเรียนการสอนสอดคลองและเปนไปตามที่วางแผนไวในรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งแต
ละรายวิชาจะกําหนดไวอยางชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงคและรายละเอีย ดของเนื้อ หาความรูในรายวิชา แนว
ทางการปลูกฝงทักษะตางๆ ตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆที่นักศึกษาจะไดรับการพัฒนาใหประสบความสําเร็จตาม
จุดมุงหมายของรายวิชา มีการกํา หนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใชในการเรีย น วิธีการเรียน การสอน
การวัดและประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสืออางอิงที่นักศึกษาจะสามารถคนควาได นอกจากนี้ยังกําหนด
ยุทธศาสตรในการประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง

ประกอบดวย ๗ หมวด ดังนี้
หมวดที่ ๑
หมวดที่ ๒
หมวดที่ ๓
หมวดที่ ๔
หมวดที่ ๕
หมวดที่ ๖
หมวดที่ ๗

ขอมูลทั่วไป
จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
ลักษณะและการดําเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียน
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

มคอ. ๓

๑
รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาควิชาภาษาตะวันตก
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป

๑. รหัสและชื่อรายวิชา

1554203

๒. จํานวนหนวยกิต
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

3(3-0-6)

การวิเคราะหและเปรียบเทียบขอผิดพลาด
Contrastive and Error Analysis

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิชาเอกบังคับ
๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา

อาจารยรัฐพล ทองแตง

๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคเรียนที่ 2 / ชั้นปที่ 1
๖. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (pre-requisite)
ไมมี
๗. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (co-requisites)
ไมมี
๘. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
๙. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

มคอ. ๓

๒
หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

๑. จุดมุงหมายของรายวิชา
๑. สามารถมโนทัศนพื้นฐานในภาษาศาสตร
๒. สามารถอธิบายหลักการที่รวมกันทางภาษาศาสตรที่เกี่ยวของกับการเรียนรูภาษาอังกฤษ
๓. สามารถศึกษาและวิเคราะหขอผิดพลาดในโครงสรางทางภาษา อันประกอบดวยโครงสรางทางเสียง
โครงสรางภายในคํา โครงสรางประโยคและขอผิดพลาดเกี่ยวกับความหมาย
๔. สามารถวิเคราะหและแกไขขอผิดพลาดตามหลักการทางภาษาศาสตร
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
รายวิชานี้เปนรายวิชาที่ไดรับการพัฒนาและบรรจุในหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถเพื่อใหนักศึกษาวิชาเอกสามารถมีความรูและหลักการในการพัฒนาความสามารถ
ในการเรียนรูเกี่ยวกับภาษาอังกฤษใหกับผูเรียนเมื่อประกอบวิชาชีพครู
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ
๑. คําอธิบายรายวิชา
ความแตกตางระหวางเสียงในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โครงสรางประโยคและความหมาย
วิเคราะหขอผิดพลาดของนักเรียนทั้งในการพูดและเขียนภาษาอังกฤษเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนในชั้นเรียน
Differences in sound production and sound system in Thai and English language,
morphological and syntactic structures, analysis of meanings, error analysis of students in speaking
and writing in order to improve their learning in the classroom
๒. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝกปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน

การศึกษาดวยตนเอง

มคอ. ๓

๓
บรรยาย ๔๕ ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษา

สอนเสริมตามความ
ตองการของอาจารยและ
นักศึกษา

-

-

๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
อาจารยประจํารายวิชาจัดเวลาใหคํา ปรึกษาเปนรายบุค คลหรือ รายกลุมตามความตอ งการ ๖
ชั่วโมงตอสัปดาห

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
การพัฒนาผลการเรียนรูในมาตรฐานผลการเรียนรูแ ตละดานที่มุงหวัง ซึ่งตองสอดคลองกับที่ระบุไวใน
รายละเอียดของหลักสูตร โดยมาตรฐานการเรียนรูแตละดาน ใหแสดงขอมูลตอไปนี้
๑ สรุปสั้นๆ เกี่ยวกับความรู หรือทักษะที่รายวิชามุงหวังที่จะพัฒนานักศึกษา
๒ คําอธิบายเกี่ยวกับวิธีการสอนที่จะใชในรายวิชาเพื่อพัฒนาความรู หรือทักษะในขอ ๑
๓ วิธีการที่จะใชวัดและประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาในรายวิชานีเ้ พื่อประเมินผลการเรียนรูใน
มาตรฐานการเรียนรูแ ตละดานที่เกี่ยวของ
๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมทีต่ องพัฒนา
ความมีวินัย การใฝรู ความซื่อสัตย การตรงตอเวลา มิตรภาพ ความรับผิดชอบและความมีน้ําใจ
๑.๒ วิธีการสอนที่จะใชพัฒนาการเรียนรู
- บรรยายเนื้อหาในแตละบท พรอมทั้งสอดแทรกประเด็นความรูรอบตัว หรือยกกรณีศึกษา คุณธรรม
ที่เกี่ยวของ เชนการเขาเรียนตรงเวลา การรับฟงความเห็นของผูอ ื่น ความรับผิดชอบตอหนาที่ การขวยขวายหา
ความรูรอบตัวเปนตน
- ฝกทักษะการอานเพื่อเขาใจเนื้อหา การเขียนเพื่อสื่อความจากความเขาใจเกี่ยวกับบทเรียนการพูด
นําเสนอแนวคิดของตนเอง และการฟงจากการบรรยายและการแสดงความคิดของผูอื่น
๑.๓ วิธีการประเมินผล
พฤติกรรมของนักศึกษาในการเขาเรียน การทํางานกลุม ความรับผิดชอบตองานที่มอบหมาย การ
ทําขอสอบ

๔

มคอ. ๓

๒. ความรู
๒.๑ ความรูที่จะไดรับ
ความรูความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับโครงสรางทางภาษาดานตางๆ ของภาษาอังกฤษและหลักการ
เกี่ยวกับวิเคราะหการเรียนรูภาษาภาษาอังกฤษ
๒.๒ วิธีการสอน
บรรยาย อภิปราย การทํางานกลุม การนําเสนอหนาชั้นเรียน การคนควาหาขอมูล การทําแบบฝก
กิจกรรม โดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
๒.๓ วิธีการประเมินผล
การสอบยอย การสอบวัดผลประเมินผลกลางภาคและปลายภาค
๓. ทักษะทางปญญา
๓.๑ ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับโครงสรางทางภาษาดานตางๆ ของภาษาอังกฤษ หลักการเกี่ยวกับการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ สามารถอธิบาย วิเคราะห ประยุกตและแกไขขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นในสิ่งแวดลอมการเรียนรู
ภาษาอังกฤษได
๓.๒ วิธีการสอน
การบรรยาย การทําแบบฝกกิจกรรม การทํางานกลุม การนําเสนอหนาชั้นเรียน
๓.๓ วิธีการประเมินผลทักษะทางปญญาของนักศึกษา
ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการตรวจงานของนักศึกษา ผลคะแนนการสอบยอย กลางภาคและปลายภาค
๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ องการพัฒนา
ทักษะการสรางความสัมพันธระหวางผูเรียนในแตละกลุม ความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม
การมีมนุษยสัมพันธที่ดี
๔.๒ วิธีการสอน
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูเรียนและผูสอน และการมอบหมายงานใหทํางานเปนกลุม
๔.๓ วิธีการประเมิน
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ของงานที่ไดรับมอบหมาย จากการสงงาน และจากพฤติกรรมในระหวางการ
ทํากิจกรรมการเรียนการสอน
๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา

มคอ. ๓

๕

ทักษะในการใชคอมพิวเตอร/อินเตอรเน็ตในการสืบคนขอมูลและจัดการขอมูล เชนการทํางานสง
อาจารย และการคนควาขอมูลจากอินเทอรเน็ตเพื่อนํามาทํางานในบทเรียน
๕.๒ วิธีการสอน
มอบหมายงานที่ตองสืบคน จัดการ และนําเสนอขอมูล โดยผูสอนคอยใหคําแนะนํา
๕.๓ วิธกี ารประเมิน
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานที่ไดรับมอบหมาย
หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาห
ที่
1

หัวขอ/รายละเอียด
- Course orientation
- What is language?
- Introduction to
Linguistics

จํานวน*
(ชั่วโมง)
3

กิจกรรมการเรียนการ
สอนและสื่อที่ใช
- T distributes and
explains the
course syllabus
- T displays and
explains
teachinglearning
materials
- Class discussion
about the course
overview
- T lectures

ผูสอน
อ. รัฐพล ทองแตง

มคอ. ๓

๖
2-4

5-6

7-8

9
10-13

14-15

- English sounds and
sound system
- consonants and
vowels
- English Phonological
Rules
- English stress and
intonation
- Thai sounds and
sound systems
- consonants and
vowels

3

อ. รัฐพล ทองแตง
- T lectures
- Class discussion
- Ss practice

3

อ. รัฐพล ทองแตง
- T lectures
- Class discussion
- Ss practice

- Word structures and
word formations in
English

3

อ. รัฐพล ทองแตง
- T lectures
- Class discussion
- Ss practice

- Sentence structures
- English Parts of
Speech
- Tenses and aspects
- Subject-verb
agreement
- Conditional sentences
- Study of meaning
- Lexical and structural
meaning
- semantic features
- verb subcategorization
and semantic roles

Midterm Examination
3
อ. รัฐพล ทองแตง
- T lectures
- Class discussion
- Ss practice

3

อ. รัฐพล ทองแตง
- T lectures
- Class discussion
- Ss practice

16
Final Examination
* จํานวนชั่วโมงตองสอดคลองกับจํานวนหนวยกิต

มคอ. ๓

๗
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการเรียนรู*
- ผูเรียนสามารถเรียนรูเนื้อหาและ
สามารถอธิบายความหมายและความ
เขาใจเกี่ยวกับบทเรียนวิชาภาษาศาสตร
เบื้องตนได
- ผูเรียนมีการเรียนรูความรูพื้นฐาน
เกี่ยวกับโครงสรางทางภาษาดานตางๆ
ของภาษาอังกฤษ
- ผูเรียนเขาชั้นเรียนและรวมแสแสดงดง
ความคิดเห็นในการอภิปราย ตั้งคําถามขอ
สงสัยเกี่ยวกับเนื้อหาในบทเรียน
- ผูเรียนแสดงผลสัมฤทธิ์ในการเรียนจาก
การทําแบบทดสอบเนื้อหาระหวางชวงตน
ในรายวิชาและระหวางชวงปลายใน
รายวิชา
- ผูเรียนแสดงผลสัมฤทธิ์ในการเรียนจาก
การทําแบบทดสอบเนื้อหาชวงตนใน
รายวิชา
- ผูเรียนแสดงผลสัมฤทธืในการเรียนจาก
การทําแบบทดสอบเนื้อหาชวงหลังใน
รายวิชา

สัปดาหที่ประเมิน

สัดสวนของการ
ประเมิน

- assignment
- exercise
- group work

5, 7, 10, 12, 14

25

- participation

16

10

- quizzes

6,15

10

- midterm
examination

8

25

- final examination

16

30

วิธีการประเมิน**

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตําราและเอกสารหลัก
เอกสารประกอบการสอนรายวิชา
๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ
แบบฝกกิจกรรมการวิเคราะหขอผิดพลาดที่นักศึกษาทําในคาบเรียน
๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา
เวบไซตที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับหัวขอในรายวิชา

๘

มคอ. ๓

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
- แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา
๒. กลยุทธการประเมินการสอน
- การใหความสนใจในชั้นเรียนของผูเรียน
- ผลการเรียนของผูเรียน
- การสังเกตการสอนของอาจารยทานอื่น
๓. การปรับปรุงการสอน
- การสนทนากลุมระหวางอาจารยทานอื่นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา
- การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยทานอื่น
- การตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษาโดยตั้งคณะกรรมการในหลักสูตรสาขาวิชา
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ดําเนินการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ป หรือพิจารณาจากขอเสนอแนะที่ไดจากผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ใน
รายวิชา

