แบบ มคอ. ๓

แบบ มคอ. ๓ รายละเอียดของรายวิชา
รายละเอีย ดของรายวิช าหมายถึง ขอ มูลเกี่ย วกับ แนวทางการบริห ารจัดการของแตละ
รายวิชาเพื่อใหการจัดการเรียนการสอนสอดคลองและเปนไปตามที่วางแผนไวในรายละเอียดของหลักสูตรซึง่ แตละ
รายวิชาจะกําหนดไวอ ยา งชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงคและรายละเอีย ดของเนื้อหาความรูในรายวิชา 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

๑
รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาควิชาภาษาตะวันตก
หมวดที่ ๑ขอมูลทัว่ ไป

๑. รหัสและชื่อรายวิชา1554203
การวิเคราะหและเปรียบเทียบขอผิดพลาด
Contrastive and Error Analysis
๒. จํานวนหนวยกิต3(3-0-6)
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
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. วันที่จดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

มคอ. ๓

มคอ. ๓

๒
หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

๑.จุดมุงหมายของรายวิชา
๑. สามารถมโนทัศนพื้นฐานในภาษาศาสตร
๒. สามารถอธิบายหลักการที่รว มกันทางภาษาศาสตรที่เกี่ยวของกับการเรียนรูภ าษาอังกฤษ
๓. สามารถศึกษาและวิเคราะหขอผิดพลาดในโครงสรางทางภาษา อันประกอบดวยโครงสรางทางเสียง
โครงสรางภายในคํา โครงสรางประโยคและขอผิดพลาดเกี่ยวกับความหมาย
๔. สามารถวิเคราะหและแกไขขอผิดพลาดตามหลักการทางภาษาศาสตร
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
รายวิชานี้เปนรายวิชาที่ไดรับการพัฒนาและบรรจุในหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถเพื่อใหนักศึกษาวิชาเอกสามารถมีความรูและหลักการในการพัฒนาความสามารถ
ในการเรียนรูเกี่ยวกับภาษาอังกฤษใหกับผูเรียนเมื่อประกอบวิชาชีพครู
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ
๑.คําอธิบายรายวิชา
ความแตกตางระหวางเสียงในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โครงสรางประโยคและความหมาย
วิเคราะหขอผิดพลาดของนักเรียนทัง้ ในการพูดและเขียนภาษาอังกฤษเพือ่ ปรับปรุงการเรียนการสอนในชัน้ เรียน
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.จํานวนชัว่ โมงทีใ่ ชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

บรรยาย ๔๕ ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษา

สอนเสริมตามความ
ตองการของอาจารยและ

การฝกปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
-

การศึกษาดวยตนเอง

-

๓

มคอ. ๓

นักศึกษา
๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
อาจารยประจํารายวิชาจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการ ๖ ชั่วโมงตอ
สัปดาห

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
การพัฒนาผลการเรียนรูในมาตรฐานผลการเรียนรูแ ตละดานที่มุงหวังซึ่งตองสอดคลองกับที่ระบุไวใน
รายละเอียดของหลักสูตร โดยมาตรฐานการเรียนรูแตละดาน ใหแสดงขอมูลตอไปนี้
๑สรุปสั้นๆ เกี่ยวกับความรู หรือทักษะที่รายวิชามุง หวังที่จะพัฒนานักศึกษา
๒คําอธิบายเกีย่ วกับวิธีการสอนทีจ่ ะใชในรายวิชาเพือ่ พัฒนาความรู หรือทักษะในขอ ๑
๓วิธีการที่จะใชวัดและประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาในรายวิชานีเ้ พือ่ ประเมินผลการเรียนรูใน
มาตรฐานการเรียนรูแ ตละดานที่เกี่ยวของ
๑.คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑คุณธรรม จริยธรรมทีต่ องพัฒนา
ความมีวินัย การใฝรู ความซือ่ สัตย การตรงตอเวลา มิตรภาพ ความรับผิดชอบและความมีนา้ํ ใจ
๑.๒ วิธีการสอนที่จะใชพัฒนาการเรียนรู
- บรรยายเนื้อหาในแตละบท พรอมทัง้ สอดแทรกประเด็นความรูรอบตัว หรือยกกรณีศึกษา คุณธรรมที่เกีย่ วของ
เชนการเขาเรียนตรงเวลา การรับฟงความเห็นของผูอ ื่น ความรับผิดชอบตอหนาที่ การขวยขวายหาความรู
รอบตัวเปนตน
- ฝกทักษะการอานเพือ่ เขาใจเนื้อหา การเขียนเพือ่ สือ่ ความจากความเขาใจเกีย่ วกับบทเรียน การพูดนําเสนอ
แนวคิดของตนเอง และการฟงจากการบรรยายและการแสดงความคิดของผูอ ื่น
๑.๓ วิธีการประเมินผล
พฤติกรรมของนักศึกษาในการเขาเรียน การทํางานกลุม ความรับผิดชอบตองานที่มอบหมาย การทําขอสอบ
๒.ความรู
๒.๑ ความรูทจี่ ะไดรับ

๔

มคอ. ๓

ความรูความเขาใจพื้นฐานเกีย่ วกับโครงสรางทางภาษาดานตางๆ ของภาษาอังกฤษและหลักการเกีย่ วกับ
วิเคราะหการเรียนรูภ าษาภาษาอังกฤษ
๒.๒ วิธีการสอน
บรรยาย อภิปราย การทํางานกลุม การนําเสนอหนาชัน้ เรียน การคนควาหาขอมูล การทําแบบฝกกิจกรรม โดย
เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
๒.๓วิธกี ารประเมินผล
การสอบยอย การสอบวัดผลประเมินผลกลางภาคและปลายภาค
๓.ทักษะทางปญญา
๓.๑ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับโครงสรางทางภาษาดานตางๆ ของภาษาอังกฤษ หลักการเกีย่ วกับการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ สามารถอธิบาย วิเคราะห ประยุกตและแกไขขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นในสิ่งแวดลอมการเรียนรู
ภาษาอังกฤษได
๓.๒วิธกี ารสอน
การบรรยาย การทําแบบฝกกิจกรรม การทํางานกลุม การนําเสนอหนาชั้นเรียน
๓.๓วิธกี ารประเมินผลทักษะทางปญญาของนักศึกษา
ประเมินผลสัมฤทธิจ์ ากการตรวจงานของนักศึกษา ผลคะแนนการสอบยอย กลางภาคและปลายภาค
๔.ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ องการพัฒนา
ทักษะการสรางความสัมพันธระหวางผูเรียนในแตละกลุม ความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม การมีมนุษย
สัมพันธทดี่ ี
๔.๒วิธกี ารสอน
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูเรียนและผูส อน และการมอบหมายงานใหทาํ งานเปนกลุม
๔.๓วิธกี ารประเมิน
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ของงานทีไ่ ดรับมอบหมาย จากการสงงาน และจากพฤติกรรมในระหวางการทํากิจกรรม
การเรียนการสอน
๕.ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
ทักษะในการใชคอมพิวเตอร/อินเตอรเน็ตในการสืบคนขอมูลและจัดการขอมูล เชนการทํางานสงอาจารย และ
การคนควาขอมูลจากอินเทอรเน็ตเพือ่ นํามาทํางานในบทเรียน

มคอ. ๓

๕
๕.๒วิธีการสอน
มอบหมายงานที่ตอ งสืบคน จัดการ และนําเสนอขอมูล โดยผูส อนคอยใหคาํ แนะนํา
๕.๓วิธกี ารประเมิน
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานทีไ่ ดรับมอบหมาย
หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑.แผนการสอน
สัปดาห
ที่
1

2-4

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

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

จํานวน*
(ชั่วโมง)
3

3

กิจกรรมการเรียนการ
ผูสอน
สอนและสื่อที่ใช
- T distributes and อ. รัฐพล ทองแตง
explains the
course syllabus
- T displays and
explains
teachinglearning
materials
- Class discussion
about the course
overview
- T lectures
อ. รัฐพล ทองแตง
- T lectures
- Class discussion
- Ss practice

มคอ. ๓

๖
5-6

- Thai sounds and
sound systems
- consonants and
vowels

3

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

7-8

- Word structures and
word formations in
English

3

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

9
10-13

14-15

- 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
* จํานวนชัว่ โมงตองสอดคลองกับจํานวนหนวยกิต
๒.แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการเรียนรู*
- ผูเรียนสามารถเรียนรูเนื้อหาและ
สามารถอธิบายความหมายและความ
เขาใจเกี่ยวกับบทเรียนวิชาภาษาศาสตร
เบื้องตนได

วิธีการประเมิน**
- assignment
- exercise
- group work

สัปดาหที่ประเมิน

สัดสวนของการ
ประเมิน

5, 7, 10, 12, 14

25

มคอ. ๓

๗
- ผูเรียนมีการเรียนรูความรูพนื้ ฐาน
เกี่ยวกับโครงสรางทางภาษาดานตางๆ
ของภาษาอังกฤษ
- ผูเรียนเขาชั้นเรียนและรวมแสแสดงดง
ความคิดเห็นในการอภิปราย ตัง้ คําถามขอ
สงสัยเกีย่ วกับเนือ้ หาในบทเรียน
- ผูเรียนแสดงผลสัมฤทธิ์ในการเรียนจาก
การทําแบบทดสอบเนือ้ หาระหวางชวงตน
ในรายวิชาและระหวางชวงปลายใน
รายวิชา
- ผูเรียนแสดงผลสัมฤทธิ์ในการเรียนจาก
การทําแบบทดสอบเนือ้ หาชวงตนใน
รายวิชา
- ผูเรียนแสดงผลสัมฤทธืในการเรียนจาก
การทําแบบทดสอบเนือ้ หาชวงหลังใน
รายวิชา

- participation

16

10

- quizzes

6,15

10

- midterm
examination

8

25

- final examination

16

30

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตําราและเอกสารหลัก
เอกสารประกอบการสอนรายวิชา
๒.เอกสารและขอมูลสําคัญ
แบบฝกกิจกรรมการวิเคราะหขอผิดพลาดที่นักศึกษาทําในคาบเรียน
๓.เอกสารและขอมูลแนะนํา
เวบไซตทมี่ ีเนือ้ หาที่เกีย่ วกับหัวขอในรายวิชา
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
๑.กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
- แบบประเมินผูส อน และแบบประเมินรายวิชา
๒.กลยุทธการประเมินการสอน
- การใหความสนใจในชั้นเรียนของผูเรียน
- ผลการเรียนของผูเรียน

๘

มคอ. ๓

- การสังเกตการสอนของอาจารยทานอืน่
๓.การปรับปรุงการสอน
-การสนทนากลุมระหวางอาจารยทานอื่นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา
- การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุม ตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยทา นอื่น
- การตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษาโดยตัง้ คณะกรรมการในหลักสูตรสาขาวิชา
๕.การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ดําเนินการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ป หรือพิจารณาจากขอเสนอแนะที่ไดจากผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ใน
รายวิชา

