
   มคอ. 3 

รายละเอียดของรายวิชา 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

คณะ ครุศาสตร.์  ภาควิชา พื้นฐานการศึกษา  
 
 

หมวดที ่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 
1.  รหัสและชื่อรายวิชา  
   2011106  ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอ่านและการเขียน 
 
2.  จ านวนหน่วยกิต 
 2 หน่วยกิต  หรือ 2(1-2-3)   
 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 

              เปิดสอนให้กับหลักสูตร..................... . สาขาวิชา ....................................... 
              เปิดสอนให้กับหลายหลักสูตร (กรณีที่เป็นรายวิชาศึกษาทั่วไป วิชาเลือกเสรี) 
 

     ประเภทของรายวิชา 
 

          หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
                        บังคับ                             เลอืก 

                        

              กลุ่มวิชา  
                        ภาษาและการสื่อสาร               มนุษยศาสตร์ 
                        สังคมศาสตร์                         คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

        หมวดวิชาเฉพาะ  
    กลุ่มวิชา                       
             แกน            บังคับ   เลือก 

     เฉพาะด้าน   บังคับ   เลือก 
     พ้ืนฐานวิชาชีพ  บังคับ    เลือก 
     ชีพ   บังคับ    เลือก 
     เอก   บังคับ    เลือก 
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     โท    บังคับ    เลือก 
     อ่ืนๆ  (ระบุ) …………………..……………… 
 

          หมวดวชิาเลือกเสรี 
 
 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อ.ฟาร่า สุไลมาน                                                                                       
 

อาจารย์ผู้สอน   อ.ฟาร่า สุไลมาน 
    อ.นูรฮัสวานี บอตอ 
     

5. ภาคการศึกษา /ชั้นปีที่เรียน 
ภาคการศึกษาที ่1/2557   ชั้นปีที่ 1,2 
 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite( (ถ้ามี(   
  ไม่มี 

   มี     รายวชิา …………………………………..  
 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites( (ถ้ามี( 
    ไม่มี 
    มี    รายวชิา…………………………………… 
 
8. สถานที่เรียน   
     ห้องเรียน 20-504  กลุ่ม 1 

กลุ่ม 1 ห้อง 20-605  กลุ่ม 2 
          อาคารส านักอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
   วันที่จัดท ารายวิชา    วันที่   21 เดือน พฤษภาคม   พ.ศ 2557 
   วันที่ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด  - 
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หมวดที ่ 2   จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจรูปแบบประโยคภาษาอังกฤษเพ่ือการอ่านและการเขียน เรียนรู้เทคนิคท่ีส าคัญ

ส าหรับการอ่านจับใจความงานในหลายประเภทได้ รวมทั้งสามารถเขียนภาษาอังกฤษเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ด้าน
การศึกษาและอาชีพ เช่น การเขียนจดหมาย การกรอกใบสมัคร การเขียนรายงาน 

 
2 .วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
           เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียนด้านการศึกษาและอาชีพ เพ่ือให้เหมาะกับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

หมวดที่  3    ลักษณะและการด าเนินการ 
 
1. ค าอธิบายรายวิชา  

พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษ เพ่ือให้สามารถอ่านจับใจความงานหลากหลายสาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และพัฒนาทักษะการเขียนโดยเน้นการเขียนภาษาอังกฤษที่ถูกรูปแบบและหน้าที่ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ทั้งด้าน
การศึกษาและอาชีพ เช่น การเขียนจดหมาย การกรอกใบสมัคร การเขียนรายงาน ฯลฯ 

 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา    

บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วยตนเอง กิจกรรมเพิ่มเติม 

15ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 30ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 45 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา ตามความต้องการของ
นักศึกษา 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
  1ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 
 

หมวดที ่ 4   การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
ผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวังจะพัฒนานักศึกษา 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 
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คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา วิธีการสอน   วิธีการประเมินผล  

1.1 การปฏิบัติตามกรอบระเบียบ 
ข้อบังคับของสถาบันและสังคม 
1.2 การแสดงออกถึงการมีวินัยในการ
เรียน ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง สถาบันและสังคม 
1.3 การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิ
และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์   

1. จัดท าข้อตกลงร่วมกันของการ
เรียนการสอนรายวิชา การเข้าชั้น
เรียน ความรับผิดชอบ การปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ ในรายวิชา 
2. ผู้สอนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดี ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
3. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูในการ
เรียนการสอน 

1. ตรวจสอบการเข้าเรียน การมี
ส่วนร่วม และความมีระเบียบวินัย 

2. ให้นักศึกษาประเมินตนเองด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 

3. ให้นักศึกษาประเมินเพ่ือน
ร่วมงานด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 
 
 

 
2. ความรู้ 

ความรู้ที่ต้องได้รับ วิธีการสอน   วิธีการประเมินผล  

2.1 มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
หลักการและทฤษฎี ที่ส าคัญ
เกี่ยวกับการอ่านและเขียนใน
ภาษาอังกฤษ 

1. บรรยาย อธิบายเกี่ยวกับทฤษฎี 
เทคนิค วิธีการอ่านและเขียน 
2  ฝึกท าแบบฝึกหัดจากใบงาน 
3. มอบหมายให้ค้นคว้าหาข้อมูล
เพ่ิมเติม 

1.การฝึกและทดสอบการอ่านและ
เขียน 
2. ใบงาน 
3. การสอบกลางภาคและสอบปลาย
ภาค 

  

3 .ทักษะทางปัญญา 
ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา วิธีการสอน   วิธีการประเมินผล  

3.1 สามารถใช้ทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ คิดเชิง
เหตุผล และคิดเชิงบูรณาการใน
ชี วิ ต ป ร ะ จ า วั น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 
 

1. คิด วิเคราะห์ข้อมูลจากข้อความ
ที่ได้อ่าน และเขียนสื่อสารความคิด
ออกมาได้ 

1. การใบงาน และงานที่ได้รับ
มอบหมาย 
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4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 

วิธีการสอน   วิธีการประเมินผล  

4.1 สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ทั้งใน
ฐานะผู้น า และสมาชิกกลุ่ม 
4.2 มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่
ของตนเอง ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืนและต่อ
สังคม 
 

1. จัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการเรียนแบบร่วมมือ 
และกระบวนการรายกลุ่ม
สัมพันธ์ 
2. ทดลองปฏิบัติกิจกรรมใน
รูปแบบต่างๆ  
 

1. การให้ความร่วมมือในกลุ่ม 
2. น าเสนอผลงานเป็นกลุ่ม 
3. ความรับผิดชอบในหน้าที่ 
4. ประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้นเกี่ยวกับ 
   ความสม่ าเสมอในการร่วม 
   กิจกรรมและความรับผิดชอบ 

 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

วิธีการสอน   วิธีการประเมินผล  

5.1 แสดงออกถึงความสามารถในการใช้
อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร 
5.2 การแสดงออกถึงความสามารถใน
การติดต่อสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีได้
อย่างเหมาะสม 
 

1. บรรยาย และน าเสนอโดยใช้
สื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น 
Power Point, You tube 

2. มอบหมายงานให้ท าจากการ
ค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเอง 
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. จัดให้มีการเสนอผลงานหน้า
ชั้นโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม 

1. ผลงานจากการค้นคว้าของ
นักศึกษา 
2. การน าเสนอผลงานโดยใช้ 
   สื่อและเทคโนโลยีสารเทศหน้าชั้น
เรียน 
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หมวดที่  5    แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน  

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

1 ปฐมนิเทศ และท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับรายวิชา 

3  1.  จัดท าข้อตกลงร่วมกันของการ
เรียนการสอนรายวิชา การเข้าชั้น
เรียน ความรับผิดชอบ การปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ ในรายวิชา 

2. แจกแผนการสอนและชี้แจง
เนื้อหาและลักษณะของรายวิชา
โดยการบรรยายประกอบสื่อ 
PowerPoint 

อ.ฟาร่า   สุไลมาน 

อ.นูรฮัสวานี บอตอ 

2-3 บทที่ 1 โครงสร้างประโยค
ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านและ
เขียน 

- ประโยคความเดียว 
- ประโยคความรวม 
- ประโยคความซ้อน 

6 1. บรรยาย สาธิต สืบค้นข้อมูล 
จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
2. จัดกิจกรรมเพ่ือฝึกอ่าน 
3. มอบหมายให้หาข้อมูลจาก
แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ 

อ.ฟาร่า   สุไลมาน 

อ.นูรฮัสวานี บอตอ 

4-6 บทที ่๒  การเดาความหมาย
ในการอ่าน  

- จากค าอ้างอิง 
(References)  

- ค าแทน (Substitutions) 
- เครื่องหมายวรรคตอน 

(Punctuation Marks) 
- ข้อความที่อยู่รอบๆ 

(Context Clues) 
- การจ าแนกประเภท 

9 1. บรรยาย สาธิต สืบค้นข้อมูล 
จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอก
ระบบของมหาวิทยาลัย 
2. มอบหมายงานให้ท าจากการ
ค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเองใน
แบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
หลากหลาย 
3. ฝึกท าแบบฝึกหัดในใบงาน 
 

อ.ฟาร่า   สุไลมาน 

อ.นูรฮัสวานี บอตอ 
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(Classification) 

7 บทที่ 3 เทคนิคการอ่าน  
(Reading Techniques) 

   - การอ่านแบบข้ามค า 
(Skimming)                                        
-  การอ่านแบบกวาดสายตา
(Scanning) 

3 1.บรรยาย และน าเสนอโดยใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น 
Power Point, You tube 

2. มอบหมายงานให้ท าจากการ
ค้นคว้าหาข้อมลูด้วยตนเองใน
แบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
หลากหลาย 

อ.ฟาร่า   สุไลมาน 

อ.นูรฮัสวานี บอตอ 

8 สอบกลางภาค 3  อ.ฟาร่า   สุไลมาน 

อ.นูรฮัสวานี บอตอ 

9 บทที่  4 องค์ประกอบประโยค
ในภาษาอังกฤษ 

  

3 1. บรรยายและน าเสนอ 
2..  ฝึกวิเคราะห์ประโยคโดยการ
ท ากิจกรรมเดี่ยวและคู ่ 
 

อ.ฟาร่า   สุไลมาน 

อ.นูรฮัสวานี บอตอ 

10-12 บทที่  5 การเขียนประโยคใน
ภาษาอังกฤษ (Sentence 
Writing) 

 

9 1. ฝึกเขียนโดยผ่านใบงาน 
2. น าเสนองานหน้าชั้นเรียนที่

โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 

อ.ฟาร่า   สุไลมาน 

อ.นูรฮัสวานี บอตอ 

13-15 บทที่ 6  การเขียนอีเมลล์ และ
การกรอกใบสมัครประเภทต่าง 
ๆ 

9 1. บรรยายประกอบสื่อ 
2. ฝึกเขียนและกรอกใบสมัคร

ออนไลน์เป็นรายบุคคล และ
กลุ่ม 

 

อ.ฟาร่า   สุไลมาน 

อ.นูรฮัสวานี บอตอ 

16 ทบทวนเนื้อหา 3 ฝึกท าแบบฝึกหัดทบทวน
ความรู้ทั้งหมด 

อ.ฟาร่า   สุไลมาน 

อ.นูรฮัสวานี บอตอ 

17 สอบปลายภาค 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้  

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมิน 

1.1, 1.2, 1.3, 
4.1 

1. ตรวจสอบการเข้าเรียน 
การมีส่วนร่วม และความมี
ระเบียบวินัย 

 
ตลอดภาคการศึกษา 

 
 

 
5 

2. .ให้นักศึกษาประเมิน
ตนเองด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

สัปดาห์ที่ 1 และ 15 5 

3. ให้นักศึกษาประเมิน
เพ่ือนร่วมงานด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

สัปดาห์ที่ 4 และ 12 5 

2.1, 2.2, 2.3,  
3.1, 3.2,  
5.1, 5.2, 6.1,6.2 

1.ผลงานและการน าเสนอ
ของนักศึกษาทั้งรายบุคคล
และรายกลุ่ม 

ตลอดภาคการศึกษา 20 

2.การฝึกปฏิบัติด้านการ
อ่านและเขียน 

ตลอดภาคการศึกษา 15 

การสอบกลางภาค  20 

การสอบปลายภาค  30 

 

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1. ต าราและเอกสารหลัก 
 

เศรษฐวิทย์. How to Overcome Reading Obstacles. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เม็ดทราย, 2546.  
Broukal, Milada. Weaving It Together: Connecting Reading and Writing. 3rd ed. Boston: 
Heinle, 2010.  
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2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

Chalermpatarakul, Chuencheewee. Paragraph Writing: A Process Approach. 2nd ed. 
Thammasat University Press. 2008. 

Chalermpatarakul, Chuencheewee. Systematic Reading1. Thammasat University Press. 
2010. 

สุนิจ สุตัณฑวิบูลย์. อ่านอังกฤษให้สัมฤทธิ์ผล. กรุงเทพฯ: โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษร
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยม ๒๕๔๘. 

Kalchayanant, Tragarn. Writing Essays. Thammasat University Press. 2009. 
Kalchayanant, Tragarn. Writing Paragraphs. Thammasat University Press. 2010. 
 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
Pinijsakkul, Panatip. Sentence Writing. Thammasat University Press, 2007. 
Savage, A. & Shafiei, M. Effective Academic Writing1. Oxford University Press. 2007.  
 

 
 

หมวดที่  7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 
1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

-  ให้นักศึกษาท าแบบประเมินพัฒนาการของตนเองรวมทั้งแบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนการ
สอนในสัปดาห์ที่ 1 และ สัปดาห์ที่ 8 และสัปดาห์ที่ 15 

-  ให้นักศึกษาประเมิน/แสดงความเห็นผ่านการประเมินรายวิชาในระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย 
-  การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและนักศึกษา 
-  การสะท้อนคิดของนักศึกษา 

 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 

-  อาจารย์ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง 
-  ผลการสอบ/ผลการเรียนรู้ 
-  การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู้ 

 



 10 

3.  การปรับปรุงการสอน 
-  ประมวลจากแบบประเมินพัฒนาการและความพึงพอใจของนักศึกษาในสัปดาห์ที่ 1 และ สัปดาห์ที่ 8 

และสัปดาห์ที่ 15 
   การปรับปรุงการสอน 
-  การปรับปรุงรายละเอียดรายวิชา 
-  การประชุมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

-  มีคณะกรรมการตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา 
-  ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบและ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย 

 
5.  การด าเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

-  น าผลการประเมินโดยนักศึกษาจากข้อ 1 และการประเมินการสอนจากข้อ 2 มาประมวลเพื่อปรับปรุง 
   รายวิชา การจัดการเรียนการสอน 
-  ปรับปรุงประมวลรายวิชาทุกปี ตามข้อมูลจากการประเมิน 

 
 

 
หมวดอื่นๆ  (ถ้ามี( 

 
1.  การบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับกระบวนการจัดการเรียนการสอน    
     (Integrating research process or innovation to teaching and learning process)  

- 
2.  การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับกระบวนการเรียนการสอน 
     (Integrating academic services to teaching and learning process) 

- 
 


