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รายละเอียดของรายวิชา 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์  ภาควิชามนุษยศาสตร์ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 
1.  รหัสและชื่อรายวิชา  
 2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ     
  
2.  จ านวนหน่วยกิต 
 3(1-2-3) 
 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 
              เปิดสอนให้กับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   
          √   เปิดสอนให้กับหลายหลักสูตร (กรณีที่เป็นรายวิชาศึกษาทั่วไป วิชาเลือกเสรี)  
 
     ประเภทของรายวิชา 
          หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    
                        บังคับ                            เลือก 
                        
              กลุ่มวิชา  
                        ภาษาและการสื่อสาร               มนุษยศาสตร์ 
                        สังคมศาสตร์                         คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
           √    หมวดวิชาเฉพาะ  
                กลุ่มวิชา    เฉพาะด้าน 
                        แกน              บังคับ   เลือก 
   เฉพาะด้าน  บังคับ    เลือก 
   พื้นฐานวิชาชีพ  บังคับ    เลือก 
   ชีพ   บังคับ    เลือก 
   เอก   บังคับ    เลือก 
   โท              บังคับ    เลือก 
   อ่ืนๆ  (ระบุ) …………………..……………… 
 

  หมวดวิชาเลือกเสรี 
 
 
 
 
 



 

 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  
     1. อาจารย์นิปัทมา การะมีแน 
     2. อาจารย์จิตสุดา ละอองผล 
 
5. ภาคการศึกษา /ชั้นปีที่เรียน 

ภาคการศึกษาที่ 1 2558   ชั้นปีที่ 1 
 

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

       มี     รายวิชา …………………………………..  
 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites( (ถ้ามี) 
        ไม่มี 
        มี    รายวิชา…………………………………… 
 
8. สถานที่เรียน   
     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา  
 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด  
   วันที่จัดท ารายวิชา วันที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2557 
              วันที่ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด  วันที่  31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2557 
 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา  

1) To develop the students’ ability in language skills of reading and speaking effectively.  
พัฒนานักศึกษาในทักษะการพูดและการอ่าน  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) To enable students’ ability in communication in ways appropriate to purpose and occasions.  
นักศึกษาสามารถสื่อสารในโอกาสต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  

3) To enable students understand signs and notices.  
นักศึกษาสามารถเข้าใจป้ายและสัญลักษณ์ระดับพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง  

4) Student will be able to present or report in English  
นักศึกษาสามารถน าเสนอหรือรายงานข้อมูลต่างเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง  

5) Students will be able to read and understand a shot paragraphs  
นักศึกษาสามารถเข้าใจและอ่านบทความหรือข้อความสั้นๆได้อย่างถูกต้อง  
 

หมวดที่ 3  ลักษณะและการด าเนินการ 
 
1.  ค าอธิบายรายวิชา 

   This course begins developing skills in speaking and reading effectively. Practicing both of 
group and individual. Practicing presentation and discussion in the classroom. Reading newspaper , 
advertisement and website. 
                    รายวิชาน้ีมุ่งเน้นพัฒนาทักษะดา้นการพูดและอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการพูดท้ังรายบุคคล
และรายกลุ่ม การน าเสนองานหน้าชั้น และฝึกการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ การอ่านจับใจความ การอ่านหนังสือพิมพ์ โฆษณา
และเว็บไซต์ 
2.  จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

ภาคทฤษฎ ี สอนเสริม การฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 32 ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความจ าเป็น
เฉพาะราย 

ไม่มีการฝึกปฏิบัติ มีการศึกษาด้วยตนเอง 64 
ชั่วโมง 

 
3.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
  - อาจารย์ผู้สอนจัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่ม  1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เฉพาะรายตามความจ าเป็น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หมวดที่ 4  การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1.  คุณธรรม จริยธรรม 
คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

1.1 ความซ่ือสัตย์ สุจริต และจริยธรรม 
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความ

รับผิดชอบ*** 
1.3 มีภาวะความเป็นผู้น า สามารถ

ท างานเป็นกลุ่ม*** 
1.4 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง 

ๆ ที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอน 
1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิชาชีพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

- บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
กรณีศึกษาเก่ียวกับประเด็นทาง
จริยธรรมที่เก่ียวข้องกับการใช้
เก่ียวกับการสื่อสาร เช่น การพูดต่อ
หน้าที่ ธารณะ   โดยมีวัตถุประสงค์
พัฒนาการสื่อสารในระดับต้นระหว่าง
เพื่อนนักศึกษา และบุคคลอ่ืน เพื่อ
เป็นประโยชน์ต่อเยาวชน Lecture 
about a case study in morality  
- อภิปรายกลุ่ม 
- น าเสนองานหน้าชั้น 

- พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่
ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และ
ตรงเวลา 
- ประเมินผลการน าเสนอรายงานที่
มอบหมาย 
- มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้น ามา เสนอ  
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 
2.  ความรู้ 

ความรู้ที่ต้องได้รับ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
2.1 มีความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
2.2 มีความรู้เก่ียวกับปฏิบัติการทดลอง 
การใช้เครื่องมือ และสามารถประยุกต์ใช้
ได้อย่างเหมาะสม 
2.3 สามารถติดตามความก้าวหน้า
วิทยาการทางวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
ได้อย่างต่อเนื่อง*** 

บรรยายอภิปราย การท างานกลุ่ม 
การน าเสนอรายงาน การศึกษาด้วย
ตนเอง วิเคราะห์กรณีศึกษาและ
มอบหมายให้ค้นคว้าหาบทความ 
ข้อมูลที่เก่ียวข้อง โดยน ามาสรุปและ
น าเสนอการศึกษาโดยใช้การเรียนการ
สอน เน้นผู้เรียนเป็น  

- ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบ
ปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัด
ภาคปฏิบัติและทฤษฎี 
- น าเสนอ ทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังก ฤษเบื้องต้น จากการค้นคว้า
ข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
- วิเคราะห์กรณีศึกษา 

2.  ความรู้ 
ความรู้ที่ต้องได้รับ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

2.4 มีความสนใจพัฒนาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ได้อย่างต่อเน่ือง  
2.5 สามารบูรณาการความรู้ทาง
ภาษาอังกฤษเข้ากับสาขาวิชาอ่ืนๆได้ 

ศูนย์กลาง  

 
3.  ทักษะทางปัญญา 

ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมิน 
3.1 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
และมีเหตุมีผล ตามหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ 
3.2 สามารถน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ไปประยุกต์กับ
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

- การมอบหมายให้นักศึกษาท า
รายงาน และน าเสนอผลการท า
รายงาน 
- สรุปและอภิปรายกลุ่ม 
- การศึกษาผลกระทบจากการ สื่อสาร
ด้วยภาษาอังกฤษ 

สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้น
การสื่อสารในโอกาสต่างๆ 



 

 

3.3 มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมจากแหล่งข้อมูลต่างๆที่
หลากหลายได้อย่างถูกต้อง 
 
4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมิน 

4.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่
หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ*** 
4.2 สามารถช่วยเหลือและอ านวยความ
สะดวกต่อการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
ในกลุ่มทั้งในฐานะผู้น า หรือผู้ร่วมงานที่ดี 
4.3 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์ทาง 

- อภิปรายและจัดกิจกรรมกลุ่มในการ
วิเคราะห์กรณีศึกษา 
- มอบหมายงานรายกลุ่ม และ
รายบุคคล เช่น การ สื่อสารในโอกาส
ต่างๆ การคิด การอ่าน ในมุมมองของ
ตนเองและระดมความคิดจากกลุ่มใน
มุมมองของ 

- ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วย peer 
correction 
- ประเมินการน าเสนอและพฤติกรรม
จากการท างานเป็นกลุ่ม 
- ประเมินการท างานกลุ่ม ด้วยการ
สังเกต 

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
วิธีการสอน วิธีการประเมิน 

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมแนะน าชุมชนใน
ท้องถิ่นในประเด็นที่เหมาะสม 
4.4 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง*** 

ส่วนรวม  
- การน าเสนอรายงานเป็นรายบุคคล 
และสรุปรายงานเป็นรายกลุ่ม 
- การจดักจิกรรมกลุ่ม โดยระดม
ความคิด และการช่วยเหลือ ด้วยวิธี 
เพื่อนช่วยเพื่อน 

 

 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิธีการสอน วิธีการประเมิน 

5.1 มีทักษะการใช้เครื่องมือพื้นฐาน
เก่ียวกับการตวงวัดในห้องปฏิบัติการที่
จ าเป็นต่อการท าโครงการวิจัยด้าน
สิ่งแวดล้อม 
5.2 สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้ความรู้เชิง
ตัวเลขได้อย่างเหมาะสม 
5.3 สามารถสื่อสารทั้งการพูดและการ
เขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ*** 
5.4 สามารถใช้เทคโนโลยีสื่อสารและ
สารสนเทศเพื่อค้นคว้าข้อมูล
ประกอบการเรียนและการท า
โครงการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม*** 

- มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง จาก  website ที่เก่ียวข้อง 
และท ารายงานโดยเน้นการอ้างอิง 
จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 
- น าเสนอโดยใช้รูปแบบและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

- การจัดท ารายงานเดี่ยว และน าเสนอ
ด้วยสื่อเทคโนโลยี เช่น Power point 
- การจัดท ารายงานกลุ่ม และน าเสนอ
ด้วยสื่อเทคโนโลยีที่เหมะสม 
- การมีส่วนร่วมในการอภิปราย การ
จัดการ และวิธีการอภิปราย 

 
 
 
 



 

 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 
1. แผนการสอน 
สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน การสอน ส่ือ

ที่ใช ้(ถ้ามี) 
ผู้สอน 

 
1 Course Introduction  0 Course Orientation 

Pre-test 
Students Profile 

 นางสาวนิปัทมา การะมีแน  
 นางจิตสุดา ละอองผล 
 

2-4 Chapter 1: What’s it all about? 
- finding the topic 
- Using dictionary 
- Interview with Mong Meag 
 

3  
1) Whole-class Discussion 
2) Sample Reading 
3) Assignment  

นางสาวนิปัทมา การะมีแน  
นางจิตสุดา ละอองผล 

5-7 Chapter 2: Reading 
Advertisements 

- Type of advertisement 
- Language of Advertisement 
- Information Questions (Wh-
question) 

3 1) Whole-class Discussion 
2)Reading 
3)Activity 
4) Assignment 
 

 นางสาวนิปัทมา การะมีแน  
  นางจิตสุดา ละอองผล 

8-10 Chapter 3: How to give a 
Presentation in English 
-Introducing the topic 
-Structuring the presentation 
- Beginning the presentation 
- Changing the topic/speaker 
- Summary 
- Inviting questions 
- Conclusion 

3 1) Whole-class Discussion 
2) Presentation 
3)Activity 
4) Assignment 
 

นางสาวนิปัทมา การะมีแน  
นางจิตสุดา ละอองผล 

11 Mid-Term Test  -Choice test from  chapter 
1 to chapter3 

 นางสาวนิปัทมา การะมีแน  
 นางจิตสุดา ละอองผล 

12-13 Chapter 4 :Signs and Notices 
- Signs Giving Information 
- Sign giving Warning 
- Signs giving Prohibition 
- Notices 
- Ways to give instructions 

3 1) Whole-class Discussion 
2) Reading 
3)Activity 
4) Assignment 
 

นางสาวนิปัทมา การะมีแน  
นางจิตสุดา ละอองผล 

14-15 Chapter 5 Reading short 
paragraphs 

-Carlys family 
-Spider webs 
-Robort free 
-Material 
-Fruit fry fix 

3 1) Whole-class Discussion 
2)Reading 
3)Assignment 
4) Quiz  

 นางสาวนิปัทมา การะมีแน  
 นางจิตสุดา ละอองผล 



 

 

-The Rio Grande 
16 Final Test  Choice and writing test  

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ผลการเรียนรู้ กิจกรรมการประเมิน สัปดาห์ 
ประเมิน 

สัดส่วนของ 
การประเมินผล 

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 -  พฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน 
-  พฤติกรรมในชั้นเรียนของ 
   นักศึกษา 
-  พฤติกรรมการสอบ 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10% 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 
4.1 4.2 4.3 4.4 

- สอบกลางภาค 
- สอบปลายภาค 

8 
17-18 

30 
30 

1.1  1.2 1.3 1.4 1.5  
3.1 3.2 3.3 
4.1 4.2 4.3 4.4 
5.1 5.2 5.3 5.4 

-  ประเมินจากการท างานเดี่ยว  
   และกลุ่ม ประเมินจากการน าเสนอ

ผลงาน 
-  ประเมินจากการน าเสนอ  
   ผลงานของนักศึกษา 

ตลอดภาค
การศึกษา 

20% 
 
 

10% 
 

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. เอกสารต าราหลัก 
            - Blanchard,Karen Lourie, 
           Get ready to read: a skills-based reader/by Karen Blanchard and Christine Root. 

Other important documents 
              Rezaei, S., & Arayesh. D. (2008). Basic English Reading: A textbook for university students.           
Bushehr: Dastgheibi Publication. http://englishforeveryone.org/Topics/Reading-Comprehension.htm  
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

Video clip  from  youtube 
          http://www.sciencekids.co.nz/ 
            http:// www.youtube.com/watch?v=wUwhVUy2uTo 
          http:// www.youtube.com/watch?v=O9s_6G1aJgc 

3.เอกสารและข้อมูลแนะน า 
Video clip  from  youtube 

          http://www.manythings.org/signs/ 
          http://jobsearch.about.com/od/jobsearchglossary/g/letterofapplication.htm 
          http://www.enlishdaily.com 
          http://www.readbangkokpost.com/easyenglishnews/ 
 
 
 
 
 
 

http://www.sciencekids.co.nz/
http://www.youtube.com/watch?v=wUwhVUy2uTo
http://www.youtube.com/watch?v=O9s_6G1aJgc
http://www.manythings.org/signs/
http://jobsearch.about.com/od/jobsearchglossary/g/letterofapplication.htm
http://www.enlishdaily.com/
http://www.readbangkokpost.com/easyenglishnews/


 

 

หมวดที่ 7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ี ที่จัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็นจาก

นักศึกษาได้ดังน้ี 
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน  
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน  
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
- ขอเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด/ facebook ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดท าเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา  

 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังน้ี  

- การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน  
- ผลการสอบ 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
 

3. การปรับปรุงการสอน 
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหา

ข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังน้ี  
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน  

- การวิจัยในหรือนอกชั้นเรียน 
 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 4.1 ทบทวนการก าหนดเกณฑ์แนวการวัดผล และเกณฑ์การประเมินผล    
 4.2 ให้นักศึกษาได้มีโอกาสตรวจสอบคะแนน  และผู้สอนละหมาดสุนัตก่อนส่งเกรดเพื่อความบะรอกัต 
 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและ

รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังน้ี  
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามข้อ 4  

           - เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้น้ีกับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของ
อาจารย์ 

 
หมวดอื่นๆ  

 
1.  การบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับกระบวนการจัดการเรียนการสอน     
    (Integrating research process or innovation to teaching and learning process)  
 - 
2.  การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับกระบวนการเรียนการสอน  
     (Integrating academic services to teaching and learning process) 
 


