
   มคอ. 3 

รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

คณะ ........... มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ........ ภาควิชา……มนุษยศาสตร์……………………  
 

หมวดที ่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  
 ……2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน…………………………………… 
2. จ านวนหน่วยกิต 
 …..2(1-2-3)……………………………………………………………………………………………………………………. 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 หลักสูตร......ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)  สาขาวิชา ............. ภาษาอังกฤษ.........   
 หลายหลักสูตร (กรณีที่เป็นรายวิชาศึกษาทั่วไป วิชาเลือกเสรี ที่เปิดสอนให้หลายหลักสูตร) 

ประเภทของรายวิชา 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    บังคับ     เลือก 
                      ในกลุ่มวิชา   ภาษาและการสื่อสาร 
       มนุษยศาสตร์ 
       สังคมศาสตร ์
       คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 หมวดวิชาเฉพาะ  

ในกลุ่มวิชา  แกน   บังคับ   เลือก 
      เฉพาะด้าน   บังคับ   เลือก 
      พื้นฐานวิชาชีพ  บังคับ    เลือก 
      ชีพ    บังคับ    เลือก 
     เอก    บังคับ    เลือก 
      โท    บังคับ    เลือก 
      อื่นๆ  (ระบ)ุ …………………..……………… 
  หมวดวิชาเลือกเสร ี
 
 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 1…นายมูฮ าหมัดสุกรี หะยีสะน…ิ…………………..……………… 
      
 อาจารย์ผู้สอน   1…นายมูฮ าหมัดสุกรี หะยีสะน…ิ………………..……………… 
     2 นางสาววันทนี แสงคล้ายเจริญ 
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5. ภาคการศึกษา  /ชั้นปีท่ีเรียน 

ภาคการศึกษาที่ 1/2558 ช้ันปีที่ 1  
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite( (ถ้ามี)   

  ไม่มี 
   รายวิชา …………………………………..  
7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites( (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
    รายวิชา……………………………………   
8. สถานท่ีเรียน   
     คณะ.............มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร.์.............. ..มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
   วันที่จัดท ารายวิชา    วันที่ ......24  . เดือน กรกฎาคม ..พ.ศ .2558..... 
   วันที่ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด  วันที่  .....เดือน .............พ.ศ....... . 
 

หมวดที ่ 2   จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1. นักศึกษาสามารถพฒันาในทกัษะการอา่นและการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและหลากหลาย 
2.นกัศกึษาสามารถสื่อสารในโอกาสตา่งๆ ได้อย่างถกูต้อง เหมาะสม 
3.นกัศกึษาสามารถเข้าใจหลกัการเขียนภาษาองักฤษได้อย่างถกูต้อง 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
       1. เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ครอบคลุมตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
       2. เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
       3. เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
 

 
 

หมวดที่  3   ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา  
(ภาษาไทย)พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถอ่านจับใจความงานหลากหลายสาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และพัฒนาทักษะการเขียนโดยเน้นการเขียนภาษาอังกฤษที่ถูกรูปแบบและหน้าที่เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ทั้งด้าน
การศึกษาและอาชีพ เช่น การเขียนจดหมาย การกรอกใบสมัคร การเขียนรายงาน เป็นต้น 
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 (ภาษาอังกฤษ)... The efficient development of reading comprehension in different fields and 
writing skill in the English language with an emphasis on correct forms for educational and 
career purposes such as writing a letter, filling an application form, writing a report, etc.  
 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วยตนเอง สอนเสริม 

…15…ชั่วโมง/ภาค
การศึกษา 

30…ชั่วโมง/ภาคการศึกษา …45 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 
…0…ชั่วโมง/ภาค

การศึกษา 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
  ……2……… ช่ัวโมง/สัปดาห ์
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ผลการเรียนรู้แต่ละด้านท่ีมุ่งหวังจะพัฒนานักศึกษา 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 

คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
1.1 ปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ข้
อบังคับของสถาบันและสังคม  
1.2 การแสดงออกถึงการมีวินัยใน
การเรียน ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต 
ขยัน อดทน และสู้งาน 
1.3 การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิ
และรับฟงความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
รวมท้ังเคารพในคุณค่าและศักด์ิศรี
ของความเป็นมนุษย์ 
1.4 การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา
และมีจิตส านึกสาธารณะ   
1.5รักและภูมิใจในท้องถ่ิน สถาบัน มี
จิตส านึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
สิ่งแวดล้อมและภูมิปญญาท้องถ่ิน 

1)ผู้สอนและผู้เรียนก าหนด
ข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบัติตนที่
ดีในสัปดาห์ที่ 1 โดยยึดถือเป็นข้อ
ปฏิบัติตลอดภาคการศึกษา 
 
2)ผู้สอนเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่อง
การมีวินัยตรง ต่อเวลา ซื่อสัตย์  
เสียสละ รับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคมพร้อมทั้งยกตัวอย่างบุคคลที่
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้
นักศึกษาเข้าใจได้ 
 

สังเกตพฤติกรรมทั้งในและห้องเรียน 
การมอบหมายงาน การส่งงาน การ
ท างานร่วมกับผู้อื่น การสอบถาม
จากอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรและ
เพื่อนร่วมช้ันของผู้เรียน 

2. ความรู้ 
คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
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2.1 การแสดงออกถึงความสามารถใน
การเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้  
2.2 การแสดงออกถึงความสามารถใน
การบูรณาการความรู้  และการประ
ยุกต์ความรู้  
2.3 มีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีท่ีส าคัญ
ในเน้ือหาของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

1)การถ่ายทอดเนื้อหา บรรยาย 
2)การสอบ 
 

การสังเกตการมีส่วนร่วมของ
นักศึกษาในช้ันเรียน การซักถามเพื่อ
ทดสอบความเข้าใจ การสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและปลายภาค 

 

3 .ทักษะทางปญญา 
คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

3.1 สามารถใช้ทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ คิดเชิง
เหตุผล และคิดเชิงบูรณาการ ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
3.2 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อ
สร้างประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
ได้ 

1)การมอบหมายงานแปลที่มีเนื้อหา
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันซึ่ง
นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้รับ
ไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต 
2)การซักถามเพือเป็นข้อมูลในการ
ท าวิจัยช้ันเรียนเพื่อแก้ปญหาการ
จัดการเรียนการสอนต่อไป 
 
 

การสังเกต การประเมินผลช้ินงานที่
มอบหมาย การน าเสนองาน 

 
 
 
 
 
 
 
4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
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4.1 สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
ท้ังในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่ม  
4.2 มีความรับผิดชอบต่อบทบาท 
หน้าท่ีของตนเอง ท้ังต่อตนเอง  
ต่อผู้อ่ืน และต่อสังคม  
4.3 แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธ์ที่
ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม 

1)ปลูกฝงและยกตัวอย่าง
คุณลักษณะของการใช้ทักษะการ
สื่อสารที่ดีเพื่อสามารถด ารงชีวิตใน
สังคมปจจุบันได ้
2)เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม
และแสดงความคิดเห็นในทางที่ถูก
ในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
เนื้อหาและสถานการณ์ในสังคม
ปจจุบันที่น่าจะเกิดประโยชน์ได ้ 
3)การมอบหมายงาน  

สังเกต การซักถาม 

 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

5.1 แสดงออกถึงความสามารถในการใช้
ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  
5.2 การแสดงออกถึงความสามารถใน
การติดต่อสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีได้ย่
อย่างเหมาะสม  
5.3 การแสดงออกถึงความสามารถ 
ในการวิเคราะห์ตัวเลขแปรผลและ
น าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสมและ 
ใช้เป็นพื้นฐานการแก้ปญหาและการ
ตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน 
5.4แสดงออกถึงการมีทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น 
ข้อมูลเพื่อการ แสวงหาความรู้ 

1)การมอบหมายงานให้นักศึกษา
ค้นคว้า 
2)การร่วมอภิปราย 

การสังเกต การน าเสนองาน การ
แสดงความคิดเห็น การซักถามข้อ
สงสัย 

 
 
 

หมวดที่  5   แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน  

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
สื่อท่ีใช้ 

ผู้สอน 
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1 Introduction to the course 
Pre-test 

3 แนะน าตัวเอง ซักถาม ช้ีแจง
ข้อตกลงร่วมกัน ทดสอบก่อนเรียน 

อ วันทนี แสงคล้าย
เจริญ 

2 Using Dictionaries 3 บรรยาย แบบฝึกหัด อ วันทนี แสงคล้าย
เจริญ 

3 How to guess the meaning 
of an unknown word 

3 บรรยาย แบบฝึกหัด อ วันทนี แสงคล้าย
เจริญ 

4 Multiple Meaning Words 3 บรรยาย แบบฝึกหัด อ วันทนี แสงคล้าย
เจริญ 

5-6 Reading and Describing 
Signs/ Advertisements 
 

6 บรรยาย อภิปราย ซักถาม
แบบฝึกหัด ทดสอบ 

อ วันทนี แสงคล้าย
เจริญ 

7 Reading Headlines and 
News 

6 บรรยาย อภิปราย ซักถาม 
แบบฝึกหัด ทดสอบ อ วันทนี แสงคล้าย

เจริญ 

8 Midterm Examination 1.00   
9-10 Reading Texts from various 

Fields (cont.) 
 

6 บรรยาย อภิปราย ซักถาม 
แบบฝึกหัด 
 

อ วันทนี แสงคล้าย
เจริญ 

11 Sentence Structures 3 บรรยาย อภิปราย ซักถาม 
แบบฝึกหัด 
 

อ วันทนี แสงคล้าย
เจริญ 

12 Filling an application form 3 บรรยาย แบบฝึกหัด 
 

อ วันทนี แสงคล้าย
เจริญ 

13 Writing email 
 

3 บรรยาย แบบฝึกหัด 
 

อ วันทนี แสงคล้าย
เจริญ 

14 Writing a letter 3 บรรยาย แบบฝึกหัด 
 

อ วันทนี แสงคล้าย
เจริญ 

15 Writing a report 3 บรรยาย แบบฝึกหัด อ วันทนี แสงคล้าย
เจริญ 

16 Course Review 
Course valuation 

3 ถาม/ตอบ 
ประเมินผู้สอน 

อ วันทนี แสงคล้าย
เจริญ 

17-18 Final Examination 1.30   
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ีประเมิน สัดส่วนของการ
ประเมิน 

1)คุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 
 
2)ความรู้ 
 
 
 
 
3)ทักษะทางปญญา 
 
 
 
4)ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
5)ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

สังเกตพฤติกรรมทั้งในและห้องเรียน 
การมอบหมายงาน การส่งงาน การ
ท างานร่วมกับผู้อื่น การสอบถามจาก
อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรและเพื่อน
ร่วมช้ันของผู้เรียน 
 
การสังเกตการมีส่วนร่วมของนักศึกษา
ในช้ันเรียน การซักถามเพื่อทดสอบ
ความเข้าใจ การสอบย่อย การสอบ
กลางภาคและปลายภาค 
 
การสังเกต การประเมินผลช้ินงานที่
มอบหมาย การน าเสนองาน 
 
สังเกต การซักถาม 
 
 
การสังเกต การน าเสนองาน การแสดง
ความคิดเห็น การซักถามข้อสงสัย 

ตลอดภาคการศึกษา 
 
 
 
 
 
สัปดาห์ที่1,  5, 7, 8, 17 
 
 
 
 
สัปดาห์ที่3,  9-16 
 
 
ตลอดภาคการศึกษา 
 
 
สัปดาห์ที1่3 
 
 
 

5% 
 
 
 
 
45% 
 
 
 
 
40% 
 
 
 
5% 
 
 
5% 

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ต าราและเอกสารหลัก 
 ใช้เอกสารประกอบการสอนที่รวบรวมขึ้นเอง 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 -  
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 -  
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หมวดที ่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
-ให้นักศึกษาประเมินและแสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในรายวิชา 
-ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอน 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
-อาจารย์ผู้สอนทนทวนการสอนของตนเองโดยยึดกับกับม.ค.อ.3ที่วางไว้ 
-สังเกตผู้เรียนระหว่างท าการสอน 
-พิจารณาจากผลการสอบ 
3. การปรับปรุงการสอน 
-ผู้สอนพิจารณาจากผลการประเมินการสอน ผลสอบและข้อคิดเห็นของผู้เรียน 
-ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาในครั้งต่อไป 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
-ทวนสอบจากผลการเรียนและการประเมินของผู้เรียน 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
-ปรับปรุงประมวลรายวิชาทุกปีตามข้อมูลที่ได้รับจากการประเมิน 

หมวดอื่นๆ  (ถ้ามี) 
 

1. การบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับกระบวนการจัดการเรียนการสอน    
    Integrating research process or innovation to teaching and learning process  
    บันทึกข้อมูลจากการสังเกตปญหาในระหว่างการเรียนการสอนเพื่อเป็นข้อมูลส าคัญในการท าวิจัยต่อไปใน
อนาคต 
2. การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับกระบวนการเรียนการสอน 
    Integrating academic services to teaching and learning process 
 

 


