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รายละเอยีดของรายวชิา
 

ชอืสถาบนัอดุมศกึษา มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา
คณะ/ภาควชิา คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์
 

หมวดท ี1 ขอ้มลูทวัไป

1. รหสัและชอืรายวชิา

2100105 การพัฒนาทกัษะการพดูและการอา่นภาษาองักฤษ
Development of Speaking and Reading skills in English

2. จํานวนหน่วยกติ

2 (1-2-3)

3. หลกัสตูรและประเภทของรายวชิา

ครศุาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาองักฤษ

4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน

อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา อ.นิปัทมา การะมแีน

อาจารยผ์ูส้อน 1. อ.นิปัทมา การะมแีน
2. อ.สุนิสา โส๊ะอุ

5. ภาคการศกึษา / ชนัปีทเีรยีน

1 / 2559

6. รายวชิาทตีอ้งเรยีนมาก่อน (Pre-requisite) (ถา้ม)ี

ไมม่ี

7. รายวชิาทตีอ้งเรยีนพรอ้มกนั (Co-requisites) (ถา้ม)ี

ไมม่ี

8. สถานทเีรยีน

กลุ่ม หอ้งเรยีน วัน เวลา อาจารยผ์ูส้อน สาขาทสีอน

1 อ.สุนิสา โส๊ะอุ นิตศิาสตร์

2 รัฐประศาสนศาสตร์

3 รัฐประศาสนศาสตร์

4 รัฐประศาสนศาสตร์

5 การจัดการ

6 [04-302] จันทร ์9:00 - 12:00 อ.นิปัทมา การะมแีน ภาษาองักฤษ

9. วนัทจีดัทาํหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาครงัลา่สดุ

วันทจัีดทํา/ปรับปรงุรายละเอยีดรายวชิา : 27 ก.ค. 58

หมวดท ี2 จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์

computer
Typewritten text
  และหลักสูตรอื่น ๆ



1. จุดมุง่หมายของรายวชิา

พัฒนานักศกึษาในทกัษะการพดูและการอา่น ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
นักศกึษาสามารถสอืสารในโอกาสต่างๆ ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง เหมาะสม
นักศกึษาสามารถเขา้ใจป้ายและสัญลักษณ์ระดับพนืฐานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง
นักศกึษาสามารถนําเสนอหรอืรายงานขอ้มลูต่างเป็นภาษาองักฤษไดอ้ยา่งถกูตอ้ง
นักศกึษาสามารถเขา้ใจและอา่นบทความหรอืขอ้ความสันๆไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวชิา

1. เพมิศักยภาพนักศกึษาในการใชภ้าษาองักฤษดา้นทกัษะการอา่นและการพดูระดับเบอืงตน้ 2. พัฒนาทกัษะการอา่นมปีระสทิธภิาพ 3.
เพมิความสามารถในการแสดงความคดิเห็นและนําเสนองานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

หมวดท ี3 ลกัษณะและการดําเนนิการ

1. คําอธบิายรายวชิา

การพัฒนาทกัษะการพดูและอา่นภาษาองักฤษอยา่งมปีระสทิธภิาพ ฝึกการพดูทงัรายบคุคลและเป็นกลุ่ม การนําเสนองานหนา้ชนั
และฝึกการอา่นอยา่งมปีระสทิธภิาพ การอา่นจับใจความ การอา่นหนังสอืพมิพ ์โฆษณา เว็บไซต์

2. จํานวนชวัโมงทใีชต้อ่ภาคการศกึษา

ภาคทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดว้ยตนเอง กจิกรรมเพมิเตมิ

15 30 45 0

3. จํานวนชวัโมงตอ่สปัดาหท์อีาจารยใ์หค้ําปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแก่นกัศกึษาเป็นรายบุคคล

3

หมวดท ี4 การพฒันาผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษา

1. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การปฏบิตัตินตามกรอบระเบยีบ ขอ้บงั
คบัของสถาบนั และสงัคม

1)ผูส้อนและผูเ้รยีนกําหนดขอ้ตกลงรว่มกนัในการปฏิ
บัตตินทดีใีนสัปดาหท์ ี1 โดยยดึถอืเป็นขอ้ปฏบิัตติล
อดภาคการศกึษา

สังเกตพฤตกิรรมทงัในและหอ้งเรยีน การมอบหมายงา
น การส่งงาน การทํางานรว่มกบัผูอ้นื การสอบถามจา
กอาจารยผ์ูส้อนในหลักสูตรและเพอืนรว่มชนัของผูเ้รี
ยน

2. การแสดงออกถงึการมวีนิยัในการเรยี
น ตรงตอ่เวลา ซอืสตัยส์จุรติ ขยนั อดทน
และสูง้าน

2)ผูส้อนเป็นตัวอยา่งทดีใีนเรอืงการมวีนัิยตรง ต อเว
ลา ซอืสัตย  เสยีสละ รับผดิชอบต อตนเองและสัง
คมพรอ้มทงัยกตัวอยา่งบคุคลทปีฏบิัตตินเป็นแบบอย่
างทดีใีหนั้กศกึษาเขา้ใจได ้

สังเกตพฤตกิรรมทงัในและหอ้งเรยีน การมอบหมายงา
น การส่งงาน การทํางานรว่มกบัผูอ้นื การสอบถามจา
กอาจารยผ์ูส้อนในหลักสูตรและเพอืนรว่มชนัของผูเ้รี
ยน

3. การแสดงออกถงึการเคารพสทิธแิละร ั
บฟงัความคดิเห็นของผูอ้นื รวมทงัเคารพ
ในคุณคา่และศกัดศิรขีองความเป็นมนุษ
ย์

4. การแสดงออกถงึการมจีติอาสา และจติสํา
นึกสาธารณะ

5. รักและภูมใิจในสถาบัน ทอ้งถนิ มจีติสํานึก
ในการอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม สงิแวดลอ้ม แล
ะภูมปัิญญาทอ้งถนิ

 

2. ดา้นความรู ้

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล



1. การแสดงออกถงึความสามารถในการเขา้ถึ
งแหล่งการเรยีนรู ้

2. การแสดงออกถงึความสามารถในการบรูณ
าการความรู ้และการประยกุตค์วามรู ้

3. มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกยีวกบัหลกัก
ารและทฤษฎทีสีาํคญัในเนอืหาของหมวด
วชิาศกึษาทวัไป

ผูส้อนสอกแทรกเทคนิคการสอนต่างๆผา่นการทํากจิ
กรรมทหีลากหลายเพอืใหนั้กศกึษาไดนํ้าไปใชใ้นอนา
คต

สังเกตจากการออกมานําเสนองานและการแสดงควา
มคดิเห็น

 

3. ดา้นทกัษะทางปัญญา

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. สามารถใชท้กัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญา
ณ คดิวเิคราะห ์คดิเชงิเหตุผล และคดิ เชงิบู
รณาการ ในชวีติประจําวันไดอ้ยา่งมปีระสทิธิ
ภาพ

2. มคีวามคดิรเิรมิสรา้งสรรค ์เพอืสรา้งประโย
ชน์ต่อตนเองและสังคมได ้

 

4. ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. สามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้นืได ้ทงัในฐา
นะผูนํ้าและสมาชกิกลุม่

ผูส้อนใชก้ารทํากจิกรรมกลุ่มรว่มกนักบัผูเ้รยีน สังเกตจากการตอบคําถามและการทํากจิกรรม เชน่ เก
มสต์่างๆทา้ยบท

2. มคีวามรบัผดิชอบตอ่บทบาทหนา้ทขีอ
งตนเอง ทงัตอ่ตนเอง ตอ่ผูอ้นื และตอ่สงั
คม

การตังคําถามเพอืเกบ็คะแนนยอ่ย สังเกตจากการมสี่วนรว่ม

3. แสดงออกถงึการมปีฏสิัมพันธท์ดีใีนสังคม
พหวุัฒนธรรม

 

5. ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสอืสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการ
ใชภ้าษาเพอืการสอืสาร

มอบหมายงานทใีชก้ารคดิวเิคราหเ์ป็นหลัก สังเกตจากชนิงานและการนําเสนองานเดยีว

2. การแสดงออกถงึความสามารถในการ
ตดิตอ่สอืสาร โดยใชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่งเ
หมาะสม

มอบหมายงานทจํีาเป็นตอ้งใชเ้ทคโนโลยี สังเกตจากชนิงานและการนําเสนองานกลุ่ม

3. การแสดงออกถงึความสามารถในการวเิคร
าะหต์ัวเลข แปรผล และนําเสนอขอ้มลูไดอ้ย่
างเหมาะสม และใชเ้ป็นพนืฐานแกปั้ญหาและ
การตัดสนิใจในชวีติประจําวัน

4. การแสดงออกถงึการมทีกัษะการใชเ้ทคโน
โลยสีารสนเทศในการสบืคน้ขอ้มลู เพอืการแ
สวงหาความรู ้

 

หมวดท ี5 แผนการสอนและการประเมนิผล



1. แผนการสอน

สัปดาห์
ที

หวัขอ้/รายละเอยีด จํานวน
ชวัโมง

กจิกรรมการเรยีนการสอน สอืทใีช ้ ผูส้อน

1 -Course Introduction 
-Chapter 1: What’s it all about?
- finding the topic

2 1) Whole-class Discussio
n

เอกสารประกอบการสอน 1. อ.นิปัทมา การะมี
แน
2. อ.สุนิสา โส๊ะอุ

2 Chapter 1: What’s it all about?
- Using dictionary

2 -Sample Reading
- Assignment

เอกสารประกอบการสอน 1. อ.นิปัทมา การะมี
แน
2. อ.สุนิสา โส๊ะอุ

3 Chapter 1: What’s it all about?
-quize

2 game เอกสารประกอบการสอน 1. อ.นิปัทมา การะมี
แน
2. อ.สุนิสา โส๊ะอุ

4 Chapter 2: Reading Advertisements
- Type of advertisement
- Language of Advertisement
- Information Questions (Wh-question)

2 -Whole-class Discussion
- activity

เอกสารประกอบการสอน 1. อ.นิปัทมา การะมี
แน
2. อ.สุนิสา โส๊ะอุ

5 Chapter 2: Reading Advertisements
-activity

2 -Whole-class Discussion
-game

เอกสารประกอบการสอน 1. อ.นิปัทมา การะมี
แน
2. อ.สุนิสา โส๊ะอุ

6 Chapter 3: How to give a Presentation i
n English
-Introducing the topic
-Structuring the presentation
- Beginning the presentation
- Changing the topic/speaker
- Summary
- Inviting questions
- Conclusion

2 -Whole-class Discussion
- activity

เอกสารประกอบการสอน
video clip

1. อ.นิปัทมา การะมี
แน
2. อ.สุนิสา โส๊ะอุ

7 Chapter 3: How to give a Presentation i
n English
- activity

2 -Activity
-Assignment
-game

เอกสารประกอบการสอน 1. อ.นิปัทมา การะมี
แน
2. อ.สุนิสา โส๊ะอุ

8 Chapter 3: How to give a Presentation i
n English
- presentation

2 Presentation เอกสารประกอบการสอน 1. อ.นิปัทมา การะมี
แน
2. อ.สุนิสา โส๊ะอุ

9 - review chapter 1-3 
- quize

2 small group discussion เอกสารประกอบการสอน 1. อ.นิปัทมา การะมี
แน
2. อ.สุนิสา โส๊ะอุ

10 สอบกลางภาค

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

2 Whole-class Discussion เอกสารประกอบการสอน 1. อ.นิปัทมา การะมี
แน
2. อ.สุนิสา โส๊ะอุ

12 Chapter 4 :Signs and Notices
- activity

2 -small group discussion 
- Assignment
- game

เอกสารประกอบการสอน 1. อ.นิปัทมา การะมี
แน
2. อ.สุนิสา โส๊ะอุ

13 Chapter 4 :Signs and Notices
-presentation

2 presentation เอกสารประกอบการสอน 1. อ.นิปัทมา การะมี
แน



2. อ.สุนิสา โส๊ะอุ

14 Chapter 5 Reading short paragraphs
-Carlys family
-Spider webs
-Robort free
-Material
-Fruit fry fix

2 -Whole-class Discussion
- game

เอกสารประกอบการสอน 1. อ.นิปัทมา การะมี
แน
2. อ.สุนิสา โส๊ะอุ

15 Chapter 5 Reading short paragraphs
- individual reading

2 - activity
- game

เอกสารประกอบการสอน 1. อ.นิปัทมา การะมี
แน
2. อ.สุนิสา โส๊ะอุ

16 - review chapter 4-5 
- quize

2 small group discussion เอกสารประกอบการสอน 1. อ.นิปัทมา การะมี
แน
2. อ.สุนิสา โส๊ะอุ

17, 18 สอบปลายภาค

2. แผนการประเมนิผลการเรยีนรู ้

กจิกรร
มที

ผลการเรยีนรู ้ วธิกีารประเมนิ สัปดาหป์ระเ
มนิ

สัดส่วนของก
ารประเมนิผล

1 ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม

1. การปฏบิตัตินตามกรอบระเบยีบ ขอ้บงัค ั
บของสถาบนั และสงัคม
2. การแสดงออกถงึการมวีนิยัในการเรยีน 
ตรงตอ่เวลา ซอืสตัยส์จุรติ ขยนั อดทน แล
ะสูง้าน
3. การแสดงออกถงึการเคารพสทิธแิละรบั
ฟงัความคดิเห็นของผูอ้นื รวมทงัเคารพใน
คุณคา่และศกัดศิรขีองความเป็นมนุษย์
4. การแสดงออกถงึการมจีติอาสา และจติสํานึก
สาธารณะ
5. รักและภูมใิจในสถาบัน ทอ้งถนิ มจีติสํานึกใ
นการอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม สงิแวดลอ้ม และภู
มปัิญญาทอ้งถนิ

สังเกตพฤตกิรรมทงัในและหอ้งเรยีน การมอบหมายงาน การส่งง
าน การทํางานรว่มกบัผูอ้นื การสอบถามจากอาจารยผ์ูส้อนในหลั
กสูตรและเพอืนรว่มชนัของผูเ้รยีน

ตลอดภาคกา
รศกึษา

5

2 ดา้นความรู ้

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการเขา้ถงึ
แหล่งการเรยีนรู ้
2. การแสดงออกถงึความสามารถในการบรูณาก
ารความรู ้และการประยกุตค์วามรู ้
3. มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกยีวกบัหลกักา
รและทฤษฎทีสีาํคญัในเนอืหาของหมวดวชิ
าศกึษาทวัไป

การสอบกลางภาคและปลายภาค 10/17-18 50

3 ดา้นทกัษะทางปัญญา

1. สามารถใชท้กัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ 
คดิวเิคราะห ์คดิเชงิเหตุผล และคดิ เชงิบรูณาก
าร ในชวีติประจําวันไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
2. มคีวามคดิรเิรมิสรา้งสรรค ์เพอืสรา้งประโยช
น์ต่อตนเองและสังคมได ้

สังเกตพฤตกิรรมทงัในและหอ้งเรยีน การมอบหมายงาน การส่งง
าน การทํางานรว่มกบัผูอ้นื และการมสี่วนรว่มในการคดิวเิคราะหใ์
นการตอบคําถามหรอืแสดงความคดิเห็น

ตลอดภาคกา
รศกึษา

10

4 ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและ
ความรบัผดิชอบ

1. สามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้นืได ้ทงัในฐาน
ะผูนํ้าและสมาชกิกลุม่
2. มคีวามรบัผดิชอบตอ่บทบาทหนา้ทขีอง

สังเกตพฤตกิรรมทงัในและหอ้งเรยีน การมอบหมายงาน การส่งง
าน การทํางานรว่มกบัผูอ้นื การสอบถามจากระหวา่งเรยีน

ตลอดภาคกา
รศกึษา

10



ตนเอง ทงัตอ่ตนเอง ตอ่ผูอ้นื และตอ่สงัคม
3. แสดงออกถงึการมปีฏสิัมพันธท์ดีใีนสังคมพ
หวุัฒนธรรม

5 ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสอืส
าร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการใช้
ภาษาเพอืการสอืสาร
2. การแสดงออกถงึความสามารถในการติ
ดตอ่สอืสาร โดยใชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่งเหม
าะสม
3. การแสดงออกถงึความสามารถในการวเิคราะ
หต์ัวเลข แปรผล และนําเสนอขอ้มลูไดอ้ยา่งเห
มาะสม และใชเ้ป็นพนืฐานแกปั้ญหาและการตัด
สนิใจในชวีติประจําวัน
4. การแสดงออกถงึการมทีกัษะการใชเ้ทคโนโ
ลยสีารสนเทศในการสบืคน้ขอ้มลู เพอืการแสว
งหาความรู ้

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 8/13 20

หมวดท ี6 ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน

1. ตําราและเอกสารหลกั

- 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.

2. เอกสารและขอ้มลูสาํคญั

http://englishforeveryone.org/Topics/Reading-Comprehension.htm

3. เอกสารและขอ้มลูแนะนํา

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

หมวดท ี7 การประเมนิและปรบัปรุงการดําเนนิการของรายวชิา

1. กลยทุธก์ารประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษา

- การสนทนากลุ่มและทํากจิกรรมระหวา่งผูส้อนและผูเ้รยีน
- การสังเกตการณ์จากพฤตกิรรมของผูเ้รยีน
- แบบประเมนิผูส้อน และแบบประเมนิรายวชิา

2. กลยทุธก์ารประเมนิการสอน

- การสังเกตการณ์สอนของผูร้ว่มทมีการสอน
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมนิการเรยีนรู ้

3. การปรบัปรงุการสอน

หลังจากผลการประเมนิการสอนในขอ้ 2 จงึมกีารปรับปรงุการสอน โดยการจัดกจิกรรมในการระดมสมอง และหาขอ้มลูเพมิเตมิในการปรับปรงุการสอน
ดังนี
- การวจัิยในชนัเรยีน

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธขิองนกัศกึษาในรายวชิา



4.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูข้ณะนกัศกึษายงัไมส่าํเร็จการศกึษา

ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวชิา มกีารทวนสอบผลสัมฤทธใินรายหวัขอ้ ตามทคีาดหวังจากการเรยีนรูใ้นวชิา ไดจ้ากการสอบถามนักศกึษา
หรอืการสุ่มตรวจผลงานของนักศกึษา หลังจากการออกผลการเรยีนรายวชิา มกีารทวนสอบผลสัมฤทธโิดยรวมในวชิาดังนี
การทวนสอบการใหค้ะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศกึษา โดยอาจารยอ์นื หรอืผูท้รงคุณวฒุ ิทไีมใ่ชอ่าจารยป์ระจําหลักสูตร
มกีารตังคณะกรรมการในสาขาวชิา ตรวจสอบผลการประเมนิการเรยีนรูข้องนักศกึษา โดยตรวจขอ้สอบ ผลงาน วธิกีารใหค้ะแนนสอบ
และการใหค้ะแนนพฤตกิรรม

4.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูห้ลงัจากนกัศกึษาสาํเร็จการศกึษา

หลังจากนักศกึษาสําเร็จการศกึษา จะมกีารประเมนิคุณภาพของหลักสูตร โดยสอบถามความพรอ้มและความรูจ้ากสาขาทเีรยีน
รวมทงัสาขาอนื ๆ ทกํีาหนดในหลักสูตร ทเีกยีวเนืองกบัการประกอบอาชพีของบัณฑติ
รวมทงัเปิดโอกาสใหเ้สนอขอ้คดิเห็นในการปรับหลักสูตรใหด้ยีงิขนึดว้ย
นอกจากนันประเมนิจากตําแหน่งและความกา้วหนา้ในสายงานของบัณฑติ
และประเมนิจากความเห็นจากผูท้รงคุณวฒุภิายนอกทมีาประเมนิหลักสูตร หรอืเป็นอาจารยพ์เิศษ ต่อความพรอ้มของนักศกึษาในการเรยีน
และคุณสมบัตอินื ๆ ทเีกยีวชอ้งกบักระบวนการเรยีนรู ้และการพัฒนาองคค์วามรูข้องนักศกึษา

5. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวชิา

จากผลการประเมนิ และทวนสอบผลสัมฤทธปิระสทิธผิลรายวชิา ไดม้กีารวางแผนการปรับปรงุการสอนและรายละเอยีดวชิา เพอืใหเ้กดิคุณภาพมากขนึ
ดังนี
- ปรับปรงุรายวชิาทกุ 3 ปี หรอืตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธติามขอ้ 4
- เปลยีนหรอืสลับอาจารยผ์ูส้อน เพอืใหนั้กศกึษามมีมุมองในเรอืงการประยกุตค์วามรูน้ีกบัปัญหาทมีาจากงานวจัิยของอาจารย์

หมวดอนืๆ
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