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รายละเอยีดของรายวชิา
 

ชอืสถาบนัอดุมศกึษา มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา
คณะ/ภาควชิา คณะครุศาสตร์
 

หมวดท ี1 ขอ้มลูทวัไป

1. รหสัและชอืรายวชิา

2100106 ภาษาองักฤษเพอืพัฒนาการอา่นและการเขยีน
English for Reading and Writing Development

2. จํานวนหน่วยกติ

2 (1-2-3)

3. หลกัสตูรและประเภทของรายวชิา

ครศุาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาองักฤษและเทคโนโลยกีารศกึษา

4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน

อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา อ.จติสุดา ละอองผล

อาจารยผ์ูส้อน อ.จติสุดา ละอองผล

5. ภาคการศกึษา / ชนัปีทเีรยีน

1 / 2559

6. รายวชิาทตีอ้งเรยีนมาก่อน (Pre-requisite) (ถา้ม)ี

-

7. รายวชิาทตีอ้งเรยีนพรอ้มกนั (Co-requisites) (ถา้ม)ี

-

8. สถานทเีรยีน

กลุ่ม หอ้งเรยีน วัน เวลา อาจารยผ์ูส้อน สาขาทสีอน

1 [04-303] องัคาร 9:00 - 12:00 อ.จติสุดา ละอองผล ภาษาองักฤษและเทคโนโลยกีารศกึษา

9. วนัทจีดัทาํหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาครงัลา่สดุ

วันทจัีดทํา/ปรับปรงุรายละเอยีดรายวชิา : 20 ก.ค. 59

หมวดท ี2 จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์

1. จุดมุง่หมายของรายวชิา

1. นักศกึษาสามารถพัฒนาในทกัษะการอา่นและการเขยีนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและหลากหลาย
2.นักศกึษาสามารถสอืสารในโอกาสต่างๆ ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง เหมาะสม
3.นักศกึษาสามารถเขา้ใจหลักการอา่นและเขยีนภาษาองักฤษไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวชิา

1. เพอืใหนั้กศกึษาสามารถเรยีนรูไ้ดค้รอบคลุมตรงตามวัตถปุระสงคข์องหลักสูตร 2. เพอืใหก้ารจัดการเรยีนการสอนมปีระสทิธภิาพมากยงิขนึ 3.
เพอืใหนั้กศกึษามคีวามพรอ้มในการเขา้สู่ตลาดแรงงาน

หมวดท ี3 ลกัษณะและการดําเนนิการ

1. คําอธบิายรายวชิา



พัฒนาการอา่นภาษาองักฤษเพอืใหส้ามารถอา่นจับใจความงานหลากหลายสาขาไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
และพัฒนาทกัษะการเขยีนโดยเนน้การเขยีนภาษาองักฤษทถีกูรปูแบบและหนา้ทเีพอืนําไปใชป้ระโยชน์ทงัดา้นการศกึษาและอาชพี เชน่ การเขยีนจดหมาย
การกรอกใบสมคัร การเขยีนรายงาน เป็นตน้

2. จํานวนชวัโมงทใีชต้อ่ภาคการศกึษา

ภาคทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดว้ยตนเอง กจิกรรมเพมิเตมิ

15 30 45 -

3. จํานวนชวัโมงตอ่สปัดาหท์อีาจารยใ์หค้ําปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแก่นกัศกึษาเป็นรายบุคคล

2

หมวดท ี4 การพฒันาผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษา

1. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การปฏบิตัตินตามกรอบระเบยีบ ขอ้บงัคบัข
องสถาบนั และสงัคม

ผูส้อนและผูเ้รยีนกําหนดขอ้ตกลงรว่มกนัในการปฏบิัตตินที
ดใีนสัปดาหท์ ี1 โดยยดึถอืเป็นขอ้ปฏบิัตติลอดภาคการศกึ
ษา

สังเกตพฤตกิรรมทงัในและหอ้งเรยีน การมอบหมายงาน การ
ส่งงาน การทํางานรว่มกบัผูอ้นื การสอบถามจากอาจารยผ์ูส้
อนในหลักสูตรและเพอืนรว่มชนัของผูเ้รยีน

2. การแสดงออกถงึการมวีนิยัในการเรยีน ตรง
ตอ่เวลา ซอืสตัยส์จุรติ ขยนั อดทน และสูง้าน

ผูส้อนเป็นตัวอยา่งทดีใีนเรอืงการมวีนัิยตรง ต อเวลา ซอืสั
ตย  เสยีสละ รับผดิชอบต อตนเองและสังคมพรอ้มทงัยกตั
วอยา่งบคุคลทปีฏบิัตตินเป็นแบบอยา่งทดีใีหนั้กศกึษาเขา้ใ
จได ้

สังเกตพฤตกิรรม

3. การแสดงออกถงึการเคารพสทิธแิละรบัฟงั
ความคดิเห็นของผูอ้นื รวมทงัเคารพในคุณคา่
และศกัดศิรขีองความเป็นมนุษย์

เปิดโอกาสใหนั้กศกึษามสี่วนรว่มในการแสดงความคดิเห็น สังเกตพฤตกิรรม

4. การแสดงออกถงึการมจีติอาสา และจติสํานึกสา
ธารณะ

5. รักและภูมใิจในสถาบัน ทอ้งถนิ มจีติสํานึกในกา
รอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม สงิแวดลอ้ม และภูมปัิญญา
ทอ้งถนิ

 

2. ดา้นความรู ้

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการเขา้ถงึแหล่
งการเรยีนรู ้

2. การแสดงออกถงึความสามารถในการบรูณาการ
ความรู ้และการประยกุตค์วามรู ้

3. มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกยีวกบัหลกัการแล
ะทฤษฎทีสีาํคญัในเนอืหาของหมวดวชิาศกึษา
ทวัไป

1)การถา่ยทอดเนือหา บรรยาย
2)การสอบ

การสังเกตการมสี่วนรว่มของนักศกึษาในชนัเรยีน การซักถา
มเพอืทดสอบความเขา้ใจ การสอบยอ่ย การสอบกลางภาคแ
ละปลายภาค

 

3. ดา้นทกัษะทางปัญญา

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. สามารถใชท้กัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญา
ณ คดิวเิคราะห ์คดิเชงิเหตุผล และคดิ เชงิบูร
ณาการ ในชวีติประจําวนัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิา
พ

1)การมอบหมายงานทมีเีนือหาเกยีวขอ้งกบัชวีติประจําวันซงึ
นักศกึษาสามารถนําความรูท้ไีดรั้บไปใชป้ระโยชน์ไดใ้นอนา
คต

การสังเกต การประเมนิผลชนิงานทมีอบหมาย การนําเสนอง
าน

2. มคีวามคดิรเิรมิสรา้งสรรค ์เพอืสรา้งประโยชน์ต่
อตนเองและสังคมได ้

 

4. ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ



ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. สามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้นืได ้ทงัในฐานะผู ้
นําและสมาชกิกลุม่

ปลูกฝังและยกตัวอยา่งคุณลักษณะของการใชท้กัษะการสอื
สารทดีเีพอืสามารถดํารงชวีติในสังคมปัจจุบันได ้

สังเกต การซักถาม

2. มคีวามรบัผดิชอบตอ่บทบาทหนา้ทขีองตนเ
อง ทงัตอ่ตนเอง ตอ่ผูอ้นื และตอ่สงัคม

1)สนับสนุนใหนั้กศกึษาแสดงความคดิเห็นในทางทถีกูในปร
ะเด็นต่างๆทเีกยีวขอ้งกบัเนือหาและสถานการณ์ในสังคมปัจ
จุบันทน่ีาจะเกดิประโยชน์ได ้
2)การมอบหมายงาน

สังเกต

3. แสดงออกถงึการมปีฏสิัมพันธท์ดีใีนสังคมพหวุั
ฒนธรรม

 

5. ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสอืสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการใชภ้า
ษาเพอืการสอืสาร

1)การมอบหมายงานใหนั้กศกึษาคน้ควา้
2)การรว่มอภปิราย

การสังเกต การนําเสนองาน การแสดงความคดิเห็น การซัก
ถามขอ้สงสัย

2. การแสดงออกถงึความสามารถในการตดิต่
อสอืสาร โดยใชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่งเหมาะสม

1)มอบหมายงาน สังเกต

3. การแสดงออกถงึความสามารถในการวเิคราะหต์ั
วเลข แปรผล และนําเสนอขอ้มลูไดอ้ยา่งเหมาะสม
และใชเ้ป็นพนืฐานแกปั้ญหาและการตัดสนิใจในชวีิ
ตประจําวัน

4. การแสดงออกถงึการมทีกัษะการใชเ้ทคโนโลยสี
ารสนเทศในการสบืคน้ขอ้มลู เพอืการแสวงหาควา
มรู ้

 

หมวดท ี5 แผนการสอนและการประเมนิผล

1. แผนการสอน

สัปดาหท์ี หวัขอ้/รายละเอยีด จํานวนชั
วโมง

กจิกรรมการเรยีนการสอน สอืทใีช ้ ผูส้อน

1 Introduction to the course
Pre-test
Using Dictionaries

3 แนะนําตัวเอง ซักถาม ชแีจงขอ้ต
กลงรว่มกนั ทดสอบกอ่นเรยีน

ดคิชนันารี
Power point
เอกสารประกอบการสอน

อ.จติสุดา ละอองผล

2 Using Dictionaries (continued)
Multiple Meaning Words

3 บรรยาย แบบฝึกหดั Power point
เอกสารประกอบการสอน
ดคิชนันารี

อ.จติสุดา ละอองผล

3 Multiple Meaning Words (continued)
How to guess the meaning of an unknown wo
rd

3 บรรยาย แบบฝึกหดั Power point
เอกสารประกอบการสอน
ดคิชนันารี

อ.จติสุดา ละอองผล

4 Reading and Describing Signs/ Advertiseme
nts

3 บรรยาย แบบฝึกหดั Power point
เอกสารประกอบการสอน

อ.จติสุดา ละอองผล

5 Reading articles 3 บรรยาย อภปิราย ซักถามแบบฝึก
หดั ทดสอบ

Power point
เอกสารประกอบการสอน

อ.จติสุดา ละอองผล

6 Reading Headlines and News 3 บรรยาย อภปิราย ซักถามแบบฝึก
หดั ทดสอบ

Power point
เอกสารประกอบการสอน

อ.จติสุดา ละอองผล

7 Filling Application Forms 3 บรรยาย อภปิราย ซักถาม แบบฝึ
กหดั ทดสอบ

Power point
เอกสารประกอบการสอน

อ.จติสุดา ละอองผล

8 Sentence writing
-Subject-Verb Agreement
-Pronouns

3 บรรยาย อภปิราย ซักถาม แบบฝึ
กหดั

Power point
เอกสารประกอบการสอน

อ.จติสุดา ละอองผล

9 Sentence writing
-Pronouns

3 บรรยาย อภปิราย ซักถาม แบบฝึ
กหดั

Power point
เอกสารประกอบการสอน

อ.จติสุดา ละอองผล



10 สอบกลางภาค

11 Sentence writing (cont.)
-Pronouns

3 บรรยาย อภปิราย ซักถาม แบบฝึ
กหดั

Power point
เอกสารประกอบการสอน

อ.จติสุดา ละอองผล

12 Writing a CV 3 บรรยาย แบบฝึกหดั Power point
เอกสารประกอบการสอน

อ.จติสุดา ละอองผล

13 Writing a Job Letter 3 บรรยาย แบบฝึกหดั Power point
เอกสารประกอบการสอน

อ.จติสุดา ละอองผล

14 Writing an Email 3 บรรยาย แบบฝึกหดั Power point
เอกสารประกอบการสอน

อ.จติสุดา ละอองผล

15 Writing a Report 3 บรรยาย แบบฝึกหดั Power point
เอกสารประกอบการสอน

อ.จติสุดา ละอองผล

16 Course Review
Course Evaluation

3 ทบทวน ถาม/ตอบ
ประเมนิผูส้อน

Power point
เอกสารประกอบการสอน

อ.จติสุดา ละอองผล

17, 18 สอบปลายภาค

2. แผนการประเมนิผลการเรยีนรู ้

กจิกรรม
ที

ผลการเรยีนรู ้ วธิกีารประเมนิ สัปดาหป์ระเมนิ สัดส่วนของการ
ประเมนิผล

1 ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม

1. การปฏบิตัตินตามกรอบระเบยีบ ขอ้บงัคบัขอ
งสถาบนั และสงัคม
2. การแสดงออกถงึการมวีนิยัในการเรยีน ตรงต่
อเวลา ซอืสตัยส์จุรติ ขยนั อดทน และสูง้าน
3. การแสดงออกถงึการเคารพสทิธแิละรบัฟงัคว
ามคดิเห็นของผูอ้นื รวมทงัเคารพในคุณคา่และ
ศกัดศิรขีองความเป็นมนุษย์
4. การแสดงออกถงึการมจีติอาสา และจติสํานึกสาธา
รณะ
5. รักและภูมใิจในสถาบัน ทอ้งถนิ มจีติสํานึกในการอ
นุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม สงิแวดลอ้ม และภูมปัิญญาทอ้ง
ถนิ

สังเกตพฤตกิรรมทงัในและหอ้งเรยีน การมอบหมายงาน การส่งงาน การ
ทํางานรว่มกบัผูอ้นื การสอบถามจากอาจารยผ์ูส้อนในหลักสูตรและเพอืน
รว่มชนัของผูเ้รยีน

ตลอดภาคการ
ศกึษา

5%

2 ดา้นความรู ้

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการเขา้ถงึแหล่ง
การเรยีนรู ้
2. การแสดงออกถงึความสามารถในการบรูณาการคว
ามรู ้และการประยกุตค์วามรู ้
3. มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกยีวกบัหลกัการและ
ทฤษฎทีสีาํคญัในเนอืหาของหมวดวชิาศกึษาทวัไ
ป

การสังเกตการมสี่วนรว่มของนักศกึษาในชนัเรยีน การซักถามเพอืทดสอ
บความเขา้ใจ การสอบยอ่ย การสอบกลางภาคและปลายภาค

สัปดาหท์1ี, 5, 
7, 10, 17/18

55%

3 ดา้นทกัษะทางปัญญา

1. สามารถใชท้กัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ 
คดิวเิคราะห ์คดิเชงิเหตุผล และคดิ เชงิบูรณาก
าร ในชวีติประจําวนัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
2. มคีวามคดิรเิรมิสรา้งสรรค ์เพอืสรา้งประโยชน์ต่อต
นเองและสังคมได ้

การสังเกต การประเมนิผลชนิงานทมีอบหมาย การนําเสนองาน สัปดาหท์3ี, 9-
16

30%

4 ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความร ั
บผดิชอบ

1. สามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้นืได ้ทงัในฐานะผูนํ้า
และสมาชกิกลุม่
2. มคีวามรบัผดิชอบตอ่บทบาทหนา้ทขีองตนเอ
ง ทงัตอ่ตนเอง ตอ่ผูอ้นื และตอ่สงัคม
3. แสดงออกถงึการมปีฏสิัมพันธท์ดีใีนสังคมพหวุัฒน
ธรรม

สังเกต การซักถาม ตลอดภาคการ
ศกึษา

5%

5 ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสอืสาร แ
ละการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการใชภ้าษ

การสังเกต การนําเสนองาน การแสดงความคดิเห็น การซักถามขอ้สงสัย สัปดาหท์1ี3 5%



าเพอืการสอืสาร
2. การแสดงออกถงึความสามารถในการตดิตอ่สื
อสาร โดยใชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่งเหมาะสม
3. การแสดงออกถงึความสามารถในการวเิคราะหต์ัวเ
ลข แปรผล และนําเสนอขอ้มลูไดอ้ยา่งเหมาะสม แล
ะใชเ้ป็นพนืฐานแกปั้ญหาและการตัดสนิใจในชวีติประ
จําวัน
4. การแสดงออกถงึการมทีกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีาร
สนเทศในการสบืคน้ขอ้มลู เพอืการแสวงหาความรู ้

หมวดท ี6 ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน

1. ตําราและเอกสารหลกั

-

2. เอกสารและขอ้มลูสาํคญั

Langan, John.(1998). Sentence Skills: A Workbook for Writers. McGraw-Hill

3. เอกสารและขอ้มลูแนะนํา

- http://e-book.ram.edu/e-book/inside/html/link.asp?ID=EN 
-http://e4thai.com/e4e/

หมวดท ี7 การประเมนิและปรบัปรุงการดําเนนิการของรายวชิา

1. กลยทุธก์ารประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษา

-ใหนั้กศกึษาประเมนิและแสดงขอ้คดิเห็นและขอ้เสนอแนะในรายวชิา
-ใหนั้กศกึษาประเมนิอาจารยผ์ูส้อน

2. กลยทุธก์ารประเมนิการสอน

-อาจารยผ์ูส้อนทนทวนการสอนของตนเองโดยยดึกบักบัม.ค.อ.3ทวีางไว ้
-สังเกตผูเ้รยีนระหวา่งทําการสอน
-พจิารณาจากผลการสอบ

3. การปรบัปรงุการสอน

-ผูส้อนพจิารณาจากผลการประเมนิการสอน ผลสอบและขอ้คดิเห็นของผูเ้รยีน
-ปรับปรงุเนือหารายวชิาในครังต่อไป

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธขิองนกัศกึษาในรายวชิา

4.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูข้ณะนกัศกึษายงัไมส่าํเร็จการศกึษา

กําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธกิารเรยีนรูข้องนักศกึษาเป็นส่วนหนึงของระบบประกนัคุณภาพภายในของสถาบันอดุมศกึษาทจีะตอ้งทําความเขา้ใจตรงกนัทงัสถาบัน
และนําไปดําเนินการจนบรรลุ ผลสัมฤทธ ิซงึผูป้ระเมนิภายนอกสามารถตรวจสอบได ้
การทวนสอบในระดับรายวชิาควรใหนั้กศกึษาประเมนิการเรยีนการสอนในระดับรายวชิามคีณะกรรมการพจิารณาความเหมาะสมของขอ้สอบใหเ้ป็นไปตามแผนการสอน
มกีารประเมนิขอ้สอบโดยคณะกรรมการ
การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําไดโ้ดยมรีะบบประกนัคุณภาพภายในสถาบัน การศกึษา ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูแ้ละรายงานผล

4.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูห้ลงัจากนกัศกึษาสาํเร็จการศกึษา

การกําหนดวธิกีารทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูข้องนักศกึษา ควรเนน้การทําวจัิยผลสัมฤทธขิองการประกอบอาชพีของบัณฑติททํีาอยา่งต่อเนือง
และนําผลวจัิยทไีดย้อ้นกลับมาปรับปรงุกระบวนการการเรยีนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทงัการประเมนิคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงาน
โดยการวจัิยอาจจะดําเนินการดังตัวอยา่งต่อไปนี
(1) ภาวะการมงีานทําของบัณฑติ ประเมนิจากบัณฑติแต่ละรุน่ทจีบการศกึษา ในดา้นของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นต่อความรู ้ความสามารถ
ความมนัใจของบัณฑติ การประกอบอาชพี
(2) การสํารวจขอ้มลูจากผูป้ระกอบการ โดยการขอเขา้สัมภาษณ์หรอืการส่งแบบสอบถาม
เพอืประเมนิความพงึพอใจในบัณฑติทจีบการศกึษาและเขา้ทํางานในสถานประกอบการนัน ๆ ทกุปี
(3) การประเมนิตําแหน่ง และ/หรอื ความกา้วหนา้ในสายงานของบัณฑติ
(4) การประเมนิจากสถานศกึษาอนื โดยการส่งแบบสอบถาม หรอืสอบถามเมอืมโีอกาสถงึระดับความพงึพอใจในดา้นความรู ้ความพรอ้ม และคุณสมบัตดิา้นอนื
ๆ ของบัณฑติทจีบการศกึษาและเขา้ศกึษาต่อในสถานศกึษานัน ๆ 
(5) การประเมนิจากบัณฑติทไีปประกอบอาชพี ในแงข่องความพรอ้ม ความรูจ้ากสาขาวชิาทเีรยีน และความรูด้า้นอนื ๆ
ทกํีาหนดในหลักสูตรทเีกยีวเนืองกบัการประกอบอาชพีของบัณฑติ รวมทงัเปิดโอกาสใหเ้สนอขอ้คดิเห็นในการปรับปรงุหลักสูตรใหด้ยีงิขนึดว้ย
(6) ความเห็นจากผูท้รงคุณวฒุภิายนอกทมีาประเมนิหลักสูตรหรอืมาเป็นอาจารยพ์เิศษ ต่อความพรอ้มของนักศกึษาในการเรยีน และคุณสมบัตอินื ๆ
ทเีกยีวขอ้งกบักระบวนการเรยีนรูแ้ละการพัฒนาองคค์วามรูข้องนักศกึษา
(7) ผลงานของนักศกึษาทวีัดเป็นรปูธรรมได ้

5. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวชิา

-ปรับปรงุเนือหารายวชิาตามขอ้มลูทไีดรั้บจากการประเมนิตามความเหมาะสม
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