
   มคอ. 3 

รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
คณะ ........... มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ........ ภาควิชา……-……………………  
 

หมวดที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
 
1. รหัสและชื่อรายวิชา  
 2100105 Development of Speaking and Reading Skills in English 
           การพัฒนาทักษะการพูดและอ่านภาษาอังกฤษ 
2. จ านวนหน่วยกิต 
 2 หน่วยกิต (1-2-3) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 หลักสูตร......-……………….  สาขาวิชา ................ -…………   
 หลายหลักสูตร (กรณีท่ีเป็นรายวิชาศึกษาท่ัวไป วิชาเลือกเสรี ที่เปิดสอนให้หลายหลักสูตร) 

ประเภทของรายวิชา 
  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    บังคับ     เลือก 
                      ในกลุ่มวิชา   ภาษาและการสื่อสาร 
       มนุษยศาสตร์ 
       สังคมศาสตร์ 
       คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 หมวดวิชาเฉพาะ  

ในกลุ่มวิชา  แกน   บังคับ   เลือก 
      เฉพาะด้าน   บังคับ   เลือก 
      พ้ืนฐานวิชาชีพ  บังคับ    เลือก 
      ชีพ    บังคับ    เลือก 
     เอก    บังคับ    เลือก 
      โท    บังคับ    เลือก 
      อ่ืนๆ  (ระบุ) …………………..……………… 
  หมวดวิชาเลือกเสรี 
 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 1.อาจารย์สุนิสา โส๊ะอุ 
      
 อาจารย์ผู้สอน   1.อาจารย์อิน หนูจุล 
     2. อาจารย์สุนิสา โส๊ะอุ 
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5. ภาคการศึกษา  /ชั้นปีที่เรียน 

ภาคการศึกษาท่ี    2   ชั้นปีที่ 2 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite( (ถ้าม)ี   

  ไม่มี 
   รายวิชา  
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites( (ถ้าม)ี 
    ไม่มี 
    รายวิชา  
8. สถานที่เรียน   
     คณะ     มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
   วันที่จัดท ารายวิชา    วันที่ 29..  เดือน ...ธันวาคม ..พ.ศ .2557 
   วันที่ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด  วันที่ ... 29..  เดือน ...ธันวาคม ..พ.ศ .2557 
  
 

หมวดที่  2   จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 เพ่ือพัฒนาทักษะการพูดและอ่านภาษอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการพูดท้ังรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
การน าเสนอหน้าชั้น และฝึกการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ การอ่านจับใจความ อ่านหนังสือพิมพ์ โฆษณา เว็บไซต์ 
2 .วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  

1. เพ่ิมศักยภาพนักศึกษาในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในระดับเบื้องต้น  
2. พัฒนาทักษะทั้ง 4 เพ่ือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

 3. เพ่ิมความสามารถในการแสดงความคิดเห็นและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 

หมวดที่  3   ลักษณะและการด าเนินการ 
 
1. ค าอธิบายรายวิชา  
 การพัฒนาทักษะการพูดและอ่านภาษอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการพูดท้ังรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
การน าเสนอหน้าชั้น และฝึกการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ การอ่านจับใจความ อ่านหนังสือพิมพ์ โฆษณา เว็บไซต์ 
 
  The development of effective speaking and reading skills in English. Speaking skills will 
be practiced both individually and in group. Presentation in class of the assigned tasks id also 
required. Practice comprehension, newspaper, advertisement and website reading.  
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2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วยตนเอง สอนเสริม 

…15…ชั่วโมง/ภาค
การศึกษา 

30…ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 
…45 ชั่วโมง/ภาค

การศึกษา 
…0…ชั่วโมง/ภาค

การศึกษา 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
  …1……… ชั่วโมง/สัปดาห์ 

 
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 
ผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวังจะพัฒนานักศึกษา 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 

คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
1.1.ปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบของ
องค์กรและสังคม 
1.2. การแสดงออกถึงการมีวินัยตรง 
ต่อเวลา ซื่อสัตย์  เสียสละ 
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
1.3.การแสดงออกภาวะความเป็นผู้
น าและผู้ตามที่ดีพร้อมมีจิต
สาธารณะ 
1.4.การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิ
และรับฟงความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
1.5.มีความรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณ
และคุณธรรมต่อวิชาชีพวิชาชีพ 

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

สังเกตพฤติกรรมทั้งในและห้องเรียน 
การมอบหมายงาน การส่งงาน การ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน การสอบถาม
จากอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรและ
เพ่ือนร่วมชั้นของผู้เรียน 

 
2. ความรู้ 

ความรู้ที่ต้องได้รับ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
1.สามารถปฏิบัติงานโดยใช้ทักษะ
ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บูรณา
การความรู้และประยุกต์ใช้ให้เกิดประ

1)การถ่ายทอดเนื้อหา บรรยาย 
2)การสอบ 

การสังเกตการมีส่วนร่วมของ
นักศึกษาในชั้นเรียน การซักถามเพ่ือ
ทดสอบความเข้าใจ การสอบย่อย 
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โยชน์ต่อตนเองครอบครัว ชุมชน และ
สังคม 
2.แสดงออกถึงการมีความรู้้ในการใช้้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา
ทักษะด้านภาษาได้ 
3.สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้้องตาม
หลักคิด ทฤษฎี ตลอดจนบูรณาการ
ความรู้ในสาขาวิชาชีพภาษาอังกฤษ
และน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิด 
ประโยชน์ต่อตนเองครอบครัว ชุมชน 
และสังคม 
4.สามารถใช้องค์ความรู้ด้านภาษา
ปฏิบัติงานในลักษณะที่เป็นองค์รวม 
โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมกับองค์กร
เพ่ือพัฒนางาน 

การสอบกลางภาคและปลายภาค 

 
3 .ทักษะทางปัญญา 

ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
1.แสดงออกถึงความรอบรู้้เท่าทัน
สถานการณ์ในปััจจุบัน 
2.แสดงออกถึงการประยุกต์ใช้หลัก
วิชาและความคิดเชิงสร้างสรรค์ 
3.แสดงออกถึงกระบวนการคิด
วิคราะห์ทางภาษาและความรู้ใหม่ๆ  
4.แสดงออกถึงความสามารถในการ
ใช้ทักษะทางภาษากับศาสตร์แขนง
อ่ืนๆ 
5.มีความเข้าใจในการใช้นวัตกรรม
ทางภาษาให้เหมาะสมกับสภาพทาง
สังคมในปจจุบัน 

1)การมอบหมายงานแปลที่มีเนื้อหา
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันซึ่ง
นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้รับ
ไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต 
2)การซักถาม 
 

การสังเกต การประเมินผลชิ้นงานที่
มอบหมาย การน าเสนองาน 

 
4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
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1.สามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้
อ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรม  
2.สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีมีความ
รับผิดชอบในหน้าที่ของตนและ
สังคม 
3.สามารถเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี 
ตลอดจนสามารถท างานเป็นทีมได้ 
4.สามารถแสดงออกถึงการมีทักษะ
ในการสื่อสารและสามารถแสดง
ความคิดเห็นเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่
สังคมได้อย่างเหมาะสม 

1)ปลูกฝงและยกตัวอย่าง
คุณลักษณะของการใช้ทักษะการ
สื่อสารที่ดีเพื่อสามารถด ารงชีวิตใน
สังคมปจจุบันได้ 
2)เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม
และแสดงความคิดเห็นในทางที่ถูก
ในประเด็นต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับ
เนื้อหาและสถานการณ์ในสังคม
ปจจุบันที่น่าจะเกิดประโยชน์ได้  
3)การมอบหมายงาน  

สังเกต การซักถาม 

 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

1.สามารถวิเคราะห์กลั่นกรอง
และใช้ข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
เหมาะสมมีประสิทธิภาพ 
2.สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสื่อสารและ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ 
ภาษาไทย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข 
สถิติและการแปรผลเพื่อการน าไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
 

1)การมอบหมายงานให้นักศึกษา
ค้นคว้า 
2)การร่วมอภิปราย 

การสังเกต การน าเสนองาน การ
แสดงความคิดเห็น การซักถามข้อ
สงสัย 

 
หมวดที่  5   แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
1. แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน การสอน 

สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 
ผู้สอน 

 
1 Course Introduction  3 Course Orientation 

Pre-test 
อาจารย์อิน หนูจุล 
อาจารย์สุนิสา โส๊ะอุ 
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Students Profile 
2  - Greeting and small talk 

- Leave taking 
- Introducing oneself and 

other people 
 

3 - Lecture  
- Giving Example 
- Sample dialogues 
- Listening and repeat 
- Practice in group 

and in pair 
- Textbook 

อาจารย์อิน หนูจุล 
อาจารย์สุนิสา โส๊ะอุ 

3 Asking  and Giving 
directions 

 

3 - Introducing 
expression  

- Listening and repeat 
- Sample dialogues 
- Practice in group 

and in pair 
- Textbook 

อาจารย์อิน หนูจุล 
อาจารย์สุนิสา โส๊ะอุ 

4 Telephoning and Leaving 
messages 

3 - Introducing 
expression  

- Listening and repeat 
- Sample dialogues 
- Practice in group 

and in pair 
- Textbook  

อาจารย์อิน หนูจุล 
อาจารย์สุนิสา โส๊ะอุ 

5 - Selling and buying 
things 

- Bargaining 
 

3 - Introducing 
expression  

- Listening and repeat 
- Sample dialogues 
- Practice in group 

and in pair 
- Textbook 

อาจารย์อิน หนูจุล 
อาจารย์สุนิสา โส๊ะอุ 

6 Booking various tickets , 
tour and hotel 

 - Introducing 
expression  

- Listening and repeat 
- Sample dialogues 
- Practice in group 

and in pair 

อาจารย์อิน หนูจุล 
อาจารย์สุนิสา โส๊ะอุ 
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- Textbook 
7 Mid-Term Test 2 Test   

8-9  Guessing the meaning of 
unfamiliar words 
- Analyzing word parts 
- Using context clues 
- Using Dictionary 

6 - Analyzing the 
unknown words 

- Doing exercises  
- Explaining kinds of 

context clues and 
how to use 
dictionary 

- Doing exercises  
- Textbook 

 

อาจารย์อิน หนูจุล 
อาจารย์สุนิสา โส๊ะอุ 

10-11  Sentence Reading 
- Understanding 

complicated sentence 
- Sentence interpretation 

and comprehension 
-  

6 - Analyzing 
structures of 
sentences 

- Identifying the 
main idea of the 
sentence 

- Doing exercises  

อาจารย์อิน หนูจุล 
อาจารย์สุนิสา โส๊ะอุ 

12-13  Reading Passages of General 
Ideas 
- Reading for main 

idea 
- Reading for details 

6 - Lecture 
- Practicing 

identifying the 
main idea, details 

อาจารย์อิน หนูจุล 
อาจารย์สุนิสา โส๊ะอุ 

15-16  Reading other kinds of 
Texts 
- Reading newspapers 
- Reading 

advertisement 
- Reading websites 

6 - Reading and 
discussion 

- Reading and 
presentation 

 

อาจารย์อิน หนูจุล 
อาจารย์สุนิสา โส๊ะอุ 

17 Final Test 2 Choice and writing test  
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้  

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมิน 

1.1,1.2,1.3 
 
 
 
 
 

สังเกตพฤติกรรมทั้งในและ
ห้องเรียน การมอบหมาย
งาน การส่งงาน การท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน การสอบถาม
จากอาจารย์ผู้สอนใน
หลักสูตรและเพ่ือนร่วมชั้น
ของผู้เรียน 

ตลอดภาคการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

10% 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 การสังเกตการมีส่วนร่วม
ของนักศึกษาในชั้นเรียน 
การซักถามเพ่ือทดสอบ
ความเข้าใจ การสอบย่อย 
การสอบกลางภาคและ
ปลายภาค 

ตลอดภาคการศึกษา 
 

50% 

3.1 การสังเกต การประเมินผล
ชิ้นงานที่มอบหมาย การ
น าเสนองาน 

สัปดาห์ที่ 8-10 และ 12-
13  
 

10% 

4.1,4.2 สังเกต การซักถามและการ
ท ากิจกรรมกลุ่มรวมถึงการ
ร่วมอภิปรายและเสนอ
ความคิดเห็นในชั้นเรียน 

สัปดาห์ที่ 2-4 และ 14-15  
 

10% 

5.1,5.2 การสังเกต การน าเสนอ
งาน การแสดงความคิดเห็น 
การซักถามข้อสงสัยและ
การน าเสนองานผ่านการใช้
เทคโนโลยีต่างๆ 

สัปดาห์ที่ 5-7 และ 8-10  
 

20% 

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1. ต าราและเอกสารหลัก 
           Nujool, In, Development of Speaking and Reading Skills, (a complication), Yala Rajbhat 
University, 2014. 
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 Chalermpatarahul, Chuencheewee, et.al., Systematic Reading 1, Thammasart University 
press, 2009. 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
  สมุทร เซ็นเชาวนิช, Techniques for English Reading Skill and Comprehension Development 
for Thai Students, มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์, 2545 
 Panawas, Sompoet, Paragraph Reading Strategies, Yala Rajbhat University, 2001 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

 U-tantada, Siribuppa, Speak English for ASEAN, Interlectuals, 2013 
หมวดที ่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็น
จากนักศึกษาได้ดังนี้ 

- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 

- ขอเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด/ facebook ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดท าเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
- การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน 
- ผลการสอบ 

      - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
 
3. การปรับปรุงการสอน 

หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง 
และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 

- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
          - การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้
ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบ
ย่อยหรือการน าเสนองาน มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 

- การทวนสอบ การให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงาน/การน าเสนองานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่นหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

         - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ข้อสอบ การน าเสนองาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
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จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน
และรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
        - ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 
       - เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปญหาที่มาจ     
งานวิจัยของอาจารย์ 

 
หมวดอื่นๆ  (ถ้าม)ี 

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

 
 


