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รายละเอียดของรายวิชา
ชือสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

หมวดที 1 ข้ อมูลทัวไป
1 รหัสและชือรายวิชา

1500129 ภาษาอังกฤษเพื)อทักษะการเรี ยนรู ้
(English for Study Skills)
2 จํานวนหน่ วยกิต
3 (3-0-6)

3 หลักสูตร และประเภทรายวิชา
หลักสู ตร : ทุกหลักสูตร สาขาวิชา ทุกสาขาวิชา
ประเภทรายวิชา : เป็ นวิชา ในหมวดวิชาศึกษาทัว) ไป
4 อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชา
1. อ.กุสุมา นะสานี
2. Mr. Philips Freiberg

5 ระดับการศึกษา/ชั7นปี ทีเรียน
6
7
8
9

ภาคการศึกษาที) 2/2559 ของชัPนปี ที) 2-4
รายวิชาทีต้องเรียนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
รายวิชาทีต้องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
สถานทีเรียน
อาคาร 43 คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา
วันทีจดั ทํารายละเอียดของรายวิชา หรื อวันทีมีการปรั บปรุ งครั7งล่าสุ ด
25 ธันวาคม 2559

หมวดที 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
นักศึกษาสามารถอ่านเพื)อจับใจความสําคัญและรายละเอียดจากเรื) องที)อ่านได้
นักศึกษาสามารถสรุ ปความจากเรื) องที)อ่านได้
นักศึกษาสามารถเขียนประโยคที)สมบูรณ์เพื)อนําไปใช้ในการเขียนรายงาน
นักศึกษาสามารถประมวลทักษะต่างๆ เช่นการอ่าน การค้นคว้า การจดบันทึก และการสรุ ปความ เพื)อ
นําไปใช้ในการนําเสนอผลงานได้
1. To enable students to identify main ideas and details of different text types, such as articles, magazines,
web pages, and so on.
2. To enable students to summarize what they read.
3. To enable students to write complete sentences and apply writing skills to report writing.
4. To enable students to integrate such skills as reading, researching, note-taking, and summarizing into
making presentation.
2 วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื)อให้นกั ศึกษามีความรู ้ความเข้าใจเกี)ยวกับทักษะภาษาอังกฤษที)จาํ เป็ นต่อการศึกษาค้นคว้าหาความรู ้เพื)อเป็ น
พืP น ฐานในการศึ กษาในระดับ ที) สู ง ขึP น เพิ) ม ขึP น จึ ง มี ค วามจํา เป็ นต้อ งปรั บ เปลี) ย นกระบวนการฝึ กฝนและการ
ประเมินผลให้เหมาะสม
1.
2.
3.
4.

หมวดที 3 ส่ วนประกอบของรายวิชา
1 คําอธิบายรายวิชา
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที)จาํ เป็ นต่อการศึกษาค้นคว้าหาความรู ้เพื)อเป็ นพืPนฐานในการศึกษาในระดับที)
สูงขึPน อาทิ การฟังบรรยาย การอ่านงานวิชาการ การจดบันทึก การสรุ ปความ การเขียนรายงาน และการ
นําเสนอผลงาน
Developing English language skills for study and further education; listening to lectures, reading
academic works, note-taking, summarizing, researching, report writing, and making presentations.
2 จํานวนชัวโมงทีใช้ ต่อภาคการศึกษา
ใน 1 ภาคการศึกษามีการเรี ยนการสอน 15 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบ 30 นาที คาบละ 50 นาที โดยแบ่งดังนีP
จํานวนคาบ

สอนเสริม

การฝึ กปฏิบัต/ิ งาน

จํานวนคาบ

บรรยาย ปฏิบัติ
45
-- สอนเสริ มตามความต้องการของ
ผูส้ อน/นักศึกษาเฉพาะราย

ภาคสนาม/การฝึ กงาน
ไมมี

การศึกษาด้ วยตนเอง
90

3 ระบุวนั เวลาทีอาจารย์ จะให้ คาํ ปรึ กษาและแนะนําทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
- อาจารย์ประจํารายวิชา ประกาศเวลาให้คาํ ปรึ กษา (พุธ เวลา 13.00-15.30)
- อาจารย์จัด เวลาให้ ค าํ ปรึ กษาเป็ นรายบุ ค คล หรื อ รายกลุ่ ม ตามความต้อ งการ 1 ชั)ว โมงต่ อ สั ป ดาห์
(เฉพาะรายที)ตอ้ งการ)
- อาจารย์ประกาศจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์หรื ออีเมล์(e-mail) เพื)อเพิ)มช่องทางการให้คาํ ปรึ กษา

หมวดที 4 การพัฒนาการเรียนรู้ ของนักศึกษา
1 คุณธรรม จริยธรรม
(1) คุณธรรม จริ ยธรรมทีต้องพัฒนา
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรับผิดชอบดังนีP
• 1. มีความซื) อสัตย์ สุ จริ ต ไม่ลอกการบ้าน หรื อข้อสอบ
• 2. มีวนิ ัย ตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
• 3. มีความขยันและอดทน
• 4. รู ้กาลเทศะ
5. มีความเป็ นไทย
(2) วิธีการสอนทีจะใช้ พัฒนาการเรี ยนรู้
- การสอนที)เน้นการสอดแทรกคุณธรรมและจริ ยธรรมในเนืPอหาวิชาเรี ยน อีกทัPงแสดงให้เห็นถึงความ
แตกต่างทางวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาด้วย เพื)อให้นักศึกษาเลือกใช้รูปภาษาได้อย่างเหมาะสม
- การสอนแบบฝึ กทักษะทางด้านการฟั ง โดยให้ฟังเสี ยงเจ้าของภาษาและมีการทดสอบความเข้าใจร่ วม
ด้วย
- การเรี ยนรู ้จากสถานการณ์จริ ง การจัดกิจกรรมในชัPนเรี ยนหรื อนอกชัPนเรี ยน อาทิเช่นจําลองสถานการณ์
โดยให้นักศึกษาใช้ภาษาและแสดงบทบาทสมมติ
(3) วิธีการประเมินผล
- ประเมินพฤติกรรมของนักศึกษาจากการแต่งกาย การเข้าเรี ยน และการส่ งงานให้ตรงเวลา
- การมีส่วนร่ วมในการฝึ กทักษะแบบคู่ และกลุ่ม
- แบบฝึ กหัด การบ้าน
2 ความรู้
(1) ความรู้ ทีต้องได้ รับ
1. มีความรอบรู ้และความเข้าใจเกี)ยวกับศาสตร์ หลักในการดํารงชีวิต

• 2. มีความรอบรู ้เท่าทันการเปลี)ยนแปลงทัPงของไทยและสากล
• 3. วิเคราะห์และเชื)อมโยงความรู ้ในศาสตร์ หลักไปใช้ในชีวิตประจําวัน
(2) วิธีการสอน
การสอนหลายรู ปแบบในรายวิชาตามหลักสู ตร ได้แก่ การบรรยายอภิปราย การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และการฟั งเสี ยงเจ้าของภาษา
(3) วิธีการประเมิน
- ประเมินผลการเรี ยนรู ้จากการเรี ยนรายวิชา โดยการสอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบตั ิ และการทํา
แบบฝึ กหัด
3 ทักษะทางปัญญา
(1) ทักษะทางปัญญาทีต้องพัฒนา
1. มีทกั ษะการคิด การเลือกใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
2. มีทกั ษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
• 3. มีทกั ษะการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื) องและเป็ นบุคคลแห่ งการเรี ยนรู้
(2) วิธีการสอน
- การสอนโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ และการสอนที)เน้นการแก้ปัญหา
- การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
(3) วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา
- ประเมินผลการเรี ยนรู ้จากการเรี ยนในรายวิชาตามสภาพจริ ง
- ประเมินผลจากชิPนงานที)ได้รับมอบหมาย และการสอบ
- ประเมินผลจากการมีส่วนร่ วมในชัPนเรี ยน
4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบทีต้องการพัฒนา
1. มีภาวะผูน้ าํ และผูต้ ามในการทํางานเป็ นทีม
2. มีจิตสาธารณะ
3. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสิ) งแวดล้อม
• 4. มีความสามารถในการเสริ มสร้างคุณภาพชีวิตของตนเองและสิ) งแวดล้อม
5. มีความสามารถในการบริ หารจัดการงานต่างๆที)ได้รับมอบหมายตรงตามกําหนดเวลา
(2) วิธีการสอน
- ให้ทาํ งานร่ วมกันเป็ นกลุ่มโดยเน้นการแบ่งหน้าที)ความรับผิดชอบ และการมีส่วนร่ วมของสมาชิกทุกคน
- แนะนําให้นักศึกษาเข้าใจถึงการสร้างสัมพันธภาพในการทํางานกับบุคคลอื)นๆ
(3) วิธีการประเมิน

- ประเมินผลการเรี ยนรู ้จากกระบวนการกลุ่มโดยดูจากผลการนําเสนอ
- ประเมินผลจากการสอบจากการตอบคําถาม และข้อสอบ
5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทีต้องพัฒนา
• 1. มีทกั ษะการใช้ภาษาเพื)อการสื) อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน
2. มีทกั ษะในการคิดคํานวณ
3. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ เช่น การติดต่อสื) อสารทางอีเมล์
(2) วิธีการสอน
- การสอนที)เน้นการฝึ กปฏิบตั ิ
- การสอนผ่านสื) อเล็กทรอนิ กส์ เช่น โปรเจกเตอร์
- การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองผ่านระบบสารสนเทศ มอบหมายงานให้คน้ คว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์
(3) วิธีการประเมิน
- ประเมินผลการเรี ยนรู ้จากการฝึ กปฏิบตั ิ แสดงบทบาทสมมติ
- ประเมินผลการเรี ยนรู ้จากการนําเสนอด้วยสื) ออิเลคทรอนิ กส์ เช่นจดหมายอิเลคทรอนิ กส์
- การสอบด้วยข้อสอบ และการสนทนาถาม - ตอบ

หมวดที 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1 แผนการสอน
สั ปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที
1
Orientation – Course outline
- Using dictionary

2

Naming around the world
- Reading for main ideas
- Scanning for information

จํานวน กิจกรรมการเรียน การสอน
ผู้สอน
ชัวโมง
สื อทีใช้ (ถ้ ามี)
3
- บรรยายเชิงปฏิบตั ิการ ทาง 1. อ.กุสุมา นะสานี
ภาษา
2. Mr. Philips Freiberg
- ทําแบบฝึ กหัดวัดความ
เข้าใจ
การบ้าน
ทําแบบฝึ กหัดท้ายบทเรี ยน
3

- บรรยายเชิงปฏิบตั ิการ ทาง
ภาษา
- ทําแบบฝึ กหัดวัดความ

เข้าใจ
การบ้าน
ทําแบบฝึ กหัดท้ายบทเรี ยน
3

4

A song becomes a hit
- Reading for main ideas
- Recognizing word
families
- Types of nouns
- Grammar: Simple Present
Tense
The right job for you
- Reading for main ideas
- Scanning for details

3

- บรรยายเชิงปฏิบตั ิการ ทาง
ภาษา
- ทําแบบฝึ กหัดวัดความ
เข้าใจ
การบ้าน
ทําแบบฝึ กหัดท้ายบทเรี ยน

3

- บรรยายเชิงปฏิบตั ิการ ทาง
ภาษา
- ทําแบบฝึ กหัดวัดความ
เข้าใจ
การบ้าน
ทําแบบฝึ กหัดท้ายบทเรี ยน

5

The world of work
- Reading for main ideas
- Vocabulary skill:
Word forms

3

- บรรยายเชิงปฏิบตั ิการ ทาง
ภาษา
- ทําแบบฝึ กหัดวัดความ
เข้าใจ
การบ้าน
ทําแบบฝึ กหัดท้ายบทเรี ยน

6

The world of work (cont.)
- Writing complete
sentences
- Grammar: Infinitives

3

- บรรยายเชิงปฏิบตั ิการ ทาง
ภาษา
- ทําแบบฝึ กหัดวัดความ
เข้าใจ
การบ้าน
ทําแบบฝึ กหัดท้ายบทเรี ยน

7

8

The world in a city
- Reading for main ideas

3

- บรรยายเชิงปฏิบตั ิการ ทาง
ภาษา
- ทําแบบฝึ กหัดวัดความ
เข้าใจ
การบ้าน
ทําแบบฝึ กหัดท้ายบทเรี ยน

สอบกลางภาค
Immigrant stories
3
- บรรยายเชิงปฏิบตั ิการ ทาง
- Vocabulary skill:
ภาษา
Word roots
- ทําแบบฝึ กหัดวัดความ
- Connecting sentences
เข้าใจ
with and, but
การบ้าน
ทําแบบฝึ กหัดท้ายบทเรี ยน

9

Immigrant stories
- Vocabulary skill:
Word roots
- Connecting sentences
with and, but

3

10

The lost horse
- Reading for main idea
- Recognizing phrasal
verbs
- Past simple tense

3

11

What is laughter?
- Reading for main idea
- Identifying the topic
sentence of a paragraph

3

- บรรยายเชิงปฏิบตั ิการ ทาง
ภาษา
- ทําแบบฝึ กหัดวัดความ
เข้าใจ
การบ้าน
ทําแบบฝึ กหัดท้ายบทเรี ยน
- บรรยายเชิงปฏิบตั ิการ ทาง
ภาษา
- ทําแบบฝึ กหัดวัดความ
เข้าใจ
การบ้าน
ทําแบบฝึ กหัดท้ายบทเรี ยน
- บรรยายเชิงปฏิบตั ิการ ทาง
ภาษา
- ทําแบบฝึ กหัดวัดความ
เข้าใจ

การบ้าน
ทําแบบฝึ กหัดท้ายบทเรี ยน
12

The best medicine is laughter
- Reading for main idea
- Identifying parts of
speech

3

- บรรยายเชิงปฏิบตั ิการ ทาง
ภาษา
- ทําแบบฝึ กหัดวัดความ
เข้าใจ
การบ้าน
ทําแบบฝึ กหัดท้ายบทเรี ยน

13

The best medicine is laughter
- Writing a topic sentence

3

- บรรยายเชิงปฏิบตั ิการ ทาง
ภาษา
- ทําแบบฝึ กหัดวัดความ
เข้าใจ
การบ้าน
ทําแบบฝึ กหัดท้ายบทเรี ยน

14

The lies people tell
- Reading for main idea
- Identifying pronoun
referents

3

- บรรยายเชิงปฏิบตั ิการ ทาง
ภาษา
- ทําแบบฝึ กหัดวัดความ
เข้าใจ
การบ้าน
ทําแบบฝึ กหัดท้ายบทเรี ยน

3

- presentation
- ทําแบบฝึ กหัดวัดความ
เข้าใจ
การบ้าน
ทําแบบฝึ กหัดท้ายบทเรี ยน

15

Complete sentence

สอบปลายภาค

2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการ
เรียนรู้ *

กิจกรรมการประเมิน (เช่ น การเขียนรายงาน โครงงาน การ
สอบย่ อย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค)

กําหนดการ
ประเมิน
(สั ปดาห์ ที)
7
15

สอบกลางภาค
2.2, 2.3

สอบปลายภาค

1.1-1.4,
3.3, 4.4
5.1

การเข้าชัPนเรี ยน
การมีส่วนร่ วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชัPนเรี ยน
แบบฝึ กหัด

สั ดส่ วนของการ
ประเมินผล
30 %
30 %

ตลอดภาค
การศึกษา
ตลอดภาค
การศึกษา
* ระบุผลการเรี ยนรู ้หวั ข้อย่อยตามแผนที)แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรี ยนรู ้
แผนทีแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้ ส่ ู รายวิชา (Curriculum mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก

 ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

1500130 การอ่านภาษาอังกฤษเพื)อ
การเรี ยนรู ้ตลอดชี วิต

5%
5%
30%

4. ทักษะความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

1

2

3

4

5

1

2

3

1

2

3

1

2

3

4





 























5

5. ทักษะในการ
วิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การ
สือสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3


เกณฑ์ ตัดสิ นผลการเรี ยน
เกรด

คะแนน/ช่ วงคะแนน

ความหมาย

A
B+
B
C+
C
D+
D
F

85-100
80-84
75-79
70-74
60-69
55-59
50-54
ตํากว่ า 49

ดีเยีย) ม
ดีมาก
ดี
ดีพอใช้
พอใช้
อ่อน
อ่อนมาก
ตก

หมายเหตุ



I
U
S

ยังวัดผลไม่สมบูรณ์
ไม่เป็ นที) พอใจ
เป็ นที)พอใจ

หมวดที 6 ทรัพยากรประกอบการเรียน
1 ตําราและเอกสารหลัก
Sarah Lynn. (2011). Q: Skills for Success Reading and Writing. New York. Oxford University Press.
2 เอกสารและข้ อมูลสําคัญ
- Textbooks
- Books and Magazines
- Websites
3 เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
Hughes John. (2014) Life, National Geographic Learning. United Kingdom.

หมวดที 7 การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง
1 กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน
- แบบประเมินผูส้ อน และแบบประเมินรายวิชาที)จดั ทําขึPนโดยอาจาร์ ผสู ้ อน
2 กลยุทธ์ การประเมินการสอน
- การสัมมนาการสอนโดยอาจารย์ในหลักสู ตร
- การทวนสอบผลประเมินการเรี ยนรู ้
3 การปรับปรุ งการสอน
- สัมมนาการจัดการเรี ยนการสอน
- การวิจยั ในและนอกชัPนเรี ยน
4 การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิmรายวิชาของนักศึกษา
- มีการตัPงคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรี ยนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5 การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิ ทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุ งรายวิชาทุกปี หรื อ ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ

