มคอ. 3

รายละเอียดของรายวิชา
ชือสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

หมวดที 1 ข้ อมูลทัวไป
1 รหัสและชือรายวิชา

1500130 การอ่านภาษาอังกฤษเพื*อการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ
(English Reading for Lifelong Learning)
2 จํานวนหน่ วยกิต
3 (3-0-6)

3 หลักสูตร และประเภทรายวิชา
หลักสู ตร: ทุกหลักสู ตร สาขาวิชา ทุกสาขาวิชา
ประเภทรายวิชา: ศึกษาทัว* ไป
4 อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชา
อ. สิ ริรัตน์ ผลหมู่
อ. กุสุมา นะสานี

5 ระดับการศึกษา/ชั7นปี ทีเรียน
6
7
8
9

ภาคการศึกษาที* 2/2559 ของชัJนปี ที* 2 - 4
รายวิชาทีต้องเรียนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
รายวิชาทีต้องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
สถานทีเรียน
อาคาร 43 อาคาร 30 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา
วันทีจดั ทํารายละเอียดของรายวิชา หรื อวันทีมีการปรั บปรุ งครั7งล่าสุ ด
8 มกราคม 2560
1

หมวดที 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
(1) เพื*อให้นกั ศึกษามีทกั ษะที*จาํ เป็ นในการอ่านภาษาอังกฤษเพื*อการใช้ชีวิตประจําวัน
(2) เพื*อการศึกษาค้นคว้า และเพื*อความบันเทิง ตลอดจนปลูกฝังนักศึกษาให้มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหา
ความรู ้ตลอดชีวิต
2 วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
(1) เพื*อให้นกั ศึกษาฝึ กฝนทักษะที*จาํ เป็ นในการอ่านภาษาอังกฤษ
(2) เพื*อให้นกั ศึกษานําทักษะการอ่านภาษาอังกฤษไปใช้ได้จริ งในการดํารงชีวิต การแสวงหาความรู ้ และเพื*อ
ความบันเทิง

หมวดที 3 ส่ วนประกอบของรายวิชา
1 คําอธิบายรายวิชา
ฝึ กทักษะที* จาํ เป็ นสําหรั บการอ่านเพื*อความเข้าใจ และประยุกต์ใช้ทกั ษะดังกล่าวในการอ่านข้อเขียนใน
รู ปแบบต่างๆในชีวิตประจําวัน เช่น สื* อ สิ* งพิมพ์ ข่าวสาร เอกสาร บทความ ตําราภาษาอังกฤษ เพื*อสร้ างความ
เพลิดเพลิน และแสวงหาความรู ้ตลอดชีวิต

Practice reading skills and apply the skills to read various texts in everyday life such as
print media, news articles, articles and textbooks for pleasure and for creating lifelong learning
skills.
2 จํานวนชั วโมงทีใช้ ต่อภาคการศึกษา
ใน 1 ภาคการศึกษามีการเรี ยนการสอน 15 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 คาบ คาบละ 60 นาที โดยแบ่งดังนีJ
จํานวนคาบ
สอนเสริม
บรรยาย ปฏิบัติ
45
-- สอนเสริ มตามความต้องการของ
ผูส้ อน/นักศึกษาเฉพาะราย

การฝึ กปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
ไม่มี

จํานวนคาบ
การศึกษาด้ วยตนเอง
90

3 ระบุวนั เวลาทีอาจารย์ จะให้ คาํ ปรึ กษาและแนะนําทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
--วันอังคาร ระหว่างเวลา 10.00-12.00 น.
--วันพุธ ระหว่างเวลา 13.00-16.00 น.
2

หมวดที 4 การพัฒนาการเรียนรู้ ของนักศึกษา
1 คุณธรรม จริยธรรม
(1) คุณธรรม จริ ยธรรมทีต้องพัฒนา
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรับผิดชอบดังนีJ
• 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 ยธรรมในเนืJอหาวิชาเรี ยน อีกทัJงแสดงให้เห็นถึงความ
แตกต่างทางวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาด้วย เพื*อให้นักศึกษาเลือกใช้รูปภาษาได้อย่างเหมาะสม
- การสอนแบบฝึ กทักษะทางด้านการฟั ง โดยให้ฟังเสี ยงเจ้าของภาษาและมีการทดสอบความเข้าใจร่ วม
ด้วย
- การเรี ยนรู ้จากสถานการณ์จริ ง การจัดกิจกรรมในชัJนเรี ยนหรื อนอกชัJนเรี 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*ยนแปลงทัJงของไทยและสากล
• 3. วิเคราะห์และเชื*อมโยงความรู ้ในศาสตร์ หลักไปใช้ในชีวิตประจําวัน
(2) วิธีการสอน
การสอนหลายรู ปแบบในรายวิชาตามหลักสู ตร ได้แก่ การบรรยายอภิปราย การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และการฟั งเสี ยงเจ้าของภาษา
3

(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
- ประเมินผลจากชิJนงานที*ได้รับมอบหมาย และการสอบ
- ประเมินผลจากการมีส่วนร่ วมในชัJนเรี 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
4

• 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

5

หมวดที 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1 แผนการสอน
สั ปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
จํานวน
ที
ชัวโมง
3
1
Orientation
Introduction
Textbook Excerpt:
Sentences, Fragments, Phrases,
and Clauses

2

Reading for Pleasure:
Moomin and the Wishing Star
(1)

3

3

Reading for Pleasure:
Moomin and the Wishing Star
(2)
Reading for Information:
Signs and Labels

3

Reading for Pleasure:
The Magic Finger

3

4

5

3

เทคนิคและวิธีการจัดการเรี ยน
การสอน
แนะนํารายวิชา/เกณฑ์การวัด
และประเมินผล
แนะนําหนังสื อที*ใช้
ประกอบการเรี ยน/แหล่ง
ค้นคว้า
บรรยาย/อภิปราย/ซักถาม
มอบหมายงาน (ทบทวน/
ค้นคว้าเพิ*มเติม/ศึกษาล่วงหน้า)
บรรยาย/อภิปราย/ซักถาม
มอบหมายงาน (ทบทวน/
ค้นคว้าเพิ*มเติม/ศึกษาล่วงหน้า)

บรรยาย/อภิปราย/ซักถาม
มอบหมายงาน (ทบทวน/
ค้นคว้าเพิ*มเติม/ศึกษาล่วงหน้า
บรรยาย/อภิปราย/ซักถาม
มอบหมายงาน (ทบทวน/
ค้นคว้าเพิ*มเติม/ศึกษาล่วงหน้า
บรรยาย/อภิปราย/ซักถาม
มอบหมายงาน (ทบทวน/
ค้นคว้าเพิ*มเติม/ศึกษาล่วงหน้า

ผู้สอน
อ. สิริรัตน์ ผลหมู่
อ. กุสุมา นะสานี

อ. สิ ริรัตน์ ผลหมู่
อ. กุสุมา นะสานี

อ. สิ ริรัตน์ ผลหมู่
อ. กุสุมา นะสานี
อ. สิ ริรัตน์ ผลหมู่
อ. กุสุมา นะสานี
อ. สิ ริรัตน์ ผลหมู่
อ. กุสุมา นะสานี

6

6

7

8

9
10

บรรยาย/อภิปราย/ซักถาม
มอบหมายงาน (ทบทวน/
ค้นคว้าเพิ*มเติม/ศึกษาล่วงหน้า
3
บรรยาย/อภิปราย/ซักถาม
Reading for Pleasure:
มอบหมายงาน (ทบทวน/
The Little Bag of Salt
ค้นคว้าเพิ*มเติม/ศึกษาล่วงหน้า
3
บรรยาย/อภิปราย/ซักถาม
Reading for Information:
มอบหมายงาน (ทบทวน/
Celebrations around the World
ค้นคว้าเพิ*มเติม/ศึกษาล่วงหน้า
สอบกลางภาค
(27 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2560)
3
บรรยาย/อภิปราย/ซักถาม
Reading for Information:
มอบหมายงาน (ทบทวน/
Go on Vacation: Jungle
ค้นคว้าเพิ*มเติม/ศึกษาล่วงหน้า
Journey, Polar Bear Adventure,
Take a Walk on the Wild Side
Reading for Information:
Arrrgh! 17 Facts about Pirates

3

อ. สิ ริรัตน์ ผลหมู่
อ. กุสุมา นะสานี
อ. สิ ริรัตน์ ผลหมู่
อ. กุสุมา นะสานี
อ. สิ ริรัตน์ ผลหมู่
อ. กุสุมา นะสานี

อ. สิ ริรัตน์ ผลหมู่
อ. กุสุมา นะสานี

11

Reading for Pleasure:
Donald Duck “The Mighty
Trapper”

3

บรรยาย/อภิปราย/ซักถาม
อ. สิ ริรัตน์ ผลหมู่
มอบหมายงาน (ทบทวน/
อ. กุสุมา นะสานี
ค้นคว้าเพิ*มเติม/ศึกษาล่วงหน้า

12

Reading for Information:
Chew on this: Sushi and Crepes

3

13

Reading for Information:
Recipes

3

บรรยาย/อภิปราย/ซักถาม
มอบหมายงาน (ทบทวน/
ค้นคว้าเพิ*มเติม/ศึกษาล่วงหน้า
บรรยาย/อภิปราย/ซักถาม
มอบหมายงาน (ทบทวน/
ค้นคว้าเพิ*มเติม/ศึกษาล่วงหน้า

อ. สิ ริรัตน์ ผลหมู่
อ. กุสุมา นะสานี
อ. สิ ริรัตน์ ผลหมู่
อ. กุสุมา นะสานี
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14

15

16
17

บรรยาย/อภิปราย/ซักถาม
มอบหมายงาน (ทบทวน/
ค้นคว้าเพิ*มเติม/ศึกษาล่วงหน้า
3
บรรยาย/อภิปราย/ซักถาม
Reading for Information:
มอบหมายงาน (ทบทวน/
World’s Wackiest Houses
ค้นคว้าเพิ*มเติม/ศึกษาล่วงหน้า
Revision and Wrapping Up
3
บรรยาย/อภิปราย/ซักถาม/
ทบทวน
สอบปลายภาค
(15 – 19 พฤษภาคม 2560)
Reading for Pleasure:
A Basket of Brownies

3

อ. สิ ริรัตน์ ผลหมู่
อ. กุสุมา นะสานี
อ. สิ ริรัตน์ ผลหมู่
อ. กุสุมา นะสานี
อ. สิ ริรัตน์ ผลหมู่
อ. กุสุมา นะสานี

2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการ
เรียนรู้ *

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

2.2, 2.3

สอบปลายภาค

กําหนดการ
ประเมิน
(สั ปดาห์ ที)
9
17

1.1-1.4, การเข้าชัJนเรี ยน การมีส่วนร่ วม อภิปราย และเสนอความ
ตลอดภาค
3.3, 4.4 คิดเห็นในชัJนเรี ยน
การศึกษา
ทดสอบย่อย
5.1
8 และ 16
* ระบุผลการเรี ยนรู ้หวั ข้อย่อยตามแผนที*แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรี ยนรู ้

สั ดส่ วนของการ
ประเมินผล
30 %
30 %
20%
20%
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แผนทีแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้ ส่ ู รายวิชา (Curriculum mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก

 ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

1500130 การอ่านภาษาอังกฤษเพื*อ
การเรี ยนรู ้ตลอดชี วิต

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
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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
I
U
S

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
ยังวัดผลไม่สมบูรณ์
ไม่เป็ นที* พอใจ
เป็ นที*พอใจ

หมายเหตุ

หมวดที 6 ทรัพยากรประกอบการเรียน
1 ตําราและเอกสารหลัก
เอกสารประกอบการสอนที*จดั ทําโดยผูส้ อน
2 เอกสารและข้ อมูลสําคัญ
- Textbooks
- Books and Magazines
- Websites
3 เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
9

- หนังสื อ/ แบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
- พจนานุ กรมภาษาอังกฤษ
แหล่งค้นคว้า: ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา และเว็บไซต์ที*เกี*ยวข้อง

หมวดที 7 การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง
1 กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน
- การสะท้อนคิดจากพฤติกรรมของผูเ้ รี ยน
- แบบประเมินผูส้ อน และแบบประเมินรายวิชา
2 กลยุทธ์ การประเมินการสอน
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรี ยนรู ้
3 การปรับปรุ งการสอน
- สัมมนาการจัดการเรี ยนการสอน
4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิwรายวิชาของนักศึกษา
- มีการทวนสอบความสอดคล้องของข้อสอบและเนืJ อหาที*สอน
5 การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิ ทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุ งรายวิชาทุกปี หรื อ ตามผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิตามข้อ 4
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