รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาควิชาภาษาตะวันตก
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป

๑. รหัสและชือ่ รายวิชา

๑๕๕๓๒๒๓

๒. จํานวนหนวยกิต
๓(๓-๐-๖)
บรรยาย-ปฎิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิชาเฉพาะดานบังคับเรียน
๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
อาจารยอุบลรัตน พูลทรัพย
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ปที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑
๖. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
๗. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
๘. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
๙. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ลาสุด
กุมภาพันธ ๒๕๕๗

๑

มคอ. ๓

หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
๑. จุดมุงหมายของรายวิชา
๑. สงเสริมความสามารถดานความคิดและการอานอยางมีวจิ ารณญาณในบริบททีห่ ลากหลาย
๒. เขาใจจุดประสงคและเทคนิคในการเขียนของผูแตง และความแตกตางระหวางขอเท็จจริงและความ
คิดเห็น
๓. เขาใจความหมายตรงตัวและความหมายแฝงที่อยูในงานเขียน
๔. สามารถสรางอนุมานในเนื้อเรื่องได
๕. วิเคราะหประเภทและลักษณะของงานเขียนในรูปแบบตางๆ ได
๖. ประยุกตความรูดา นการอานเชิงวิเคราะหไดในชีวิตประจําวัน
๗. เรียนรูการตรงตอเวลา ความรับผิดชอบ และความซือ่ สัตยผา นงานที่ไดรบั มอบหมาย
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหผูเรียนมีความรูพื้นฐาน เปนการเตรียมความพรอมดานทักษะทางปญญาในการนําความรูใ นการอานเชิง
วิเคราะหที่ไดเปนพื้นฐานในรายวิชาอื่นๆ และการทํางานในอนาคต

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ
๑. คําอธิบายรายวิชา
ทักษะการอานเชิงวิเคราะห และการแกไขปญหาที่สามารถนําไปใชบริบทเชิงวิชาการ ทั้งการอานบท
อานเชิงเลาเรื่อง เชิงบรรยาย เชิงความเรียง เพื่อการสังเคราะหและนําไปประยุกตในในบริบทที่ตา งกัน
Critical reading and problem-solving skills to analyze various academic texts including
narrations, descriptions, and expositions; to synthesize, and to apply the knowledge in different
contexts

มคอ. ๓

๒

๒. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝกปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน

การศึกษาดวยตนเอง

๔๕ ชั่วโมง

ตามความตองการของ
นักศึกษาเฉพาะราย

ไมมี

๙๐ ชั่วโมง

๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชาประกาศแจงเวลาใหคําปรึกษาในชั้นเรียน
- อาจารยจัดเวลาใหคํา ปรึกษาเปนรายบุค คล หรือรายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห
(เฉพาะรายที่ตองการ)

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
การพัฒ นาผลการเรีย นรูในมาตรฐานผลการเรียนรูแตล ะดานที่มุงหวัง ซึ่งตองสอดคลองกับ ที่ระบุไวใน
รายละเอียดของหลักสูตร โดยมาตรฐานการเรียนรูแตละดาน ใหแสดงขอมูลตอไปนี้
๑ สรุปสั้นๆ เกี่ยวกับความรู หรือทักษะทีร่ ายวิชามุง หวังที่จะพัฒนานักศึกษา
๒ คําอธิบายเกี่ยวกับวิธีการสอนทีจ่ ะใชในรายวิชาเพื่อพัฒนาความรู หรือทักษะในขอ ๑
๓ วิธีการที่จะใชวัดและประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาในรายวิชานี้เพื่อประเมินผลการเรียนรูในมาตรฐาน
การเรียนรูแ ตละดานที่เกี่ยวของ
๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ตอ งพัฒนา
- มีความตรงตอเวลา ซื่อสัตยสจุ ริตตอตนเองและผูอื่น
- มีวินัย มีเหตุผล มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
๑.๒ วิธีการสอนที่จะใชพัฒนาการเรียนรู
- มอบหมายงานและกําหนดใหสงตรงเวลา และกําหนดขอตกลงรวมกันในการสงงาน
- บรรยายพรอมยกตัวอยางงานเขียนในรูปแบบตางๆ ตามประเภทและลักษณะการสรางสรรคงาน เขียน เพื่อให

๓
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ผูเรียนวิเคราะหเหตุและผลในการสรางงานเขียนนั้นๆ
- อภิปรายรวมกันในชั้นเรียนทั้งเปนรายบุคคลและกลุม
๑.๓ วิธีการประเมินผล
- พฤติกรรมเขาชั้นเรียน และสงงานที่ไดรับมอบหมายตามขอบเขตที่ใหและขอตกลงที่ทาํ รวมกัน
- ประเมินผลจากงานที่ไดรับมอบหมาย
- สังเกตผลการอภิปรายรวมกัน
๒. ความรู
๒.๑ ความรูที่จะไดรับ
- มีความรูและเขาใจในหลักการ ทฤษฎี ของเนื้อหาสาระ ในสาขาวิชา
- มีความรูในศาสตรที่เกีย่ วของและความรูร อบตัวในระดับที่สามารถนําไปสูก ารพัฒนาตนเอง
๒.๒ วิธีการสอน
บรรยาย อภิปราย การทํางานกลุม การนําเสนอรายงาน และมอบหมายใหคนควาบทความ หรือขอมูลที่
เกี่ยวของ โดยนํามาสรุปและนําเสนอ โดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
๒.๓ วิธีการประเมินผล
- ทดสอบยอย สอบกลางภาค ปลายภาค ดวยขอสอบที่เนนหลักการ ทฤษฎี และทักษะการอานเชิงวิเคราะห
- นําเสนอสรุปการคนควาขอมูลที่เกี่ยวของ
- ประเมินผลจากงานที่ไดรับมอบหมาย และสังเกตแนวความคิดจากการรวมอภิปรายในชั้นเรียน
๓. ทักษะทางปญญา
๓.๑ ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
- มีความสามารถในการคนหาขอมูล ทําความเขาใจและประเมินขอมูลจากแหลงขอมูลทีห่ ลากหลายได ทั้งใช
ขอสรุปที่ไดมาปรับปรุงในการดําเนินงานตาง ๆ
- มีความสามารถประยุกตใชความรูทางทฤษฎีไปสูการปฏิบัตจิ ริงตามสถานการณ
- มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล เปนระบบ รูจ ักสังเกต และวิเคราะหวิจารณได
๓.๒ วิธีการสอน
- การมอบหมายใหนักศึกษาทําโครงงาน และนําเสนอผลการศึกษา
- อภิปรายกลุม
- วิเคราะหตัวอยางงานเขียน เพื่อสะทอนแนวความคิด
๓.๓ วิธีการประเมินผลทักษะทางปญญาของนักศึกษา

๔
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- ทดสอบยอย สอบกลางภาค ปลายภาค ดวยขอสอบที่เนนทักษะการอานเชิงวิเคราะห
๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตอ งการพัฒนา
- สามารถสรางความสัมพันธที่ดรี ะหวางบุคคลและการทํางานเปนกลุม ยอมรับฟงความเห็นทีแ่ ตกตาง และมี
ความเปนประชาธิปไตย
- มีทักษะการอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะหเพื่อสามารถใชสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
- มีความรับผิดชอบ และรูห นาที่ บทบาทของตนเอง
๔.๒ วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมกลุม ในการวิเคราะหตัวอยางงานเขียน
- มอบหมายงานเปนรายบุคคลหรือกลุมศึกษางานเขียนลักษณะตางๆ
- นําเสนอรายงานผล
๔.๓ วิธีการประเมิน
- ประเมินตนเอง และเพื่อน ดวยแบบฟอรมที่กาํ หนดให
- ประเมินรายงานที่นาํ เสนอเปนภาษาอังกฤษ
- ประเมินพฤติกรรมการทํางานเปนทีม

๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
- มีความสามารถในการอาน แปลความหมายและวิเคราะหเนื้อหา
- สามารถใชสอื่ เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมคอมพิวเตอรในการจัดการนําเสนอขอมูลไดอยางเหมาะสม
- มีวจิ ารณญาณในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลอยางเปนระบบการรวบรวม นําเสนอและ
ติดตอสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
๕.๒ วิธีการสอน
มอบหมายงานใหศกึ ษาคนควาดวยตนเองเกี่ยวกับการวิเคราะหงานเขียน จาก Website และทํารายงาน
นําเสนอผานรูปแบบของการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม และมีแหลงอางอิงที่เชื่อถือได
๕.๓ วิธีการประเมิน
- การจัดทําโครงงานหรือรายงาน และนําเสนอผานเทคโนโลยีที่เหมาะสม
- ประเมินโครงงานหรือรายงาน
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๕

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน

Week
1

2

3

Learning Contents

Class
times

Learning Activities

Learning Aids

3
- Setting learning goals
- Discuss about a course
1. Course
periods syllabus and course
- Sharing experiences and
syllabus
problems from reading any
overview
2. Laptop (PPT.)
kinds of text
- Discuss about experiences 3. Handouts
- aware and understand
and problems from reading 4. Pre-test
course syllabus details
any kinds of text
- Pre-test
- Do pre-test
3
Chapter 1: Critical
- Discuss and take note the 1. Handouts
Linguistics-Reading meaning periods content
2. Laptop (PPT.)
from the text
- Discuss about information
3. Worksheets
- Definition of critical reading
in a clause and sentence
- Information in a clause and
- Practice and do exercises/
sentence
group works (Exercises)
- Patterns of the thematic
- Group works with small
progression
presentations or discussions
3
Chapter 1: Critical linguistics- Discuss and take note the 1. Handouts
periods contents
Reading meaning from the
2. Laptop (PPT.)
text (Continued)
- Discuss about genres and
3. Worksheets
-Modes of discourse
organization of text
- Discuss about modes of
- Narration
discourse
- Description
- Discuss about visual
- Exposition
information of text
- Persuasion
- Practice and do exercises/
- Genre and organization of
group works (Exercises)
text

๖

4

5

6

- Group works with small
- Text structures
presentations or discussions
- Cohesion: the glue that
holds the structure
3
Chapter 2: Critical linguistics
- Discuss and take note the
- Reading for main idea and periods contents
other elements of paragraph
- Discuss about main idea in
- Main idea in paragraphs
paragraphs placement of
- The Placement of the main
the main idea and implied
idea and implied main ideas
main ideas
- Practice and do exercises/
group works (Exercises)
3
Chapter 2: Critical linguistics
- Discuss and take note the
- Reading for main idea and periods contents
other elements of paragraph
- Discuss about the
(Continued)
placements of the stated
-The placements of the stated
and implied main ideas
main idea and implied main
- Discuss about how to
idea
applying strategies
- Applying strategies
- Practice and do exercises/
group works (Exercises)
3
Chapter 3: Critical discourse
- Discuss and take note
- Reading meaning into the periods about authors’ purpose and
text
tone
-The authors’ purpose and
- Discuss about figurative
tone
languages
-Figures of speech VS Figures
- Practice and do exercises/
of Language
group works (Exercises)

มคอ. ๓

1. Handouts
2. Laptop (PPT.)
3. Worksheets

1. Handouts
2. Laptop (PPT.)
3. Worksheets

1. Handouts
2. Laptop (PPT.)
3. Worksheets

มคอ. ๓
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7

8

Chapter 3 Critical discourse:
Reading meaning into the
text (Continued)
- Inferences and existing
knowledge
- Facts and opinions
- Distinguishing between fact
and opinion
Practical Application
First session discussion and
summary
- Quiz#1 (Chapter 1-3)

3
- Discuss and take note the
periods contents

1. Handouts

2. Laptop (PPT.)
- Discuss about inferences
3. Worksheets
and existing knowledge
- Discuss about facts and
opinions
- Practice and do exercises/
group works (Exercises)
3
- Present their assignments 1. Visual Aid
periods - Do the quiz#1
2.Quiz#1
3. Student rubric
of presentation

Midterm Examination 20% 2 hours
9

10

3
Part 3: Reading academic
- Discuss and take note the 1. Handouts
periods contents
and non -academic texts
2. Laptop (PPT.)
critically
- Discuss about roles of
Chapter 4 Critical Thinking
critical thinking and reading 3. Worksheets
and Reading of Texts
- Discuss about engaging in
critical thinking
- Recognize the roles of
- Practice and do exercises/
critical reading
group works (Exercises)
- What is critical
thinking?
- How do I engage in
critical thinking?

Chapter 4 Critical Thinking
and Reading of Texts
(continued)

3
- Discuss and take note the
periods contents

- Discuss about reading
process

1. Handouts
2. Laptop (PPT.)
3. Worksheets

มคอ. ๓

๘
- What is the reading

process?
- Steps in the reading

process
11

Chapter 4 Critical Thinking
and Reading of Texts
(continued)
- How do I engage in
critical reading?
- Reading closely and
actively

12

Chapter 4 Critical Thinking
and Reading of Texts
(continued)
- Reading closely and
actively (Response Log)
- Interpreting Texts
Critically: Asking
Questions

13

Chapter 4 Critical Thinking
and Reading of Texts
(continued)
- How can I recognize
and avoid logical
fallacies?

- Discuss about steps in the
reading process
- Practice and do exercises/
group works (Exercises)
3
Discuss and take note the
periods contents

1. Handouts

3
- Discuss about reading
periods closely and actively

1. Handouts

2. Laptop (PPT.)
- Discuss engaging in critical
3. Worksheets
reading
- Discuss about reading
closely and actively
- Practice and do exercises/
group works (Exercises)

- Discuss about Interpreting
Texts Critically: Asking
Questions

2. Laptop (PPT.)
3. Worksheets

- Practice and do exercises/
group works (Exercises)
3
- Discuss about how to
periods avoid logical fallacies

- Do the quiz#2

1. Handouts
2. Laptop (PPT.)
3. Worksheets
4.Quiz#2

มคอ. ๓

๙

14

15

16

- Quiz#2
3
Logical Fallacies: Presentation
- Present their assignments
periods
Group work
- Peer assessments toward
each presentation
3
Practical Application:
- Being interviewed
periods
-Individual Interview (5%)

Final examination (25% of
grade)

2

Assessment and Evaluation
1.

Assessment
Attendance

=

10%

Interview and presentation

=

15%

2 quizzes

=

20%

Homework

=

10%

Midterm examination

=

20%

Final examination

=

25%

Total

=

100%

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู

1. Visual Aid
2. Student rubric
of presentation
1.Student rubric
of presentation
2. Questions for
interview

มคอ. ๓

๑๐

ผลการเรียนรู*

๒.๑.๑,๒.๑.๒
๓.๑.๑, ๓.๑.๒,
๓.๑.๔

๑.๑.๑, ๑.๑.๒,
๓.๑.๑, ๓.๑.๒,
๓.๑.๔, ๔.๑.๒,
๔.๑.๓, ๔.๑.๕,
๕.๑.๑, ๕.๑.๒,
๕.๑.๕

วิธีการประเมิน**
-

ทดสอบยอยครัง้ ที่ ๑
ทดสอบยอยครัง้ ที่ ๒
ทดสอบยอยครัง้ ที่ ๓
ทดสอบยอยครัง้ ที่ ๔
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค

- การวิเคราะหงานเขียน คนควา การ
นําเสนอรายงาน
- การทํางานกลุม และผลงานกลุม
- การสงงานตามที่ไดรับมอบหมาย

สัปดาหที่ประเมิน
ทดสอบยอย
สัปดาหที่ ๕,
๑๑,๑๕
สอบกลางภาค
และปลายภาค
ตามกําหนดการ
ของมหาวิทยาลัย
ตลอดภาค
การศึกษา

ผลการเรียนรู*

วิธีการประเมิน**

สัปดาหที่ประเมิน

๑.๑.๑, ๑.๑.๒,
๓.๑.๑, ๓.๑.๒,
๓.๑.๔

- การเขาชั้นเรียน
- การมีสว นรวมอภิปราย เสนอความ
คิดเห็นในชั้นเรียน

ตลอดภาค
การศึกษา

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตําราและเอกสารหลัก
Allen, S. (2005). Making Connection: Reading and Understanding College
Textbook. 3rd ed. Massachusetts: USA.
๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ
Cox, K and Hill, D. (2004). English for Academic Purposes. Frenchs Forest NSW:

สัดสวนของการ
ประเมิน
๖๕

๓๕

สัดสวนของการ
ประเมิน
๑๕

๑๑

มคอ. ๓

Pearson Longman.
Spear, Deanne. (2009). Developing Critical reading skills. 8th ed. New York. McGrawhill.
๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา
Maingay, S. (1983). Making Sense of Reading. Edinburgh: Thomas Nelson and Sons
Ltd.
Punyaratabandhu, B. (2007). Reading for Mass Communication. 8th ed. Bangkok:
Kasetsart University Press.
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินผลในรายวิชานี้ ที่จัดทําโดยนักศึกษา มีดังนี้
- แบบประเมินผูส อน และแบบประเมินรายวิชา
- การสังเกตจากพฤติกรรมผูเรียน
๒. กลยุทธการประเมินการสอน
การประเมินการสอนของรายวิชานี้ มีดังนี้
- ผลการสอบ
- การสังเกตจากพฤติกรรมผูเรียน
๓. การปรับปรุงการสอน
หลังจากมีการประเมินการเรียนการสอนแลว ซึ่งสามารถนําไปสูการปรับปรุงการสอนในรายวิชานี้ ดังนี้
๑. จัดทําวิจัยในชั้นเรียน
๒. ปรับปรุงตําราหรือเอกสารประกอบการสอนใหเหมาะสมกับระดับและความสามารถของนักศึกษา

๑๒

มคอ. ๓

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา
ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชามีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรูใ นวิชา ไดจาก
การสอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบยอยและหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาไดดังนี้
๔.๑ การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอื่น หรือผูทรงคุณวุฒิ ที่ไมใช
อาจารยประจําหลักสูตร
๔.๒ มีการตั้งคณะกรรมการสุมตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดยตรวจสอบขอสอบ รายงาน
วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ป ระสิทธิผ ลรายวิช า ไดมีการวางแผนการปรับ ปรุงการสอนและ
รายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
๕.๑ ปรับปรุงรายวิชาทุก ๔ ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ ๔
๕.๒ เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้ กับปญหาที่มาจาก
งานวิจัยของอาจารย

