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รายละเอยีดของรายวชิา 

มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตศรีล้านช้าง. 
คณะ/วทิยาเขต/ภาควชิา   คณะศึกษาศาสตร์/ม.ม.ร. วทิยาเขตศรีลา้นชา้ง/ภาษาองักฤษ. 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 
1. รหัสและช่ือรายวชิา 

        ED 1103        การอ่านขอ้มูลข่าวสารภาษาองักฤษ    English Reading for 
Information   
2. จ านวนหน่วยกติ 
       2 หน่วยกิต (3-0-4) 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา  
       ศาสนศาสตร์บณัฑิต สาขาวชิา การสอนภาษาองักฤษ โดยเป็นวชิาเอกบงัคบั 
4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
       อาจารยป์ระภาส ลาวณัยศิ์ริ 
5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 
       ภาคปลาย  ชั้นปีท่ี 4 
6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน 
       ไม่มี 
7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั 
       ไม่มี 
8. สถานทีเ่รียน 
      คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตศรีลา้นชา้ง   . 
9. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
     30 กนัยายน 2556 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1.  จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
1.1 เพื่อใหน้กัศึกษารู้จกัหลกัการพดูการฟังภาษาองักฤษ  
1.2 เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถฟังและพดูภาษาองักฤษไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
2.  วตัถุประสงค์ในการพฒันา / ปรับปรุงรายวชิา 
2.1 เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถพดูฟังภาษาองักฤษไดอ้ยา่งเป็นธรรมชาติ 
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2.2 เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถสนทนาภาษาองักฤษไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
 
1. ค าอธิบายรายวชิา 
ฟังระบบเสียง การเนน้เสียงหนกัเบา ท านองเสียง จงัหวะ และการแยกกลุ่มค าโดยถูกตอ้ง   ฝึกฟังขอ้ความ
สั้นๆเช่นบทสนทนา การสัมภาษณ์   ข่าว  การโฆษณา  ฝึกเขียนตามค าบอก(dictation)และเขียนบทสรุปจาก
ขอ้ความท่ีไดย้นิโดยสามารถบอกไดว้า่ขอ้ความท่ีฟังเป็นขอ้ความชนิดใด พร้อมทั้งจบัใจความส าคญั  การเก็บ
ใจความส าคญัจากเร่ืองหรือบทสนทนาสั้นๆท่ีไดย้นิ  สนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่างๆ  โดยออกเสียงได้
ถูกตอ้ง ใชศ้พัทแ์ละโครงสร้างท่ีจ าเป็นไดถู้กตอ้งและเหมาะสม ฝึกสนทนาเหตุการณ์ต่างๆรวมทั้งฝึกการ
สนทนาธรรมะ 
2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 

 
3 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
จ านวน 16 สัปดาห์ 

สอนเสริม   

 
เป็น
รายบุคคล 

การฝึกปฏิบติั/งานภาคสนาม/การฝึกงาน 

 
3 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
จ านวน 16 สัปดาห์ 

การศึกษาดว้ยตนเอง 

 
6 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
จ านวน 16 สัปดาห์ 

 
3.  จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล 
- จดัใหน้กัศึกษาพบอาจารยเ์พื่อขอค าปรึกษาและแนะน าสัปดาห์ละ 3 ชัว่โมง โดยอาจารยจ์ะแจง้
วนัเวลาใหน้กัศึกษาทราบ 

 
หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 

1.1  คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา 
- การสร้างความมีวินยั ใฝ่รู้ ความซ่ือสัตย ์และความรับผดิชอบในการท างาน 
1.2  วธีิการสอน 
- จะมีการสอดแทรกหรือยกตวัอยา่งประกอบในขณะท่ีสอนเน้ือหา โดยสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม 
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- ก าหนดหลกัเกณฑ์ต่างๆ เช่น ใหเ้ขา้ห้องเรียนตรงเวลาและเขา้เรียนอยา่งสม ่าเสมอ  
- ใหมี้ความรับผิดชอบในงานท่ีมอบหมาย และมีความซ่ือสัตยใ์นการสอบ 

1.3  วธีิการประเมินผล 
- ร้อยละ 90 ของนกัศึกษา เขา้เรียนตรงเวลา 
- ร้อยละ 95 ของนกัศึกษา ปฏิบติัตามกฎเกณฑท่ี์อาจารยผ์ูส้อนก าหนด 
- ไม่มีการทุจริตในการสอบ 

2.  ความรู้ 

2.1  ความรู้ทีต้่องได้รับ 
- มีความรู้ ความเขา้ใจ ตลอดจนสามารถวเิคราะห์และน าไปประยกุตใ์นการสนทนาภาษาองักฤษ 
2.2  วธีิการสอน 
- การบรรยาย ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา การคิด วเิคราะห์ ถาม-ตอบ ในชั้นเรียน 
- การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยในการใชห้ลกัการพดูฟังภาษาองักฤษ 
- นกัศึกษาไปคน้ควา้เพิ่มเติมและจดัท าเป็นรายงานตลอดจนน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
2.3  วธีิการประเมินผล 
- ทดสอบโดยขอ้สอบกลางภาค ขอ้สอบปลายภาค และการประเมินผลจากรายงานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 
- ประเมินจากาการมีส่วนร่วมในช้ันเรียน 

„ Midterm  test  40% 
„ Final   test 50% 
„ Assignment 10%  

               TOTAL           100%  
 
-การประเมินผล 

„ 80 ‟ 100           4.0  
„ 75  ‟  79           3.5  
„ 70  -   74           3.0  
„ 65  -   69                2.5 
„ 60   -  64           2.0  
„ 55   -  59           1.5  
„ 50   -  54           1.0  
„   0  -   49                    0 
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3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1  ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 
- ความสามารถในการวิเคราะห์หลกัการพดูฟังภาษาองักฤษ และแกปั้ญหาเหล่านั้นไดโ้ดยอา้งอิง
หลกัการและทฤษฎีไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม โดยจะตอ้งมีหลกัฐานและกรณีศึกษาเพื่อการ
อา้งอิง 
3.2 วธีิการสอน 
- ฝึกใหว้เิคราะห์ปัญหาจากกรณีศึกษาท่ีมีผูศึ้กษาไวแ้ลว้ โดยใหไ้ปคน้ควา้จากเอกสารต่าง ๆ รวม
การคน้ควา้จากฐานขอ้มูล 
- เชิญผูเ้ช่ียวชาญจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานของรัฐภายนอกมหาวทิยาลยั มาให้
ขอ้เสนอแนะ และแลกเปล่ียน เรียนรู้ร่วมกนั 
3.3  วธีิการประเมินผล 
- ทดสอบโดยขอ้สอบ และสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอภิปรายปัญหาในชั้นเรียน 
- ดูจากรายงาน การน าเสนอรายงานและการมีส่วนร่วมในการเสนอขอ้คิดเห็นในชั้นเรียน 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา  
- มอบหมายงานเป็นกลุ่มฝึกทกัษะการเป็นผูน้ ากลุ่ม และสมาชิกท่ีดี โดยมีการสลบักนัเป็น
หวัหนา้กลุ่มในการท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
4.2  วธีิการสอน 
- ใหน้กัศึกษาท างานกลุ่มหรือโครงงานในลกัษณะของการท างานเป็นทีม 
4.3  วธีิการประเมินผล 
- ประเมินจากกระบวนการท างาน และผลงานท่ีท าเป็นกลุ่มหรือโครงงาน 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1  ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา 
- โครงงานท่ีมอบหมายจะมีส่วนท่ีตอ้งใชท้กัษะในการใชห้ลกัการพดูฟังภาษาองักฤษ  การ
วเิคราะห์เชิงตวัเลข  การส่ือสาร  และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
5.2 วธีิการสอน 
- มีการน าเสนองานกลุ่มหรือโครงงานต่อชั้นเรียน พร้อมขอ้เสนอแนะเพื่อเนน้ใหน้กัศึกษาใช้
ภาษาท่ีถูกตอ้ง ชดัเจนและกระชบั 
- ในการคน้ควา้นั้น ส่วนหน่ึง นกัศึกษาจะตอ้งคน้ควา้จากวารสารหรือฐานขอ้มูลท่ีเป็น
ภาษาองักฤษ 
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- ในการเสนอนั้นจะตอ้งใช ้PowerPoint 

5.3  วธีิการประเมินผล 
- ประเมินจากผลงานท่ีตอ้งวเิคราะห์เชิงปริมาณ 
- ประเมินจากภาษาท่ีใชใ้นการเขียนรายงานและการน าเสนอในชั้นเรียน 
- ประเมินจากการน าเสนอขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ โดยอาจน าเสนอในรูปของภาพ power point 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1.  แผนการสอน 
สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

ช่ัวโมง 
กจิกรรมการเรียนการสอน

และส่ือทีใ่ช้ 
ผู้สอน 

1 ความหมายความส าคญัของการอ่าน
ขอ้มูลข่าวสารภาษาองักฤษ  

2 Power point, AVI ประภาส 

2 เทคนิคการอ่าน     2 Power point, AVI ประภาส 

3 การอ่านข่าวภาษาองักฤษ             2 Power point, AVI ประภาส 

4 การอ่านสารคดีภาษาองักฤษ     2 Power point, AVI ประภาส 

5 การอ่านบทความพุทธศาสนา
ภาษาองักฤษ     

2 Power point, AVI ประภาส 

6 การอ่านธรรมะภาษาองักฤษ     2 Power point, AVI ประภาส 

7 การอ่านบทความวทิยาศาสตร์
ภาษาองักฤษ     

2 Power point, AVI ประภาส 

8 การอ่านบทความวทิยาศาสตร์สุขภาพ
ภาษาองักฤษ     

2 Power point, AVI ประภาส 

9 การอ่านนิทานภาษาองักฤษ     2 Power point, AVI ประภาส 

10 การอ่านเร่ืองสั้นภาษาองักฤษ     2 Power point, AVI ประภาส 

11 การอ่านเทพนิยายภาษาองักฤษ     2 Power point, AVI ประภาส 

12 การอ่านบทความทางศึกษาศาสตร์
ภาษาองักฤษ     

2 Power point, AVI ประภาส 

13 การอ่านบทความการสอนภาษาองักฤษ     2 Power point, AVI ประภาส 
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14 การอ่าน วเิคราะห์ สรุปและเขียน
บทความ 

2 Power point, AVI ประภาส 

15 การอ่านและฟังเพลงภาษาองักฤษ 2 Power point, AVI ประภาส 

16 การอ่านบทความทางสังคมภาษาองักฤษ 2 Power point, AVI ประภาส 

รวม 32  ประภาส 
 

  
2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กจิกรรม
ที่ 

ผลการ
เรียนรู้ 

กจิกรรมการประเมิน (เช่น 
การเขียนเรียงความ การ
ทดสอบย่อย โครงงาน
กลุ่ม การสอบปลายภาค) 

ก าหนดการประเมิน (สัปดาห์ที)่ สัดส่วน
ของการ
ประเมิน
ผลปลาย
ภาค 

(1)  งานท่ีไดรั้บมอบหมาย 3   6  10  และ 14 20 

(2)  สอบกลางภาค 8 30 
(3)  รายงานกลุ่ม 12 20 
(4)  สอบปลายภาค 16 30 

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลกั 

 ประภาสลาวณัยศิ์ริ. (2551). เอกสารประกอบการสอน รายวชิา การอ่านขอ้มูลข่าวสาร
ภาษาองักฤษ     
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
จินตนา วอห์ลเกน้. “พดูอ่านเขียนองักฤษ109 ชัว่โมง” .กทม: บริษทัไพลินบุค๊เน็ต จ ากดั, 2548. 
จรัสศรี ฐานิวฒันานนท.์ “การเปรียบเทียบวธีิการสอนบทสนทนาภาษาองักฤษโดยใชแ้ถบ 
บนัทึกภาพ และโดยไม่ใชแ้ถบบนัทึกภาพ” ปริญญานิพนธ์ปริญญาโท มหาวทิยาลยั ศรีนครินทรวิ
โรฒ พิษณุโลก , 2532.  
ทศันีย ์สงวนสัตย.์ “ท่าอยา่งไรใหเ้ด็กพดูภาษาองักฤษในชั้นเรียน” สารพฒันาหลักสูตร. 11 (110) 
(เมษายน ‟ พฤษภาคม 2535 ) : 54 ‟ 57 .  
ทองปอนด์ ชินวงศ.์ “ปฏิสัมพนัธ์ทางวาจาระหวา่งครูกบันกัเรียนในการเรียนการสอนภาษาองักฤษ 
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ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4” วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต ภาควชิามธัยมศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั , 2530 .  
บ่ารุง โตรัตน์. “การใชภ้าษาแม่ในหอ้งเรียนภาษาต่างประเทศ”. สารพฒันาหลกัสูตร. 104 ( 
มกราคม ‟ มีนาคม 2534 ) : 23 ‟ 25 .  
วราพรรษ เจิมสุจริต. “การศึกษาลกัษณะปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งครูและนกัเรียนในการเรียนการสอน 
ภาษาองักฤษ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 จงัหวดันครปฐม” วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต 
มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2533. 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
American Council on the Teaching of Foreign Languages ‟ Proficiency Guidelines ‟ Speaking (1999) 

A World of Teaching: Personal Journeys Through the World's English Speaking, John A. Hansen, Evan 
M. Smith                                                                                                                                           
Academic Listening/Speaking Tasks for ESL Students: Problems, Suggestions, and Implications ,DANA 
FERRIS, TRACY TAGG, TESOL QUARTERLY Vol. 30, No. 2, Summer 1996 

   
Common European Framework of Reference for Languages 
MAUREEN SNOW ANDRADE.(2006) International students in English-speaking universities. 
JOURNAL OF  RESEARCH IN  INTERNATIONAL EDUCATION  INTERNATIONAL     BACCA 
LAUREATE    ORGANIZATION 
Warshawsky et al..1982.SPECTRUM1.America:A Division of Simon & Schusterส่วนล่างของฟอร์ม 

 

 

4. ข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์ , เวบ็ไซด์  
- www.dailystep.com 
- www.soundsenglish.com 
5.  เอกสารและข้อมูลการเรียนอืน่ๆ  
- การประยกุตใ์ชY้ouTubeเพื่อฟังบทสนทนาภาษาองักฤษ  

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
 ใหน้กัศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวชิา  ไดแ้ก่ วธีิการสอน การจดักิจกรรมในและ
นอกหอ้งเรียน ส่ิงสนบัสนุนการเรียนการสอน ซ่ึงมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้    
ท่ีไดรั้บพร้อมขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 ประเมินโดยภาควชิาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน  หรือจากการสังเกตการสอนโดย

http://www.dailystep.com/
http://www.soundsenglish.com/
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อาจารยใ์นภาควชิา 
3.  การปรับปรุงการสอน 
 ภาควชิาก าหนดให้อาจารยผ์ูส้อนทบทวนและปรับปรุงกลยทุธ์และวธีิการสอนจากผล
การประเมินประสิทธิภาพของรายวชิา แลว้จดัท ารายงานเม่ือสอนจบภาคเรียน นอกจากน้ีควร
ก าหนดใหอ้าจารยผ์ูส้อนเขา้รับการฝึกอบรมกลยทุธ์การสอนหรือการวจิยัเพื่อพฒันาการเรียน
การสอนควรมีการประชุมอาจารยท์ั้งภาควชิาเพื่อหารือปัญหาการเรียนรู้ของนกัศึกษาและ
ร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ข 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
 ภาควชิามีคณะกรรมการประเมินขอ้สอบและความเหมาะสมของการใหค้ะแนน โดย
การสุ่มรายวชิา ภายในรอบเวลาหลกัสูตร 
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
 ภาควชิามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวชิา โดยพิจารณาจากผลการประเมิน
การสอนโดยนกัศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินของภาควชิา การรายงาน
รายวชิาโดยอาจารยผ์ูส้อน หลงัการทบทวนประสิทธิผลของรายวชิา อาจารยผ์ูส้อนรับผดิชอบใน
การทบทวนเน้ือหาท่ีสอนและกลยทุธ์การสอนท่ีใช ้และน าเสนอแนวทางในการปรับปรุงและ
พฒันาในรายงานรายวชิา เสนอต่อท่ีประชุมอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรพิจารณาใหค้วามคิดเห็นและ
สรุปวางแผนพฒันาปรับปรุงพร้อมน าเสนอภาควชิา / คณะ เพื่อใชใ้นการสอนคร้ังต่อไป 
 

 


