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รายละเอยีดของรายวชิา 

มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตศรีล้านช้าง 

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

 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

1. รหัสและช่ือรายวชิา 

ED 1076      English Comprehension Reading     การอ่านเพ่ือความเขา้ใจเชิง

ปฏิบติัการ    

2. จาํนวนหน่วยกติ 

       3 หน่วยกิต (3-0-6) 

รและประเภทของรายวชิา  

       ศาสนศาสตร์บณัฑิต สาขาวชิา การสอนภาษาองักฤษ โดยเป็นวชิาเอกบงัคบั 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 

       อาจารยป์ระภาส ลาวณัยศิ์ริ 

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 

       ภาคตน้  ชั้นปีท่ี 3 

6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน 

       ไม่มี 

7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั 

       ไม่มี 

8. สถานทีเ่รียน 

      คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตศรีลา้นชา้ง   . 

9. วนัทีจ่ดัทาํหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 

     31 พฤษภาคม 2552 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

1.1 เพ่ือใหน้กัศึกษารู้จกัหลกัการอ่านเพ่ือความเขา้ใจเชิงปฏิบติัการของบทความ สาร

คดีภาษาองักฤษ 

1.1 เพ่ือใหน้กัศึกษาสามารถอ่านบทความ สารคดีภาษาองักฤษ 

 1.2 เพ่ือใหน้กัศึกษาสามารถ  

2.  วตัถุประสงค์ในการพฒันา / ปรับปรุงรายวชิา 

2.1 เพ่ือใหน้กัศึกษาเขา้ใจ บทความ สารคดีภาษาองักฤษ 

2.2 เพ่ือใหน้กัศึกษาสามารถวเิคราะห์บทความ สารคดีภาษาองักฤษไดอ้ยา่งถูกตอ้ง

และรวดเร็ว 

2.3 เพ่ือใหน้กัศึกษาสามารถตอบคาํถาม  อภิปรายสรุปบทความ สารคดีภาษาองักฤษ  

หมวดที ่3 ลกัษณะและการดาํเนินการ 

 

1. คาํอธิบายรายวชิา 

อ่านเพ่ือเกบ็ใจความสาํคญั  (Main idea)   และ  รายละเอียด  (Details)  จากขอ้ความท่ี

ตดัตอนมา  บทความทั้งทางโลกและทางธรรม  ประกาศโฆษณา  หนงัสือพิมพแ์ละ

วารสาร  ตอบคาํถามหรืออภิปรายสรุป 

 

2. จาํนวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 

 

สอนเสริม   

 

การฝึกปฏิบติั/งานภาคสนาม/การ

ฝึกงาน 

การศึกษาดว้ย

ตนเอง 
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3 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ 

จาํนวน 16 สปัดาห์ 

นกัศึกษา

เฉพาะราย 

0ชัว่โมงต่อสปัดาห์ 

จาํนวน 16 สปัดาห์ 

 

6 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ 

จาํนวน 16 สปัดาห์ 

 

3.  จาํนวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นักศึกษา

เป็นรายบุคคล 

- จดัใหน้กัศึกษาพบอาจารยเ์พ่ือขอคาํปรึกษาและแนะนาํสปัดาห์ละ 3 ชัว่โมง โดย

อาจารยจ์ะแจง้วนัเวลาใหน้กัศึกษาทราบ 

 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 

1.1  คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา 

- การสร้างความมีวนิยั ใฝ่รู้ ความซ่ือสตัย ์และความรับผดิชอบในการทาํงาน 

1.2  วธีิการสอน 

- จะมีการสอดแทรกหรือยกตวัอยา่งประกอบในขณะท่ีสอนเน้ือหา โดยสอดแทรก

เร่ืองคุณธรรม จริยธรรม 

- กาํหนดหลกัเกณฑต่์างๆ เช่น ใหเ้ขา้หอ้งเรียนตรงเวลาและเขา้เรียนอยา่งสมํ่าเสมอ  

- ใหมี้ความรับผดิชอบในงานท่ีมอบหมาย และมีความซ่ือสตัยใ์นการสอบ 

1.3  วธีิการประเมินผล 

- ร้อยละ 90 ของนกัศึกษา เขา้เรียนตรงเวลา 

- ร้อยละ 95 ของนกัศึกษา ปฏิบติัตามกฎเกณฑท่ี์อาจารยผ์ูส้อนกาํหนด 

- ไม่มีการทุจริตในการสอบ 

2.  ความรู้ 

2.1  ความรู้ทีต้่องได้รับ 

- มีความรู้ ความเขา้ใจ ตลอดจนสามารถเขา้ใจ วเิคราะห์และอ่านเพ่ือเกบ็

ใจความสาํคญั  (Main idea)   และ  รายละเอียด  (Details)  จากขอ้ความท่ีตดั
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ตอนมา  บทความทั้งทางโลกและทางธรรม  ประกาศโฆษณา  หนงัสือพิมพ์

และวารสาร  ตอบคาํถามหรืออภิปรายสรุป 

 

2.2  วธีิการสอน 

- การบรรยาย เขา้ใจ การคิด วเิคราะห์ ถาม-ตอบ ในชั้นเรียน 

- การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยในการใชบ้ทความ สารคดีภาษาองักฤษ 

- นกัศึกษาไปคน้ควา้เพ่ิมเติมและ นาํเสนอรายงานในชั้นเรียน 

2.3  วธีิการประเมินผล 

- ทดสอบโดยขอ้สอบกลางภาค ขอ้สอบปลายภาค และการประเมินผลจากรายงานท่ี

ไดรั้บมอบหมาย 

- ประเมินจากาการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1  ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 

- ความสามารถในการอ่านเพ่ือเขา้ใจ บทความ สารคดีภาษาองักฤษ และแกปั้ญหาโดย

อา้งอิงหลกัการและทฤษฎีไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม โดยจะตอ้งมีหลกัฐานและ

กรณีศึกษาเพ่ือการอา้งอิง 

3.2 วธีิการสอน 

- ฝึกใหว้เิคราะห์ปัญหาจากกรณีศึกษาท่ีมีผูศึ้กษาไวแ้ลว้ โดยใหไ้ปคน้ควา้จากเอกสาร

ต่าง ๆ รวมการคน้ควา้จากฐานขอ้มูล 

- เชิญผูเ้ช่ียวชาญจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานของรัฐภายนอกมหาวทิยาลยั 

มาใหข้อ้เสนอแนะ และแลกเปล่ียน เรียนรู้ร่วมกนั 

3.3  วธีิการประเมินผล 

- ทดสอบโดยขอ้สอบ และสงัเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอภิปรายปัญหาใน

ชั้นเรียน 

- ดูจากรายงาน การนาํเสนอรายงานและการมีส่วนร่วมในการเสนอขอ้คิดเห็นในชั้น

เรียน 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
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4.1  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา  

- มอบหมายงานเป็นกลุ่มฝึกทกัษะการเป็นผูน้าํกลุ่ม และสมาชิกท่ีดี โดยมีการสลบักนั

เป็นหวัหนา้กลุ่มในการทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

4.2  วธีิการสอน 

- ใหน้กัศึกษาทาํงานกลุ่มหรือโครงงานในลกัษณะของการทาํงานเป็นทีม 

4.3  วธีิการวดัผลประเมินผล 

การวดัผล 

 Midterm  test          30% 

 Final   test         60% 

 Assignment         10% 

  Total                      100% 

การประเมินผล 

• 90 – 100         4 

• 85 –  89         3.5 

• 80  -   84         3 

• 75  -   79         2.5 

• 70   -  74         2 

• 65   -  69         1.5 

• 60   -  64         1 

•   0  -   59               0 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1  ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่อง

พฒันา 

- โครงงานท่ีมอบหมายจะมีส่วนท่ีตอ้งใชท้กัษะในการใชห้ลกัการอ่านภาษาองักฤษ

เพ่ือความเขา้ใจ  การวเิคราะห์เชิงตวัเลข  การส่ือสาร  และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

5.2 วธีิการสอน 

- มีการนาํเสนองานต่อชั้นเรียน พร้อมขอ้เสนอแนะเพ่ือเนน้ใหน้กัศึกษาใชภ้าษาท่ี
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ถูกตอ้ง ชดัเจนและกระชบั 

- ในการคน้ควา้นั้น ส่วนหน่ึง นกัศึกษาจะตอ้งคน้ควา้จากวารสาร  ฐานขอ้มูลท่ีเป็น

ภาษาองักฤษ 

- ในการเสนอนั้นจะตอ้งใช ้PowerPoint 

5.3  วธีิการประเมินผล 

- ประเมินจากผลงานท่ีตอ้งวเิคราะห์เชิงปริมาณ  ขอ้สอบกลางภาค ขอ้สอบปลายภาค 

- ประเมินจาก รายงาน ภาษาท่ีใชใ้นการเขียนรายงานและการนาํเสนอในชั้นเรียน 

- ประเมินจากการนาํเสนอขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ โดยอาจนาํเสนอในรูปของภาพ 

power point 

 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1.  แผนการสอน 

สัปดาห์

ที ่

หัวข้อ/รายละเอยีด จาํนวน

ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการ

สอนและส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

1 Life  under  the  bridge 

 

3 power point 

group discussion 

ประภาส 

2 The  bird  kids 

 

3 power point  ประภาส 

3 Phi  ta  khon  festival 3 power point ประภาส 

4 Bye Bye Kwai 3 power point, movie ประภาส 

5 Kratin- Kratong 3 power point ประภาส 

6 Miracle 3 power point ประภาส 

7 Thailand Halloween all year round 3 power point ประภาส 

8 Wheels of courage 3 power point ประภาส 

9 Economic disaster buy Thai? 3 power point ประภาส 

10 Romance Net 3 power point ประภาส 

11 Bye Bye Jumbo 3 power point ประภาส 

12 63 Years Young 3 power point ประภาส 
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13 The Generation Gap 3 power point, movie ประภาส 

14 Carbon Based Copy 3 power point, movie ประภาส 

15 Biography  of  Chamras  

Saewataporn 

3 power point ประภาส 

16 Bendable  electronic  paper 3 power point, movie ประภาส 

รวม 48  ประภาส 

 

  

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กจิกรรม

ที ่

ผลการ

เรียนรู้ 

กจิกรรมการประเมิน 

(เช่น การเขยีน

เรียงความ การทดสอบ

ย่อย โครงงานกลุ่ม 

การสอบปลายภาค) 

 

กาํหนดการประเมิน 

(สัปดาห์ที)่ 

สัดส่วน

ของการ

ประเมิน

ผลปลาย

ภาค 

(1)  งานท่ีไดรั้บมอบหมาย  3   6  10  และ 14 5 

(2)  สอบกลางภาค  8 30 

(3)  รายงาน  12 5 

(4)  สอบปลายภาค  16 60 

 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ตาํราและเอกสารหลกั 

 ประภาสลาวณัยศิ์ริ. (2551). เอกสารประกอบการสอน รายวชิา การอ่านเพ่ือความ

เขา้ใจภาษาองักฤษเชิงปฏิบติัการ. เลย:มหาวทิยาลยั มหามกฏุราชวทิยาลยั. 

2. เอกสารและข้อมูลสําคญั 

Short Christmas Stories by Charles Dickens 

 Oliver Twist, by Charles Dickens 
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 THE MERCHANT OF VENICE by Shakespeare 

 The Adventures of Tom Sawyer by Mark Twain 

 ROMEO AND JULIET by Shakespeare 

Lady Chatterley's Lover by Lawrence, David Herbert 

Published: 1928 

 

      3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

Taniguchi, E. & Thompson, R.G. (2002). Innovations in Freight Transport. 

Southampton, Boston: Wit Press. 

4. ข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์ , เวบ็ไซด์  

- www.science-direct.com 

5.  เอกสารและข้อมูลการเรียนอืน่ๆ  

- การประยกุตใ์ชโ้ปรแกรม Excel เพ่ือจดัตารางเวลาและการกาํหนดเส้นทางในการ

ขนส่งและการกระจายสินคา้ 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของรายวชิา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

 ใหน้กัศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวชิา  ไดแ้ก่ วธีิการสอน การจดั

กิจกรรมในและนอกหอ้งเรียน ส่ิงสนบัสนุนการเรียนการสอน ซ่ึงมีผลกระทบต่อการ

เรียนรู้ และผลการเรียนรู้    ท่ีไดรั้บพร้อมขอ้เสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 

2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 

 ประเมินโดยภาควชิาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน  หรือจากการสงัเกตการ

สอนโดยอาจารยใ์นภาควชิา 

3.  การปรับปรุงการสอน 

 ภาควชิากาํหนดใหอ้าจารยผ์ูส้อนทบทวนและปรับปรุงกลยทุธ์และวธีิการสอน

จากผลการประเมินประสิทธิภาพของรายวชิา แลว้จดัทาํรายงานเม่ือสอนจบภาคเรียน 

นอกจากน้ีควรกาํหนดใหอ้าจารยผ์ูส้อนเขา้รับการฝึกอบรมกลยทุธ์การสอนหรือการ

วจิยัเพ่ือพฒันาการเรียนการสอนควรมีการประชุมอาจารยท์ั้งภาควชิาเพ่ือหารือปัญหา

การเรียนรู้ของนกัศึกษาและร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ข 
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 

 ภาควชิามีคณะกรรมการประเมินขอ้สอบและความเหมาะสมของการให้

คะแนน โดยการสุ่มรายวชิา ภายในรอบเวลาหลกัสูตร 

5.  การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

 ภาควชิามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวชิา โดยพิจารณาจากผลการ

ประเมินการสอนโดยนกัศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินของ

ภาควชิา การรายงานรายวชิาโดยอาจารยผ์ูส้อน หลงัการทบทวนประสิทธิผลของ

รายวชิา อาจารยผ์ูส้อนรับผดิชอบในการทบทวนเน้ือหาท่ีสอนและกลยทุธ์การสอนท่ี

ใช ้และนาํเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาในรายงานรายวชิา เสนอต่อท่ี

ประชุมอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรพิจารณาใหค้วามคิดเห็นและสรุปวางแผนพฒันา

ปรับปรุงพร้อมนาํเสนอภาควชิา / คณะ เพ่ือใชใ้นการสอนคร้ังต่อไป 
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