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รายละเอียดของรายวิชา 
สถาบันการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา   
 คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา1 
 ED1058 ชื่อรายวิชา       (ไทย)  การอ่านเพือ่ความเข้าใจเชิงปฏิบัติการ 
         (อังกฤษ)   Comprehension  Reading   
 

2. จ านวนหน่วยกิต1 
 3 (3-0-6) จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
  - หลักสูตรหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
    เป็นรายวิชาหมวดวิชาวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษ กลุ่มวิชาภาษา ซึ่งเป็นรายวิชาบังคับ
เรียนส าหรับหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ   ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้อน 
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวทิยาเขตศรีล้านช้าง อ.เมือง  จ.เลย 
 1. นายบรรจบ   โชติชัย* 
 2. นายกิตติพัฒน์  ทาวงศ์ษา* 
 3. นายพลภัทร  อภัยโส* 
 4. นายประดิษฐ์  ศรีโนนยาง 
 5. นายวันชัย  สาริยา 
 ผู้บรรยาย/ผู้รับผิดชอบรายวิชา นายวันชัย  สาริยา 
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
 ภาคการศึกษาท่ี 2/2559   ชั้นศึกษาศาสตร์ปีที่ 1 คณะศกึษาศาสตร์   สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre- requisites) (ถ้ามี) 1 
 -ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 1 
           -ไม่มี 
8. สถานที่เรียน1 
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   วิทยาเขตศรีล้านช้าง  อ. เมือง  จ.  เลย 
 - อาคาร 3  ชั้น 3 ห้อง 331 
  
 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด1 
 วันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา1 
 1.1.อธิบายแนวคิดเรื่องการอ่านเพ่ือความเข้าใจเชิงปฏิบัติการ  บริบทการเรียนรู้  ในประเด็นต่างๆ 

1.2.สามารถอธิบายรายละเอียดส าคัญของเรื่องและจับประเด็นเรื่องที่อ่านได้อย่างรวดเร็ว 
 1.3.สามารถอธิบายเรื่องที่อ่านเช่น ประกาศ, โฆษณา, หนังสือพิมพ์, บทความและวารสารทางวิชาการต่างๆ เน้นบทความ
ทางพระพุทธศาสนา 
 1.4.สามารถอธิบายการเรียนรู้และการซึมซับจากภาษาท่ีหน่ึงสู่ภาษาท่ีสอง เพ่ือให้การอ่านน้ัน เกิดความช านาญ 
 1.5.สามารถประยุกต์ใช้หลักการอ่านเพ่ือความเข้าใจเชิงปฏิบัติการ ใช้ในการพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน
ภาษาอังกฤษ ให้ช านาญและคล่องแคล่ว 
 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา1 
เพ่ือให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการอ่านเพ่ือความเข้าใจเชิงปฏิบัติการ ในประเด็นต่างๆ เช่น เพ่ือจับ

ประเด็น  รายละเอียดส าคัญของเรื่องที่อ่านน้ัน  จาก ประกาศ  โฆษณา หนังสือพิมพ์ บทความและวารสารทางวิชาการต่างๆ  เน้น
บทความทางพระพุทธศาสนา  วิธีการอ่านเพ่ือให้เกิดความช านาญ จ าประเด็นส าคัญได้ง่ายและเข้าใจ โดยจากการสังเกตพจนานุกรม
ภาษาอังกฤษ หรือการใช้เครื่องสงัเกตในบริบทต่างๆ  

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา1 
หลักการและวิธีการอ่านเพ่ือจับประเด็นส าคัญ (Main  Idea)  รายละเอียดส าคัญ (Detail)   จากประกาศ  โฆษณา  

หนังสือพิมพ์  บทความและวารสารทางวิชาการต่างๆ  โดยเน้นบทความ  ทางพระพุทธศาสนาศึกษาวิธีอ่านและฝึกการอ่านอย่าง
รวดเร็วด้วยความเข้าใจ  ศึกษาการใช้ Dictionary  อุปสรรคและปัจจัย  การใช้เครื่องสังเกตในบริบท (Contextual  Clues). 

Principles  and  methods  of reading  for getting  the gist of main  idea and details  stated in 
notification,  advertisement,  newspaper,  articles and  journals  focusing on Buddhism’s articles.  To  study 
methods  of  reading  and  rapid  reading  practice  in getting  the  gist of  contents, and study the use of 
dictionary,  obstacles  and factors, and use of  contextual. 
 

2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา1 

หน่วยกิต 
จ านวนชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

บรรยาย 
การฝึกปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง สอนเสริม 

3(3-0-6) 
1บรรยาย  45 ชั่วโมงต่อ

ภาคการศึกษา 
- 

การศึกษาด้วยตนเอง  
90/ภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความต้องการ
ของนักศึกษาเฉพาะราย 

3.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล1 
- อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ  1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  (เฉพาะราย/กลุ่มที่ต้องการ) 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา (มคอ.2 หมวด 4) 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 
สถานะ ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการ

ประเมินผล 
 1. มีจิตส านึกและ

ตระหนักศึกษาในการ
ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณทาง
อาชีพ 

- ก าหนดให้ มีวัฒนธรรมองค์กร ปลูกฝังให้ นักศึกษาแสดงความเคารพ
ครู อาจารย์  และ 
เคารพกันระหว่างรุ่นพ่ีกับรุ่นน้อง 
ตรงต่อเวลา ส่งงานภายในเวลาท่ีก าหนด 
- การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง  
 

-ประเมินผลการเรียน
ตา มร าย วิ ช า  แ ล ะ
ประเมินผลการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

 2. มีวินัย ซื่อสัตย์
สุจริต และรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม 

-เช็คชื่อเข้าชั้นเรียน 
-จัดอภิปรายกลุ่ม 
-ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
- สอดแทรกศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ในการสอนทุกรายวิชา โดยให้
ความส าคัญต่อการ 
 

-ประเมินพฤติกรรม
โดยเ พ่ือนนักศึกษา 
จ า ร ย์ ที่ ป รึ ก ษ า
อาจารย์ผู้สอน 

 3. มีจิตสาธารณะ รัก
และภาคภูมิใจใน
ท้องถ่ิน สถาบัน และ
ประเทศชาติ 

- การจัดกิจกรรมหรือฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน เน้นการแต่งกายถูกต้องตาม
ระเบียบและปฏิบัติตน 
ที่เหมาะสม 
 

 

 
2. ความรู้ 
สถานะ ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการ

ประเมินผล 
 1.มีความรู้ความเข้า

ในวัฒนธรรมต่าง
ภาษาและหลักการ
ส าคัญในสาขาวิชา
การสอน
ภาษาอังกฤษ 
 

-การสอนหลายรูปแบบในรายวิชาตามหลักสูตร ได้แก่ การบรรยาย 
อภิปราย การน าเสนอ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง การเขียนรายงาน 
-มอบหมายใบงานให้ค้นคว้าเรื่องเช่น Advertisement (การโฆษณา) 
บรรยาย 
ถาม-ตอบ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
อภิปราย 
การเรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนแบบ Mind map 
- มอบหมายงานกลุ่มเพ่ือศึกษาข่าวหรือเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนแล้วน ามา
วิเคราะห์สื่อออนไลน์ เช่น Facebook เป็นต้น 
-ซักถามในประเด็นส าคัญ 
 
 

-ประเมินผลการเรียนรู้
โดยการสอบกลางภาค  
สอบปลายภาค  ด้วย
แบบทดสอบที่ เ น้ น
เรื่ องการ วัดความรู้
ความเข้าใจและการ
น าไปใช้ 
-ป ร ะ เ มิ น จ า ก ก า ร
ท า ง า น แ ล ะ
ความสามารถในการ
น าเสนองาน 

 2. มีทักษะและ - การฝึกปฏิบัติ การฝึกงาน การได้ฝึกการท างานเด่ียวและเป็นกลุ่ม - ประเมินจากการ



มคอ.3 ED1058 

4 
 

ประสบการณ์การ
เรียนรู้ในสาขาวิชา
การสอน
ภาษาอังกฤษ 
สามารถปฏิบัติงานใน
สาขา อาชีพใน 
สถานการณ์ต่างๆ ได้ 

 
 
 
 
 
 
 

ค้นคว้าการท างานจาก
ใบงานเด่ียว และการ
ท างานกลุ่ม 

 3. มีความรู้ความ
เข้าใจในพัฒนาการ
ใหม่ๆ ในสาขาวิชา
ร วม ถึ ง ง า น วิ จั ย ที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร
แก้ไขปัญหาและการ
ต่อยอดองค์ความรู้ใน
สาขาวิชา 

-การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและ
ประชุมสัมมนาในโอกาสต่างๆ 

 

 4. ตระหนักถึง
การศึกษาในธรรม
เนียมปฏิบัติ กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับที่
เปลี่ยนแปลงตาม
สถานการณ์ 

  

 5. มีความรู้ด้าน
พระพุทธศาสนา 

-มอบหมายใบงานให้ค้นคว้าเรื่องเช่น การอ่านเก่ียวกับบทความทาง
พระพุทธศาสนา 
บรรยาย ถาม-ตอบ  แลกเปลี่ยนเรียนรู้  อภิปราย 
การเรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนแบบ Mind map 
- มอบหมายงานกลุ่มเพ่ือศึกษาข่าวหรือเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนแล้วน ามา
วิเคราะห์สื่อออนไลน์ เช่น Facebook เป็นต้น 
 

ประเมินจากการเก็บ
คะแนนย่อย 
จากใบงาน และ องค์
ความรู้ ต่างๆ ในทาง
พระพุทธศาสนาและ
การเข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนการสอน 

 
3. ทักษะทางปัญญา 
สถานะ ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการ

ประเมินผล 

 

1.ส า ม า ร ถ ค้ น ห า 
ตีความและประเมิน
สารสนเทศ เพ่ือใช้ใน
การ พัฒนาความรู้ 
และการแก้ปัญหา
ทางวิชาการได้อย่าง
สร้างสรรค์ 

-การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้หลักโยนิโสมนสิการ 
-อภิปรายร่วม โดยอาจารย์ต้ังประเด็นหัวข้อค าถาม 
สอดแทรกเน้ือหากรณีตัวอย่างเข้าช่วยในการเรียนรู้ 

-ประเมินผลการเรียนรู้
จากการเรียนรายวิชา 
 

 
2. สามารถคิ ด
วิเคราะห์และริ เริ่ ม

-การให้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การสัมมนา การท ารายงาน และ
รายงานหน้าชั้นเรียน 

-ประเมินผลงานจาก
การท าการศึกษา
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สร้างสรรค์  โดยใช้
ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ประสบการณ์ของตน
ในการแก้ปัญหาการ
ท างานได้ 

-อภิปรายร่วม โดยอาจารย์ต้ังประเด็นหัวข้อค าถาม สอดแทรกเน้ือหา
กรณีตัวอย่างเข้าช่วยในการเรียนรู้ 

ค้นคว้าด้วยตนเอง 
 

 3. สามารถวาง
แผนการท างานและ
การบริหารจัดการ
งานได้ 

-การจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ให้พอเพียงส าหรับการใช้ในห้องเรียนอย่าง
สม่ าเสมอ 
 
 

 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
สถานะ ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการ

ประเมินผล 
 1. มีภาวะผู้น า มี

ความคิดริเริ่มในการ
วิเคราะห์ปัญหาได้
อย่าง เหมาะสมบน
พ้ืนฐานของตนเอง
และของกลุ่ม 

       สอดแทรกเน้ือหากรณีตัวอย่างเข้าช่วยในการเรียนรู้ในการ
วิเคราะห์ปัญหา เช่น ข่าว วารสาร 
      ท าความเข้าให้เข้าใจ และให้เข้าใจสภาพสังคมที่ต้องเตรียมตัว
ยอมรับการเปลี่ยน โดยให้นักศึกษาน าเสนอปัญหาที่เกิดข้ึน และเสนอ
แนวทางการแก้ไขพัฒนา ในวิธีการที่ใกล้ตัวและอย่างง่ายก่อน ก่อนไปสู่
กกระบวนการที่ใหญ่โดยใช้หลักการทางพระพุทธศาสนาและวิธีการที่มี
เหตุมีผลสนับสนุน 

 

 2. ตระหนักในความ
แตกต่างหลากหลาย
ทางภาษาและ
วัฒนธรรม สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้
ดี 

-จัดให้มีกิจกรรมสัมพันธ์และการท างานเป็นทีม 
-การน าเสนอรายงาน เป็นกลุ่ม การอภิปราย และการแสดงความคิดเห็น 

-ประเมินจากการท า
รายงานกลุ่มและการ
รายงานหน้าชั้นเรียน 
โ ด ย อ า จ า ร ย์ แ ล ะ
นักศึกษา 
-ประเมินผลการเรียนรู้
รายวิชาต่างๆ ที่มีการ
ส่งเสริมให้ท างานกลุ่ม 
-พิจารณาจากการเข้า
ร่ วมกิ จก รรม ต่ าง ๆ 
ของนักศึกษา 
 

 3. มีความรับผิดชอบ
ในการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาตนเองและ
สาขาวิชาการด้าน
ภาษาอย่างต่อเน่ือง 

-การจัดให้มีรายวิชาฝึกงาน ฝึกภาคสนาม ฝึกประสบการณ์อาชีพ  

 
5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สถานะ ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการ

ประเมินผล 
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- - - - 
 1. มีความสามารถใน

การใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ หรือ
กระบวนการวิจัยใน
การคิดวิเคราะห์หรือ
แก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวันและใน
การปฏิบัติงานได้ 

-จัดการเรียนการสอนในรายวิชาท่ีเก่ียวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า 
-การน าวารสารมาศึกษาและการเขียนบทความ   
- เขียนใบงาน ถูกต้องภามหลักภาษา 
สอดแทรกเน้ือหากรณีตัวอย่างเข้าช่วยในการเรียนรู้ในการวิเคราะห์
ปัญหา เช่น ข่าว วารสาร 

 

 2. มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
แสวงหาความรู้ การ
จัดเก็บและ
ประมวลผลข้อมูล
และการน าเสนอ
ข้อมูลสารสนเทศ 

-มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและ
คอมพิวเตอร์ 

-ประเมินผลการเรียนรู้
ด้านคอมพิวเตอรืและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ต า ม เ ก ณ ฑ์ ข อ ง
มหาวิทยาลัย 
-สังเกตพฤติกรรมการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง
นักศึกษา 

 3. มีความสามารถ
สื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
สามารถเลือกใช้รูป
แบการสื่อสารที่
เหมาะสมส าหรับ
บุคคลที่ที่แตกต่างกัน
ได้ 

  

 
6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
สถานะ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการ

ประเมินผล 
- - - - 
 1.มีการวางแผนการ

จัดการเรียนการสอน
และเทคนิคการ
จัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสม 

- ส ารวจความต้องการของผู้เรียน  

 2. สามารถเลือกใช้
รูปแบบ วิธีการสอน 

-ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนและจัดกระบนการเรียนการสอน  
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และเทคนิคการ
จัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสม เพ่ือช่วยให้
ผู้เรียนบรรลุ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 3. มีการวัดผลและ
ประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์เพ่ือ
น ามาปรับปรุงแก้ไข
และพัฒนา
กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ 

-ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล 

 

-ประเมินจากความพึง
พอใจของผู้เรียนต่อ
คุณภาพการสอน 

 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล  (กระจายจากค าอธิบายรายวิชา) 
1. แผนการสอน 
สัปดาห์ที ่ หัวข้อ /รายละเอียด จ านวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

1 แนะน าตนเอง 
แนะน าสังเขปรายวิชา  สนทนา/
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนะน าการ
เรียนรู้การปฏิบัติตนและการวัด
ประเมินผล 

 

3 
-น าสวดมนต์ก่อนเข้าเรียน 
-บรรยายโดยใช้งานน าเสนอพาวเวอร์
พ้อยท์ 
-เอกสารประกอบการสอน 
-ซักถามประเด็นเน้ือเรื่องความรู้เบื้องต้น
การอ่านภาษาอังกฤษ 
-ให้นักศึกษาสรุปเกี่ยวกับส่วนแห่งค าพูด 
โดยภาพรวม 

นายวันชัย 
สาริยา 

2 Getting  the  gist of  main  idea 
การจับประเด็นส าคัญของ ใจความ
ส าคัญ 
 

3 -น าสวดมนต์ก่อนเข้าเรียน 
-บรรยายโดยใช้งานน าเสนอพาวเวอร์
พ้อยท์ 
-เอกสารประกอบการสอน 
Getting  the  gist of  main  idea 
การจับประเด็นส าคัญของ ใจความส าคัญ 
 

นายวันชัย 
สาริยา 

3 
Notification  การประกาศ 
-หลักการอ่านประกาศ 

3 -น าสวดมนต์ก่อนเข้าเรียน 
-ต้ังค าถามเกี่ยวกับ Notification  การ
ประกาศ 

-หลักการอ่านประกาศ 
-ให้นักศึกษาสรุปตามเน้ือหาเป็นใบงาน 

นายวันชัย 
สาริยา 

4 
Advertisement  การโฆษณา 
 

3 -น าสวดมนต์ก่อนเข้าเรียน 
-ต้ั ง ปร ะ เ ด็นซั กถาม โดยยก ตัวอ ย่ า ง 
Advertisement  การโฆษณา 

นายวันชัย 
สาริยา 
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ให้นักศึกษาสรุปตามเน้ือหาเป็นใบงาน 

5 Newspaper  หนังสือพิมพ์  3 -สวดมนต์ก่อนเข้าเรียน 
-อธิบายการอ่าน  
Newspaper  หนังสือพิมพ์ 
-ให้นักศึกษาสรุปตามเน้ือหาเป็นใบงาน  

นายวันชัย 
สาริยา 

6 General  articles   
บทความทั่วไป 

3 -สวดมนต์ก่อนเข้าเรียน 
-อธิบายน าเข้าเน้ือหา General  articles   
บทความทั่วไป 

นายวันชัย 
สาริยา 

7 Buddhism’s  articles   
บทความทางพระพุทธศาสนา 

3 -สวดมนต์ก่อนเข้าเรียน 
-น าเสนอเกี่ยวกับ  
Buddhism’s  articles   
บทความทางพระพุทธศาสนา 
-ให้นักศึกษาสรุปตามเน้ือหาเป็นใบงาน 
 

นายวันชัย 
สาริยา 

8 Articles analysis 
การวิเคราะห์บทความ 
 

3 -สวดมนต์ก่อนเข้าเรียน 
- อาจารย์บรรยายน าเข้าเน้ือหาในคาบ 
ให้ นักศึ กษา สืบค้นจากอิ น เทอร์ เ น็ ต 
เกี่ยวกับ Articles analysis เขียนใบงาน
สรุปตามหัวที่จับสลากแบ่งหัวข้อค้นคว้า 

นายวันชัย 
สาริยา 

9             สอบกลางภาค 
10 To  study  methods  of  reading 

ศึกษาวิธีการอ่าน 
 

3 -สวดมนต์ก่อนเข้าเรียน 
-ให้ นักศึกษาสืบค้น  To  study  
methods  of  reading 
ศึกษาวิธีการอ่าน 

นายวันชัย 
สาริยา 

11 Rapid  reading  practice 
ศึกษาวิธีการอ่านอย่างรวดเร็ว 

3 -สวดมนต์ก่อนเข้าเรียน 
Rapid  reading  practice 
ศึกษาวิธีการอ่านอย่างรวดเร็ว 
-ให้นักศึกษาฝึกอ่านบทความ จับใจความ
ส าคัญ  

นายวันชัย 
สาริยา 

12 Getting the gist of Understanding 
จับประเด็นเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 

3 -น าสวดมนต์ก่อนเข้าเรียน 
-ต้ังประเด็นค าถามจากเน้ือหา ให้ศึกษา
จากเอกสาร และอภิปรายร่วมกัน ให้
นักศึกษาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง
เป็นรายบุคคล 
-สรุปเป็นใบงานของตัวเองน าส่งภายใน
คาบ 

นายวันชัย 
สาริยา 
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13 The using  of   the  dictionary 
การใช้พจนานุกรม 

3 
 
 
 
 

 

-สวดมนต์ก่อนเข้าเรียน 
-ต้ังประเด็นค าถามจากเน้ือหา 
-ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มน าเสนองานพร้อม
สรุปตามเน้ือหา 
-ใบงาน 
-นักศึกษาอภิปรายร่วมกัน  
 

นายวันชัย 
สาริยา 

14 Study about obstacles  
ศึกษาเกี่ยวกับอุปสรรค 
 

3 -สวดมนต์ก่อนเข้าเรียน 
-ต้ังประเด็นค าถามจากเน้ือหา 
-ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มน าเสนองานพร้อม
สรุปตามเน้ือหาท าเป็นใบงาน 
-นักศึกษาร่วมการอภิปรายเน้ือหาที่ท าเป็น
ใบงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น   

นายวันชัย 
สาริยา 

15 Study  about  factors 
ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัย 
 

3 -สวดมนต์ก่อนเข้าเรียน 
-ซักถามประเด็นเปรียบเทียบข้อแตกต่าง 
-ท าเป็นใบงาน  
-นักศึ กษ าร่ วมการอภิ ป ร าย อ ธิบ าย  
Study  about  factors 
ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัย 

นายวันชัย 
สาริยา 

16 Use  of  contextual  clues. 
การใช้เครื่องสงัเกตในบริบท 
สรุปทบทวนบทเรียนก่อนสอบ 

3 -น าสวดมนต์ก่อนเข้าเรียน 
-ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มค้นคว้า น าเสนอ     
-Use  of  contextual  clues. 
  การใช้เครื่องสังเกตในบริบท 
 ทบทวนบทเรียนร่วมกัน 
 

นายวันชัย 
สาริยา 

17 สอบวัดผลปลายภาค 
 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
1. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ 
ประเมิน 

สัดส่วนของ
ประเมินผล 

 1. มีจิตส านึกและตระหนักศึกษาใน
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางอาชีพ 

- จากการตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน 
และการส่งงานตรงตามเวลาท่ีก าหนด  
- ประเมินพฤติกรรม การมีวินัย ความพร้อม
เพียงในการเข้าร่วมกิจกรรม 
-  ปริมาณการทุจริตในการสอบ สังเกต
พฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตนตาม
กฎระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

สัปดาห์ที2่-
3 

10% 

 2. มีวินัย ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม 

-สังเกตพฤติกรรมการเข้าเรียนและส่งงานที่
ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรง
เวลาจากระยะเวลาก าหนดส่งงาน (ตาม
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ข้อตกลงเบื้องต้นก่อนเรียน) 
 
2. ด้านความรู้ 

สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ 
ประเมิน 

สัดส่วนของ
ประเมินผล 

 1.มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรม
ต่างภาษาและหลักการส าคัญใน
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

 
 

-ทดสอบย่อย  และสอบปลายภาค  ด้วย
แบบทดสอบที่เน้นเรื่องการวัดหลักการและ
การน าไปใช้ 
-ประเมินจากการท างานและความสามารถ
ในการน าเสนองานและแสดงความคิดเห็น 

8 
/17 

20% 
/40% 

 2. มีทักษะและประสบการณ์การ
เรียนรู้ในสาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ สามารถปฏิบัติงานใน
สาขา อาชีพในสถานการณ์ต่างๆ ๆด้ 10% 

 
 5. มีความรู้ด้านพระพุทธศาสนา -ทดสอบย่อย ด้วยแบบทดสอบที่เน้นเรื่อง

การวัดหลักการความรู้ ความเข้าใจและการ
น าไปใช้ 
-ประเมินจากการท างานและความสามารถ
ในการน าเสนองานและแสดงความคิดเห็น 

ตลอดภาค
การศึกษา 

3. ทักษะทางปัญญา 

สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ 
ประเมิน 

สัดส่วนของ
ประเมินผล 

 1.สามารถค้นหา ตีความ และประเมิน
สารสนเทศ  เ พ่ือใช้ ในการ พัฒนา
ความรู้และการแก้ปัญหาทางวิชาการ
ได้อย่างสร้างสรรค์ 

-ประเมินผลการเรียนรู้จากเรียนรายวิชา 
ตลอดภาค
การศึกษา 

5% 
 2. สามารถคิดวิเคราะห์และริเริ่ม

ส ร้ า ง ส ร ร ค์  โ ด ย ใ ช้ ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ประสบการณ์ของตนในการแก้ปัญหา
การท างานได้ 

-ประเมินผลงานจากการท าการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง ตลอดภาค

การศึกษา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ 
ประเมิน 

สัดส่วนของ
ประเมินผล 

 

2.ต ร ะ ห นั ก ใ น ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง
หลากหลายทางภาษา และวัฒนธรรม 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 

-ประเมินผลการเรียนรู้จากรายวิชาท่ีสง่เสริม
ให้ท างานเป็นกลุ่ม 
 

ตลอดภาค
การศึกษา 
สัปดาห์ที่ 2
ของการจัด
กิจกรรมการ
เรียนการ

สอน   
 

 
 

5% 
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5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ 
ประเมิน 

สัดส่วนของ
ประเมินผล 

- - - - - 

 

2. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการแสวงหาความรู้การ
จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลและการ
น าเสนอข้อมูลสารสนเทศ 

- ประเมินผลการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย   

 5% 

6. ทักษะการจัดการเรียนรู้ 

สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ 
ประเมิน 

สัดส่วนของ
ประเมินผล 

- - - - - 

 

3. มกีารวัดผลและประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์เพ่ือ
น ามาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

-ประเมินจากความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
คุณภาพการสอน 
- แบบประเมิน ข้อตกลง เกณฑ์ในการให้
คะแนน ของการเขียนใบงาน รายงานให้ถูก
ต้อต้องตามหลักภาษา และการเขียนใบงาน
ที่ก าหนดข้ึน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

5% 

 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน (มคอ.2 หมวด 7 ข้อ 2) 
1. เอกสารและต าราหลัก+ 
1) เอกสารประกอบการบรรยาย วิชาการอ่านเพ่ือความเข้าใจเชิงปฏิบัติการ  ที่ผู้สอนรวบรวม/เรียบเรียง 
 
2. เอกสารและขอ้มูลส าคัญ 

1. พระมหาสมพงษ์  สนฺตจิตฺโต. พาเพ่ือนฝรั่งเท่ียว, กรุงเทพฯ: บริษัท บี.อี.ซี. คอมมิวนิเคชั่น, 2553 
2. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. นเรศ สุรสิทธ์ิ. เทคนิคการฝึกพูดภาษาอังกฤษ, กรุงเทพฯ:  บริษัท พี.เอส.เพรส. จ ากัด,2551 
3. มหาวิทยาลัยรามค าแหง. การสนทนาในเรื่องทั่วๆ ไป, กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2545 
4. ส าราญ ค าย่ิง. Advanced English  Grammar for High  Learners.  กรุงเทพฯ:  ส านักพิมพ์ชุติมาการพิมพ์, 2552 
5. ส าราญ  สัมฤทธิสุวรรณ. The  Art of Conversation  ศิลปะการสนทนา. นนทบุรี:   ส านักพิมพ์ปัญญาชน. 
6. โอชิ  เมธาชัยกรกูล. Eight  simple  ways to improve  your English  Speaking, กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย. 2555. 
7. E.G. Spaulding in the New Rationalism (New york :Holty, 1918 ). 

 
 
3. เอกสารและขอ้มูลแนะน า 
      ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง  และห้องสมุดของมหาวิทยาลัยต่างๆ หรือเว็บไซต์ 
 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
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1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา (มคอ. 2 หมวด 8 ข้อ 1) 
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ี ท่ีจัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและความคิดเห็นจากนักศึกษา ได้ดังน้ี 
 - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน สอบถามสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข และส่วนที่ควรเพ่ิมเติมให้ดีย่ิงข้ึน 
 - แบบประเมินผู้สอน  และแบบประเมินรายวิชา โดยอาจารย์จัดท าข้ึนเป็นไปตามกรอบการประเมินรายวิชาท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนดไว้ 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน (มคอ.2 หมวด 8 ข้อ 1) 
    ในการเก็บข้อมูลเพ่ือประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ดังน้ี 

- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา 
- แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา  
- ค าร้องเรียนของนักศึกษา 
- สังเขปรายวิชาท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขให้เข้ากับบริบททางสังคมและเน้ือหาของรายวิชาการอ่านเพ่ือความเข้าใจเชิงปฏิบัติการ 
 

3. การปรับปรุงการสอน (มคอ.2 หมวด 8 ข้อ 1) 
   หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนโดยการเข้าอบรมพัฒนาการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยจัดข้ึนเองเทคนิคการสอนในทศวรรษที่ 21 และ
หน่วยงานภายนอก เพ่ือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้ทันสมัยและเหมาะสมกับนักศึกษารุ่นต่อไป 
 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา (มคอ.2 หมวด 5 ข้อ 2) 
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทบทวนผลสัมฤทธ์ิในรายหัวข้อ ตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรู้ในรายวิชา ได้จาก 
- การสอบถามนักศึกษาโดยภาพรวม 
           - การสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา เช่น คุณภาพของรายงานที่มอบหมายให้  
           - ผลสอบของนักศึกษาของรายวิชาการอ่านเพ่ือความเข้าใจเชิงปฏิบัติการ 
 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา (มคอ.2 หมวด 8 ข้อ 4) 
   จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา 
เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังน้ี 
      -ปรับปรงุรายวิชาทุก 5 ปี  หรือตามข้อเสนอแนะและผลทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามข้อ 4  
      -เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผูส้อนหรือเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงเพ่ือให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์
ค าศัพท์ค าพูดที่เป็นภาษาอังกฤษหรือความรู้เพ่ือน าไปใช้ในชีวิตและพัฒนาสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
        ลงชื่อ..................................................ผู้จัดท า 

                                                                                     (นายวันชัย    สาริยา) 
              วันที่ 15 เดือน ธันวาคม 2559
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รายละเอียดของรายวชิา 
(มคอ.3) 

 
 

หลักสูตร  ศึกษาศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ 
 

   

 

รหัสวิชา  :  ED 1058 
  ช่ือวิชา  :  การอ่านเพ่ือความเข้าใจเชิงปฏิบัติการ 
       (Comprehension  Reading) 

 
 

 

 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  
 

 

 


