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มคอ.๓ รายละเอียดรายวิชา 

รหัสวิชา   ED ๑๐๗๖ 

ช่ือวิชา   :   การอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจเชิงปฏิบัติการ 

                           (Comprehension Reading) 

 

ชั้นปที่ ๔  ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๖ 

ภาคปกติ 

พระมหาวชิรศักด์ิ วชิรเมโธ 

1Bรายวิชาน้ี เปนสวนหน่ึงของหลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต 

2Bสาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ 

 

หลักสูตรปรับปรุง  พ .ศ . ๒๕๔๙ คณะศึกษาศาสตร 
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มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอีสาน 

 

 

รายละเอียดของรายวิชา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา:  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  

คณะ/สาขาวิชา: ศึกษาศาสตร/สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  

 
 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 

ED1076  การอานเพ่ือความเขาใจเชิงปฏิบัติการ 

ED1076  Comprehension Reading 

 

7B2. จํานวนหนวยกิต 

8B3 หนวยกิต 3(3-0-6) 
 

9B3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 10 Bเปนวิชาบังคับ ในหมวดกลุมวิชาเฉพาะทางการสอนภาษาอังกฤษ  
 

11B4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน  

 4.1 พระมหาวชิรศักดิ์ วชิรเมโธ 

 

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน 

 ภาคการศึกษาท่ี 2/2556 / ชั้นศึกษาศาสตรปท่ี 4 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (ปกติคฤหัสถ) 
 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  (Pre-requisite) 

ไมมี 
 

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  (Co-requisites) 

ไมมี 

 

8. สถานท่ีเรียน   

  12 Bมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแกน 

13Bหอง 236 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
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9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด  

2 พฤศจิกายน 2556 
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนวิชานี้ นักศึกษาสามารถ 

1.1 อานเพ่ือจับประเด็นสําคัญ (Main Idea) และหารายละเอียดสําคัญ (Details) จากเรื่องท่ีอานได 

1.2 รูหลักวิธีการอานประกาศ โฆษณา หนังสือพิมพ และวารสารวิชาการตางๆได  

1.3 มีทักษะในการอานอยางรวดเร็วและเขาใจมากยิ่งข้ึน  

1.3 สามารถใช Dictionary ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1.4 สามารถใชเครื่องสังเกตในบริบท (Contextual Clues) เพ่ือความเขาใจในการอานได 
 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

การอานเพ่ือความเขาใจ โดยใชเทคนิคการอานเพ่ือจับประเด็นสําคัญ และรูหลักการอานภาษาอังฤษ

จากประกาศ โฆษณา หนังสือพิมพ และวารสารตางๆ ฝกการอานอยางรวดเร็วและเขาใจเรื่องท่ีอาน และ เพ่ือ

พัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาใหชัดเจนและสอดคลองกับจุดมุงหมายของรายวิชา  สามารถ จัดการ

เรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 

 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

1.คําอธิบายรายวิชา 

 หลักการและวิธีการอานเพ่ือจับประเด็นสําคัญ (Main Idea) รายละเอียดสําคัญ (Detail) จาก

ประกาศ โฆษณาหนังสือพิมพ บทความ และวารสารทางวิชาการตางๆ โดยเนนบทความ ทาง

พระพุทธศาสนา ศึกษาวิธีอานและฝกการอานอยางรวดเร็วดวยความเขาใจ ศึกษาการใช Dictionary 

อุปสรรคและปจจัย  การใชเครื่องสังเกตในบริบท (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 

clues. 
 

2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝกปฏิบัติ /งาน  

การฝกงานภาคสนาม 
การศึกษาดวยตนเอง 

1บรรยาย  42 ชั่วโมง

ตอภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความ

ตองการของนักศึกษา

เฉพาะราย 

ไมมีการฝกปฏิบัติ  การศึกษาดวยตนเอง  6 

ชั่วโมงตอสัปดาห 
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3.  จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

3-ใ1- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการ  1 ชั่วโมงตอสัปดาห  

)เฉพาะรายท่ีตองการ(  
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 

 1.1.1 การตรงตอเวลาในหนาท่ีท่ีเปนอยูขณะนั้น 

 1.1.2 ความรับผิดชอบตอตนเอง สวนรวม และมีระเบียบวินัย 

 1.1.3 การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 1.1.4 มีเมตตา กรุณาตอเพ่ือนมนุษยและสรรพสัตว 

 1.1.5 ไมละเมิดศีลธรรมอันดีงาม 

 

 

1.2 วิธีการสอน 

 1.2.1 การใหงานท่ีมีกําหนดสงชัดเจน 

 1.2.2 การใหงานท่ีทําดวยความซ่ือสัตยไมลอกกัน และไมขโมยผลงานวิชาการของคนอ่ืน  

 1.2.3 พิจารณาการเรียนในรายวิชานี้ เปนงานสําคัญทางการทํางานชิ้นหนึ่งท่ีตองรับผิดชอบดูแล

อยางมีระเบียบวินัย 

 

1.3 วิธีการประเมินผล 

1.3.1 ประเมินจากการเขาหองเรียนและพฤติกรรมในชั้นเรียน 

1.3.2 ประเมินจากความรับผิดชอบและความมีวินัยในการทํางานท่ีไดรับมอบหมายและประสิทธิผล

ของงานนั้นๆ 

 1.3.2  กําหนดการทํางานท่ีมีกําหนดสงชัดเจน และมีบทลงโทษกรณีปฏิบัติไมได เชนการไมไดรับ

การตรวจใหคะแนนงาน การหักคะแนนงาน (ซ่ึงเปนการจําลองแบบการทํางานท่ัวไป) 

 

2. ความรู 

2.1 ความรูท่ีตองไดรับ 

 2.1.1 ทักษะการอานภาษาอังกฤษ 

 2.2.2 กลวิธีการอานและการเดาความหมายจากการใชบริบท (Contextual Clues) 

 2.2.3 มีความรูในการอานเชิงวิเคราะหปายประกาศ โฆษณา เอกสาร รวมท้ังบทอานจาก Internet 

Websites ท่ีมอบหมายใหอาน 

2.2.4 สามารถแยกขอเท็จจริงออกจากความคิดเห็นได การเปรียบเทียบความเหมือนและความตาง

ของสิ่งท่ีอาน และการระบุวัตถุประสงค ทัศนคติ รวมท้ังความคิดเห็นของผูเขียน และแสดงความคิดเห็นใน

เรื่องท่ีอาน 
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2.2 วิธีการสอน 

 2.2.1 บรรยายเนื้อหาวิชาท่ีเก่ียวของกับภาษาอังกฤษ 

 2.2.2 วิธีการแบบนิรนัย (Inductive Learning) บรรยายใหความรูเชิงทฤษฎีการใชกลวิธีการอาน

ภาษาอังกฤษ  

2.2.3 จัดกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือ (Cooperative Learning) 

2.2.4 การจัดกิจกรรมเพ่ือใหเกิดการคนควาและใชสื่อเทคโนโลยี (Presentation) 

2.2.5 จัดกิจกรรมสงเสริมการแกปญหา (Problem-Based Learning) วิเคราะหรูปแบบบทความ

ภาษาอังกฤษประเภทตางๆ 

 

2.3 วิธีการประเมินผล 

2.3.1 การประเมินการนําเสนอผลงานในชั้นเรียน 

           2.3.2 แบบฝกหัดและแบบทดสอบ 

 2.3.3 การสอบวัดความรูจากการสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค 

 2.3.4 การสังเกตการฝกทํางานและแกไขปญหาเฉพาะหนา  

 

3. ทักษะทางปญญา 

3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

 3.1.1 พัฒนาความม่ันใจในตนเองโดยการใชทักษะทางภาษาอังกฤษในกระบวนการคิดวิเคราะหจาก

การใชบทอานท่ีหลากหลาย 

3.1.2 สรางความคุนเคยกับคําศัพท รูปแบบภาษา และสํานวนภาษาท่ีใชในทักษะภาษาอังกฤษใน

กระบวนการคิดวิเคราะห 

 3.1.3 นํากลวิธีการอานภาษาอังกฤษไปใชในการพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษการเรียนรู

ภาษาอังกฤษดวยตนเอง และสรางเสริมนิสัยการเรียนรูตลอดชีวิต 

3.1.4 การใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือในการเรียนรู การศึกษาตอหรือการประกอบอาชีพ การสราง

ความรวมมือและการสรางเครือขายในสังคม รวมท้ังการอยูรวมกันในสังคม 

 

3.2 วิธีการสอน 

 3.2.1 บรรยายกลวิธีการอานแบบตางๆท่ีจําเปนสําหรับการอานภาษาอังกฤษ 

3.2.2 ฝกการอานโดยใชกลวิธีการอานแบบตางๆ จากบทอานท่ีหลากหลาย 

3.2.3 มอบหมายงานใหวิเคราะหและบูรณาการกลวิธีการอานผานบทอานในบทเรียนและบทอาน
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ภาษาอังกฤษจากแหลงขอมูลอ่ืนๆ เพ่ือเชื่อมโยงการใชกลวิธีการอานภาษาอังกฤษในสถานการณจริง ท้ัง ใน

ระดับบุคคลและกลุม 

3.2.4 Reading Project และการนําเสนอ 

 3.2.5 การทําแบบฝกหัดและแบบทดสอบ       

 

3.3 วิธีการประเมินผล 

          3.3.1 สังเกตการณแสดงออกดานพฤติกรรมและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 

          3.3.2 แบบทดสอบยอยหลังการเรียน หรือแบบฝกหัด 

          3.3.3 การตรวจใหคะแนนชิ้นงาน 

          3.3.4 ประเมินการนําเสนอผลงาน และการทํา PowerPoint 

          3.3.5 สอบกลางภาคและปลายภาค 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

          4.1.1 พัฒนาทักษะในการสรางสัมพันธภาพระหวางผูเรียนดวยกัน 

          4.1.2 พัฒนาทักษะในการสรางสัมพันธภาพระหวางผูเรียนและผูสอน 

          4.1.3 ทักษะการทํางานเปนทีม  

          4.1.4 ทักษะการเปนผูนําและผูตามท่ีดี 

              4.1.5 พัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง ความมีวินัย ความรับผิดชอบในการทํางานเปนทีม และความตรง

ตอเวลา 

 

4.2  วิธีการสอน 

 4.2.1 จัดกิจกรรมกลุมในการวิเคราะหบทอาน 

              4.2.2 จัดกิจกรรมกลุมสัมพันธในการเรียนรู 

          4.2.3 ฝกการทํางานเปนกลุม 

 

4.3 วิธีการประเมินผล 

 

 4.3.1 สังเกตพฤติกรรม 

          4.3.2 ประเมินผลพฤติกรรมการทํางานเปนทีม 

 4.3.3 การนําเสนอผลการปฏิบัติงาน 

 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 5.1.1 ทักษะการใชภาษาอังกฤษในการพูดนําเสนอผลงาน  

 5.1.2 การนําบทเรียนท่ีเก่ียวของกับการคํานวณเชิงตัวเลขมาใหนักศึกษาฝกการใช  

 5.1.3 การศึกษาคนควาดวยตนเองเพ่ิมเติมโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน อินเตอรเน็ต  

e-Learning 

 

5.2 วิธีการสอน 

 5.2.1 ฝกปฏิบัติงานและหรือโครงงาน 

 5.2.2 จัดการเรียนการสอนท่ีเนนการฝกทักษะการสื่อสารท้ังการพูด การฟง การอานและการเขียน 

ในระหวางผูเรียน ผูสอน และผูเก่ียวของอ่ืนๆ 

 5.2.3 จัดประสบการณการเรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรียนเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หลากหลายและเหมาะสมเพ่ือการเรียนรู กําหนดใหมีการนําเสนอผลงานโดยใชสื่อเทคโนโลยี 

5.3 วิธีการประเมินผล 

5.3.1 ประเมินผลแบบฝกปฏิบัติ     

 5.3.2 ประเมินผลโดยการนําเสนอผลงานผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

           5.3.3 ประเมินการนําเสนอดานการวิเคราะห คนควา และตีความ และการสรุปเนื้อหาจากบทอาน 

 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล   (กระจายจากคําอธิบายรายวิชา) 

 

1. แผนการสอน 

สัปดาห

ท่ี 
หัวขอ /รายละเอียด  

จํานวน

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/

ส่ือท่ีใช 
ผูสอน 

1 - Course Orientation and 

Term Assignment  

- Course outline 

- Grade breakdown 

3 - Discussing reading skills 

- Discussing Structural 

Meaning 

- Discussing the use of 

dictionaries 

- Discussing sentence 

structure 

-Handouts. Microphone, 

visual aids 

พระมหาวชิรศักดิ์ 

วชิรเมโธ 

2 - Reading Skills 3 - Discussing reading skills พระมหาวชิรศักดิ์ 
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- Word and Phrase study 

- gnidaer deepS 

- gnidaer esarhP 

- Find the sentence with the 

same meaning 

- Discussing Structural 

Meaning 

- Discussing the use of 

dictionaries 

- Discussing sentence 

structure 

-Handouts. Microphone, 

visual aids 

วชิรเมโธ 

3 - Structural meaning 

- Prefixes 

- Suffixes 

- Roots 

3 - Discussing reading skills 

- Discussing Structural 

Meaning 

- Discussing the use of 

dictionaries 

- Discussing sentence 

structure 

-Handouts. Microphone, 

visual aids 

พระมหาวชิรศักดิ์ 

วชิรเมโธ 

4 - Using Dictionaries 

- Pronunciation 

- Words and Word Function 

- Idiom and meaning 

- sdrow evitavireD 

- mynotnA dna mynonyS 

3 - Discussing reading skills 

- Discussing Structural 

Meaning 

- Discussing the use of 

dictionaries 

- Discussing sentence 

structure 

-Handouts. Microphone, 

visual aids 

พระมหาวชิรศักดิ์ 

วชิรเมโธ 

5 - Sentence Study 

- Simple sentences 

- Compound sentence 

- Complex sentences 

- Compound complex 

sentences 

3 - Discussing reading skills 

- Discussing Structural 

Meaning 

- Discussing the use of 

dictionaries 

- Discussing sentence 

structure 

พระมหาวชิรศักดิ์ 

วชิรเมโธ 
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-Handouts. Microphone, 

visual aids 

6 - Paragraph study 

- Paragraph structure 

- Topic 

- Finding Main Idea 

- Supporting details 

 

3 - Discussing reading skills 

- Discussing Structural 

Meaning 

- Discussing the use of 

dictionaries 

- Discussing sentence 

structure 

-Handouts. Microphone, 

visual aids 

พระมหาวชิรศักดิ์ 

วชิรเมโธ 

7 - Practice passage reading  

1. Career in Engineering 

2. Football 

3. Scientific  Forestry 

 

3 - Discussing reading skills 

- Discussing Structural 

Meaning 

- Discussing the use of 

dictionaries 

- Discussing sentence 

structure 

-Handouts. Microphone, 

visual aids 

พระมหาวชิรศักดิ์ 

วชิรเมโธ 

8 Midterm Examination 

 

3 Students test พระมหาวชิรศักดิ์ 

วชิรเมโธ 

9 - Practice passage reading  

4. The Emotion of fear 

5. Kinds of Meat 

6. Scientific Progress 

Man’s history  

3 - Discussing reading skills 

- Discussing Structural 

Meaning 

- Discussing the use of 

dictionaries 

- Discussing sentence 

structure 

-Handouts. Microphone, 

visual aids 

พระมหาวชิรศักดิ์ 

วชิรเมโธ 

10 Reading billboard, warning, 

notice and advertisement 

3 - Discussing reading skills 

- Discussing Structural 

พระมหาวชิรศักดิ์ 

วชิรเมโธ 
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Meaning 

- Discussing the use of 

dictionaries 

- Discussing sentence 

structure 

-Handouts. Microphone, 

visual aids 

11-12 Reading English newspaper, 

journal and online news 

3 - Discussing reading skills 

- Discussing Structural 

Meaning 

- Discussing the use of 

dictionaries 

- Discussing sentence 

structure 

-Handouts. Microphone, 

visual aids 

พระมหาวชิรศักดิ์ 

วชิรเมโธ 

13 Reading academic article 3 - Discussing reading skills 

- Discussing Structural 

Meaning 

- Discussing the use of 

dictionaries 

- Discussing sentence 

structure 

-Handouts. Microphone, 

visual aids 

พระมหาวชิรศักดิ์ 

วชิรเมโธ 

14 Presentation 3 -Students present 

-Handouts. Microphone, 

visual aids  

 
 

พระมหาวชิรศักดิ์ 

วชิรเมโธ 

15 Presentation 3 

 

 

-Students present 

-Handouts. Microphone, 

visual aids  

พระมหาวชิรศักดิ์ 

วชิรเมโธ 

16 Final Examination 3 Students test พระมหาวชิรศักดิ์ 
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วชิรเมโธ 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาห ประเมิน 
สัดสวนของการ

ประเมินผล 

1 การเขาช้ันเรียน/ความรวมมือ เช็ครายช่ือ/สังเกตพฤติกรรม ทุกครั้ง 20% 

2 สอบกลางภาค ขอสอบกลางภาค สับดาหท่ี 8 20% 

3 การนําเสนอ - ความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับ

มอบหมาย 

- การทํางานเปนทีม 

- ความสามารถในการใช IT ใน

การนําเสนอ 

สัปดาหท่ี 14-15 20% 

4 สอบปลายภาค ขอสอบปลายภาค สัปดาหท่ี 16 40% 

รวม 100% 

 

0Bหมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. เอกสารและตําราหลัก+ 

ธัญญรัตน ปาณะกุล และ สองศรี โตประเสริฐ. การอานเอาความ Reading for Comprehension. สํานักพิมพ

มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2543. 

บุญชาล ทองประยูร. การอานเพ่ือศึกษาขอเท็จจริง Critical Reading. สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง, 

2543. 

สุภาณี นิตยเสมอ. การอานหนังสือพิมพเบ้ืองตน. สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2543. 

เยาวลักษณ ธันธนาพรชัย. ภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพ. สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2543. 

 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

แกวกัลยา อภัยบัณฑิต และคณะ. การอานตีความ INTERPRETATIVE READING. สํานักพิมพมหาวิทยาลัย

รามคําแหง, 2541. 

มาลิทัต พรหมทัตตเวที. การอานเพ่ือความซาบซ้ึง Appreciative Reading. สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง, 

2541. 

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

Anderson, Neil J. Active Skills for Reading, Book 1. Canada: Herein ELT Press Balanchard, 2007. 

Karen and Root, Christine. Ready to Read Now, United States of America: Pearson Education , 
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Inc, 2005. 

Suna Kunghair . Reading for General Purposes, Bangkok: Suan Dusit Rajabhat University Book 

Center, 2011. 

Chuencheewee Chalermpatarakul.  Systematic Reading, Thamasart University. Bangkok, 2005. 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

  

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

1.1 การประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปนการประเมินการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา โดย

อาศัยเกณฑการวัดประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของสํานักงานมาตรฐานการศึกษา (องคการ

มหาชน) โดยแจกแบบสอบถามนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 

1.2 การประเมินการสอนหรือสื่อการสอน 

           1.2.1 การจัดทําแบบประเมินสื่อการสอน ระหวางภาคการศึกษา โดยอาจารยผูสอนเปนผูดําเนินการเอง 

 

2. กลยุทธการประเมินการสอน (โดยวิธีการอ่ืน ที่ไมใชการประเมินโดยนักศึกษา) 

2.1 การประเมินตนเองดานประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

2.2 การนําเสนอระดับคะแนนหรือเกรดตอที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและกรรมการประจําคณะ 

2.3 ประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอน ที่หลักสูตรหรือคณะหรือมหาวิทยาลัยแตงตั้ง 

2.4 อาจารยผูสอนจัดทําแบบประเมินอาจารยผูสอน ระหวางภาคการศึกษา โดยอาจารยผูสอนเปนผูดําเนินการเองโดย

จัดทําเปนเอกสารแบบประเมิน 

 

3. การปรับปรุงการสอน  

3.1 มหาวิทยาลัยและคณะจัดการอบรมพัฒนาอาจารยดานตางๆ เชนดานการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดาน

การสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม การสอนโดยใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ การอบรมเทคนิคการสอนและการผลิตสื่อ 

เปนตน 

3.2 การสะทอนผลการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยแบงเปน 4 ระดับคือ ระดับ

มหาวิทยาลัย ระดับคณะ ระดับหลักสูตร และระดับบุคคล 

  

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

4.1 ระเบียบวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. 2554 

กําหนดใหมีการประชุมพิจารณาระดับคะแนนหรือเกรด ในระดับหลักสูตรและระดับคณะ เพื่อกลั่นกรองมาตรฐานระดับ

คะแนน 

4.2 เมื่อประกาศระดับคะแนนหรือเกรดแลว นักศึกษามีสิทธิในการขอตรวจสอบระดับคะแนน หากเห็นวาผลการประเมิน

อาจมีความผิดพลาด 
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5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

5.1 การนําผลการประเมินการสอนรายวิชา มาวิเคราะหเพื่อหาแนวทางการปรับปรุงในรายวิชา โดยอาจจัดเปนการ

ประชุมสัมมนา ในระดับตางๆ 

5.2 จัดการประชุมพิจารณาผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน เพื่อพิจารณากรณีนักศึกษามีระดับคะแนนต่ําหรือสูง

ผิดปกติ เพื่อหาแนวทางการดําเนินการที่เหมาะสม มีมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับ 

5.3 พัฒนาทักษะการเรียนรูของนักศึกษา โดยจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู 

5.4 จัดใหมีศูนยชวยเหลือดานการเรียนรูของนักศึกษา (โดยคณะกรรมการวิทยาเขต) 
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