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                                   รายวชิานีเ้ป็นส่วนหน่ึงของหลกัสูตร ศาสนศาสตรบัณฑิต  
                                  สาขาวชิาการสอนภาษาองักฤษ  
                                         หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554  
คณะ ศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตศรีล้านช้าง 
 



แผนบริหารการสอนรายละเอยีดของรายวชิา 

มหาวทิยาลัยมหามกุฏราชวทิยาลยั วิทยาเขตศรีล้านช้าง. 

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

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือรายวชิา 
ED 1100          การพูดภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร   English Speaking for   Communication 

2. จ านวนหน่วยกติ 

       3 หน่วยกิต (2-2-5) 

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   จงัหวดัเลย 

9. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 

     31 พฤษภาคม 2556 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

1.1 เพื่อใหน้กัศึกษารู้จกัหลกัการพดูภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร  
1.2 เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถส่ือสารภาษาองักฤษไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
2.  วตัถุประสงค์ในการพฒันา / ปรับปรุงรายวชิา 

2.1 เพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ใจการพดูภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 
2.2 เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถส่ือสารภาษาองักฤษไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ถูกตอ้งและเขา้ใจทั้งผู ้
พดูและผูฟั้ง 
 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

 

1. ค าอธิบายรายวชิา 

 การพดูภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร(English Communicative Speaking)  ทกัษะการฟังและการ

พดูตามสถานการณ์ต่างๆเพื่อการส่ือสารเนน้ความถูกตอ้งการออกเสียงและการส่ือสาร เขา้ใจ

วฒันธรรมองักฤษ-อเมริกนั การพดูเพื่อการน าเสนอและการอภิปราย(oral presentation and 

discussion)                

English communicative speaking is about listen skills and speaking in many situations for 

communication based on correctness, accent, and communication. Students understand British-

American culture and can present and discuss their presentation. 



2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 

 

3 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

จ านวน 16 สัปดาห์ 

สอนเสริม   

 

นกัศึกษา

เฉพาะราย 

การฝึกปฏิบติั/งานภาคสนาม/การฝึกงาน 

3ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

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 

- 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 าไปประยกุตใ์นหลกัไวยากรณ์

ภาษาองักฤษ 

2.2  วธีิการสอน 

- การบรรยายโดยใช ้power point, video, music โดยให้นกัศึกษาสามารถพดูภาษาองักฤษได้

ตามท่ีไดบ้รรยาย นกัศึกษาฝึกพดูฟังภาษาองักฤษในหอ้งInformation  Technology  (IT) Room 

นกัศึกษาคิด วเิคราะห์ ถาม-ตอบ ในชั้นเรียน 

- นกัศึกษาใชค้อมพิวเตอร์ช่วยในการพดูฟังภาษาองักฤษ 

- นกัศึกษาคน้ควา้จากอินเตอร์เน็ตและจดัท าเป็นขอ้มูลการพดูเพื่อการส่ือสารภาษาองักฤษ

ตลอดจนน าเสนอในชั้นเรียน 

2.3  วธีิการประเมินผล 

- ทดสอบโดยขอ้สอบกลางภาค ขอ้สอบปลายภาค และการประเมินผลจากรายงานท่ีไดรั้บ

มอบหมาย 

- ประเมินจากาการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1  ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 

- ความสามารถในทางพุทธิปัญญาเก่ียวกบัการพดูภาษาองักฤษ การวเิคราะห์การพูด และ

แกปั้ญหาเหล่านั้นไดโ้ดยอา้งอิงหลกัการและทฤษฎีไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม โดยจะตอ้งมี



หลกัฐานและกรณีศึกษาเพื่อการอา้งอิง 

3.2 วธีิการสอน 

- ฝึกใหว้เิคราะห์ปัญหาจากการพดูท่ีนกัศึกษาท่ีปฏิบติัแลว้  

- การอภิปราย(discussion)เพื่อใหไ้ดข้อ้เสนอแนะ แลกเปล่ียน เรียนรู้ร่วมกนั 

- การสอนโดยการสาธิต(demonstration)ของผูส้อน นกัศึกษาจะไดเ้ขา้ใจยิง่ข้ึน 

3.3  วธีิการประเมินผล 

- ประเมินผลโดยขอ้สอบกลางภาค และขอ้สอบปลายภาค สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้น

เรียน  การเขา้เรียน ความตั้งใจในการศึกษา 

- ดูจากการพดู การมีส่วนร่วมในการท าการพดู  และการน าเสนอการพดูในชั้นเรียน 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา  

- มอบหมายงานเป็นกลุ่มฝึกทกัษะการเป็นผูน้ ากลุ่ม และสมาชิกท่ีดี โดยมีการสลบักนัเป็น

หวัหนา้กลุ่มในการท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

4.2  วธีิการสอน 

- ใหน้กัศึกษาพดู ทั้งในรูปรายบุคคลและรายกลุ่มเป็นทีม 

4.3  วธีิการวดัผลประเมินผล 

การวดัผล 

 Midterm  test               40% 
 Final   test              40% 
 Assignmentการพดู         20% 
 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. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1  ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา 

- การพดูท่ีมอบหมายจะมีส่วนท่ีตอ้งใชท้กัษะในการใชภ้าษาองักฤษ  การวเิคราะห์เชิงตวัเลข  

การส่ือสาร  และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.2 วธีิการสอน 

- มีการน าเสนอการพูดต่อชั้นเรียน พร้อมขอ้เสนอแนะเพื่อเนน้ใหน้กัศึกษาใชภ้าษาท่ีถูกตอ้ง 

ชดัเจนและกระชบั 

- ในการคน้ควา้ นกัศึกษาจะตอ้งคน้ควา้จากอินเตอร์เน็ตหรือฐานขอ้มูลท่ีเป็นภาษาองักฤษ 

- ในการน าเสนอนั้นจะตอ้งใช ้PowerPoint 

5.3  วธีิการประเมินผล 

- ประเมินจากผลงานท่ีตอ้งวเิคราะห์เชิงปริมาณ 

- ประเมินจากภาษาท่ีใชใ้นการพดูและการน าเสนอในชั้นเรียน 

- ประเมินจากการน าเสนอการพดูอยา่งเป็นระบบ โดยอาจน าเสนอในรูปของภาพ power point 

 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 



1.  แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการ

สอนและส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

1 ความหมายความส าคญัของการพดู

ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร  

3 power point 

group discussion 

ประภาส 

2 การพดูภาษาองักฤษ เพื่อการทกัทาย 3 power point เอกสาร

ประกอบการสอน  

ประภาส 

3 การพดูภาษาองักฤษทางโทรศพัท ์ 3 power point เอกสาร

ประกอบการสอน 

ประภาส 

4 การพดูภาษาองักฤษในการแนะน าบุคคล

อ่ืน 

3 power point เอกสาร

ประกอบการสอน 

ประภาส 

5 การพดูภาษาองักฤษเก่ียวกบัการบอก

ทิศทางต าแหน่งสถานท่ี  

3 power point เอกสาร

ประกอบการสอน 

ประภาส 

6 การพดูภาษาองักฤษเก่ียวกบัอาชีพการงาน 3 power point เอกสาร

ประกอบการสอน 

ประภาส 

7 การพดูภาษาองักฤษในส านกังาน 3 power point เอกสาร

ประกอบการสอน 

ประภาส 

8 การพดูภาษาองักฤษในภตัตาคาร 3 power point เอกสาร

ประกอบการสอน 

ประภาส 



9 การพดูภาษาองักฤษในระหวา่งรอชม

ภาพยนตร์ 

3 power point เอกสาร

ประกอบการสอน 

ประภาส 

10 การพดูภาษาองักฤษในร้านเสริมสวย 3 power point เอกสาร

ประกอบการสอน 

ประภาส 

11 การพดูภาษาองักฤษในแผนกของหาย 3 power point เอกสาร

ประกอบการสอน 

ประภาส 

12 การพดูภาษาองักฤษในการสมคัรเรียนต่อ

ระดบัสูง 

3 power point เอกสาร

ประกอบการสอน 

ประภาส 

13 การร้องและฟังภาษาองักฤษจากเพลง

ภาษาองักฤษ 

3 power point เอก

ประกอบการสอน 

ประภาส 

14 การพดูภาษาองักฤษในระหวา่งชมโทรทศัน์ 3 power point เอกสาร

ประกอบการสอน 

ประภาส 

15 การพดูภาษาองักฤษในการชวนชมการ

แข่งขนัและการแสดง 

3 power point เอกสาร

ประกอบการสอน 

ประภาส 

16 การพดูภาษาองักฤษเก่ียวกบัสภาพการ

ท างาน  

3 power point เอกสาร

ประกอบการสอน 

ประภาส 

รวม 48  ประภาส 

  

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กจิกรรม ผลการ
กจิกรรมการประเมิน (เช่น 

การเขียนเรียงความ การ

 
ก าหนดการประเมิน 

สัดส่วน

ของการ



 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ต าราและเอกสารหลกั 

 ประภาสลาวณัยศิ์ริ. (2556). เอกสารประกอบการสอน รายวชิา การพดูภาษาองักฤษเพื่อ

การส่ือสาร 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
มหาวทิยาลยั สุโขทยัธรรมาธิราช.2547. ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร,ส านกัพิมพ ์มหาวทิยาลยั 
สุโขทยัธรรมาธิราช : นนทบุรี. 
มหาวทิยาลยั สุโขทยัธรรมาธิราช.2547. การใชภ้าษาองักฤษ,ส านกัพิมพ ์มหาวทิยาลยั       
สุโขทยัธรรมาธิราช : นนทบุรี. 
สุนีย ์สินธุเดชะ.2555.พดูภาษาองักฤษ140 ชัว่โมง.ส านกัพมิพเ์อม็ไอเอส:กรุงเทพ. 
ประไพ ภูงามเชิง.2555.999ประโยคฝึกพดูภาษาองักฤษ. บริษทัพิมพดี์:กรุงเทพ . 
Diane Warshawsky, Donald R. H. Byrd, and Anna Veltfort.2003.A commucative course in 
English, Prentice Hall Regents: USA 
 

ที่ เรียนรู้ ทดสอบย่อย การพูดกลุ่ม 

การสอบปลายภาค) 

(สัปดาห์ที่) ประเมิน

ผลปลาย

ภาค 

(1)  งานท่ีไดรั้บมอบหมาย  3   6  10  และ 14 20 

(2)  สอบกลางภาค  8 30 

(3)  รายงานกลุ่ม  12 20 

(4)  สอบปลายภาค  16 30 



3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

ทิศนา แขมมณี.2553.ศาสตร์การสอน.กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

4. ข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์ , เวบ็ไซด์  

- http://www.sahavicha.com/?name=media&file=readmedia&id=1722 

- http://ict.moph.go.th/elearning/It_learning/ppt.htm 

- http://windows.microsoft.com/th-TH/windows-vista/Getting-started-with-Windows-Movie-

Maker 

- http://www.gooab.net/index.php?mo=3&art=143403 

5.  เอกสารและข้อมูลการเรียนอืน่ๆ  

- การประยกุตใ์ชโ้ปรแกรม Power Point, Excel, Windows Movie Maker, PPT TO  

VIDEO CONVERTERเพื่อใชท้  าการพดูภาษาองักฤษ 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

 ใหน้กัศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวชิา  ไดแ้ก่ วธีิการสอน การพดูในและนอก

หอ้งเรียน ส่ิงสนบัสนุนการเรียนการสอน ซ่ึงมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้    ท่ี

ไดรั้บพร้อมขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 

2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 

 ประเมินโดยภาควชิาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน  หรือจากการสังเกตการสอนโดย

อาจารยใ์นภาควชิา 

http://www.sahavicha.com/?name=media&file=readmedia&id=1722
http://ict.moph.go.th/elearning/It_learning/ppt.htm
http://windows.microsoft.com/th-TH/windows-vista/Getting-started-with-Windows-Movie-Maker
http://windows.microsoft.com/th-TH/windows-vista/Getting-started-with-Windows-Movie-Maker
http://www.gooab.net/index.php?mo=3&art=143403


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 

 


