
 

มคอ3 รายละเอยีดของรายวชิา 

รหสัวชิา ED 1089       การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสอนภาษาองักฤษ  

(Workshop on English teaching)           

 

ประภาส ลาวณัย์ศิริ 

 

                 รายวชิานีเ้ป็นส่วนหนึง่ของหลกัสูตร ศาสนศาสตรบัณฑติ 

สาขาวชิาการสอนภาษาองักฤษ  

หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2554 คณะ ศึกษาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตศรีล้านช้าง 

 



แผนบริหารการสอนรายละเอียดของรายวิชา 

มหาวิทยาลัยมหามกฏุราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง . 

คณะ/วิทยาเขต/ภาควิชา   คณะศึกษาศาสตร์/ม.ม.ร. วิทยาเขตศรีล้านช้าง/ภาษาองักฤษ. 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  

1. รหัสและช่ือรายวชิา 
ED 1089          การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการสอนอังกฤษ    Workshop  on  English Teaching 

2. จ านวนหน่วยกิต 

       2 หนว่ยกิต (2-0-4) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  

       ศาสนศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ โดยเป็นวิชาเอกบงัคบั  

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 
       อาจารยป์ระภาส ลาวัณยศิ์ริ 

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีที่เรียน 

       ภาคปลาย  ชั้นปีท่ี 4 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 

       ไมมี่ 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน 

       ไมมี่ 

8. สถานที่เรียน 



      คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง   .จังหวัดเลย 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 

     31 พฤษภาคม 2555 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1.1 เพ่ือให้นกัศึกษารู้จักหลักสัมมนาเชิงปฏิบติัการการสอนภาษาองักฤษ  

1.2 เพ่ือให้นกัศึกษาสามารถอ่านข้อมูลข่าวสารภาษาอังกฤษได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  
2.  วัตถุประสงค์ในการพฒันา / ปรับปรุงรายวิชา 

2.1 เพ่ือให้นกัศึกษาเข้าใจสมัมนาเชิงปฏิบติัการการสอนภาษาอังกฤษ  

2.2 เพ่ือให้นกัศึกษาสามารถอ่านข้อมูลข่าวสารภาษาอังกฤษได้อยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว  
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

 

1. ค าอธิบายรายวิชา 

     ปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ศึกษางานวิจัยเกี่ยวกบัการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

ฝึกทกัษะการฟังการพูดการอ่านและการเขียนโดยใช้เทคนิควิธีการต่างๆเพ่ือความถูกต้อง

เหมาะสมกอ่นการฝึกสอนเพ่ือน  าไปใช้ในการสอนภาษาองักฤษให้สอดคล้องตามมาตรฐานการ

สอนภาษาอังกฤษ              

2. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 



บรรยาย 

2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

จ านวน 16 สัปดาห์ 

สอนเสริม   

 

นกัศึกษา

เฉพาะราย 

การฝึกปฏิบติั/งานภาคสนาม/การฝึกงาน 

2ชั่วโมงต่อสัปดาห ์

จ านวน 16 สัปดาห์ 

 

การศึกษาด้วยตนเอง 

4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

จ านวน 16 สัปดาห์ 

 
3.  จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล  
- จัดให้นกัศึกษาพบอาจารยเ์พ่ือขอค าปรึกษาและแนะน าสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง โดยอาจารยจ์ะแจ้ง
วันเวลาให้นกัศึกษาทราบ 

หมวดที่ 4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 

1.1  คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพฒันา 

- การสร้างความมีวินยั ใฝ่รู้ ความซ่ือสัตย ์และความรับผิดชอบในการท  างาน  

1.2  วิธีการสอน 

- จะมีการสอดแทรกหรือยกตัวอยา่งประกอบในขณะท่ีสอนเน้ือหา โดยสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม 

จริยธรรม 

- ก  าหนดหลักเกณฑต์่างๆ เช่น ให้เข้าห้องเรียนตรงเวลาและเข้าเรียนอยา่งสม  ่าเสมอ  

- ให้มีความรับผิดชอบในงานท่ีมอบหมาย และมีความซ่ือสัตยใ์นการสอบ  

1.3  วิธีการประเมินผล  

- ร้อยละ 90 ของนกัศึกษา เข้าเรียนตรงเวลา 

- ร้อยละ 95 ของนกัศึกษา ปฏิบติัตามกฎเกณฑท่ี์อาจารยผู์้สอนก  าหนด 



- ไมมี่การทุจริตในการสอบ 

2.  ความรู้ 

2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ 

- มีความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนสามารถวิเคราะหแ์ละน าไปประยุกต์ในหลักการอา่นข้อมูลข่าว

ภาษาอังกฤษ 

2.2  วิธีการสอน 

- การบรรยายโดยใช้ power point, video, music โดยให้นกัศึกษาอ่านข้อมูลข่าวสารตามท่ีได้

บรรยาย นกัศึกษาท  า power point เกี่ยวกบัการอา่นข้อมูลข่าวสารในห้องInformation  

Technology  (IT) Room นกัศึกษาคิด วิเคราะห์ ถาม-ตอบ ในชั้นเรียน 

- นกัศึกษาใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการท  าขอ้มูลขา่วสาร 

- นกัศึกษาค้นคว้าจากอินเตอร์เนต็และจดัท  าเป็นรายงานตลอดจนน าเสนอในชั้นเรียน 

2.3  วิธีการประเมินผล  

- ทดสอบโดยข้อสอบกลางภาค ข้อสอบปลายภาค และการประเมินผลจากรายงานท่ีได้รับ

มอบหมาย 

- ประเมินจากาการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

3. ทักษะทางปัญญา 

3.1  ทักษะทางปัญญาที่ต้องพฒันา 

- ความสามารถในทางพุทธิปัญญาเกีย่วกบัสัมมนาเชิงปฏิบติัการการสอนภาษาองักฤษ การ

วิเคราะห์การอ่านขอ้มูลขา่วสาร และแกปั้ญหาเหลา่นั้นได้โดยอ้างอิงหลักการและทฤษฎีได้อยา่ง

ถูกต้องและเหมาะสม โดยจะต้องมีหลกัฐานและกรณีศึกษาเพ่ือการอ้างอิง  

3.2 วิธีการสอน 



- ฝึกให้วิเคราะหปั์ญหาจากการอา่นข้อมูลข่าวสารท่ีนกัศึกษาท่ีปฏิบติัแล้ว  

- การอภิปราย(discussion)เพ่ือให้ได้ขอ้เสนอแนะ แลกเปล่ียน เรียนรู้ร่วมกนั 

- การสอนโดยการสาธิต(demonstration)ของผู้สอน นกัศึกษาจะไดเ้ข้าใจย่ิงข้ึน 

3.3  วิธีการประเมินผล  

- ประเมินผลโดยข้อสอบกลางภาค และขอ้สอบปลายภาค สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้น

เรียน  การเข้าเรียน ความตั้ งใจในการศึกษา 

- ดูจากการอ่านข้อมูลข่าวสารท่ีต้องสง่ การมีส่วนร่วมในการท  าการอ่านข้อมูลขา่วสาร  และการ

น าเสนอการอ่านข้อมูลข่าวสารในชั้นเรียน 

4. ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 

4.1  ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพฒันา   

- มอบหมายงานเป็นกลุ่มฝึกทกัษะการเป็นผู้น  ากลุ่ม และสมาชิกท่ีดี โดยมีการสลับกนัเป็น

หัวหนา้กลุ่มในการท  างานท่ีได้รับมอบหมาย 

4.2  วิธีการสอน 

- ให้นกัศึกษาการอ่านข้อมูลข่าวสาร ทั้งในรูปรายบุคคลและกลุ่มฝึกการท  างานเป็นทีม 

4.3  วิธีการวัดผลประเมินผล 

การวัดผล 

 Midterm  test               40% 
 Final   test              40% 
 Presentation              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. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพฒันา  

- การอ่านข้อมูลข่าวสารท่ีมอบหมายจะมีส่วนท่ีต้องใช้ทกัษะในการใช้ภาษาอังกฤษ  การ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.2 วิธีการสอน 

- มีการน าเสนอการอ่านข้อมูลข่าวสารต่อชั้นเรียน พร้อมข้อเสนอแนะเพ่ือเนน้ให้นกัศึกษาใช้

ภาษาท่ีถูกต้อง ชัดเจนและกระชับ 

- ในการค้นคว้า นกัศึกษาจะต้องคน้ควา้จากอินเตอร์เนต็หรือฐานข้อมูลท่ีเป็นภาษาอังกฤษ  

- ในการน าเสนอนั้นจะต้องใช้ PowerPoint 

5.3  วิธีการประเมินผล  

- ประเมินจากผลงานท่ีต้องวิเคราะหเ์ชิงปริมาณ 

- ประเมินจากภาษาท่ีใช้ในการท  าการอา่นข้อมูลข่าวสารและการน าเสนอในชั้นเรียน 

- ประเมินจากการน าเสนอการอา่นข้อมูลข่าวสารอยา่งเป็นระบบ โดยอาจน าเสนอในรูปของภาพ 

power point 

 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล  



1.  แผนการสอน 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการ

สอนและส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

1 ความหมายความส าคัญของสัมมนาเชิง

ปฏิบติัการการสอนภาษาอังกฤษ  

2 power point 

group discussion 

ประภาส 

2 การตั้ งช่ือเร่ืองสัมมนาท่ีน  าเสนอ 2 power point  ประภาส 

3 การตั้ งปัญหาและท่ีมาของปัญหา 2 power point ประภาส 

4  การเขียนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 2 power point ประภาส 

5 การค้นคว้าในเร่ืองท่ีท  าสัมมนา 2 power point ประภาส 

6 การเขียนสัมมนา 2 power point ประภาส 

7 การเขียนเอกสารอา้งอิงในการสัมมนา 2 power point ประภาส 

8 การน าเสนอสัมมนา 2 power point ประภาส 

9 การตอบค าถามสัมมนา 2 power point ประภาส 

10 ลักษณะสัมมนาท่ีดีและหลกัการของ

สัมมนา 

2 power point ประภาส 

11 การน าเสนอผลงานสัมมนาของนกัศึกษา 2 power point ประภาส 

12 การน าเสนอผลงานสัมมนาของนกัศึกษา 2 power point ประภาส 

13 การน าเสนอผลงานสัมมนาของนกัศึกษา 2 power point ประภาส 



14 การน าเสนอผลงานสัมมนาของนกัศึกษา 2 power point ประภาส 

15 การน าเสนอผลงานสัมมนาของนกัศึกษา 2 power point ประภาส 

16 การน าเสนอผลงานสัมมนาของนกัศึกษา 2 power point ประภาส 

รวม 48  ประภาส 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ต าราและเอกสารหลัก 

 ประภาสลาวัณยศิ์ริ. (2556). เอกสารประกอบการสอน รายวิชา สัมมนาเชิงปฏิบติัการการ

  

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม

ที ่

ผลการ

เรียนรู้ 

กิจกรรมการประเมิน (เช่น 

การเขียนเรียงความ การ

ทดสอบย่อย การอ่าน

ข้อมูลข่าวสารกลุ่ม การ

สอบปลายภาค) 

 

ก าหนดการประเมิน 

(สัปดาห์ที่) 

สัดส่วน

ของการ

ประเมิน

ผลปลาย

ภาค 

(1)  งานท่ีได้รับมอบหมาย  3   6  10  และ 14 20 

(2)  สอบกลางภาค  8 30 

(3)  รายงานกลุ่ม  12 20 

(4)  สอบปลายภาค  16 30 



สอนภาษาอังกฤษ 

2. เอกสารและข้อมลูส าคัญ 
กัลยา วานิชย์บัญชา. 2542. การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วย  SPSS for Windows.พิมพ์คร้ังท่ี 3.

กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

กัลยา วานิชย์บัญชา. 2542. การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วย  SPSS for Windows.พิมพ์คร้ังท่ี 3.

กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

คงศักด์ิ ธาตุทอง และ งานนิตย ์ธาตุทอง. 2543. เอกสารการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการท าวิจัย
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ได้รับพร้อมข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 

2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 

 ประเมินโดยภาควิชาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน  หรือจากการสงัเกตการสอนโดย

อาจารยใ์นภาควิชา 

3.  การปรับปรุงการสอน 
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การประเมินประสิทธิภาพของรายวิชา แล้วจดัท  ารายงานเม่ือสอนจบภาคเรียน นอกจากน้ีควร

ก  าหนดให้อาจารยผู์้สอนเข้ารับการฝึกอบรมกลยุทธ์การสอนหรือการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียน
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การสอนควรมีการประชุมอาจารยท์ั้งภาควิชาเพ่ือหารือปัญหาการเรียนรู้ของนกัศึกษาและ

ร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ข 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา  

 ภาควิชามีคณะกรรมการประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการใหค้ะแนน โดย

การสุ่มรายวิชา ภายในรอบเวลาหลกัสูตร 

5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 ภาควิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมิน

การสอนโดยนกัศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินของภาควิชา การรายงาน

รายวิชาโดยอาจารยผู์ส้อน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารยผู์้สอนรับผิดชอบใน

การทบทวนเน้ือหาท่ีสอนและกลยุทธ์การสอนท่ีใช้ และน าเสนอแนวทางในการปรับปรุงและ

พัฒนาในรายงานรายวิชา เสนอต่อท่ีประชุมอาจารยป์ระจ าหลักสูตรพิจารณาให้ความคิดเห็นและ

สรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงพร้อมน าเสนอภาควิชา / คณะ เพ่ือใช้ในการสอนคร้ังต่อไป 

 


