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มคอ. 3 รายละเอยีดรายวชิา 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตศรีล้านช้าง 
คณะ/ภาควชิา        คณะศึกษาศาสตร์  ภาควชิา การสอนภาษาองักฤษ 

หมวดที ่1  ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหัสและช่ือวชิา   ช่ือภาษาไทย  GE 3021 ภาษาองักฤษพื้นฐาน 2 

                          ช่ือภาษาองักฤษ  Fundamental English II 
2. จ านวนหน่วยกติ  3 หน่วยกติ (3-0-6) 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 

        เป็นรายวชิาในหมวด ……………………………………………………. 
 

มคอ.3 รายละเอยีดของรายวชิา 
4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 
     4.1 อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา   อาจารยกิ์ตติพฒัน์  ทาวงศษ์า 
     4.2 อาจารยผ์ูส้อนรายวชิา  อาจารยกิ์ตติพฒัน์  ทาวงศษ์า 
         คุณวุฒิ    Master of Arts (Linguistics) (M.A. 2010) 
                      ศาสนศาสตร์บณัฑิต  วชิาเอกการสอนภาษาองักฤษ วชิาโท ภาษาไทย     (มมร,2549) 
                      สถานท่ีติดต่อ  มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตศรีลา้นชา้ง 
5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน       ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2556  สาขาวชิาการสอนภาษาองักฤษ  
6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน       -ไม่มี- 
7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั     -ไม่มี- 
8. สถานทีเ่รียน 
      คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตศรีลา้นชา้ง จงัหวดัเลย 
9. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด    10 ตุลาคม 2556 
 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
1.จุดมุ่งหมายของรายวชิา :เม่ือนกัศึกษาเรียนรายวชิาน้ีแลว้ นกัศึกษามีสมรรถนะท่ีตอ้งการในดา้นต่างๆดงัน้ี 

   1.1  นกัศึกษาสามารถส่ือสารภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนัได ้
   1.2  นกัศึกษาเขา้ใจสาระส าคญัของเร่ืองท่ีอ่านและฟัง 
   1.3  มีทกัษะในการใชภ้าษาท่ีเหมาะสมในการพดูและเขียนขอ้ความสั้นๆ 
   1.4  มีเจคติท่ีดีต่อการใชภ้าษาองักฤษเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 
   1.5  นกัศึกษาสามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้
2.วตัถุประสงค์ในการพฒันา / ปรับปรุงรายวชิา 
   2.1   -ไม่มี- 
   2.2  -ไม่มี- 
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หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
1.ค าอธิบายรายวชิา 
      ช่ือภาษาไทย  GE 3020 ภาษาองักฤษพื้นฐาน 2 

      ช่ือภาษาองักฤษ  Fundamental English II 
             ศึกษาค าศพัท ์วลี ส านวน และประโยคท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั ฝึกทกัษะการฟัง พดู อ่าน และเขียน เนน้ฝึก อ่าน-
เขียนเบ้ืองตน้ โดยการสร้างสถานการณ์ปกติท่ีจะเกิดการโตต้อบส่ือสารกบัผูอ่ื้น และศึกษากฎเกณฑเ์ก่ียวกบัการใช้
ภาษาองักฤษเบ้ืองตน้เท่าท่ีจ  าเป็นจะตอ้งใช ้เพื่อเป็นเคร่ืองช่วยใหส้ามารถส่ือความหมายดา้นการฟัง-พดูไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
2.จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 3(3-0-6)           จ านวนชัว่โมงบรรยาย/สัปดาห์  3 ชัว่โมง/สปัดาห์ 

จ านวนชัว่โมงฝึกปฏิบติั/สัปดาห์ – ไม่มี .             จ านวนชัว่โมงศึกษาดว้ยตนเอ/สัปดาห์  6 ชัว่โมง/สัปดาห์                        

จ านวนชัว่โมงท่ีสอนเสริมในรายวชิา/สัปดาห์.      –ไม่มี - 

3.  จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
- อาจารยป์ระจ ารายวชิาประกาศเวลาใหค้  าปรึกษาท่ีหนา้หอ้งท างานและในเวบ็ไซต์ 
- นกัศึกษาจองวนัเวลาล่วงหนา้หรือมาพบตามนดั 
- อาจารยจ์ดัเวลาใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคล/กลุ่มตามตอ้งการ  โดยก าหนดไว ้ 2  ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
มาตรฐานการเรียนรู้และเน้ือหาหรือทกัษะรายวชิา วธีิการสอน วธีิการวดัและประเมิน 
1)  ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) 
- ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม  เสียสละ   
  และซ่ือสัตยสุ์จริต 
- มีวนิยั  ตรงต่อเวลา  และมีความรับผดิชอบต่อตนเองและ 
  สังคม 
- มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม  สามารถท างานเป็นทีม 
  และสามารถแกไ้ขปัญหา  ความขดัแยง้และล าดบั 
  ความส าคญัของปัญหาได ้
- เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น  รวมทั้ง 
  เคารพคุณค่าและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์
 มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 

- มีการสอดแทรกหรือ 
  ยกตวัอยา่งธรรมะหรือคติ 
  ธรรมประกอบในขณะท่ีสอน 
  เน้ือหา โดยสอดแทรกเร่ือง 
  คุณธรรมจริยธรรม 
- ก าหนดหลกัเกณฑต่์างๆ เช่น  
  ใหเ้ขา้หอ้งเรียนตรงเวลาและ 
  เขา้เรียนอยา่งสม ่าเสมอ  
- ใหมี้ความรับผดิชอบในงานท่ี 
  มอบหมาย และมีความ 
  ซ่ือสัตยใ์นการสอบ—มีการ  
  แต่งกายท่ีเหมาะสม 

- วธีิการ สังเกต ส ารวจ 
- เคร่ืองมือ แบบสังเกต 
- เกณฑ ์ 
- นกัศึกษาร้อยละ 80 
  เขา้เรียนตรงเวลาและ 
  ปฏิบติัตามขอ้ตกลง  
  ร่วมกนัก าหนดข้ึน 
  ระหวา่งอาจารยผ์ูส้อน 
  กบันกัศึกษา 
- ไม่มีการทุจริตในการ 
  สอบ 

2) ด้านความรู้ (Knowledge)มีความรู้ความเขา้ใจและ
สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั เก่ียวกบัเร่ือง
ต่อไปน้ี 

- นกัศึกษาสามารถส่ือสารภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั 

- บรรยาย  ผูส้อนบรรยายแนวคิด    
  ทฤษฎีเพื่อสร้างพื้นฐานความรู้ 
- อภิปรายประเด็นต่างๆ ท่ี  
  ก าหนดในหวัขอ้  
- ศึกษาคน้ควา้จากแหล่งต่างๆ. 

วธีิการ ทดสอบ 
เคร่ืองมือ แบบทดสอบ 
- ประเมินช้ินงาน 
-ประเมินพฤติกรรมการ
เรียนแต่ละกิจกรรม 
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   ได ้
- นกัศึกษาเขา้ใจสาระส าคญัของเร่ืองท่ีอ่านและฟัง 
- มีทกัษะในการใชภ้าษาท่ีเหมาะสมในการพดูและเขียน 
  ขอ้ความสั้นๆ 
- มีเจคติท่ีดีต่อการใชภ้าษาองักฤษเป็นเคร่ืองมือในการ 
  ส่ือสาร 
- นกัศึกษาสามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้น 
  ชีวติประจ าวนัได ้
 

- น าเสนอรายงานเป็นรายบุคคล 
  และเป็นกลุ่ม 
- ศึกษาโดยใชปั้ญหา 
- ทดลองปฏิบติั 
- แสดงบทบาทสมมุติ 
- รวบรวมขอ้มูล 
- ท าโครงงาน 
- กิจกรรมฐานความรู้ 
- สัมภาษณ์บุคคล 
- สนทนาซกัถาม 
- ศึกษาใบความรู้และปฏิบติั 
  กิจกรรมตามใบงาน 
- สร้างช้ินงานตามหลกัการหรือ  
  โจทยปั์ญหา 
- บนัทึกการเรียนรู้ 
 

-ประเมินการน าเสนอ
ความรู้ประกอบการใช้
ส่ือต่างๆ 
- ทดสอบยอ่ย 
- สอบกลางภาค 
- สอบปลายภาค 
 

 
 

3. ด้านทกัษะทางปัญญา(Cognitive Skill) 
- นกัศึกษาคิดอยา่งมีวจิารณญาณและอยา่งเป็นระบบ
สามารถสืบคน้ รวบรวม ศึกษา วเิคราะห์ และสรุป
ประเด็นปัญหา เพื่อใชใ้นการแกไ้ขปัญหาอยา่งสร้างสรรค ์
ประยกุตค์วามรู้และทกัษะกบัการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่ง
เหมาะสม  
 
 

      

- จดัใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ผา่น
ประสบการณ์ตรง ไดแ้ก่การฝึก
ปฏิบติัการสอนดนตรีการจดัท า
แผนการสอนการผลิตส่ือ
ประกอบการสอน การประเมิน
ผูเ้รียนและการจดัการเรียนการ
สอน  
-ถาม-ตอบในชั้นเรียนการระดม
สมอง การอภิปรายกลุ่มใหญ่/
ยอ่ย     
-ศึกษาคน้ควา้ / 
เสนอรายงาน  รายคน/ รายกลุ่ม 
การอภิปรายซกัถาม - 
การสืบคน้จากเทคโนโลยี 
- จดัใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากผูมี้
ประสบการณ์หรือผูเ้ช่ียวชาญ
ทางดา้นการสอนผา่นการสังเกต
การสอนและการสัมภาษณ์หรือ
การสนทนา 

- ใชก้ารสังเกต
พฤติกรรม การท าแฟ้ม
สะสมงาน และการ
บนัทึกการเรียนรู้ 
(Learning Journal) 
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มาตรฐานการเรียนรู้และเนือ้หาหรือทกัษะรายวชิา วธีิการสอน วธีิการวดัและประเมิน 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
(Interpersonal Analysis}Communication and Information 
Technology Skill) 
- มีทกัษะและความสามารถในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
ปรับตวัเขา้กบัวฒันธรรมของเจา้ของภาษาได ้
-  ตระหนกัในคุณค่า วฒันธรรม  วรรณกรรมทั้งไทยและ
นานาชาติ 
- ตระหนกัในสิทธิตนเองและผูอ่ื้น 
- มีความสนใจและร่วมกิจกรรมและนนัทนาการ  

ใหน้กัศึกษาท างานกลุ่มใน
ลกัษณะของการท างานเป็นคณะ 
เช่น  ท ารายจากการศึกษาคน้ควา้ 
การสืบคน้ขอ้มูล 
-กิจกรรมการร่วมอภิปรายกลุ่ม-
การจดัท าโครงการ ฯลฯ 

สังเกตพฤติกรรมการ
ท างานกลุ่ม และฝึก
ทกัษะการพดู /(ตาม
กลุ่ม และการเป็น
สมาชิกท่ีดี ของกลุ่ม  
สลบัการเป็นหวัหนา้
กลุ่มในการท างานท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ(Numerical Analysis, 
Communication and Information Technology Skill) 
- สามารถใชภ้าษาในการติดต่อส่ือความหมายไดดี้ ทั้งการ
ฟัง พดู อ่าน เขียน 
- สามารถใชเ้ทคโนโลยใีนการส่ือสาร ศึกษาคน้ควา้ 
วเิคราะห์และคดัเลือกขอ้มูลจากแหล่งความรู้จากแหล่ง
ต่างๆไดอ้ยา่งเหมาะสม 

- มีการน าเสนองานกลุ่มหรือ
โครงการต่อชั้นเรียน พร้อม
ขอ้เสนอแนะเพื่อใหน้กัศึกษาใช้
ภาษาท่ีถูกตอ้ง ชดัเจนและ
กระชบั 
- ในการคน้ควา้นั้น ส่วนหน่ึง 
นกัศึกษาจะตอ้งคน้ควา้จาก
วารสารหรือฐานขอ้มูลท่ีเป็น
ภาษาไทย และองักฤษ 
- ในการเสนอนั้นจะใช ้ทั้งการ
รายงานหนา้ชั้น และ PowerPoint 

- ประเมินจากผลงานท่ี
ตอ้งวเิคราะห์เชิงปริมาณ 
เชิงคุณภาพ 
- ประเมินจากภาษาท่ีใช้
ในการเขียนรายงานและ
การน าเสนอในชั้นเรียน 
- ประเมินจากการ
น าเสนอขอ้มูลอยา่งเป็น
ระบบ โดยอาจน าเสนอ
ในรูปของ Power point 

6.ด้านทกัษะการปฏิบัติ (Psychomotor Skill) 
- มีทกัษะในการปฏิบติั สามารถแกปั้ญหาการปฏิบติังาน
ตามสภาพจริงได ้

-มอบหมายงานกลุ่มการศึกษา
คน้ควา้และแกปั้ญหาร่วมกนัและ
ผลงาน 

ประเมินจากการแกไ้ข
งาน ปรับปรุงงานและ
ผลงานกลุ่ม.. 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมนิผล 
1  แผนการสอน/ก าหนดการสอน 

สัปดาห์ 

ที ่
สาระ/เนือ้หาการเรียนรู้/บทที/่
หน่วยที ่ 
        (รายละเอียดเน้ือหาท่ีสอน) 

วธีิสอนและกจิกรรม 

        การเรียนรู้ 
ส่ือการ
เรียนรู้ 

จ านวน 

ช่ัวโมง 
วธีิการวดัและ
ประเมินผล 

ช่ือผู้สอน 

1 
 

แนะน ารายวชิา แนะน าตวัเอง 1. สนทนา
ภาษาองักฤษ 

- 3 -สังเกต/
บนัทึก
พฤติกรรม
ความตั้งใจ  
กิจกรรม 
-ถามตอบใน 
ชั้นเรียน 

 
 
 
กติติพฒัน์ 

2 การท าความรู้จกั 
1. การสนทนาท าความรู้จกั 
2. ฝึกปฏิบติัใชภ้าษาในการท า
ความรู้จกั 

1. บอกค าศพัทแ์ละ
ส านวนเก่ียวกบัการ
ทกัทาย แนะน า
บุคคล และสถานท่ี
ส่วนบุคคล 
2. ฝึกหดัใชบุ้พบท
เก่ียวกบัรายละเอียด
ส่วนบุคคล 
3. ฝึกทกัษะการ
สนทนา การอ่าน 
และการเขียน
เก่ียวกบัการทกัทาย
และการแนะน า
บุคคล 

ต ารา 
โปร 
เจค
เตอร์ 
ใบงาน 

 

3 สังเกต
พฤติกรรม
การร่วม
กิจกรรม 
การอภิปราย 
การศึกษา
คน้ควา้ 
รายงาน 
 

 
 
 
 
 
 
กติติพฒัน์  

3 การท าความรู้จกั (ต่อ) 
- ขอ้มูลของบุคคล 
- ฝึกปฏิบติัการใชภ้าษาในการท า
ความรู้จกั 

1. เรียนรู้โครงสร้าง
ประโยคปัจจุบนักาล 
2. ฝึกทกัษะการอ่าน
และเขียนเก่ียวกบั
การบรรยายขอ้มูล
ของบุคคล 

ต ารา 
โปร 
เจค
เตอร์ 
ใบงาน 
 

3 สังเกต
พฤติกรรม
กิจกรรม 
การอภิปราย 
การศึกษา
คน้ควา้ 
รายงาน 
 

 
 
 
กติติพฒัน์ 
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สัปดาห์ 

ที ่
สาระ/เนือ้หาการเรียนรู้/บทที/่
หน่วยที ่ 
        (รายละเอียดเน้ือหาท่ีสอน) 

วธีิสอนและกจิกรรม 

        การเรียนรู้ 
ส่ือการ
เรียนรู้ 

จ านวน 

ช่ัวโมง 
วธีิการวดัและ
ประเมินผล 

ช่ือผู้สอน 

4 การเขา้สังคม 
- ความสนใจและงานอดิเรก 
- ฝึกปฏิบติัใชภ้าษาเก่ียวกบัการเขา้
สังคม 

1. บอกค าศพัทแ์ละ
ส านวนเก่ียวกบั
ความสนใจและงาน
อดิเรก 
2. บอกวธีิการใช้
ค  ากริยาวเิศษณ์ เพื่อ
บอกความถ่ี 
3. ฝึกทกัษะการ
สนทนาการอ่าน 
และการเขียน
เก่ียวกบัความสนใจ
และงานอดิเรก 
 

ต ารา 
โปร 
เจค
เตอร์ 
ใบงาน 

 

3 สังเกต
พฤติกรรม
การร่วม
กิจกรรม 
การอภิปราย 
การศึกษา
คน้ควา้ 
รายงาน 
 

 
 
 
 
 
 
กติติพฒัน์ 

5 การเขา้สังคม (ต่อ) 
- การรับประทานอาหารนอกบา้น 
- ฝึกปฏิบติัใชภ้าษาเก่ียวกบัการเขา้
สังคม 

1. บอกค าศพัทแ์ละ
ส านวนเก่ียวกบั
อาหารและเคร่ืองด่ืม 
และการสั่งและรับ
ค าสั่งอาหารตาม
ภตัตาคาร  
2. ฝึกหดัใชค้  าก ากบั
นาม 
3. ฝึกทกัษะการ
สนทนาการอ่าน 
และการเขียน
เก่ียวกบัการสั่งและ
รับค าสั่งอาหาร 
 
 
 
 
 
 

ต ารา 
โปร 
เจค
เตอร์ 
ใบงาน 

 

3 สังเกต
พฤติกรรม
การร่วม
กิจกรรม 
การอภิปราย 
การศึกษา
คน้ควา้ 
รายงาน 
 

 
 
 
 
 
กติติพฒัน์ 
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สัปดาห์ 
ที ่

สาระ/เนือ้หาการเรียนรู้/บทที/่
หน่วยที ่ 
        (รายละเอียดเน้ือหาท่ีสอน) 

วธีิสอนและกจิกรรม 
        การเรียนรู้ 

ส่ือการ
เรียนรู้ 

จ านวน 
ช่ัวโมง 

วธีิการวดัและ
ประเมินผล 

ช่ือผู้สอน 

6 การบรรยายเก่ียวกบัสถานท่ี 
- การบรรยายสถานท่ีท่ีน่าสนใจ 

1. บอกค าศพัทแ์ละ
ส านวนเก่ียวกบั
ลกัษณะของสถานท่ี
ท่ีน่าสนใจและการ
แนะน าสถานท่ีท่ี
น่าสนใจ 
2. อธิบายโครงสร้าง
ประโยคท่ีใชใ้นการ
บรรยายลกัษณะทาง
กายภาพของสถานท่ี
น่าสนใจ 
3. ระบุรายละเอียด
เก่ียวกบัสานท่ีท่ี
น่าสนใจ 

ต ารา 
โปร 
เจค
เตอร์ 
ใบงาน 

 

3 สังเกต
พฤติกรรม
การร่วม
กิจกรรม 
การอภิปราย 
การศึกษา
คน้ควา้ 
รายงาน 

 
 
 
 
 
 
กติติพฒัน์ 

7 การบรรยายเก่ียวกบัสถานท่ี (ต่อ) 
- ท่ีตั้งและทิศทาง 

1. บอกค าศพัทแ์ละ
ส านวนเก่ียวกบัท่ีตั้ง
และทิศทาง 
2. ศึกษาการบรรยาย
เก่ียวกบัการบอกท่ีตั้ง
และทิศทาง 

ต ารา 
โปร
แจค
เตอร์ 
ใบงาน 

3 สังเกต
พฤติกรรม
กิจกรรม 
การอภิปราย 
การศึกษา
คน้ควา้ 
รายงาน 

กติติพฒัน์ 

8 การบรรยายเก่ียวกบัสถานท่ี (ต่อ) 
- ฝึกปฏิบติัใชภ้าษาบรรยาย
สถานท่ี 

1. ฟังบรรบายและ
บทสนทนาเก่ียวกบั
สถานท่ีท่ีน่าสนใจ 
2. อ่านเอกสาร
แนะน าสถานท่ีท่ี
น่าสนใจ 
3. เขียนบรรยาย
สถานท่ีท่ีน่าสนใจ 
4. พดูและแนะน า
สถานท่ีท่ีน่าสนใจ 

ต ารา 
โปร 
เจค
เตอร์ 
ใบงาน 

 

3 สังเกต
พฤติกรรม
การร่วม
กิจกรรม 
การอภิปราย 
การศึกษา
คน้ควา้ 
รายงาน 

 
 
 
 
กติติพฒัน์ 
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สัปดาห์ 
ที ่

สาระ/เนือ้หาการเรียนรู้/บทที/่
หน่วยที ่ 
        (รายละเอียดเน้ือหาท่ีสอน) 

วธีิสอนและกจิกรรม 
        การเรียนรู้ 

ส่ือการ
เรียนรู้ 

จ านวน 
ช่ัวโมง 

วธีิการวดัและ
ประเมินผล 

ช่ือผู้สอน 

9 สอบกลางภาค 

10 การเล่าเร่ืองราวในอดีต 
- การบรรยายประวติับุคคล 
- ฝึกปฏิบติัใชภ้าษาเพื่อเล่าประวติั
บุคคลและประสบการณ์ 

1. อธิบายหลกัการ
เปล่ียนรูปแบบของ
ค ากริยาเพื่อแสดง
อดีตกาล 
2. ยกตวัอยา่ง
โครงสร้างประโยค
แสดงอดีตกาล 
3. การเลือกใช้
ค  ากริยาวเิศษณ์ท่ี
แสดงเวลาในอดีต
กาล 
4. ระบุใจความ
ส าคญัและ
รายละเอียดจากการ
อ่านประวติับุคคลท่ี
น่าสนใจ 
 

ต ารา 
โปร 
เจค
เตอร์ 
ใบงาน 

 

3 สังเกต
พฤติกรรม
การร่วม
กิจกรรม 
การอภิปราย 
การศึกษา
คน้ควา้ 
รายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
กติติพฒัน์ 

11 การเล่าเร่ืองราวในอดีต (ต่อ) 
- การบรรยายประสบการณ์ 
- ฝึกปฏิบติัใชภ้าษาเพื่อเล่าประวติั
บุคคลและประสบการณ์ 

1. ยกตวัอยา่ง
โครงสร้างประโยคท่ี
แสดงความต่อเน่ือง
ของเหตุการณ์ 
2. อธิบายหลกัการ
เด่าความหมายของ
ขอ้ความจากค าเช่ือม
และโครงสร้าง
ประโยค 
3. ฟังและอ่านบท
บรรยาย
ประสบการณ์ 
 

ต ารา 
โปร 
เจค
เตอร์ 
ใบงาน 

 

3 สังเกต
พฤติกรรม
การร่วม
กิจกรรม 
การอภิปราย 
การศึกษา
คน้ควา้ 
รายงาน 

 
 
 
 
 
 
กติติพฒัน์ 
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สัปดาห์ 
ที ่

สาระ/เนือ้หาการเรียนรู้/บทที/่
หน่วยที ่ 
        (รายละเอียดเน้ือหาท่ีสอน) 

วธีิสอนและกจิกรรม 
        การเรียนรู้ 

ส่ือการ
เรียนรู้ 

จ านวน 
ช่ัวโมง 

วธีิการวดัและ
ประเมินผล 

ช่ือผู้สอน 

12 การบรรยายเหตุการณ์ในอนาคต 
- การแสดงอนาคตและการ
คาดคะเน 

1. ยกตวัอยา่ง
ค ากริยาและ
โครงสร้างประโยคท่ี
ใชแ้สดงอนาคตและ
การคาดคะเน 
2. อธิบายการ
เลือกใชค้  ากริยา
วเิศษณ์ท่ีบอกเวลา
ในอนาคตและการ
คาดคะเน 
3. ฝึกการใชเ้ทคนิค
การอ่านเพื่อจบั
ใจความส าคญัและ
หารายละเอียดของ
ขอ้ความบรรยาย
เหตุการณ์ในอนาคต
และการคาดคะเน 

ต ารา 
โปร 
เจค
เตอร์ 
ใบงาน 

 

3 สังเกต
พฤติกรรม
การร่วม
กิจกรรม 
การอภิปราย 
การศึกษา
คน้ควา้ 
รายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
กติติพฒัน์ 

13 การบรรยายเหตุการณ์ในอนาคต 
(ต่อ) 
- ฝึกปฏิบติัใชภ้าษาเพื่อบรรยาย
เหตุการณ์ในอนาคต 

1. ฟังบทบรรยาย
หรือบทสนทนา
เก่ียวกบัเหตุการณ์ใน
อนาคต การ
คาดคะเนและการ
วางแผน 
2. อ่านบทบรรยาย
เหตุการณ์ในอนาคต 
การคาดคะเนและ
การวางแผน 
3. พดูบรรยาย
เหตุการณ์ในอนาคต 
การคาดคะเน และ
การวางแผน 
 

ต ารา 
โปร 
เจค
เตอร์ 
ใบงาน 

 

3 สังเกต
พฤติกรรม
การร่วม
กิจกรรม 
การอภิปราย 
การศึกษา
คน้ควา้ 
รายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
กติติพฒัน์ 
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สัปดาห์ 
ที ่

สาระ/เนือ้หาการเรียนรู้/บทที/่
หน่วยที ่ 
        (รายละเอียดเน้ือหาท่ีสอน) 

วธีิสอนและกจิกรรม 
        การเรียนรู้ 

ส่ือการ
เรียนรู้ 

จ านวน 
ช่ัวโมง 

วธีิการวดัและ
ประเมินผล 

ช่ือผู้สอน 

14 การแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
- การแสดงความคิดเห็น 

1. ยกตวัอยา่ง
ค าเช่ือมและ
โครงสร้างประโยคท่ี
ใชแ้สดงเหตุผล
ประกอบความ
คิดเห็น 
2. ศึกษาส านวนท่ีใช้
ในการแสดงความ
คิดเห็น ทั้งเห็นดว้ย
และไม่เห็นดว้ย 
3. ฝึกทกัษะการอ่าน
จบัใจความส าคญั
และรายละเอียดของ
บทความท่ีแสดง
ความคิดเห็น 

ต ารา 
โปร 
เจค
เตอร์ 
ใบงาน 

 

33 สังเกต
พฤติกรรม
การร่วม
กิจกรรม 
การอภิปราย 
การศึกษา
คน้ควา้ 
รายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
กติติพฒัน์ 

15 การแลกเปล่ียนความคิดเห็น (ต่อ) 
- การเสนอแนะ 

1. ยกตวัอยา่ง
ค าเช่ือมและ
โครงสร้างประโยคท่ี
ใชใ้นการเสนอแนะ 
2. ศึกษาส านวนท่ีใช้
ในการเสนอแนะ 
การตอบรับ และ
ปฏิเสธ 
3. ฝึกทกัษษะการ
อ่านจบัใจความ
ส าคญัและ
รายละเอียดของ
บทความเสนอแนะ 

ต ารา 
โปร 
เจค
เตอร์ 
ใบงาน 

 

3 สังเกต
พฤติกรรม
การร่วม
กิจกรรม 
การอภิปราย 
การศึกษา
คน้ควา้ 
รายงาน 

 
 
 
 
 
 
กติติพฒัน์ 

16 สอบปลายภาค 
 
. 
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แผนการประเมนิผลการเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ 

(LearningOutcome) 
 

วธีิการประเมินผลนักศึกษา 

สัปดาห์ที่
ประเมนิ 

สัดส่วนการ
ประเมินผล 

 
หมายเหตุ 

1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
(Ethics and Moral) 
- ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม 
จริยธรรม  เสียสละ   
  และซ่ือสัตยสุ์จริต 
- มีวนิยั  ตรงต่อเวลา  และมีความ
รับผดิชอบต่อตนเองและ 
  สังคม 
- มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม  
สามารถท างานเป็นทีม 
  และสามารถแกไ้ขปัญหา  ความ
ขดัแยง้และล าดบั 
  ความส าคญัของปัญหาได ้
- เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็น
ของผูอ่ื้น  รวมทั้ง 
  เคารพคุณค่าและศกัด์ิศรีของความ
เป็นมนุษย ์
 มีจรรยาบรรณทางวชิาการและ
วชิาชีพ 

- วธีิการ สังเกต ส ารวจ 
- เคร่ืองมือ แบบสังเกต 
- เกณฑ ์ 
- นกัศึกษาร้อยละ 80 
  เขา้เรียนตรงเวลาและ 
  ปฏิบติัตามขอ้ตกลง  
  ร่วมกนัก าหนดข้ึน 
  ระหวา่งอาจารยผ์ูส้อน 
  กบันกัศึกษา 
- ไม่มีการทุจริตในการ 
  สอบ 

 
1-15 

คะแนนระหว่างภาค   
60 

-การเขา้ชั้นเรียน   
10 

งานท่ีมอบหมาย  
 10 

ตอบค าถาม 
10 

รายงาน  

10 

สอบกลางภาค  

20 
สอบปลายภาค  

40 
รวม 100 คะแนน 
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2.ด้านความรู้(Knowledge) มี
ความรู้ความเขา้ใจและสามารถ
น าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 
เก่ียวกบัเร่ืองต่อไปน้ี 

- นกัศึกษาสามารถส่ือสาร
ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนัได ้
- นกัศึกษาเขา้ใจสาระส าคญัของ
เร่ืองท่ีอ่านและฟัง 
- มีทกัษะในการใชภ้าษาท่ีเหมาะสม
ในการพดูและเขียน 
  ขอ้ความสั้นๆ 
- มีเจคติท่ีดีต่อการใชภ้าษาองักฤษ
เป็นเคร่ืองมือในการ 
  ส่ือสาร 
- นกัศึกษาสามารถน าความรู้ไป
ประยกุตใ์ชใ้น 
  ชีวติประจ าวนัได ้

วธีิการ ทดสอบ 
เคร่ืองมือ แบบทดสอบ 
- ประเมินช้ินงาน 
-ประเมินพฤติกรรมการเรียนแต่ละ
กิจกรรม 
-ประเมินการน าเสนอความรู้
ประกอบการใชส่ื้อต่างๆ 
- ทดสอบยอ่ย 
- สอบกลางภาค 
- สอบปลายภาค 
 

1-15  
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนน 
ระหว่างภาค   60 
-การเขา้ชั้นเรียน   

10 
 

งานท่ีมอบหมาย  10 

ตอบค าถาม 
10 

รายงาน 10 

สอบกลางภาค 20 
 

สอบปลายภาค 40 
รวม 100 คะแนน 

 
 
 
 

3. ด้านทกัษะทางปัญญา 
(Cognitive Skill) 
- นกัศึกษาคิดอยา่งมีวจิารณญาณ
และอยา่งเป็นระบบสามารถสืบคน้ 
รวบรวม ศึกษา วเิคราะห์ และสรุป
ประเด็นปัญหา เพื่อใชใ้นการแกไ้ข
ปัญหาอยา่งสร้างสรรค ์
ประยกุตค์วามรู้และทกัษะกบัการ
แกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม  

- ใชก้ารสังเกตพฤติกรรม การท า
แฟ้มสะสมงาน และการบนัทึก
การเรียนรู้ (Learning Journal) 

1-15  
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4. ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผดิชอบ
Interpersonalysis}Communicatio
n and Information Technology 
Skill) 
- มีทกัษะและความสามารถในการ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
ปรับตวัเขา้กบัวฒันธรรมของ
เจา้ของภาษาได ้
-  ตระหนกัในคุณค่า วฒันธรรม  
วรรณกรรมทั้งไทยและนานาชาติ 
- ตระหนกัในสิทธิตนเองและผูอ่ื้น 
- มีความสนใจและร่วมกิจกรรม
และนนัทนาการ 

สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
และฝึกทกัษะการพดู /(ตามกลุ่ม 
และการเป็นสมาชิกท่ีดี ของกลุ่ม  
สลบัการเป็นหวัหนา้กลุ่มในการ
ท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

1-10  
 
 
 
 
 
 

คะแนนระหว่างภาค   
60 

-การเขา้ชั้นเรียน   
10 

งานท่ีมอบหมาย  10 

ตอบค าถาม 
10 

รายงาน 10 

สอบกลางภาค 20 

สอบปลายภาค 40 
รวม 100 คะแนน 

 

5.ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การ
ส่ือสาร การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ
(Numerical Analysis, 
Communication and Information 
Technology Skill) 
- สามารถใชภ้าษาในการติดต่อส่ือ
ความหมายไดดี้ ทั้งการฟัง พดู อ่าน 
เขียน 
- สามารถใชเ้ทคโนโลยใีนการ
ส่ือสาร ศึกษาคน้ควา้ วเิคราะห์และ
คดัเลือกขอ้มูลจากแหล่งความรู้จาก
แหล่งต่างๆไดอ้ยา่งเหมาะสม 

- ประเมินจากผลงานท่ีตอ้ง
วเิคราะห์เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
- ประเมินจากภาษาท่ีใชใ้นการ
เขียนรายงานและการน าเสนอใน
ชั้นเรียน 
- ประเมินจากการน าเสนอขอ้มูล
อยา่งเป็นระบบ โดยอาจน าเสนอ
ในรูปของ Power point 

1-15 คะแนน 
ระหว่างภาค   60 
-การเขา้ชั้นเรียน   

10 

งานท่ีมอบหมาย  10 

ตอบค าถาม 10 

รายงาน 10 

สอบกลางภาค 20 

สอบปลายภาค 40 
รวม 100 คะแนน 
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ผลการเรียนรู้ 
(LearningOutcome) 

 
วธีิการประเมินผลนักศึกษา 

สัปดาห์ที่
ประเมนิ 

สัดส่วนการ
ประเมินผล 

 
หมายเหตุ 

6.ด้านทกัษะการปฏิบัติ 
(Psichomotor Skill) 
- มีทกัษะในการปฏิบติั สามารถ
แกปั้ญหาการปฏิบติังานตามสภาพ
จริงได ้

ประเมินจากการแกไ้ขงาน 
ปรับปรุงงานและผลงานกลุ่ม.. 

1-15 

 

 

 

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1. ต าราและเอกสารหลกั 
   1.1 มหวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช; เอกสารการสอนชุดวชิา ภาษาองักฤษพื้นฐาน (ฉบบัปรับปรุง), 2534 
   1.2. มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย;์ ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในสังคม 2 
   1.3. หนงัสือท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายวชิาน้ีทั้งหมด 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
   - 
3.เอกสารและข้อมูลแนะน า 
   - มหวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช; เอกสารการสอนชุดวชิา ภาษาองักฤษพื้นฐาน (ฉบบัปรับปรุง), 2534 
4. ข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์ , เวบ็ไซด์   -  

   4.1. http://www.bic-englishlearning.com/talking.html 
   4.2. http://www.englishspeak.com/th/english-lessons.cfm 
5. เอกสารและข้อมูลการเรียนอืน่ๆ - 
 

หมวดที ่7 การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนิสิต 
 ใหน้กัศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวชิา  ไดแ้ก่ วธีิการสอน การจดักิจกรรมในและนอกหอ้งเรียน ส่ิง
สนบัสนุนการเรียนการสอน ซ่ึงมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ท่ีไดรั้บ     พร้อมขอ้เสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงต่อไป 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 

http://www.bic-englishlearning.com/talking.html
http://www.englishspeak.com/th/english-lessons.cfm
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      ประเมินโดยวทิยาลยัศาสนศาสตร์ ฝ่ายจดัการศึกษา วทิยาเขตศรลา้นชา้ง  ดว้ยการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมิน  หรือจากการสังเกตการสอนโดยอาจารยใ์นภาควชิา 
 
3.  การปรับปรุงการสอน 
 ภาควชิาก าหนดใหอ้าจารยผ์ูส้อนทบทวนและปรับปรุงกลยทุธ์และวธีิการสอนจากผลการประเมินประสิทธิภาพ
ของรายวชิา แลว้จดัท ารายงานเม่ือสอนจบภาคเรียน นอกจากน้ีควรก าหนดใหอ้าจารยผ์ูส้อนเขา้รับการฝึกอบรมกลยทุธ์
การสอนหรือการวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอนควรมีการประชุมอาจารยท์ั้งภาควชิาเพื่อหารือปัญหาการเรียนรู้ของ
นิสิตและร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ข 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษารายวชิา 
 ฝ่ายจดัการศึกษา มีคณะกรรมการประเมินขอ้สอบและความเหมาะสมของการใหค้ะแนน โดยการสุ่มรายวชิา 
ภายในรอบเวลาหลกัสูตร 
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
 ภาควชิามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวชิา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนิสิต ผลการ
ประเมินโดยคณะกรรมการประเมินของภาควชิา การรายงานรายวชิาโดยอาจารยผ์ูส้อน หลงัการทบทวนประสิทธิผลของ
รายวชิา อาจารยผ์ูส้อนรับผดิชอบในการทบทวนเน้ือหาท่ีสอนและกลยทุธ์การสอนท่ีใช ้และน าเสนอแนวทางในการ
ปรับปรุงและพฒันาในรายงานรายวชิา เสนอต่อท่ีประชุมอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรพิจารณาใหค้วามคิดเห็นและสรุป
วางแผนพฒันาปรับปรุงพร้อมน าเสนอภาควชิา / คณะ เพื่อใชใ้นการสอนคร้ังต่อไป 
 
 
 

 
 
 
 
 


