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แผนบริหารการสอนรายละเอยีดของรายวชิา 

มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตศรีล้านช้าง. 

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

ภาษาองักฤษ. 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือรายวชิา 

ED 1113          โครงงานภาษาองักฤษ    English Project Work    

2. จํานวนหน่วยกติ 

       3 หน่วยกิต (3-0-6) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา  

 ศาสนศาสตร์บณัฑิต สาขาวชิา การสอนภาษาองักฤษ โดยเป็นวชิาเอกบงัคบั 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 

       อาจารยป์ระภาส ลาวณัยศิ์ริ 

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 

       ภาคตน้  ชั้นปีท่ี 4 

6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน 

       ไม่มี 

7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั 

       ไม่มี 

8. สถานทีเ่รียน 

      คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตศรีลา้น

ชา้ง   .จงัหวดัเลย 

9. วนัทีจ่ัดทาํหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
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     31 พฤษภาคม 2555 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

1.1 เพื่อใหน้กัศึกษารู้จกัหลกัโครงงานภาษาองักฤษ  

1.2 เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถทาํโครงงานภาษาองักฤษไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

2.  วตัถุประสงค์ในการพฒันา / ปรับปรุงรายวชิา 

2.1 เพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ใจการทาํโครงงานภาษาองักฤษ  

2.2 เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถทาํโครงงานภาษาองักฤษไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ

รวดเร็ว 

 

หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการดาํเนินการ 

 

1. คาํอธิบายรายวชิา 

                  การสอนภาษาองักฤษโดยใชโ้ครงงานชนิดต่างๆ ขั้นตอนการ

วางแผนและดาํเนินงาน  การประเมินสาํรวจการจดัโครงงาน เสนอโครงงาน

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอนภาษาองักฤษ  วางแผนดาํเนินการจดั

โครงงาน  เสนอโครงงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอนภาษาองักฤษและ

สอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องหลกัสูตรภาษาองักฤษท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

ตลอดจนประเมินผลโครงงาน 

2. จํานวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 
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บรรยาย 

 

3 ชัว่โมงต่อ

สปัดาห์ 

จาํนวน 16 

สปัดาห์ 

สอน

เสริม   

 

นกัศึกษา

เฉพาะ

ราย 

การฝึกปฏิบติั/งานภาคสนาม/การ

ฝึกงาน 

3ชัว่โมงต่อสปัดาห์ 

จาํนวน 16 สปัดาห์ 

 

การศึกษาดว้ย

ตนเอง 

6 ชัว่โมงต่อ

สปัดาห์ 

จาํนวน 16 

สปัดาห์ 

 

3.  จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่

นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

- จดัใหน้กัศึกษาพบอาจารยเ์พื่อขอคาํปรึกษาและแนะนาํสปัดาห์ละ 3 ชัว่โมง 

โดยอาจารยจ์ะแจง้วนัเวลาใหน้กัศึกษาทราบ 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 

1.1  คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา 

- การสร้างความมีวนิยั ใฝ่รู้ ความซ่ือสตัย ์และความรับผดิชอบในการทาํงาน 

1.2  วธีิการสอน 

- จะมีการสอดแทรกหรือยกตวัอยา่งประกอบในขณะท่ีสอนเน้ือหา โดย

สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม 

- กาํหนดหลกัเกณฑต่์างๆ เช่น ใหเ้ขา้หอ้งเรียนตรงเวลาและเขา้เรียนอยา่ง

สมํ่าเสมอ  

- ใหมี้ความรับผดิชอบในงานท่ีมอบหมาย และมีความซ่ือสตัยใ์นการสอบ 

1.3  วธีิการประเมนิผล 

- ร้อยละ 90 ของนกัศึกษา เขา้เรียนตรงเวลา 
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- ร้อยละ 95 ของนกัศึกษา ปฏิบติัตามกฎเกณฑท่ี์อาจารยผ์ูส้อนกาํหนด 

- ไม่มีการทุจริตในการสอบ 

2.  ความรู้ 

2.1  ความรู้ทีต้่องได้รับ 

- มีความรู้ ความเขา้ใจ ตลอดจนสามารถวเิคราะห์และนาํไปประยกุตใ์นหลกั

ไวยากรณ์ภาษาองักฤษ 

2.2  วธีิการสอน 

- การบรรยายโดยใช ้power point, video, music โดยใหน้กัศึกษาทาํ

โครงงานส่งตามท่ีไดบ้รรยาย นกัศึกษาทาํโครงงานในหอ้งInformation  

Technology  (IT) Room นกัศึกษาคิด วเิคราะห์ ถาม-ตอบ ในชั้นเรียน 

- นกัศึกษาใชค้อมพิวเตอร์ช่วยในการทาํโครงงาน 

- นกัศึกษาคน้ควา้จากอินเตอร์เน็ตและจดัทาํเป็นรายงานตลอดจนนาํเสนอใน

ชั้นเรียน 

2.3  วธีิการประเมนิผล 

- ทดสอบโดยขอ้สอบกลางภาค ขอ้สอบปลายภาค และการประเมินผลจาก

รายงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

- ประเมินจากาการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1  ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 

- ความสามารถในทางพทุธิทางปัญญาเก่ียวกบัโครงงานภาษาองักฤษ การ

วเิคราะห์โครงงาน และแกปั้ญหาเหล่านั้นไดโ้ดยอา้งอิงหลกัการและทฤษฎี

ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม โดยจะตอ้งมีหลกัฐานและกรณีศึกษาเพื่อการ

อา้งอิง 

3.2 วธีิการสอน 
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- ฝึกใหว้เิคราะห์ปัญหาจากโครงงานท่ีนกัศึกษาท่ีปฏิบติัแลว้  

- การอภิปราย(discussion)เพื่อใหไ้ดข้อ้เสนอแนะ แลกเปล่ียน เรียนรู้ร่วมกนั 

- การสอนโดยการสาธิต(demonstration)ของผูส้อน นกัศึกษาจะไดเ้ขา้ใจ

ยิง่ข้ึน 

3.3  วธีิการประเมนิผล 

- ประเมินผลโดยขอ้สอบกลางภาค และขอ้สอบปลายภาค สงัเกตพฤติกรรม

การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน  การเขา้เรียน ความตั้งใจในการศึกษา 

- ดูจากโครงงานท่ีตอ้งส่ง การมีส่วนร่วมในการทาํโครงงาน  และการ

นาํเสนอโครงงานในชั้นเรียน 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา  

- มอบหมายงานเป็นกลุ่มฝึกทกัษะการเป็นผูน้าํกลุ่ม และสมาชิกท่ีดี โดยมี

การสลบักนัเป็นหวัหนา้กลุ่มในการทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

4.2  วธีิการสอน 

- ใหน้กัศึกษาโครงงาน ทั้งในรูปรายบุคคลและกลุ่มฝึกการทาํงานเป็นทีม 

4.3  วธีิการวดัผลประเมนิผล 

การวดัผล 

 Midterm  test               40% 

 Final   test              40% 

 Assignment              20%โครงงาน 

 Total                              100% 

การประเมินผล 

• 90 – 100                  4 

• 85  –  89                  3.5 
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• 80  -   84                  3 

• 75  -   79                  2.5 

• 70   -  74                  2 

• 65   -  69                  1.5 

• 60   -  64                  1 

•   0  -   59                        0 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1  ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศทีต้่องพฒันา 

- โครงงานท่ีมอบหมายจะมีส่วนท่ีตอ้งใชท้กัษะในการใชภ้าษาองักฤษ  การ

วเิคราะห์เชิงตวัเลข  การส่ือสาร  และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.2 วธีิการสอน 

- มีการนาํเสนอโครงงานต่อชั้นเรียน พร้อมขอ้เสนอแนะเพื่อเนน้ใหน้กัศึกษา

ใชภ้าษาท่ีถูกตอ้ง ชดัเจนและกระชบั 

- ในการคน้ควา้ นกัศึกษาจะตอ้งคน้ควา้จากอินเตอร์เน็ตหรือฐานขอ้มูลท่ีเป็น

ภาษาองักฤษ 

- ในการนาํเสนอนั้นจะตอ้งใช ้PowerPoint 

5.3  วธีิการประเมนิผล 

- ประเมินจากผลงานท่ีตอ้งวเิคราะห์เชิงปริมาณ 

- ประเมินจากภาษาท่ีใชใ้นการทาํโครงงานและการนาํเสนอในชั้นเรียน 

- ประเมินจากการนาํเสนอโครงงานอยา่งเป็นระบบ โดยอาจนาํเสนอในรูป

ของภาพ power point 
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1.  แผนการสอน 

สัปดา

ห์ที ่

หัวข้อ/รายละเอยีด จํานวน

ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน

การสอนและส่ือที่

ใช้ 

ผู้สอน 

1 ความหมายความสาํคญัของ

โครงงานภาษาองักฤษ แนวคิด

โครงงานภาษาองักฤษ 

3 power point 

group discussion 

ประภาส 

2 ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม 3 power point  ประภาส 

3 การวางแผนในการดาํเนินการ

จดัทาํโครงงานภาษาองักฤษ  

3 power point ประภาส 

4  การเขียนโครงงานภาษาองักฤษ 3 power point ประภาส 

5 โครงงานการใชไ้มโครซอฟ 

เพาเวอร์ฟอยท ์

3 power point ประภาส 

6 โครงงานการใชไ้มโครซอฟ เวร์ิด 3 power point ประภาส 

7 โครงงานโดยการใชพ้จนานุกรมท่ี

ออกเสียงภาษาองักฤษได ้

3 power point ประภาส 

8 โครงงานโดยการใชโ้ปรแกรม

แปลองักฤษเป็นไทย 

3 power point ประภาส 

9 โครงงานใชก้ารโปรแกรมแปล

ไทยเป็นองักฤษ 

3 power point ประภาส 

10 โครงงานคน้ควา้วทิยานิพนธ์และ

งานวจิยัจากอินเตอร์เน็ต 

3 power point ประภาส 

11 โครงงานภาษาองักฤษโดยการ

เปล่ียนpower pointเป็นวดีีโอ 

3 power point ประภาส 
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12 โครงงานโดยการใช ้windows 

movie maker 

3 power point ประภาส 

13 โครงงานส่ือการสอนภาษาองักฤษ

จากเพลงภาษาองักฤษ 

3 power point ประภาส 

14 โครงงานภาษาองักฤษโดยการ

เปล่ียนแปลงพื้นหลงัภาพ 

3 power point ประภาส 

15 การทาํวจิยัโดยโปรแกรม spss 3 power point ประภาส 

16 โครงงานโดยป้ายนิเทศ  บตัรคาํ  3 power point ประภาส 

รวม 48  ประภาส 

 

  

2.  แผนการประเมนิผลการเรียนรู้ 

กจิกรร

มที ่

ผลการ

เรียนรู้ 

กจิกรรมการประเมนิ 

(เช่น การเขยีน

เรียงความ การ

ทดสอบย่อย 

โครงงานกลุ่ม การ

สอบปลายภาค) 

 

กาํหนดการประเมนิ 

(สัปดาห์ที)่ 

สัดส่ว

นของ

การ

ประเมิ

นผล

ปลาย

ภาค 

(1) 
 งานท่ีไดรั้บ

มอบหมาย 

 3   6  10  และ 14 20 

(2)  สอบกลางภาค  8 30 

(3)  รายงานกลุ่ม  12 20 

(4)  สอบปลายภาค  16 30 
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หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ตาํราและเอกสารหลกั 

 ประภาสลาวณัยศิ์ริ. (255 6). เอกสารประกอบการสอน รายวชิา 

โครงงานภาษาองักฤษ 

2. เอกสารและข้อมูลสําคญั 

กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2542. การวเิคราะห์ข้อมูลด้วย  SPSS for Windows.

พิมพค์ร้ังท่ี 3.กรุงเทพฯ: โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2542. การวเิคราะห์ข้อมูลด้วย  SPSS for Windows.

พิมพค์ร้ังท่ี 3.กรุงเทพฯ: โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

คงศกัด์ิ ธาตุทอง และ งานนิตย ์ ธาตุทอง. 2543. เอกสารการฝึกอบรมเชิง

ปฏิบัตกิารการทาํวจิัยในช้ันเรียน . คณะศึกษาศาสตร์  

มหาวทิยาลยัขอนแก่น. (อดัสาํเนา) 

ชิดชนก  เชิงเชาว์ . 2539. วธีิวจิัยทางการศึกษา . ปัตตานี : 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์. 

ชยัพจน์ รักงาม. 2539. “การวจิยัในชั้นเรียน”. ข่าวสารวจิัยการศึกษา . 19 

(สิงหาคม –กนัยายน 2539): 12-17. 

ไชยยศ เรืองสุวรรณ. 2526. เทคโนโลยทีางการศึกษา: หลกัการ และแนว

ปฏิบัต.ิ กรุงเทพฯ: วฒันาพานิช. 

ญาณี ทองพลบั. 2529. “การเผยแพร่ผลงานวจิยัและการใชป้ระโยชน์ ”. น. 3, 

16-20 เอกสารการวจิัยในช้ันเรียนหน่วยที่  11. กรุงเทพฯ: สาํนกังาน

โครงการรับความช่วยเหลือ , สาํนกังานคณะกรรมการการ

ประถมศึกษาแห่งชาติ. 

ถนอมพร เลาหจรัสแสง. 2545. Designing e – learning หลกัการออกแบบ

และสร้างเวบ็เพือ่การเรียนการสอน. กรุงเทพฯ: อรุณการพิมพ.์ 
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ถาวร กสานติกลุ. 2544. การพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอร์  เพือ่การพยากรณ์

ราคานํา้มนั . กรุงเทพฯ: วทิยานิพนธ์  (ค.อ.ม.), สถาบนัเทคโนโลยี

พระจอมเกลา้พระนครเหนือ. 

ทิศนา แขมมณี. 2540. การวจิัยทางการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

ทศันา แสวงศกัด์ิ . 2543. “การวจิยัในชั้นเรียน ”. วารสารวชิาการ . 5 

(พฤษภาคม 2543): 72-77. อา้งถึง Elliot, J. 1993. Action Research 

for Educational Change. Philadelphia: Open University Press. 

ทศันาภรณ์ กณุฑลลกัษมี และรุจี จารุภาชน์. 2550 . การเกดิคุณธรรม

จริยธรรมของนักศึกษาจากการสอดแทรกหลกัปรัฐชาเศรษฐกจิ

พอเพยีงในการเรียนการสอนวชิาภาษาองักฤษพืน้ฐาน.  ขอนแก่น : 

รายงานการวจิยั วทิยาลยัสาธารณสุขสิรินธร. 

ธีระศกัด์ิ ลกัษณะวลิาศ . 2546. การพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอร์  เพือ่

วเิคราะห์ข้อสอบและแบบสอบถามบนระบบปฏิบัตกิารวนิโดวส์.  

กรุงเทพฯ: วทิยานิพนธ์  (ค.อ.ม.), สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้

พระนครเหนือ. 

นงนุช วรรธนวหะ. 2536. การนําคอมพวิเตอร์เข้ามาใช้ในระบบการศึกษา

ของโรงเรียน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

นิศารัตน ์ศิลปเดช . 2542. เอกสารประกอบการสอนระเบียบวธีิวจิัยทาง

สังคมศาสตร์เบือ้งต้น. กรุงเทพฯ: สถาบนัราชภฏัธนบุรี. 

ผกาวดี ศิริรังษี. 2548. การวเิคราะห์ข้อมูล  =Data Analysisม การประยุกต์

สถิตใินงานวจิัย. กรุงเทพฯ: พระจอมเกลา้พระนครเหนือ. 

พิชิต ฤทธ์ิจรูญ. 2543. “แนวคิดและการอบรมการวจิยัในชั้นเรียน ”. น.11. 

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร  เร่ืองการวจิัยในช้ันเรียน  

วนัที่ 16-18 สิงหาคม 2543. สหวทิยาเขตเมืองปราการ  ณ โรงเรียน
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บางเมืองเขียนผอ่งอนุสรณ์. 

พชัรินทร์ แซ่แฮ่ . 2544. การพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอร์สําหรับการ

วเิคราะห์อภมิานตามแนวคดิของกลาส.  กรุงเทพฯ : วทิยานิพนธ์ 

(ค.ม.), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

เพญ็แข แสงแกว้.2541. การวจิัยทางสังคมศาสตร์.   กรุงเทพฯ: 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 

ไพฑูรย ์ เวทการ. 2536. การประเมนิผลและการสร้างแบบทดสอบ . ลาํปาง: 

ภาควชิาทดสอบและวจิยัทางการศึกษา วทิยาลยัลาํปาง. 

พฤกษวรรณ ทองมาก . 2549. ปัจจัยทีส่่งผลต่อความสามารถเชิงปฏิบัตกิาร

วจิัยในช้ันเรียนของครูสํานักงานเขตบางพลดั สังกดั

กรุงเทพมหานคร.  กรุงเทพฯ: วทิยานิพนธ์ (ศษ.ม.), มหาวทิยาลยั

รามคาํแหง. 

พฤทธ์ิ  ศิริบรรณพิทกัษ.์ 2544. ภาวะวกิฤตของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์

และนําเสนอยุทธศาสตร์การพฒันาคณะครุศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์ใน

แผนการศึกษาแห่งชาต ิระยะที ่ 9-10 (พ.ศ. 2545-2554). กรุงเทพฯ: 

สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา. (Online) Available: 

http://www.onec.go.th. (สืบคน้ขอ้มูล 10 ธนัวาคม 2551) 

พวงรัตน์ ทวรัีตน์. 2530. การสร้างและพฒันาแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิ . 

กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร. 

พีระพล ศิริวงศ.์ 2546. โปรแกรมคอมพวิเตอร์สําหรับการสอนวชิาการ

วเิคราะห์เชิงตวัเลข. อุบลราชธานี: คณะวทิยาศาสตร์  สถาบนัราชภฏั

อุบลราชธานี. 

มงคล สุขรักษา. 2545. การวจิัยในช้ันเรียนของครูโรงเรียนมธัยมศึกษา  

สังกดักรมสามญัศึกษาจังหวดักระบ่ี . วทิยานิพนธ์ ปริญญาศึกษา

ศาสตรมหาบณัฑิต ภาควชิาการศึกษา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 
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มยรุฉตัร จรัญญา . 2547. การพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ระบบเงนิ

งบประมาณ.  กรุงเทพฯ: วทิยานิพนธ์  (วท.ม.), สถาบนัเทคโนโลยี

พระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั. 

มหาสารคาม, มหาวทิยาลยั. 2546. พืน้ฐานการวจิัยการศึกษา. กาฬสินธ์ุ : 

ประสานการพิมพ.์  

ยทุธพงษ ์กยัวรรณ์. 2543. พืน้ฐานการวจิัย. กรุงเทพฯ: สุวริียาสาส์น. 

ยพุดี กะจะวงษ์. 2536. “การใชค้าํถามเพื่อสร้างความคิดรวบยอดในการแก้

โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2 เขต

การศึกษา 12”. วารสารการศึกษา. 20 (พฤษภาคม 2536): 24-26. 

เยาวภา เจริญบุญ. 2538. การศึกษาองค์ประกอบทีสั่มพนัธ์กบัการวจิัยในช้ัน

เรียนของครูมธัยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร . กรุงเทพฯ : 

วทิยานิพนธ์ปริญญาโท, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

รุจโรจน ์แกว้อุไร. มปป. การวจิัยและพฒันา (Research and 

Development). (Online) Available:   http://www.edu.nu.ac.th/

 techno/rujroadk/research & development.pdf. (สืบคน้ขอ้มูล  25 

มกราคม 2552). 

รัตนา ศรีเหรัญ . 2544. การวจิัยในช้ันเรียน . (Online) Available: 

http://www.moe.go.th/webtcs/ 

Article/ratana/ratana02.htm. (สืบคน้ขอ้มูล 10 ธนัวาคม 2551). 

ระพินทร์ โพธ์ิศรี. 2549. สถิตเิพือ่การวจิัย. กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ.์ 

รววีรรณ ชินะตระกลู. 2533. คู่มอืการทาํ วจิัยทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: ภาพ

พิมพ.์ 

ลว้น สายยศ . เทคนิคการวจิัยทางการศึกษา. กรุงเทพฯ : สุวริียาสาส์น, 

2543.  

ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ . 2522. สถิตวิทิยาทางการศึกษา . พิมพค์ร้ัง
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ท่ี 2. กรุงเทพฯ: วฒันาพานิช.  

วเิชียร เกตุสิงห์. 2530. หลกัการสร้างและวเิคราะห์เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย . 

พิมพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช. 

วชัราภรณ์ สะเดา . 2549. ปัจจัยจูงใจในการตดัสินใจทาํวจิัยในช้ันเรียนของ

ครูมธัยมศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา กรุงเทพมหานคร 

เขต 3. กรุงเทพฯ : วทิยานิพนธ์ (ศษ.ม.), มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

วฒันา สุนทรธยั . 2547. การวเิคราะห์เคร่ืองมอืวจิัยและการวเิคราะห์

ข้อสอบ. กรุงเทพฯ : วทิยพฒัน์.  

วนิยั โพธ์ิสุรรณ์. 2538. การพฒันาโปรแกรมสําเร็จรูปทางด้านสถิติเบือ้งต้น. 

บทคดัยอ่. 

วรรณวไิล พนัธ์สีดา. 2544. 12 ก้าวปฏิบัตกิารวจิัยในช้ันเรียนขั้นพืน้ฐาน

สําหรับครูยุคใหม่. กรุงเทพฯ: โรงพิมพเ์จริญกิจ. 

วรัิช วรรณรัตน์. 2537. “การวจิยัในโรงเรียนและชั้นเรียน”. วารสารวดัผล

การศึกษา. 17 (สิงหาคม-กนัยายน 2537): 44-49. 

ศุภลกัษณ์ ส่งตระกลู . 2547. การพฒันาและหาประสิทธิภาพโปรแกรม

คอมพวิเตอร์  เพือ่ใช้ในการจัดตารางปฏิบัตงิานบนเครือข่าย

คอมพวิเตอร์.  กรุงเทพฯ: วทิยานิพนธ์  (ค.อ.ม.), สถาบนัเทคโนโลยี

พระจอมเกลา้พระนครเหนือ. 

ศิริลกัษณ์ สุวรรณวงศ.์ 2538. ทฤษฎแีละเทคนิคการสุ่มตวัอย่าง . กรุงเทพฯ: 

โอเดียนสโตร์. 

สุนนัท ์สงัขอ์่อน. 2526. ส่ือการสอนและวตักรรมทางการศึกษา . กรุงเทพฯ: 

โอเดียนสโตร์.  

สิปปนนท์ เกตุทตั. 2538. วทิยาจารย์ศึกษาววิฒัน์ . 93 (กนัยายน 2538) : 17-

22. 

อุดมศกัด์ิ ธรรมนาํศีล . 2547. การพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอร์เพือ่หา
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ค่าใช้จ่ายทีต่ํา่สุดในการขนส่งมูลฝอยจากแหล่งกาํเนิดไปยงัสถานที่

กาํจัด. ขอนแก่น: วทิยานิพนธ์ (วศ.ม.), มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 

อาํรุง จนัทวานิช. 2539. การจดัการวจิยั  และการศึกษาใหส้อดคลอ้งกนั

อยา่งไร. ข่าวสารการวจิัยการศึกษา . 19 (ธนัวาคม 2538 – มกราคม 

2539): 3– 6. 

3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

ทิศนา แขมมณี.2553.ศาสตร์การสอน.กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั. 

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 CONVERTERเพื่อใชท้าํโครงงานภาษาองักฤษ 

หมวดที ่7 การประเมนิและปรับปรุงการดาํเนินการของรายวชิา 

1. กลยุทธ์การประเมนิประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

 ใหน้กัศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวชิา  ไดแ้ก่ วธีิการสอน การ

ทาํโครงงานในและนอกหอ้งเรียน ส่ิงสนบัสนุนการเรียนการสอน ซ่ึงมี

ผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้    ท่ีไดรั้บพร้อมขอ้เสนอแนะเพื่อ

การปรับปรุง 

2.  กลยุทธ์การประเมนิการสอน 

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


มคอ.3 รายละเอียดของรายวชิา 17 

 ประเมินโดยภาควชิาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน  หรือจากการ

สงัเกตการสอนโดยอาจารยใ์นภาควชิา 

3.  การปรับปรุงการสอน 

 ภาควชิากาํหนดใหอ้าจารยผ์ูส้อนทบทวนและปรับปรุงกลยทุธ์และ

วธีิการสอนจากผลการประเมินประสิทธิภาพของรายวชิา แลว้จดัทาํรายงาน

เม่ือสอนจบภาคเรียน นอกจากน้ีควรกาํหนดใหอ้าจารยผ์ูส้อนเขา้รับการ

ฝึกอบรมกลยทุธ์การสอนหรือการวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอนควรมีการ

ประชุมอาจารยท์ั้งภาควชิาเพื่อหารือปัญหาการเรียนรู้ของนกัศึกษาและ

ร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ข 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 

 ภาควชิามีคณะกรรมการประเมินขอ้สอบและความเหมาะสมของการ

ใหค้ะแนน โดยการสุ่มรายวชิา ภายในรอบเวลาหลกัสูตร 

5.  การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

 ภาควชิามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวชิา โดยพิจารณาจาก

ผลการประเมินการสอนโดยนกัศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ

ประเมินของภาควชิา การรายงานรายวชิาโดยอาจารยผ์ูส้อน หลงัการทบทวน

ประสิทธิผลของรายวชิา อาจารยผ์ูส้อนรับผดิชอบในการทบทวนเน้ือหาท่ี

สอนและกลยทุธ์การสอนท่ีใช ้และนาํเสนอแนวทางในการปรับปรุงและ

พฒันาในรายงานรายวชิา เสนอต่อท่ีประชุมอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรพิจารณา

ใหค้วามคิดเห็นและสรุปวางแผนพฒันาปรับปรุงพร้อมนาํเสนอภาควชิา / 

คณะ เพื่อใชใ้นการสอนคร้ังต่อไป 

 

.............ประภาส ลาวณัยศิ์ริ.............. 

(.....นาย ประภาส ลาวณัยศิ์ริ........) 

อาจารยผ์ูส้อน 


	1. รหัสและชื่อรายวิชา
	2. จำนวนหน่วยกิต
	       3 หน่วยกิต (3-0-6)
	3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
	 ศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ โดยเป็นวิชาเอกบังคับ
	1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา
	1. คำอธิบายรายวิชา
	บรรยาย
	สอนเสริม  
	การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน
	การศึกษาด้วยตนเอง
	1. คุณธรรม  จริยธรรม
	1.1  คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
	1.2  วิธีการสอน
	1.3  วิธีการประเมินผล
	2.  ความรู้
	2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ
	2.2  วิธีการสอน
	2.3  วิธีการประเมินผล
	3. ทักษะทางปัญญา
	3.1  ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
	3.2 วิธีการสอน
	3.3  วิธีการประเมินผล
	4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
	4.1  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
	4.2  วิธีการสอน
	4.3  วิธีการวัดผลประเมินผล
	5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
	5.1  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
	5.2 วิธีการสอน
	5.3  วิธีการประเมินผล

	หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
	หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ
	หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

	หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

