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รายละเอียดของรายวิชา 
สถาบันการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา   
 ทุกคณะสาขาวิชาท่ีเปิดท าการเรียนการสอน 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา1 
 GE3021  ช่ือรายวิชา       (ไทย)     ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 
                (อังกฤษ)   Fundamental English II 
 

2. จ านวนหน่วยกิต1 
 3 (3-0-6) จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 - หลักสูตรหลักสูตรศึกษาศาสตรบ์ณัฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีล้านช้าง  ต.กุดป่อง  อ.เมือง  จ.เลย 
  1. นายกิตติพัฒน์   ทาวงศ์ษา อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ู้สอน 
 2. นายบรรจบ  โชติชัย 
 3. นายพลภัทร  อภัยโส 
 4. นายวันชัย  สาริยา 
 5. นายประดิษฐ์  ศรโีนนยาง 
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
 ภาคการศึกษาที่ 1/2558   ช้ันปีท่ี 1 คณะศึกษาศาสตร์  
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre- requisites) (ถ้าม)ี 1 
 - ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 
7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 1 
           -ไม่ม ี
8. สถานที่เรียน1 
 มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตศรีลา้นช้าง ต.กดุป่อง อ.เมอืง จ..เลย     อาคาร 2 ช้ัน 2 ห้อง 322   

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
 วันท่ี 20 พฤศจิกายน 2558 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา1 

1.1 รู้โครงสรา้งและเนื้อหาของภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน   
1.2 เข้าใจหลักและสาระส าคัญของภาษาอังกฤษ 
1.3 เข้าใจเป้าหมายส าคัญของภาษาอังกฤษ 
1.4 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
1.5 สามารถอธิบายและเปรียบเทียบหลักการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยในการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา1 
 เพื่อปรับปรุงเนื้อหา ของรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ได้แก่ เนื้อหารายวิชา วิธีการเรียนการสอน ศึกษาค าศัพท์ วลี และ
ส านวนที่สามารถตอบโต้สื่อสารกับชาวต่างชาติ ยังน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  พร้อมทั้งเป็นการพัฒนาทักษะในการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ ทั้ง 4 ทักษะ คือ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ ตลอดจนบริบทบริหารการเรียนการ
สอนให้มีความน่าสนใจโดยการเพิ่มลดการบริหาร การเรียนการสอนและการประเมินโดยผู้สอนมาเป็นแนวทางในการจัดท า มคอ.3 

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา1 
 ศึกษาค าศัพท์วลีส านวนและประโยคที่ใช้ในชีวิตประจ าวันฝึกทักษะการฟังพูดอ่านและเขียนเน้นฝึกอ่าน-เขียนเบื้องต้น
เพื่อให้สามารถสื่อสารได้ในชีวิตประจ าวันและศึกษากฎเกณฑ์เกีย่วกบัการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเท่าท่ีจ าเป็นจะต้องใช้เพื่อเป็น
เครื่องช่วยให้สามารถสื่อความหมายด้านการอ่าน-เขียนได้อย่างถูกตอ้ง 

        Study of vocabularies, phrases, idioms and sentences used in daily life, skill practice in 
listening, speaking, reading and writing by focusing on basic reading - writing as to be able to 
communicate in daily life, and study of grammar on the usage of basic English as necessary as 
helping tools, to communicate the correct meaning of reading – writing. 
 

2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา1 

หน่วยกิต 
จ านวนชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

บรรยาย 
การฝึกปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง สอนเสริม 

3(3-0-6) 
1บรรยาย  45 ชั่วโมง

ต่อภาคการศึกษา 
- 

การศึกษาด้วยตนเอง  
90 /ภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความต้องการ
ของนักศึกษาเฉพาะราย 

3.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเปนนรายบุคคล1         
        - อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ  1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์  (เฉพาะรายที่ต้องการ) 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศกึษา (มคอ.2 หมวด 4) 
1. คุณธรรม  จริยธรรม 
สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

(1)คุณธรรมค้ าจุนโลก เช่น  
พรหมวิหาร 4 (ธรรมประจ าใจอัน
ประเสริฐ) สังคหวตัถุ 4 (ธรรมยึด
เหนี่ยวใจบุคคลและประสานหมู่ชน) 

ปลูกฝังผู้เรียนให้แสดงออกซึ่งความเป็นมิตรแท้
กับเพื่อนฝูง รุ่นน้องและรุ่นพี่ และมีความเคารพ
ต่อผู้อาวุโส เช่น ครูบาอาจารย์และบิดามารดา 

ประเมินจากพฤติกรรมทั้ง
ในและนอกช้ันเรียน 

 

(2) ธรรมคุ้มครองโลก : หิริ (ความ
ละอายที่จะท าบาป ท าช่ัว ท าทุจริต) 
โอตตัปปะ (ความเกรงกลัวต่อผลบาป 
ผลแห่งความช่ัว ผลแห่งการท าทุจริต) 

  

 

(3) คุณธรรมจริยธรรมเสริมสร้างการ
พัฒนาที่ยั่งยืน เช่น จริยธรรมของ
เวลา สิทธิและความ                
รับผิดชอบของมนุษย์ ความเป็นธรรม
ระหว่างคนรุ่นปัจจุบันกับคนรุ่นหลัง 
ความใจกว้าง และความอดทน 

  

 

(4) คุณธรรมจริยธรรมของพลเมืองที่มี
หัวใจประชาธิปไตยและมีจติส านึกต่อ
สังคม   

  

 

(5) เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น   

  

2. ความรู้ 
สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

การบูรณาการความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 
สังคม เศรษฐกิจ และประเด็นปัญหา
ระดับโลกด้วย วิธีการเชิงระบบที่
ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปนี้ 
(1) มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการ ทฤษฎี และเนื้อหา 

  

 

(2) สามารถใช้ความรู้มาอธิบาย
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมี
เหตุผล 

  

 

(3) มีความรู้ในศาสตร์ที่เป็น
พ้ืนฐานของชีวิต และสามารถ
น ามาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 

จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ทั้งการบรรยาย อภิปราย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ค้นคว้า วิเคราะห์ ฝึก
ปฏิบัติ ท ากรณีศึกษา ศึกษาดูงาน เรียนรู้

ประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และการ
ปฏิบัติของผู้เรียนด้าน
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ชุมชนจากสถานที่จริง เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
กระบวนการเรียนรู้ หลักการ ทฤษฎี และ
การประยุกต์ใช้ทางปฏิบัติใน
สภาพแวดล้อมที่เป็นจริง 

ต่างๆ คือ 
(1) การทดสอบย่อย 
(2) การสอบกลางภาค 
และปลายภาค
การศึกษา 
(3) ประเมนิจากการ
น าเสนอผลงาน การท า
รายงาน 

3. ทักษะทางปัญญา 
สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 
(1) สามารถสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ 
ท าความเข้าใจ และน าไปประยุกต์ใช้
ได้ 

  
 

 

(2) การแสวงหาความรู้ การสรุป การ
ตีความ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ 
และการ ประเมินค่า โดยเน้นการบูร
ณาการและเช่ือมโยงสู่สังคม 

  
 

 

(3) ความเป็นผู้น าทางปัญญาในการ
คิดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์  มี
วิสัยทัศน์ และ 
การพัฒนาศาสตร์ทางครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ รวมทั้งการพัฒนาทาง
วิชาชีพอย่างมี นวัตกรรม  
 

(1) เรียนรู้กรณีศึกษาและร่วมกันอภิปราย 
(2) รายวิชาปฏิบัติ ผู้เรียนต้องฝึกปฏิบัติเพื่อให้
เกิดการเรียนรู้ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได ้

 (3) มีการศึกษาค้นคว้าในรูปรายงาน โครงงาน 
และน าเสนอ 
(4) ศึกษาดูงาน เรียนรู้จากสภาพจริงเพื่อให้เกิด
ประสบการณ์ตรง 

ประเมินจากผลงานและ
การปฏิบัติของผูเ้รียน ท่ี
เกิดจากการใช้
กระบวนการเรียนรู้อย่าง
เป็นเหตเุป็นผล ศึกษา
ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจารณ์ 
และน าเสนออย่างเป็น
ระบบ เช่น รายงาน
กรณีศึกษา การปฏิบัติงาน 
และผลงานของผู้เรียนท้ัง
งานเดี่ยว และงานกลุ่ม 
พฤติกรรมการเรียนรู้ในช้ัน
เรียน การวดัประเมินผล
จากข้อสอบที่มุ่งเน้นให้
ผู้เรยีนตอบโดยการคดิ
วิเคราะห์ ด้วยการน า
ความรู้ทางหลักการ 
ทฤษฎีไปปรับประยุกต์เพื่อ
แก้ปัญหาอย่างเหมาะสม 
และมเีหตผุล 
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 
สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการ

ประเมินผล 

 
(1) การพัฒนาทักษะการรับรู้ความรู้สึก
ของผู้อื่น มุมมองเชิงบวก วุฒิภาวะทาง
อารมณ์และสังคม 

  

 
(2) การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี การ
แก้ปัญหาภายในกลุ่ม และระหว่าง
กลุ่มอย่างสร้างสรรค์ 

  

 
(3) การมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

  

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการ

ประเมินผล 

 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) มีความไวในการวิเคราะห์ข้อมูล
ข่าวสารทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติ หรือ
คณิตศาสตร์  
ภาษาพูดและภาษาเขียน อันมีผลให้
สามารถเข้ า ใจองค์ความรู้  หรื อ
ประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็ว  
 

         (1) การเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและการ
ใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based 
learning ) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการคิดวิเคราะห์ การ
คิดสังเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยจัดให้
มีกิจกรรมในลักษณะต่างๆ ได้แก่ การอภิปรายกลุ่ม 
การวิ เคราะห์หรือแก้ปัญหากรณีตัวอย่างหรือ
สถานกา รณ์ จ า ลอ ง  กิ จก รรมการแก้ ปัญหา 
(problem-solving task) การสะท้อนการเรียนรู้ 
การเขียนบันทึกการเรียนรู้ หรือบันทึกประสบการณ์
ส่วนบุคคล การท าโครงงาน 
 (2) การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง 
ได้แก่ กิจกรรมฝึกปฏิบัติ การฝึกทักษะ การแสดง
บทบาทสมมติ การแสดงละคร เกม การทดลอง การ
ท ากิจกรรมกลุ่ม การน าเสนอผลงานการศึกษานอก
สถานที่ การจัดกิจกรรมค่ายอาสา การจัดกิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์ 
 (3) การเรียนรู้จากต้นแบบ (role model 
) ได้แก่ ผู้สอน เพื่อน บุคคลตัวอย่างในท้องถิ่นหรือ
สังคม หรือบุคคลส าคัญในประวัติศาสตร์ 
 (4) การเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัย ได้แก่ 
การศึกษาค้นคว้าข้อมูล การท าโครงงานการท าวิจัย
ในช้ันเรียน 
 (5) การเรียนรู้ผ่านแหลง่เรียนรูใ้นและนอก
ห้องเรียน ได้แก่ การฟังการบรรยายจากผู้สอนหรือ
วิทยากร การรับรู้ ข่ าวสารจากสื่ อเทคโนโลยี

ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร
ประเมินผลการเรียนรู้
ด้ า น ทั ก ษ ะ ก า ร
วิเคราะห์ เ ชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ใ ช้ วิ ธี ก า ร วั ด แ ล ะ
ประเมินผลการเรียนรู้
ที่หลากหลายเพื่อให้
ส า ม า ร ถ วั ด แ ล ะ
ประเมินผล 
ได้ตรงตามสภาพจริง 
ได้แก่ การใช้แบบวัด 
แบบทดสอบ การ
สังเกตพฤติกรรม
ผู้เรยีน การประเมิน
ช้ินงาน หรือโครงงาน 
การท าแฟ้มสะสมงาน 
และการบันทึกการ
เรียนรู้ (learning 
journal) 
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สารสน เทศ ในรู ปแบบต่ า งๆ  และการสร้ า ง
บรรยากาศการเรียนรู้ 

 

(2) มีความสามารถในการใช้ดลุยพินิจ
ที่ดีในการประมวลผล แปล
ความหมาย และเลือกใช้ข้อมูล
สารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง 

  

 

(3) มีความสามารถในการสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การ
เขียน และน าเสนอด้วยรูปแบบท่ี
เหมาะสมส าหรบับุคคลและกลุ่มทีม่ี
ความแตกต่างกัน   
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล  (กระจายจากค าอธบิายรายวิชา) 
1. แผนการสอน 
สัปดาห์ท่ี หัวข้อ /รายละเอียด จ านวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

1 

- แนะน าอาจารยผ์ู้บรรยาย 
- แนะน าสังเขปรายวิชา  แนะน าการ
เ รี ยนรู้ ก า รปฏิ บั ติ ตน  และการวั ด
ประ เมิ นผล   สนทนาแลก เปลี่ ย น
ประสบการณ์ 
 

3 

-น าสวดมนต์ก่อนเข้าเรยีน 
-บรรยายโดยใช้งานน าเสนอ power 
point 
-เอกสารประกอบการสอน 
-ซักถามประเด็นเนื้อเรื่องความรูเ้บื้องต้น
เกี่ยวกบัภาษาอังกฤษ 

กิตติพัฒน์ 
ทาวงศ์ษา 

2 

Part of Speech 
(ส่วนประกอบของค าพูด)  
หลักการใช้และวิธีการน าไปใช้ 
-แบบฝึกหัด 

3 

-น าสวดมนต์ก่อนเข้าเรยีน 
- ตั้งค าถาม เรื่อง Part of Speech 
- ให้นักศึกษาสรุปตามเนื้อหาเรื่อง Part of 
Speech 

กิตติพัฒน์ 
ทาวงศ์ษา 

3 

Part of Speech 
(ส่วนประกอบของค าพูด)  
หลักการใช้และวิธีการน าไปใช้ 
-แบบฝึกหัด 

3 

- น าสวดมนต์ก่อนเข้าเรียน 
- ตั้งค าถาม เรื่อง Part of Speech 
- ให้นักศึกษาสรุปตามเนื้อหาเรื่อง Part of 
Speech 

กิตติพัฒน์ 
ทาวงศ์ษา 

4 

Active and Passive Voice (ประโยคที่
อยู่ในรูปแบบท่ีประธานเป็นผู้กระท า
และเป็นผู้ถูกกระท า) 
-Active Voice คือ 
-Passive Voice คือ 

3 

-น าสวดมนต์ก่อนเข้าเรยีน 
- ตั้งประเด็นซักถาม Active Voice and 
Passive Voice 
-ให้นักศึกษาสรุปตามเนื้อหาความแตกต่าง
ระหว่าง Active and Passive Voice 

กิตติพัฒน์ 
ทาวงศ์ษา 

5 

Active and Passive Voice (ประโยคที่
อยู่ในรูปแบบท่ีประธานเป็นผู้กระท า
และเป็นผู้ถูกกระท า) 
-การเปลีย่นแปลงจากประโยค Active 
Voice เป็น Passive Voice 
-การเปลีย่นประโยค Passive Voice 
เป็น Active Voice 
-แบบฝึกหัด 

3 

-น าสวดมนต์ก่อนเข้าเรยีน 
- ตั้งประเด็นซักถาม Active Voice and 
Passive Voice 
-ให้นักศึกษาสรุปตามเนื้อหาความแตกต่าง
ระหว่าง Active and Passive Voice 

กิตติพัฒน์ 
ทาวงศ์ษา 

6 
If-clauses (ประโยคเง่ือนไข) 
-ประเภทของ If-clauses 
-แบบฝึกหัด 

3 
-สวดมนต์ก่อนเขา้เรียน 
- อธิบายเรื่อง If-clauses และประเภท
ของการ If-clauses 

กิตติพัฒน์ 
ทาวงศ์ษา 

7 

-กริยา 3 ช่อง 
(Regular Verb and Irregular Verb) 
-กริยาช่วย (Helping Verb) 
-แบบฝึกหัด 

3 

-สวดมนต์ก่อนเขา้เรียน 
- อธิบายเรื่อง Verb (กริยา) ใน
ภาษาอังกฤษ ทั้งกริยา 3 ช่อง และกริยา 
ช่วย  

กิตติพัฒน์ 
ทาวงศ์ษา 



 มคอ.3 GE3021 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 

9 
 

8 

-กริยา 3 ช่อง 
(Regular Verb and Irregular Verb) 
-กริยาช่วย (Helping Verb) 
-แบบฝึกหัด 

3 

-สวดมนต์ก่อนเขา้เรียน 
- อธิบายเรื่อง Verb (กริยา) ใน
ภาษาอังกฤษ ทั้งกริยา 3 ช่อง และกริยา 
ช่วย  

กิตติพัฒน์ 
ทาวงศ์ษา 

9 สอบกลางภาค 

10 

Tense (กาล) 
-ประเภทของ Tense 
-หลักการใช้ของแต่ละ Tense 
 

3 

-สวดมนต์ก่อนเขา้เรียน 
- อธิบายเรื่อง Tense ต่างในภาษาอังกฤษ 
-power point  
-สื่อวีดีโอ จาก youtube 
-ให้นักศึกษาสรุปตามเนื้อหาเป็นใบงาน 

กิตติพัฒน์ 
ทาวงศ์ษา 

11 

Present Tense  
    -Present Simple Tense 
    -Present Continuous Tense 
    -Present Perfect Tense 
    -Present Perfect Cont. Tense 
-แบบฝึกหัด 

3 

-สวดมนต์ก่อนเขา้เรียน 
- อธิบายเรื่อง Tense ต่างในภาษาอังกฤษ 
-power point  
-สื่อวีดีโอ จาก youtube 
-ให้นักศึกษาสรุปตามเนื้อหาเป็นใบงาน 

กิตติพัฒน์ 
ทาวงศ์ษา 

12 

Past Tense  
    - Past Simple Tense 
    - Past Continuous Tense 
    - Past Perfect Tense 
    - Past t Perfect Cont. Tense 
-แบบฝึกหัด 

3 

-สวดมนต์ก่อนเขา้เรียน 
- อธิบายเรื่อง Tense ต่างในภาษาอังกฤษ 
-power point  
-สื่อวีดีโอ จาก youtube 
-ให้นักศึกษาสรุปตามเนื้อหาเป็นใบงาน 

กิตติพัฒน์ 
ทาวงศ์ษา 

13 

Future Tense  
    - Future Simple Tense 
    - Future Continuous Tense 
    - Future Perfect Tense 
    - Future Perfect Cont. Tense 
-แบบฝึกหัด 

3 
 

 

-สวดมนต์ก่อนเขา้เรียน 
- อธิบายเรื่อง Tense ต่างในภาษาอังกฤษ 
-power point  
-สื่อวีดีโอ จาก youtube 
-ให้นักศึกษาสรุปตามเนื้อหาเป็นใบงาน 

กิตติพัฒน์ 
ทาวงศ์ษา 

14 

-กิจกรรมทบทวนการใช้ tenses โดย
การฝึกเขียนเรื่องราวการบรรยาย
รูปภาพและเรื่องราวต่างๆในรูปแบบของ 
(Present tense) 

3 

-สวดมนต์ก่อนเขา้เรียน 
- อธิบายเรื่อง Tense ต่างในภาษาอังกฤษ 
-power point -สื่อวีดีโอ จาก youtube 
-ให้นักศึกษาสรุปตามเนื้อหาเป็นใบงาน 

กิตติพัฒน์ 
ทาวงศ์ษา 

15 

-กิจกรรมทบทวนการใช้ tenses โดย
การฝึกเขียนเรื่องราวการบรรยาย
รูปภาพและเรื่องราวต่างๆในรูปแบบของ 
(Past tense) 

3 

-สวดมนต์ก่อนเข้าเรียน 
- อธิบายเรื่อง กิจกรรมท่ีจะต้องได้รับการฝึก
ปฏิบัติเรื่องการแนะประวัติการศึกษา 
-ให้นักศึกษาเขียนประวัติการศึกษาส่งเป็นใบ
งาน 

กิตติพัฒน์ 
ทาวงศ์ษา 

16 

ทบทวนบทเรียนและแนะน าความส าคัญ
ในการเตรยีมตัวสอบปลายภาค 

3 

-น าสวดมนต์ก่อนเข้าเรยีน 
-สรุปบทเรียนในแต่ละเนื้อหา พร้อมทั้ง
แนะน าถึงความส าคัญของการสอบปลาย
ภาค  

กิตติพัฒน์ 
ทาวงศ์ษา 

17 สอบวัดผลปลายภาค 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
1. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ 
ประเมิน 

สัดส่วนของ
ประเมินผล 

 

(1)คุณธรรมค้ าจุนโลก เช่น  
พรหมวิหาร 4 (ธรรมประจ าใจอัน
ประเสริฐ) สังคหวัตถุ 4 (ธรรมยึด
เหนี่ยวใจบุคคลและประสานหมู่ชน) 

 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10% 

 

(2) ธรรมคุ้มครองโลก : หิริ (ความ
ละอายที่จะท าบาป ท าช่ัว ท าทุจริต) 
โอตตัปปะ (ความเกรงกลัวต่อผลบาป 
ผลแห่งความช่ัว ผลแห่งการท าทุจริต) 

 

 

(3) คุณธรรมจริยธรรมเสริมสร้างการ
พัฒนาท่ียั่งยืน เช่น จริยธรรมของเวลา 
สิทธิและความ                
รับผิดชอบของมนุษย์ ความเป็นธรรม
ระหว่างคนรุ่นปัจจุบันกับคนรุ่นหลัง 
ความใจกว้าง และความอดทน 

 

 
(4) คุณธรรมจริยธรรมของพลเมืองที่มี
หัวใจประชาธิปไตยและมีจติส านึกต่อ
สังคม   

 

 
(5) เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น   

 

2. ด้านความรู้ 

สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ 
ประเมิน 

สัดส่วนของ
ประเมินผล 

 

การบูรณาการความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 
สังคม เศรษฐกิจ และประเด็นปัญหา
ระดับโลกด้วย วิธีการเ ชิงระบบที่
ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปนี้ 
(1) มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการ ทฤษฎี และเนื้อหา 

-ประเมินด้วยการสอบกลางภาค 
-ประเมินด้วยการสอบปลายภาค 

8 
/17 

20% 
/30% 

 

(2) สามารถใช้ความรู้มาอธิบาย
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมี
เหตุผล 

   

 

(3) มีความรู้ในศาสตร์ที่เป็น
พ้ืนฐานของชีวิต และสามารถ
น ามาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 

จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ ทั้งการบรรยาย อภิปราย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ค้นคว้า วิเคราะห์ 
ฝึกปฏิบัติ ท ากรณีศึกษา ศึกษาดูงาน 
เรียนรู้ชุมชนจากสถานที่จริง เพ่ือให้

 
 

10% 
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ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ 
หลักการ ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้
ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมที่เป็นจริง 

3. ทักษะทางปัญญา 

สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ 
ประเมิน 

สัดส่วนของ
ประเมินผล 

 
(1) สามารถสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ ท า
ความเข้าใจ และน าไปประยุกต์ใช้ได้ 

   

 

(2) การแสวงหาความรู้ การสรุป การ
ตีความ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ 
และการ ประเมินค่า โดยเน้นการบูร
ณาการและเช่ือมโยงสู่สังคม 

   

 

(3) ความเป็นผู้น าทางปัญญาในการ
คิดพัฒนางานอย่างสร้ างสรรค์  มี
วิสัยทัศน์ และ 
การพัฒนาศาสตร์ทางครุศาสตร์ /
ศึกษาศาสตร์ รวมทั้งการพัฒนาทาง
วิชาชีพอย่างมี นวัตกรรม  
 

-ประเมินด้วยการสังเกตในการท ากิจกรรม
ระหว่างเรยีน 

 10% 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 

สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ 
ประเมิน 

สัดส่วนของ
ประเมินผล 

 
(1) การพัฒนาทักษะการรับรู้ความรู้สึก
ของผู้อื่น มุมมองเชิงบวก วุฒิภาวะทาง
อารมณ์และสังคม 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

(2) การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี  การ
แก้ปัญหาภายในกลุ่ม และระหว่างกลุ่ม
อย่างสร้างสรรค์ 

-ประเมินจากงานที่น าเสนอและพฤติกรรม
การท างานเป็นกลุ่ม 
-การน าเสนอผลงานและความรับผิดชอบ
ร่วมกันในงานนั้น  
 

ตลอดภาค
การศึกษา 

 
5% 

 
(3) การมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

 
  

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ 
ประเมิน 

สัดส่วนของ
ประเมินผล 

 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

         (1) การเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
การใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based 
learning ) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการคิดวิเคราะห์ 
การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

 10% 



 มคอ.3 GE3021 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 

12 
 

(1) มีความไวในการวิเคราะห์ข้อมูล
ข่าวสารทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติ หรือ
คณิตศาสตร์  
ภาษาพูดและภาษาเขียน อันมีผลให้
สามารถ เข้ า ใจองค์ ความรู้  ห รื อ
ประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็ว  
 

โดยจัดให้มีกิจกรรมในลักษณะต่างๆ ได้แก่ การ
อภิปรายกลุ่ม การวิเคราะห์หรือแก้ปัญหากรณี
ตัวอย่างหรือสถานการณ์จ าลอง กิจกรรมการ
แก้ปัญหา (problem-solving task) การ
สะท้อนการเรียนรู้ การเขียนบันทึกการเรียนรู้ 
หรือบันทึกประสบการณ์ส่วนบุคคล การท า
โครงงาน 
 (2) การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง 
ได้แก่ กิจกรรมฝึกปฏิบัติ การฝึกทักษะ การ
แสดงบทบาทสมมติ การแสดงละคร เกม การ
ทดลอง การท ากิจกรรมกลุ่ม การน าเสนอ
ผลงานการศึกษานอกสถานท่ี การจัดกิจกรรม
ค่ายอาสา การจัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
 (3) การเรียนรู้จากต้นแบบ ( role 
model ) ได้แก่ ผู้สอน เพื่อน บุคคลตัวอย่างใน
ท้อ งถิ่ น ห รื อ สั ง คม  หรื อบุ คคล ส า คัญ ใ น
ประวัติศาสตร์ 
 (4) การเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัย 
ได้แก่ การศึกษาค้นคว้าข้อมูล การท าโครงงาน
การท าวิจัยในชั้นเรียน 
 (5) การเรียนรู้ผ่านแหล่งเรียนรู้ใน
และนอกห้องเรียน ได้แก่ การฟังการบรรยาย
จากผู้สอนหรือวิทยากร การรับรู้ข่าวสารจากสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ และการ
สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 

 

(2) มีความสามารถในการใช้ดลุยพินิจ
ที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย 
และเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

   

 

(3) มีความสามารถในการสื่อสารอย่าง
มีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน 
และน าเสนอด้วยรูปแบบที่เหมาะสม
ส าหรับบคุคลและกลุ่มที่มีความ
แตกต่างกัน   

-ประเมินด้วยการสังเกตในการท ากิจกรรม
ระหว่างเรยีน 

 5% 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน (มคอ.2 หมวด 7 ข้อ 2) 
1. เอกสารและต าราหลัก+ 
       1) เอกสารประกอบการบรรยาย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
       2) รองศาตราจารยไ์พโรจน์ บัวสุข, Fundamental English: หจก.ขอนแก่นการพิมพ์  
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ1 
ไพโรจน์ บัวสุข, รศ.ดร. และ วิทูล  ทาชา. การเขียนเรียงความข้ันพื้นฐาน. ขอนแก่น : ขอนแก่นการพิมพ์, 2547. 
ไพโรจน์ บัวสุข, รศ.ดร. ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน : การอ่านและการเขียน. ขอนแก่น : ขอนแก่นการพิมพ์, 2554. 
ขัติยะ  ราชบังสา, ผศ., อัจฉรา ไล่สัตรูไกล, รศ., และ สุมารีย์ อิงคนารถ, รศ. ประโยคและศัพท์. กรุงเทพมหานคร: 
ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2543. 
นิลรัตน์ กลิน่จันทร์. โครงสร้างภาษาและการเขียนภาษาอังกฤษ. กรุงเทพมหานคร : ดวงกมลสมัย, 2545. 
พระมหาบุญศรี ญาณวฑฺุโฒ(วงศ์แก้ว). ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1. กรุงเทพมหานคร : ธนาเพรส แอนด์ กราฟฟิค, 2545. 
เลิศ เกษรค า. Grammar and Techniques of the English Language Revised Edition. กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ดี, 
2551. 
_______ Michael Rost, Stephen Thewlis, Jennifer Schmidt (2002). Longman English Express 1. Hong 
Kong: Longman Asia ElT. 
_______. English-Thai by Example Usage.กรุงเทพมหานคร : หจก.สวีทแคท, 2545. 
Buddhasukh, S. Participles, Causative Verbs, and Relation of Participle to Verbs.Bangkok 
:MahamakutRajavidyalaya Press, 1981. 
_______. Pattern Practice Book One and Two.Bangkok :MahamakutRajavidyalaya Press, 1975. 
Eastwood, J. Oxford Guide to English Grammar. Oxford : Oxford University Press, 1994. 
_______. Oxford Practice Grammar. New Delhi : Oxford University Press, 2000. 
Graver, B.D. Advanced English Practice (ELDS ed.). Oxford : Oxford University Press, 1991. 
Hewings, M. Advanced English Grammar. New Delhi : Foundation Books, 2000. 
Hornby, A.S. Guide to Patterns and Usage in English. New Delhi : Oxford University Press, 1975. 
LertKesorncam. Standard English Structure Expression.Bangkok :WatanaPanich Printing, 1976. 
Murphy Raymond.Esstial English Grammar.England : Cambridge University Press, 1990. 
Swan Michael. Practical English Usage 2nd Edition.Oxford : Oxford University Press, 1995. 
 
Websites 
http://www.andrewbiggs.com/columns/column-213.htm 11 มีนาคม 2553 
http://thai.langhub.com/th-en/beginner-english 
http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?id=69950 

 
3. เอกสารและข้อมลูแนะน า 
      ห้องสมุดของวิทยาเขตศรีล้านช้างและห้องสมุดของมหาวิทยาลัยต่างๆ หรือเว็บไซต ์
 
 
 
 
 
 

http://www.andrewbiggs.com/columns/column-213.htm%2011%20มีนาคม%202553
http://thai.langhub.com/th-en/beginner-english
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา (มคอ. 2 หมวด 8 ข้อ 1) 
    การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและความคิดเห็นจากนักศึกษา ไดด้ังนี ้
 - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผูเ้รียน สอบถามสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข และส่วนท่ีควรเพิม่เตมิให้ดียิ่งขึ้น 
 - แบบประเมินผู้สอน  และแบบประเมินรายวิชา โดยอาจารย์จัดท าขึ้นเป็นไปตามกรอบการประเมินรายวิชาที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดไว้ 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน (มคอ.2 หมวด 8 ข้อ 1) 
    ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ดังนี ้
          - ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา  
          - แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา  
          - ค าร้องเรียนของนักศึกษา 
          - สังเขปรายวิชาที่ได้ปรับปรุงแก้ไขให้เข้ากับบริบททางสังคมและเนื้อหาของรายวิชาพระพุทธศาสนามหายาน 
3. การปรับปรุงการสอน (มคอ.2 หมวด 8 ข้อ 1) 
     หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจดักิจกรรมในการ ระดมสมอง และหาข้อมลูในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนโดยการเข้าอบรมพัฒนาการเรียนการสอนท่ีมหาวิทยาลัยจัดขึ้นเองเทคนิคการสอนในทศวรรษท่ี 21 และ
หน่วยงานภายนอก  เพื่อปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้ทันสมยัและเหมาะสมกับนักศึกษารุ่นต่อไป  
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษาในรายวิชา (มคอ.2 หมวด 5 ข้อ 2) 
      ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทบทวนผลสมัฤทธ์ิในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในรายวิชา ได้จาก 
           - การสอบถามนักศึกษาโดยภาพรวม  
           - การสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา เช่น คุณภาพของรายงานท่ีมอบหมายให้   
           - ผลสอบของนักศึกษาของรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา (มคอ.2 หมวด 8 ข้อ 4) 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา 
เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี ้
      - ปรับปรุงรายวิชาทุก 5 ปี  หรือตามข้อเสนอแนะและผลทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิตามข้อ 4  
      - เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผ์ู้สอนหรือเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทีม่ีประสบการณ์ตรง เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์
ค าสอนหรือความรู้เพื่อน าไปใช้ในชีวิตและพัฒนาสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
        ลงช่ือ ......................................................  ผู้จดัท า 
                  (นายกิตติพัฒน์   ทาวงศ์ษา) 
             วันท่ี 20 เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ.  2558 


