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แผนบริหารการสอนรายละเอยีดของรายวชิา 

มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตศรีล้านช้าง 
คณะ/วทิยาเขต/สาขาวชิา   คณะศึกษาศาสตร์/วทิยาเขตศรีลา้นชา้ง/การสอนภาษาองักฤษ 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหัสและช่ือรายวชิา 
ED1074   ภาษาศาสตร์เบ้ืองตน้สาหรับครู  Introduction to Linguistics for Teacher 
2. จ านวนหน่วยกติ 
2 หน่วยกิต (2-0-4) 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
ศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิา การสอนภาษาองักฤษ โดยเป็นวชิาเลือกบงัคบั 
4.อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 
อาจารยป์ระภาส ลาวณัยศิ์ริ 
5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 
ภาคเรียนท่ี2  ชั้นปีท่ี 1 
6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน 
ไม่มี 
7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั 
ไม่มี 
8.สถานทีเ่รียน 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตศรีลา้นชา้ง   จงัหวดั
เลย 
9. วนัทีจ่ัดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
     15 พฤษภาคม 2551 

หมวดที ่2จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 



 
1.จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
1.1 เพื่อใหน้กัศึกษารู้จกัหลกัภาษาศาสตร์ส าหรับครู 
1.2 เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถใชภ้าษาศาสตร์ภาษาองักฤษไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
2.วตัถุประสงค์ในการพฒันา / ปรับปรุงรายวชิา 
2.1 เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถใชภ้าษาศาสตร์ส าหรับครู 
2.2 เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถใชภ้าษาศาสตร์ภาษาองักฤษไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
ถูกตอ้ง 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวชิา 
     ศึกษาลกัษณะของภาษาและหลกัภาษาศาสตร์ท่ีเป็นพื้นฐานของการเรียนการสอน 
ภาษาองักฤษ โดยเนน้ระบบเสียง ค  า ไวยากรณ์ และความหมาย ตลอดจนภาษาศาสตร์
เชิงประยกุตต่์างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอนภาษาองักฤษ  

       To study characteristics of languages and principles of linguistics used for the 
basis of learning and teaching English focusing on intonation, words, grammar and 
meaning including also applied linguistics relating to learning and teaching English. 
2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 
 
2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
จ านวน 16 สัปดาห์ 

สอนเสริม 
 
นกัศึกษา
เฉพาะราย 

การฝึกปฏิบติั/งานภาคสนาม/การ
ฝึกงาน 
0ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
จ านวน 16 สัปดาห์ 
 

การศึกษาดว้ย
ตนเอง 
4 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
จ านวน 16 สัปดาห์ 

3.จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษา
เป็นรายบุคคล 
- จดัให้นกัศึกษาพบอาจารยเ์พื่อขอค าปรึกษาและแนะน าสัปดาห์ละ 2 ชัว่โมง โดย
อาจารยจ์ะแจง้วนัเวลาใหน้กัศึกษาทราบ 



หมวดที ่4การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 

1.1คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพฒันา 
- การสร้างความมีวนิยั ใฝ่รู้ ความซ่ือสัตย ์และความรับผดิชอบในการท างาน 
1.2วธิีการสอน 
- จะมีการสอดแทรกหรือยกตวัอยา่งประกอบในขณะท่ีสอนเน้ือหา โดยสอดแทรก
เร่ืองคุณธรรม จริยธรรม 
- ก  าหนดหลกัเกณฑต่์างๆ เช่น ใหเ้ขา้หอ้งเรียนตรงเวลาและเขา้เรียนอยา่งสม ่าเสมอ  
- ใหมี้ความรับผดิชอบในงานท่ีมอบหมาย และมีความซ่ือสัตยใ์นการสอบ 
1.3วธิีการประเมนิผล 
- ร้อยละ 90 ของนกัศึกษา เขา้เรียนตรงเวลา 
- ร้อยละ 95 ของนกัศึกษา ปฏิบติัตามกฎเกณฑท่ี์อาจารยผ์ูส้อนก าหนด 
- ไม่มีการทุจริตในการสอบ 

2. ความรู้ 

2.1  ความรู้ทีต้่องได้รับ 
- มีความรู้ ความเขา้ใจ ตลอดจนสามารถวเิคราะห์และน าไปประยกุตใ์นหลกัการฟัง-
ภาษาศาสตร์ภาษาองักฤษ 
2.2วธิีการสอน 
- การบรรยายโดยใช ้power point, video, music โดยใหน้กัศึกษาสามารถพดู
ภาษาองักฤษไดต้ามท่ีไดบ้รรยาย นกัศึกษาฝึกพดูฟังภาษาองักฤษในหอ้งInformation  
Technology  (IT)Room นกัศึกษาคิด วเิคราะห์ ถาม-ตอบ ในชั้นเรียน 
- นกัศึกษาใชค้อมพิวเตอร์ช่วยในภาษาศาสตร์ฟังภาษาองักฤษ 
- นกัศึกษาคน้ควา้จากอินเตอร์เน็ตและจดัท าเป็นขอ้มูลภาษาศาสตร์เพื่อการส่ือสาร
ภาษาองักฤษตลอดจนน าเสนอในชั้นเรียน 
2.3วธิีการประเมนิผล 



- ทดสอบโดยขอ้สอบกลางภาค ขอ้สอบปลายภาค และการประเมินผลจากรายงานท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 
- ประเมินจากาการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

3.ทกัษะทางปัญญา 

3.1ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 
- ความสามารถในทางพุทธิปัญญาเก่ียวกบัภาษาศาสตร์ภาษาองักฤษ การวเิคราะห์
ภาษาศาสตร์ และแกปั้ญหาเหล่านั้นไดโ้ดยอา้งอิงหลกัการและทฤษฎีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
และเหมาะสม โดยจะตอ้งมีหลกัฐานและกรณีศึกษาเพื่อการอา้งอิง 
3.2 วธิีการสอน 
- ฝึกใหว้เิคราะห์ปัญหาจากภาษาศาสตร์ท่ีนกัศึกษาท่ีปฏิบติัแลว้  
- การอภิปราย(discussion)เพื่อใหไ้ดข้อ้เสนอแนะ แลกเปล่ียน เรียนรู้ร่วมกนั 
- การสอนโดยการสาธิต(demonstration)ของผูส้อน นกัศึกษาจะไดเ้ขา้ใจยิง่ข้ึน 
3.3วธิีการประเมนิผล 
- ประเมินผลโดยขอ้สอบกลางภาค และขอ้สอบปลายภาค สังเกตพฤติกรรมการมีส่วน
ร่วมในชั้นเรียน การเขา้เรียน ความตั้งใจในการศึกษา 
- ดูจากภาษาศาสตร์ การมีส่วนร่วมในการท าภาษาศาสตร์  และการน าเสนอ
ภาษาศาสตร์ในชั้นเรียน 

4.ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา 
- มอบหมายงานเป็นกลุ่มฝึกทกัษะการเป็นผูน้  ากลุ่ม และสมาชิกท่ีดี โดยมีการสลบักนั
เป็นหวัหนา้กลุ่มในการท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
4.2วธิีการสอน 
- ใหน้กัศึกษาพดู ทั้งในรูปรายบุคคลและรายกลุ่มเป็นทีม 
4.3วธิีการวดัผลประเมนิผล 
การวดัผล 



 Midterm  test                  30% 
 Final   test                 50% 
 Assignment                     20% 
 Total                              100% 

การประเมินผล 
• 90 – 100                  4.0 
• 85  –  89                  3.5 
• 80  -   84                  3.0 
• 75  -   79                  2.5 
• 70   -  74                  2.0 
• 65   -  69                  1.5 
• 60   -  64                  1.0 
•   0  -   59                        0 

5.ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่อง
พฒันา 
- ภาษาศาสตร์ท่ีมอบหมายจะมีส่วนท่ีตอ้งใชท้กัษะในการใชภ้าษาองักฤษ  การ
วเิคราะห์เชิงตวัเลข  การส่ือสาร  และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
5.2วธิีการสอน 
- มีการน าเสนอภาษาศาสตร์ต่อชั้นเรียน พร้อมขอ้เสนอแนะเพื่อเนน้ใหน้กัศึกษาใช้
ภาษาท่ีถูกตอ้ง ชดัเจนและกระชบั 
- ในการคน้ควา้ นกัศึกษาจะตอ้งคน้ควา้จากอินเตอร์เน็ตหรือฐานขอ้มูลท่ีเป็น
ภาษาองักฤษ 
- ในการน าเสนอนั้นจะตอ้งใช ้PowerPoint 
5.3วธิีการประเมนิผล 
- ประเมินจากผลงานท่ีตอ้งวเิคราะห์เชิงปริมาณ 



- ประเมินจากภาษาท่ีใชใ้นภาษาศาสตร์และการน าเสนอในชั้นเรียน 
- ประเมินจากการน าเสนอภาษาศาสตร์อยา่งเป็นระบบ โดยอาจน าเสนอในรูปของ
ภาพ power point 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมนิผล 
1.แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวน

ช่ัวโมง 
กจิกรรมการเรียนการ
สอนและส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

1 ความหมายความส าคญัของ
ภาษาศาสตร์เบ้ืองตน้ส าหรับครู 

2 power point 
group discussion 

ประภาส  
ลาวณัยศิ์ริ 

2 ลกัษณะของภาษา 2 power point เอกสาร
ประกอบการสอน 

ประภาส  
ลาวณัยศิ์ริ 

3 หลกัภาษาศาสตร์ท่ีเป็นพื้นฐานของ
การเรียนการสอนภาษาองักฤษ 

2 power point เอกสาร
ประกอบการสอน 

ประภาส  
ลาวณัยศิ์ริ 

4 ระบบเสียง 2 power point เอกสาร
ประกอบการสอน 

ประภาส  
ลาวณัยศิ์ริ 

5 ระบบค า 2 power point เอกสาร
ประกอบการสอน 

ประภาส   
ลาวณัยศิ์ริ 

6 ไวยากรณ์ภาษาองักฤษ 2 power point เอกสาร
ประกอบการสอน 

ประภาส   
ลาวณัยศิ์ริ 

7 อรรถศาสตร์ Semantics 2 power point เอกสาร
ประกอบการสอน 

ประภาส   
ลาวณัยศิ์ริ 

8 Phonetics 2 power point เอกสาร
ประกอบการสอน 

ประภาส   
ลาวณัยศิ์ริ 

9 Phonology 2 power point เอกสาร
ประกอบการสอน 

ประภาส   
ลาวณัยศิ์ริ 



10 Morphology 2 power point เอกสาร
ประกอบการสอน 

ประภาส   
ลาวณัยศิ์ริ 

11 Syntax 2 power point เอกสาร
ประกอบการสอน 

ประภาส   
ลาวณัยศิ์ริ 

12 Pragmatics 2 power point เอกสาร
ประกอบการสอน 

ประภาส    
ลาวณัยศิ์ริ 

13 Psycholinguistics 2 power point ,MP4 ประภาส 
ลาวณัยศิ์ริ 

14 ภาษาศาสตร์กบัการแปล 2 power point ,MP4 ประภาส  
ลาวณัยศิ์ริ 

15 ภาษากบัวฒันธรรม 2 power point ,MP4 ประภาส 
ลาวณัยศิ์ริ 

16 World English 2 power point ,MP4 ประภาส 
ลาวณัยศิ์ริ 

รวม 32  ประภาส 
ลาวณัยศิ์ริ 

2.แผนการประเมนิผลการเรียนรู้ 

กจิกรรม
ที ่

ผลการ
เรียนรู้ 

กจิกรรมการประเมนิ 
(เช่น การเขยีน

เรียงความ การทดสอบ
ย่อย ภาษาศาสตร์กลุ่ม 
การสอบปลายภาค) 

 

ก าหนดการประเมนิ 
(สัปดาห์ที)่ 

สัดส่วน
ของการ
ประเมนิ
ผลปลาย
ภาค 

(1)  งานท่ีไดรั้บมอบหมาย  6  5 
(2)  สอบกลางภาค  8 30 
(3)  รายงาน  12 5 
(4)  สอบปลายภาค  17 60 



หมวดที ่6ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1.ต าราและเอกสารหลกั 
 ประภาสลาวณัยศิ์ริ. 2550.ภาษาศาสตร์เบ้ืองตน้ส าหรับครู.มหาวทิยาลยัมหามกฏุ
ราชวทิยาลยั: เลย. 

2. เอกสารและข้อมูลส าคญั 
มหาวทิยาลยั สุโขทยัธรรมาธิราช.2547. ภาษาศาสตร์ภาษาองักฤษเบ้ืองตน้.
ส านกัพิมพ ์มหาวทิยาลยั   สุโขทยัธรรมาธิราช :นนทบุรี. 
อุดม วดรตมสิ์กขดิตก.์2545. ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัภาษา.ส านกัพิมพ ์มหาวทิยาลยั
รามค าแหง: กรุงเทพมหานคร. 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
ทิศนา แขมมณี.2545.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 าภาษาศาสตร์ภาษาองักฤษ 

หมวดที ่7การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
1.กลยุทธ์การประเมนิประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
 ใหน้กัศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวชิา  ไดแ้ก่ วธีิการสอน ภาษาศาสตร์
ในและนอกหอ้งเรียน ส่ิงสนบัสนุนการเรียนการสอน ซ่ึงมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ 
และผลการเรียนรู้ท่ีไดรั้บพร้อมขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 
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


 ประเมินโดยภาควชิาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหรือจากการสังเกตการ
สอนโดยอาจารยใ์นภาควิชา 
3.การปรับปรุงการสอน 
 ภาควชิาก าหนดใหอ้าจารยผ์ูส้อนทบทวนและปรับปรุงกลยทุธ์และวธีิการสอน
จากผลการประเมินประสิทธิภาพของรายวชิา แลว้จดัท ารายงานเม่ือสอนจบภาคเรียน 
นอกจากน้ีควรก าหนดใหอ้าจารยผ์ูส้อนเขา้รับการฝึกอบรมกลยทุธ์การสอนหรือการ
วจิยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอนควรมีการประชุมอาจารยท์ั้งภาควชิาเพื่อหารือปัญหา
การเรียนรู้ของนกัศึกษาและร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ข 
4.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
 ภาควชิามีคณะกรรมการประเมินขอ้สอบและความเหมาะสมของการให้
คะแนน โดยการสุ่มรายวิชา ภายในรอบเวลาหลกัสูตร 
5.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
 ภาควชิามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการ
ประเมินการสอนโดยนกัศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินของ
ภาควชิา การรายงานรายวชิาโดยอาจารยผ์ูส้อน หลงัการทบทวนประสิทธิผลของ
รายวชิา อาจารยผ์ูส้อนรับผดิชอบในการทบทวนเน้ือหาท่ีสอนและกลยทุธ์การสอนท่ี
ใช ้และน าเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาในรายงานรายวชิา เสนอต่อท่ี
ประชุมอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรพิจารณาใหค้วามคิดเห็นและสรุปวางแผนพฒันา
ปรับปรุงพร้อมน าเสนอภาควชิา / คณะ เพื่อใชใ้นการสอนคร้ังต่อไป 

 


