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รายละเอียดของรายวิชา 
สถาบันการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา   
 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา1 
 GE3024 ช่ือรายวิชา       (ไทย)  ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 
         (อังกฤษ)   English Grammar   
 

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

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 - หลักสูตรหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 
 - หลักสูตรหลักสูตรศึกษาศาสตรบ์ณัฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
 - หลักสูตรหลักสูตรศาสนศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์ 
   เป็นรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาภาษา ซึ่งเป็นรายวิชาบงัคับเรียนส าหรับทุกหลักสตูร  
ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตศรีล้านช้าง อ.เมือง  จ.เลย 
 1. นายบรรจบ   โชติชัย* 
 2. นายกิตติพัฒน์  ทาวงศ์ษา* 
 3. นายพลภัทร  อภัยโส* 
 4. นายประดิษฐ์  ศรโีนนยาง 
 5. นายวันชัย  สาริยา 
 ผู้บรรยาย/ผู้รับผิดชอบรายวิชา นายวันชัย  สาริยา 
 
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
 ภาคการศึกษาที่ 1/2558   ช้ันปีท่ี 2 คณะสังคมศาสตร ์
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre- requisites) (ถ้าม)ี 1 
 -ไม่ม ี
7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 1 
           -ไม่ม ี
8. สถานที่เรียน1 
 มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั   วิทยาเขตศรลี้านช้าง  อ. เมือง  จ.  เลย 
 - อาคาร100 ปี พระธรรมวราลังการ ช้ัน 3 ห้อง 234 
  
 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด1 
 วันท่ี 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา1 
 1.1.อธิบายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับส่วนแห่งค าพูด (Parts  of  speech) สามารถน าไปใช้ได้ถูกต้องเหมาะสม ตาม
สถานการณ์ 

1.2.สามารถใช้หลักของไวยากรณ์ภาษาอังกฤษไปพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กับ
ผู้อื่นในชีวิตประจ าวันได้ 
 1.3.สามารถพัฒนาทักษะโครงสร้างภาษาอังกฤษ น าไปสร้างประโยคพื้นฐานเพื่อที่จะสื่อสารกับผู้อื่นได้ 
 1.4.สามารถน าหลักการความรูเ้กี่ยวกับกฏเกณฑก์ารใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ตามวัฒนธรรมเจ้าของภาษาและให้
สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทย 
 1.5 สามารถประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษสื่อความหมาย ทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสมตามสถานการณ์ 
 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา1 
มีความรู้ความเข้าใจในภาควิชาไวยากรณ์อังกฤษ เรียนรู้ ส่วนแห่งค าพูด เช่น ค านาม, ค าสรรพนาม, ค ากริยา, ค ากริยา

วิเศษณ์, ค าคุณศัพท์, ค าสันธาน,ค าบุรพบทและค าอุทานแล้วสังเกต ค าศัพท์ วลี ส านวนและประโยคที่จ าเป็น ที่มาจากส่วนแห่ง
ค าพูด มาฝึกปฏิบัติด้วยการสนทนา สื่อสารกับชาวต่างชาติ ใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับกฏของ
ไวยากรณ์เบื้องต้น เพื่อใช้ในการพัฒนา ด้วยการเน้น ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน เพื่อน ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
สามารถติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตลอดจนบริบทบริหารการเรียนการสอน  ให้มีความน่าสนใจโดย
การเพิ่มลดการบริหารการเรียนการสอนและการประเมินโดยผู้สอนมาเป็นแนวทางในการจัดท า มคอ.3 

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา1 
ศึกษาหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษตั้งแต่วจีภาคเพื่อเป็นเครื่องช่วยให้สามารถใช้ภาษาหรือสื่อสารความหมายภาษาอังกฤษ

ได้อย่างถูกต้อง 
 To  study English  grammar starting  from   parts of speech  as tools  for  the  usage  of English  
language  or  communication  of the  correct  meaning  of  English.  

 

2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา1 

หน่วยกิต 
จ านวนชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

บรรยาย 
การฝึกปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง สอนเสริม 

3(3-0-6) 
1บรรยาย  45 ช่ัวโมงต่อ

ภาคการศึกษา 
- 

การศึกษาด้วยตนเอง  
90/ภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความต้องการ
ของนักศึกษาเฉพาะราย 

3.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล1 
- อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ  1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์  (เฉพาะราย/กลุ่มที่ต้องการ) 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศกึษา (มคอ.2 หมวด 4) 
1. คุณธรรม  จริยธรรม 
สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการ

ประเมินผล 
 1.คุณธรรมค้ าจุนโลก 

เช่น พรหมวิหาร 4  
(ธรรมประจ าใจอัน
ประเสริฐ) สังคหวตัถ ุ
4  (ธรรมยึดเหนีย่วใจ
บุคคลและประสาน
หมู่ชน) 

- ก าหนดให้ มีวัฒนธรรมองค์กร ปลูกฝังให้ นักศึกษาแสดงความเคารพ
ครู อาจารย์  และ 
เคารพกันระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง 
- สอดแทรกศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ในการสอนทุกรายวิชา โดยให้
ความส าคัญต่อการ 
ตรงต่อเวลา ส่งงานภายในเวลาที่ก าหนด 
- การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง  
- การจัดกิจกรรมหรือฝึกปฏิบัติในช้ันเรียน เน้นการแต่งกายถูกต้องตาม
ระเบียบและปฏิบัติตน 
ที่เหมาะสม 
 

- จากการตรงต่อเวลา
ในการเข้าช้ันเรียน 
และการส่งงานตรง
ตามเวลาที่ก าหนด  
- ประเมินพฤติกรรม 
การมีวินัย ความพร้อม
เพียงในการเข้าร่วม
กิจกรรม 
-  ปริมาณการทุจริต
ในการสอบ สั ง เกต
พ ฤ ติ ก ร ร ม ข อ ง
นักศึกษาในการปฏิบัติ
ตนตามกฎระเบียบ 
แ ล ะ ข้ อ บั ง คั บ ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

 2.มีวินัย ซื่อสัตย์ และ
รับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม   

-เช็คช่ือเข้าช้ันเรียน 
-จัดอภิปรายกลุ่ม 
-ตรงต่อเวลา ซื่อสัตยส์ุจริต และรบัผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

-สังเกตพฤติกรรมการ
เข้าเรียนและส่งงานที่
ได้รับมอบหมายตาม
ขอบเขตที่ให้และตรง
เวลาจากระยะเวลา
ก าหนดส่งงาน (ตาม
ข้อตกลงเบื้องต้นก่อน
เรียน) 

 
2. ความรู้ 
สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการ

ประเมินผล 
 1.มีความรู้ความ

เข้าใจในหลักการและ
ทฤษฎีส าคัญใน
สาขาวิชา 

-มอบหมายใบงานให้ค้นคว้าเรื่อง..................................... 
บรรยาย 
ถาม-ตอบ 
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
อภิปราย 
การเรยีนรู้ด้วยวิธีการเรียนแบบ Mimd map 
- มอบหมายงานกลุ่มเพื่อศึกษาข่าวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วน ามา
วิเคราะห์สื่อออนไลน์ เช่น Facbookเป็นต้น 
-ซักถามในประเด็นส าคญั 
 

-สอบปลายภาค  ด้วย
แบบทดสอบที่ เ น้ น
เรื่ องการวัดความรู้
ความเข้าใจและการ
น าไปใช้ 
-ป ร ะ เ มิ น จ า ก ก า ร
ท า ง า น แ ล ะ
ความสามารถในการ
น าเสนองาน 
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 2. สามารถใช้ความรู้

มาอธิบาย
ปรากฏการณ์ที่
เกิดขึ้นได้อย่างมี
เหตุผล 

- ค้นคว้าเอกสารที่เกีย่วข้อง และท าใบงาน - ประเมินจากการ
ค้นคว้าการท างานจาก
ใบงาน 

 3. มีความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 
ที่เป็นพ้ืนฐานของการ
สนทนา และสามารถ
น ามาปรับใช้ในการ
ด าเนินชีวิตได้ 

สอดแทรกเนื้อหาทางการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

 
 
3. ทักษะทางปัญญา 
สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการ

ประเมินผล 

 

1.ความเป็นผู้น าทาง
ปั ญ ญ า ใ น ก า ร คิ ด
พั ฒ น า ง า น อ ย่ า ง
ส ร้ า ง ส ร ร ค์   มี
วิสัยทัศน์  และการ
พัฒนาศาสตร์ทางครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 
รวมทั้ ง การพัฒนา
ทางวิชาชีพอย่ างมี
นวัตกรรม 

-อภิปรายร่วม โดยอาจารยต์ั้งประเด็นหัวข้อค าถาม 
สอดแทรกเนื้อหากรณีตัวอย่างเข้าช่วยในการเรียนรู ้

 
 

 

2.ส า ม า ร ถ สื บ ค้ น  
ข้อมูล วิเคราะห์ ท า
ความเข้ า ใจ  และ
น าไปประยุกต์ใช้ได้ 

-อภิปรายร่วม โดยอาจารยต์ั้งประเด็นหัวข้อค าถาม สอดแทรกเนื้อหา
กรณีตัวอยา่งเข้าช่วยในการเรยีนรู ้

 
 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 
สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการ

ประเมินผล 
 1. การพัฒนาทักษะ

การรับรู้ ความรู้ สึ ก
ของผู้อื่น  มุมมองเชิง
บวก  วุฒิภาวะทาง
อารมณ์และสังคม 

       สอดแทรกเนื้อหากรณตีัวอยา่งเข้าช่วยในการเรียนรู้ในการ
วิเคราะหป์ัญหา เช่น ข่าว วารสาร 
      ท าความเข้าให้เข้าใจ และให้เข้าใจสภาพสังคมที่ต้องเตรียมตัว
ยอมรับการเปลีย่น โดยให้นักศึกษาน าเสนอปัญหาที่เกิดขึ้น และเสนอ
แนวทางการแก้ไขพัฒนา ในวิธีการที่ใกล้ตัวและอย่างง่ายก่อน ก่อนไปสู่
กกระบวนการที่ใหญโ่ดยใช้หลักการทางพระพุทธศาสนาและวิธีการที่มี
เหตุมผีลสนับสนุน 
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการ

ประเมินผล 
- - - - 
 3. มีความสามารถใน

การสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งการ
พูด การเขียน และ
น าเสนอด้วยรูปแบบ
ที่เหมาะสมส าหรับ
บุคคลและกลุ่มที่มี
ความแตกต่างกัน 

-การน าวารสารมาศึกษาและการเขียนบทความ   
- เขียนใบงาน ถูกต้องภามหลักภาษา 
สอดแทรกเนื้อหากรณีตัวอย่างเข้าช่วยในการเรียนรู้ในการวิเคราะห์
ปัญหา เช่น ข่าว วารสาร 

 

 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล  (กระจายจากค าอธบิายรายวิชา) 
1. แผนการสอน 
สัปดาห์ท่ี หัวข้อ /รายละเอียด จ านวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

1 
    ศึกษาและแนะน าสังเขปรายวชิา  
ความเป็นมาและความส าคัญ
ภาษาอังกฤษ 
เรื่อง ส่วนแห่งค าพูด            (Parts 
of Speech) 
- ความหมายเกีย่วกับส่วนแห่งค าพูด 
(Meaning about parts of speech) 
- องค์ประกอบส่วนแห่งค าพูด (Body 
of parts of speech) 
- ความหมายของค านาม และค าศพัท์ 
(Meaning of Noun and 
Vocabularies) 
- ความหมายของค าสรรพนามและ
ค าศัพท์ (Meaning of Pronoun and 
Vocabularies) 
- ความหมายของค ากริยาและค าศัพท์ 
(Meaning of Verb and 
Vocabularies) 

3 
-น าสวดมนต์ก่อนเข้าเรยีน 
-บรรยายโดยใช้งานน าเสนอพาวเวอร์
พ้อยท ์
-เอกสารประกอบการสอน 
-ซักถามประเด็นเนื้อเรื่องความรูเ้บื้องต้น
เกี่ยวกับ Parts of Speech ส่วนแห่ง
ค าพูด 
-ให้นักศึกษาสรุปเกี่ยวกับส่วนแห่งค าพูด 
โดยภาพรวม 

นายวันชัย 
สาริยา 

2 
- ความหมายของค าคณุศัพท์และ
ค าศัพท์ (Meaning of Adjective and 
Vocabularies) 
- ความหมายของค ากริยาวิเศษณแ์ละ
ค าศัพท์ (Meaning of Adverb and 
Vocabularies) 

3 -น าสวดมนต์ก่อนเข้าเรยีน 
-บรรยายโดยใช้งานน าเสนอพาวเวอร์
พ้อยท ์
-เอกสารประกอบการสอน 
-- ความหมายของค าคุณศัพท์และค าศัพท์ 
(Meaning of Adjective and 

นายวันชัย 
สาริยา 
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- ความหมายของค าบุรพบทและ
ค าศัพท์ (Meaning of Preposition 
and Vocabularies) 
- ความหมายของค าสันธานและค าศัพท์ 
(Meaning of Conjunction and 
Vocabularies) 
- ความหมายของค าอุทานและค าศัพท์ 
(Meaning of Interjection and 
Vocabularies) 

Vocabularies) 
- ความหมายของค ากริยาวิเศษณแ์ละ
ค าศัพท์ (Meaning of Adverb and 
Vocabularies) 
- ความหมายของค าบุรพบทและค าศัพท์ 
(Meaning of Preposition and 
Vocabularies) 
- ความหมายของค าสันธานและค าศัพท์ 
(Meaning of Conjunction and 
Vocabularies) 
- ความหมายของค าอุทานและค าศัพท์ 
(Meaning of Interjection and 
Vocabularies) 

3 Noun  (นาม) 
อธิบายนาม (Noun) ทั้ง 5 ชนิด 
หน้าท่ีของนาม (Function of  Noun) 
 

3 -น าสวดมนต์ก่อนเข้าเรยีน 
-ตั้งค าถามเกี่ยวกับ Noun  (นาม) 
อธิบายนาม (Noun) ทั้ง 5 ชนิด 
หน้าท่ีของนาม (Function of  Noun) 
-ให้นักศึกษาสรุปตามเนื้อหาเป็นใบงาน 

นายวันชัย 
สาริยา 

4 Number of  Noun  (พจน์,  วจนะ) 
หลักการเปลี่ยนนามเอกพจน์เป็น
พหูพจน ์

3 -น าสวดมนต์ก่อนเข้าเรยีน 
-ตั้ งประ เด็ นซั กถาม โดยยกตั วอย่ า ง 
Number of  Noun  (พจน์,  วจนะ) 
หลักการเปลี่ยนนามเอกพจน์เป็นพหูพจน์-
ให้นักศึกษาสรุปตามเนื้อหาเป็นใบงาน 

นายวันชัย 
สาริยา 

5 Article (ค าน าหน้านาม) 
หลักการใช้ a 
หลักการใช้  an 
หลักการใช้  the 
Article  น าหน้านามท่ีมีคุณศัพท์อยู่
ด้วย 

 

3 -สวดมนต์ก่อนเขา้เรียน 
-อธิบายการ Article (ค าน าหน้านาม) 
หลักการใช้ a 
หลักการใช้  an 
หลักการใช้  the 
Article  น าหน้านามท่ีมีคุณศัพท์อยู่ด้วย 
-ให้นักศึกษาสรุปตามเนื้อหาเป็นใบงาน  

นายวันชัย 
สาริยา 

6 Adjective (คุณศัพท์หรือคณุนาม) 
อธิบายคุณศัพท์แตล่ะอย่าง 
-Cardinal  Number การนับเลขปกติ
ธรรม 
-Ordinal  Number  การนับจ านวน
เต็มเป็นล าดบัท่ี 

3 -สวดมนต์ก่อนเขา้เรียน 
-อธิบายน าเข้าเนื้อหา  Adjective 
(คุณศัพท์หรือคุณนาม) 
- อธิบายคุณศัพท์แต่ละอย่าง 
-Cardinal  Number การนับเลขปกติ
ธรรม 
-Ordinal  Number  การนับจ านวนเต็ม
เป็นล าดับที ่

นายวันชัย 
สาริยา 
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7 Pronoun (สรรพนาม) 
-Personal  Pronoun (บุรุษสรรพนาม) 
-Possessive Pronoun (สามีสรรพ
นาม) 
-Root  ธาตุหรือรากศัพท ์
-Prefix  อุปสรรค 
-Suffix ปัจจัย 
 

3 -สวดมนต์ก่อนเขา้เรียน 
-น าเสนอเกี่ยวกับ Pronoun (สรรพนาม) 
-Personal  Pronoun (บุรุษสรรพนาม) 
-Possessive Pronoun (สามีสรรพนาม) 
-Root  ธาตุหรือรากศัพท ์
-Prefix  อุปสรรค 
-Suffix ปัจจัย 
 

นายวันชัย 
สาริยา 

8 Verb (กริยา) 
Finite Verb (กริยาแท้) 
-หน้าท่ีของกริยาแท้ 
-วิธีการสังเกตของค ากริยาแท้ 
 

3 -สวดมนต์ก่อนเขา้เรียน 
- อาจารย์บรรยายน าเข้าเนื้อหาในคาบ 
ให้นักศึกษาสืบค้นจากอินเทอเน็ต เขียนใบ
งานสรุปตามหัวที่จับสลากแบ่งหัวข้อ
ค้นคว้า 

นายวันชัย 
สาริยา 

9             สอบกลางภาค 
10 Helping  Verb (กริยาช่วย) 

อธิบาย Verb to Be = is, am, are, 
was, were 
อธิบาย Verb to Have = have, has, 
had 
อธิบาย Verb to Do = do,  does,  
did 

3 -สวดมนต์ก่อนเขา้เรียน 
-ให้นักศึกษาสืบค้น Helping  Verb 
(กริยาช่วย) 
อธิบาย Verb to Be = is, am, are, was, 
were 
อธิบาย Verb to Have = have, has, 
had 
อธิบาย Verb to Do = do,  does,  did 
เป็นกรณีศึกษา 

นายวันชัย 
สาริยา 

11 Adverb  (กริยาวิเศษณ์) 
-กริยาวิเศษณส์ามัญ 
-กริยาวิเศษณบ์อกค าถาม 
-กริยาวิเศษณส์ันธาน 

 

3 -สวดมนต์ก่อนเขา้เรียน 
-นักศึกษาน าเสนองานท่ีให้ค้นคว้า  
-สรุปเนื้อหาโดยภาพรวม แสดงความ
คิดเห็นข้อแตกต่าง Adverb  (กริยา
วิเศษณ์) 
-กริยาวิเศษณ์สามัญ 
-กริยาวิเศษณ์บอกค าถาม 
-กริยาวิเศษณ์สันธาน 

นายวันชัย 
สาริยา 

12 Tense  (กาล) 
-ปัจจุบันกาล 
-อดีตกาล 
-อนาคตกาล 

3 -น าสวดมนต์ก่อนเข้าเรยีน 
-ตั้งประเด็นค าถามจากเนื้อหา ให้ศึกษา
จากเอกสาร และอภิปรายร่วมกัน ให้
นักศึกษาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง
เป็นรายบุคคล 
-สรุปเป็นใบงานของตัวเองน าส่งภายใน
คาบ 

นายวันชัย 
สาริยา 
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13 อธิบาย Present  Tense ปัจจุบันกาล 
-Present Simple Tense 
-Present  Continuous  Tense 
-Present   Perfect  Tense 
-Present  Perfect Continuous 
Tense 

3 
 
 
 
 

 

-สวดมนต์ก่อนเขา้เรียน 
-ตั้งประเด็นค าถามจากเนื้อหา 
-ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มน าเสนองานพร้อม
สรุปตามเนื้อหา 
-ใบงาน 
-นักศึกษาอภิปรายร่วมกัน  
 

นายวันชัย 
สาริยา 

14 อธิบาย  Past  Tense  อดีตกาล 
-Past  Simple 
-Past  Continuous  Tense 
-Past  Perfect  Tense 
-Past  Perfect Continuous Tense 

3 -สวดมนต์ก่อนเขา้เรียน 
-ตั้งประเด็นค าถามจากเนื้อหา 
-ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มน าเสนองานพร้อม
สรุปตามเนื้อหาท าเป็นใบงาน 
-นักศึกษาร่วมการอภิปรายเนื้อหาที่ท าเป็น
ใบงานและแลกเปลี่ยนความคิดเหน็   

นายวันชัย 
สาริยา 

15 อธิบาย  Future  Tense อนาคตกาล 
-Future  Simple  Tense 
-Future  Continuous  Tense 
-Future  Perfect  Tense 
-Future  Perfect  Continuous  
Tense 

3 -สวดมนต์ก่อนเขา้เรียน 
-ซักถามประเด็นเปรียบเทียบข้อแตกต่าง 
-ท าเป็นใบงาน  
-นั กศึ กษา ร่ วมการอภิ ปร าย อธิ บาย  
Future  Tense อนาคตกาล 
-Future  Simple  Tense 
-Future  Continuous  Tense 
-Future  Perfect  Tense 
-Future  Perfect  Continuous  Tense 
 

นายวันชัย 
สาริยา 

16 Adjective of  Comparison การ
เปรียบเทยีบคุณศัพท์ 
Question Tag การตั้งค าถามท้าย
ประโยค 
 

3 -น าสวดมนต์ก่อนเข้าเรยีน 
-ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มค้นคว้า น าเสนอ 
Adjective of  Comparison การ
เปรียบเทียบคุณศัพท์ 
Question Tag การตั้งค าถามท้าย
ประโยค 
 
 

นายวันชัย 
สาริยา 

17 สอบวัดผลปลายภาค 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
1. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ 
ประเมิน 

สัดส่วนของ
ประเมินผล 

 1.คุณธรรมค้ าจุนโลก เช่น พรหมวหิาร 
4  (ธรรมประจ าใจอันประเสริฐ) สงัคห
วัตถุ 4  (ธรรมยึดเหนีย่วใจบุคคลและ
ประสานหมู่ชน) 

- จากการตรงต่อเวลาในการเข้าช้ันเรียน 
และการส่งงานตรงตามเวลาที่ก าหนด  
- ประเมินพฤติกรรม การมีวินัย ความพร้อม
เพียงในการเข้าร่วมกจิกรรม 
-  ปริมาณการทุจริตในการสอบ สังเกต

สัปดาห์ที2่-
3 

10% 
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พฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตนตาม
กฎระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 2. มีวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจรติ 
และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

-สังเกตพฤติกรรมการเข้าเรียนและส่งงานที่
ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรง
เวลาจากระยะเวลาก าหนดส่งงาน (ตาม
ข้อตกลงเบื้องต้นก่อนเรียน) 

2. ด้านความรู้ 

สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ 
ประเมิน 

สัดส่วนของ
ประเมินผล 

 1มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและ
ทฤษฎีส าคัญในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน 

 
 

-ทดสอบย่อย  และสอบปลายภาค  ด้วย
แบบทดสอบที่เน้นเรื่องการวัดหลกัการและ
การน าไปใช้ 
-ประเมินจากการท างานและความสามารถ
ในการน าเสนองานและแสดงความคิดเห็น 

8 
/17 

25% 
/30% 

 2. สามารถใช้ความรู้มาอธิบาย
ปรากฏการณ์ที่เกดิขึ้นได้อย่างมีเหตุผล 

10% 

 3. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเบื้องต้น 
ที่เป็นพื้นฐานของการสนทนา และ
สามารถน ามาปรับใช้ในการด าเนิน
ชีวิตได้ 

-ทดสอบย่อยและสอบปลายภาค  ด้วย
แบบทดสอบที่เน้นเรื่องการวัดหลกัการ
ความรู้ ความเข้าใจและการน าไปใช้ 
-ประเมินจากการท างานและความสามารถ
ในการน าเสนองานและแสดงความคิดเห็น 

ตลอดภาค
การศึกษา 

15% 
 

3. ทักษะทางปัญญา 

สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ 
ประเมิน 

สัดส่วนของ
ประเมินผล 

 ความเป็นผู้น าทางปัญญาในการคิด
พัฒนา ง านอย่ า งส ร้ า ง ส ร รค์   มี
วิสัยทัศน์ และการพัฒนาศาสตร์ทาง
ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ รวมทั้งการ
พัฒนาทางวิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม 

   

 สามารถสืบค้น  ข้อมูล วิเคราะห์ ท า
ความเข้าใจ  และน าไปประยุกต์ใช้ได้ 

   

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 

สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ 
ประเมิน 

สัดส่วนของ
ประเมินผล 

 

1. การพัฒนาทักษะการรับรู้ความรู้สึก
ของผู้อื่น  มุมมองเชิงบวก  วุฒิภาวะ
ทางอารมณ์และสังคม 

 
 
 

ตลอดภาค
การศึกษา 
สัปดาห์ที่ 2
ของการจัด
กิจกรรมการ
เรียนการ

สอน   

 
 

10% 
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ 
ประเมิน 

สัดส่วนของ
ประเมินผล 

- - - - - 

 

3. มีความสามารถในการสื่อสารอยา่งมี
ประสิทธิภาพ ทั้งการพูด การเขียน 
และน าเสนอด้วยรูปแบบที่เหมาะสม
ส าหรับบุคคลและกลุ่มที่มีความ
แตกต่างกัน 

- ให้นักศึกษาได้เขียน และได้ถูกตอ้ง โดย
การให้พูดและเขียนให้ถูกต้อง ผ่านการเขียน
ใบงาน รายงาน และการน าเสนองาน   

  

 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน (มคอ.2 หมวด 7 ข้อ 2) 
1. เอกสารและต าราหลัก+ 
1) เอกสารประกอบการบรรยาย วิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  ที่ผู้สอนรวบรวม/เรยีบเรยีง 
 
2. เอกสารและข้อมลูส าคัญ 

1. พระมหาสมพงษ์  สนฺตจิตโฺต. พาเพื่อนฝรั่งเที่ยว, กรุงเทพฯ: บริษัท บี.อี.ซี. คอมมิวนิเคช่ัน, 2553 
2. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. นเรศ สรุสิทธ์ิ. เทคนิคการฝึกพูดภาษาอังกฤษ, กรุงเทพฯ:  บริษัท พี.เอส.เพรส. จ ากัด,2551 
3. มหาวิทยาลัยรามค าแหง. การสนทนาในเรื่องทั่วๆ ไป, กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2545 
4. ส าราญ ค ายิ่ง. Advanced English  Grammar for High  Learners.  กรุงเทพฯ:  ส านักพิมพ์ชุติมาการพิมพ์, 2552 
5. ส าราญ  สมัฤทธิสุวรรณ. The  Art of Conversation  ศิลปะการสนทนา. นนทบุร:ี   ส านักพิมพ์ปัญญาชน. 
6. โอชิ  เมธาชัยกรกูล. Eight  simple  ways to improve  your English  Speaking, กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย. 2555. 
7. E.G. Spaulding in the New Rationalism (New york :Holty, 1918 ). 

 
 
3. เอกสารและข้อมลูแนะน า 
      ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรลี้านช้าง  และห้องสมดุของมหาวทิยาลัยตา่งๆ หรือเว็บไซต ์
 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา (มคอ. 2 หมวด 8 ข้อ 1) 
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยนักศึกษา ได้จดักิจกรรมในการน าแนวคิดและความคดิเห็นจากนักศึกษา ได้ดังนี้ 
 - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผูเ้รียน สอบถามสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข และส่วนท่ีควรเพิม่เตมิให้ดียิ่งขึ้น 
 - แบบประเมินผู้สอน  และแบบประเมินรายวิชา โดยอาจารย์จัดท าขึ้นเป็นไปตามกรอบการประเมินรายวิชาที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดไว้ 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน (มคอ.2 หมวด 8 ข้อ 1) 
    ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ดังนี ้

- ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักศกึษา 
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- แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา  
- ค าร้องเรียนของนักศึกษา 
- สังเขปรายวิชาที่ได้ปรับปรุงแก้ไขให้เข้ากับบริบททางสังคมและเนือ้หาของรายวิชาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 
 

3. การปรับปรุงการสอน (มคอ.2 หมวด 8 ข้อ 1) 
   หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจดักิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนโดยการเข้าอบรมพัฒนาการเรียนการสอนท่ีมหาวิทยาลัยจัดขึ้นเองเทคนิคการสอนในทศวรรษท่ี 21และ
หน่วยงานภายนอก เพื่อปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้ทันสมัยและเหมาะสมกับนักศึกษารุ่นต่อไป 
 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษาในรายวิชา (มคอ.2 หมวด 5 ข้อ 2) 
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวชิา มีการทบทวนผลสัมฤทธ์ิในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรยีนรู้ในรายวิชา ไดจ้าก 
- การสอบถามนักศึกษาโดยภาพรวม 
           - การสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา เช่น คุณภาพของรายงานท่ีมอบหมายให้  
           - ผลสอบของนักศึกษาของรายวิชาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 
 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา (มคอ.2 หมวด 8 ข้อ 4) 
   จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา 
เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี ้
      -ปรับปรุงรายวิชาทุก 5 ปี  หรือตามข้อเสนอแนะและผลทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามข้อ 4  
      -เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผ์ู้สอนหรือเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทีม่ีประสบการณ์ตรงเพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์
ค าศัพท์ค าพูดที่เป็นภาษาอังกฤษหรือความรูเ้พื่อน าไปใช้ในชีวิตและพัฒนาสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
        ลงช่ือ..................................................ผู้จดัท า 

                                                                                     (นายวันชัย    สาริยา) 
              วันท่ี 29 เดือน กรกฎาคม 2558 
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รายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ.3) 

 
 

หลักสูตร  รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์การปกครอง 
 

   

 

รหัสวิชา  : GE 3024 
  ชื่อวิชา  :  ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 
       (English Grammar) 

 
 

 

 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
 

 

 


