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รายละเอียดของรายวิชา 
สถาบันการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา   
 คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา1 
 ED1094 ชื่อรายวิชา       (ไทย)  พื้นฐานการศึกษาภาษาอังกฤษ 
         (อังกฤษ)   Fundamental in English Learning   
 

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

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 - หลักสูตรหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
   เป็นรายวิชาหมวดวิชาเอกภาษาอังกฤษ กลุ่มวิชาภาษา ซึ่งเป็นรายวิชาบังคับเรียนส าหรับหลักสูตรศึกษาศาสตร์บณัฑิต 
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ของ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้อน 
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวทิยาเขตศรีล้านช้าง อ.เมือง  จ.เลย 
 1. นายบรรจบ   โชติชัย* 
 2. นายกิตติพัฒน์  ทาวงศ์ษา* 
 3. นายพลภัทร  อภัยโส* 
 4. นายประดิษฐ์  ศรีโนนยาง 
 5. นายวันชัย  สาริยา 
 ผู้บรรยาย/ผู้รับผิดชอบรายวิชา นายวันชัย  สาริยา 
 
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
 ภาคการศึกษาท่ี 1/2559   ชั้นศึกษาศาสตร์ปีที่ 2  คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre- requisites) (ถ้ามี) 1 
 -ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 1 
           -ไม่มี 
8. สถานที่เรียน1 
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   วิทยาเขตศรีล้านช้าง  อ. เมือง  จ.  เลย 
 - อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 
  
 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด1 
 วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา1 
 1.1.อธิบายแนวคิดเรื่องพ้ืนฐานการศึกษา  บริบทการเรียนรู้  ในชั้นเรียน และในชีวิตประจ าวัน 

1.2.สามารถอธิบายการศึกษาร่วมสมัย  พฤติกรรม จิตวิทยา และการเรียนรู้ต่างๆ  
 1.3.สามารถอธิบายธรรมชาติของการเรียนรู้  และปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้ได้ 
 1.4.สามารถอธิบายการเรียนรู้และการซึมซับจากภาษาท่ีหน่ึงสู่ภาษาท่ีสอง 
 1.5.สามารถประยุกต์ใช้หลักพ้ืนฐานการศึกษาภาษาอังกฤษ พัฒนา การฟัง พูด อ่าน เขียน อาศัยหลักการและวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ 
 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา1 
เพ่ือให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับพ้ืนฐานการศึกษาอังกฤษ ในประเด็นต่างๆ เช่น วิธีการ แนวคิด ทฤษฎี การ

เรียนรู้ ของนักภาษาศาสตร์ เพ่ือน าองค์ความรู้และทฤษฎีเหล่าน้ัน ประยุกต์ใช้ในการศึกษาภาษาอังกฤษ หรือน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น การสื่อสาร หรือกฏเกณฑ์ต่าง ๆ เพ่ือน าไปพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทั้งสี่ด้าน คือ การฟัง การพูด การอ่านและการ
เขียน เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับพ้ืนฐานการศึกษาภาษาอังกฤษในยุคปัจจุบันมากย่ิงข้ึน 

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา1 
พ้ืนฐานการศึกษาภาษาอังกฤษด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์  แนวคิดพ้ืนฐานเรื่องการศึกษา  (บริบทของการเรียน  การ

เรียนในชั้นเรียนและการเรียนในชีวิตประจ าวัน) ทฤษฎีการศึกษาร่วมสมัย (พฤติกรรมนิยม  จิตวิทยาเชิงปริชาน การเรียนรู้เชิง
สร้างสรรค์ด้วยปัญญา  การเรียนรู้เชิงปฏิสัมพันธ์  การเรียนรู้ตามแนวคิดมนุษยนิยม  การเรียนูด้วยการค้นพบ การเรียนรู้แบบใช้
สมองเป็นฐาน  การเรียนรู้ผ่านโครงงานและการแก้ปัญหา การเรียนรู้จากการสะท้อนกลับ ทักษะการคิด  การเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ)  ธรรมชาติของการเรียนรู้ ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้ (ปัจจัยด้านอารมณ์  แรงจูงใจ  ความแตกต่างระหว่างบุคคล  พหุ
ปัญญา  ทักษะและกลยุทธ์การเรียนรู้)  การเรียนรู้และการซึมซับภาษาท่ีหน่ึงและภาษาท่ีสอง 

Fundamental  in English  Learning  through  scientific method.  Introduction  to  learning.  Learning  
contexts.  Learning  theories,  behaviourism,  cognitive phychology, constractivisim, social-interaction  theories,  
humanistic  education,  discovery  learning,  brain-based  learning,  problem-base  learning,  project-based  
learning,  reflective  learning,  thinking skills,  active  learning.  Nature  of  learning:  memory,  comprehension,  
schemata.  Influence  on  learning:  affective  factors,  motivation,  individual  references,  multiple  
intelligence,  learning  styles  and  strategies.  First  and  second  language  acquisition. 
 

2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา1 

หน่วยกิต 
จ านวนชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

บรรยาย 
การฝึกปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง สอนเสริม 

3(3-0-6) 
1บรรยาย  45 ชั่วโมงต่อ

ภาคการศึกษา 
- 

การศึกษาด้วยตนเอง  
90/ภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความต้องการ
ของนักศึกษาเฉพาะราย 

3.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล1 
- อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ  1ชั่วโมงต่อสัปดาห์  (เฉพาะราย/กลุ่มที่ต้องการ) 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา (มคอ.2 หมวด 4) 
1. คุณธรรม  จริยธรรม 
สถานะ ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการ

ประเมินผล 
 2. จรรยาบรรณ

วิชาชีพ  ที่ก าหนด
โดยองค์การวิชาชีพ 
คือ คุรสุภา 

- ก าหนดให้ มีวัฒนธรรมองค์กร ปลูกฝังให้ นักศึกษาแสดงความเคารพ
ครู อาจารย์  และ 
เคารพกันระหว่างรุ่นพ่ีกับรุ่นน้อง 
- สอดแทรกศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ในการสอนทุกรายวิชา โดยให้
ความส าคัญต่อการ 
ตรงต่อเวลา ส่งงานภายในเวลาท่ีก าหนด 
- การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง  
- การจัดกิจกรรมหรือฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน เน้นการแต่งกายถูกต้องตาม
ระเบียบและปฏิบัติตน 
ที่เหมาะสม 
 

- จากการตรงต่อเวลา
ในการเข้าชั้นเรียน 
และการส่งงานตรง
ตามเวลาท่ีก าหนด  
- ประเมินพฤติกรรม 
การมีวินัย ความพร้อม
เพียงในการเข้าร่วม
กิจกรรม 
-  ปริมาณการทุจริต
ในการสอบ สั ง เกต
พ ฤ ติ ก ร ร ม ข อ ง
นักศึกษาในการปฏิบัติ
ตนตามกฎระเบียบ 
แล ะ ข้ อ บั ง คั บ ขอ ง
มหาวิทยาลัย 

 3. มีวินัย ตรงต่อเวลา 
ซื่อสัตย์สุจริต และ
รับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม 

-เช็คชื่อเข้าชั้นเรียน 
-จัดอภิปรายกลุ่ม 
-ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

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

2. ความรู้ 
สถานะ ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการ

ประเมินผล 
 1.การสอนหลาย

รูปแบบในรายวิชา
ตามหลักสูตร  ได้แก่ 

การบรรยาย 
อภิปราย การ
น าเสนอ การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองการเขียน
รายงาน 

 

-มอบหมายใบงานให้ค้นคว้าเรื่อง..................................... 
บรรยาย 
ถาม-ตอบ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
อภิปราย 
การเรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนแบบ Mimd map 
- มอบหมายงานกลุ่มเพ่ือศึกษาข่าวหรือเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนแล้วน ามา
วิเคราะห์สื่อออนไลน์ เช่น Facbookเป็นต้น 
-ซักถามในประเด็นส าคัญ 
 
 

-สอบปลายภาค  ด้วย
แบบทดสอบที่ เ น้ น
เรื่ องการ วัดความรู้
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. การฝึกปฏิบัติ การ
ฝึกงาน การได้ฝึกการ
ท างานเด่ียวและเป็น
กลุ่ม 

- ค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้อง และท าใบงาน - ประเมินจากการ
ค้นคว้าการท างานจาก
ใบงาน 

 3. การศึกษาดูงาน
นอกสถานที่  การเข้า
ร่วมประชุมสัมมนา 
ทั้ ง ใ น แ ล ะ น อ ก
สถานที่ 

สอดแทรกเน้ือหาทางการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

3. ทักษะทางปัญญา 
สถานะ ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการ

ประเมินผล 

 

1.สามารถคิดค้นหา
ข้อเท็จจริง ท าความ
เข้าใจและประเมิน
ข้อมู ล ส า ร สน เท ศ 
แ ล ะ แ น ว คิ ด จ า ก
แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล ที่
ห ล า ก ห ล า ย เ พ่ื อ
น า ม า ใ ช้ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานสอน และ
งานครูร วมทั้ งการ
วินิจ ฉัยผู้ เรียนและ
การวิจัยเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน 

-อภิปรายร่วม โดยอาจารย์ต้ังประเด็นหัวข้อค าถาม 
สอดแทรกเน้ือหากรณีตัวอย่างเข้าช่วยในการเรียนรู้ 

 
 

 

2. สามารถคิ ด
แ ก้ ปั ญ ห า ใ น ก า ร
จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ ที่ มี
ความสลับซับซ้ อน  
เสนอทางออกและ
น าไปสู่การแก้ไขได้
อย่างสร้างสรรค์ 

-อภิปรายร่วม โดยอาจารย์ต้ังประเด็นหัวข้อค าถาม สอดแทรกเน้ือหา
กรณีตัวอย่างเข้าช่วยในการเรียนรู้ 

 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
สถานะ ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการ

ประเมินผล 
 3. มีความสัมพันธ์ที่ดี

กับผู้ เรียน เป็นผู้น า
และผู้ตามที่มีความ
รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ
ส่ ว น ร วม  ทั้ ง ด้ า น
เศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

       สอดแทรกเน้ือหากรณีตัวอย่างเข้าช่วยในการเรียนรู้ในการ
วิเคราะห์ปัญหา เช่น ข่าว วารสาร 
      ท าความเข้าให้เข้าใจ และให้เข้าใจสภาพสังคมที่ต้องเตรียมตัว
ยอมรับการเปลี่ยน โดยให้นักศึกษาน าเสนอปัญหาที่เกิดข้ึน และเสนอ
แนวทางการแก้ไขพัฒนา ในวิธีการที่ใกล้ตัวและอย่างง่ายก่อน ก่อนไปสู่
กกระบวนการที่ใหญ่โดยใช้หลักการทางพระพุทธศาสนาและวิธีการที่มี
เหตุมีผลสนับสนุน 

-ประเมินผลจากการ
ท ารายงานกลุ่ม และ
การรายงานหน้าชั้น
เรียนโดยอาจารย์และ
นักศึกษา 
-พิจารณาจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆ 
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ของนักศึกษา 
5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สถานะ ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการ

ประเมินผล 
- - - - 
 2. ฝึกการน าเสนอ

ผลงานโดยเน้น
ความส าคัญของการ
ใช้ภาษาและ
บุคลิกภาพ 

-การน าวารสารมาศึกษาและการเขียนบทความ   
- เขียนใบงาน ถูกต้องภามหลักภาษา 
สอดแทรกเน้ือหากรณีตัวอย่างเข้าช่วยในการเรียนรู้ในการวิเคราะห์
ปัญหา เช่น ข่าว วารสาร 

 

6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
 

สถานะ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล 

- - - - 
 3. มีความเชี่ยวชาญ

ในการจัดการเรียนรู้
ในวิชาเอกที่จะสอน

อย่างบูรณาการ 

- ให้นักศึกษาได้รู้เรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ท่ีเป็นวิชาเอกได้เรียนรู้
วัฒนธรรมเจ้าของภาษา การท างานเป็นกลุ่ม 

- แบบประเมิน 
ข้อตกลง เกณฑ์ในการ
ให้คะแนน ของการ
เขียนใบงาน รายงาน
ให้ถูกต้อต้องตามหลัก
ภาษา และการเขียน
ใบงานที่ก าหนดข้ึน 

 

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

1     แนะน าตนเอง 
แนะน าสังเขปรายวิชา  สนทนา/
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนะน าการ
เรียนรู้การปฏิบัติตนและการวัด
ประเมินผล 

 
 

3 
-น าสวดมนต์ก่อนเข้าเรียน 
-บรรยายโดยใช้งานน าเสนอพาวเวอร์
พ้อยท์ 
-เอกสารประกอบการสอน 
-ซักถามประเด็นเน้ือเรื่องความรู้เบื้องต้น
เก่ียวกับพ้ืนฐานการศึกษาภาษาอังกฤษ 
-ให้นักศึกษาสรุปเกี่ยวกับภาษาอังกฤษมี
ความส าคัญอย่างไรกับชีวิตประจ าวัน โดย
ภาพรวม 

นายวันชัย 
สาริยา 

2 - ภาษาและสมอง 
 -บริเวณของสมองคือ บริเวณสั่งงาน, 
บริเวณ  รู้สึกทั่วไป, 
 และบริเวณรู้สึกเฉพาะ 
-หน้าท่ีของสมองคือ กิจกรรมสั่งงาน
และกิจกรรมรู้สึก 

3 -น าสวดมนต์ก่อนเข้าเรียน 
-บรรยายโดยใช้งานน าเสนอพาวเวอร์
พ้อยท์ 
-เอกสารประกอบการสอน 
- ภาษาและสมอง 
 -บริเวณของสมองคือ บริเวณสั่งงาน, 

นายวันชัย 
สาริยา 
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 บริเวณ  รู้สึกทั่วไป, 
 และบริเวณรู้สึกเฉพาะ 
-หน้าท่ีของสมองคือ กิจกรรมสั่งงานและ
กิจกรรมรู้สึก 

3 ลักษณะหลายหลากของภาษา 
        -ภาษามาตรฐานหรือภาษากลาง 
        -ภาษา Black  English  

3 -น าสวดมนต์ก่อนเข้าเรียน 
-ต้ังค าถามเกี่ยวกับ ลักษณะหลายหลาก
ของภาษา 
 -ภาษามาตรฐานหรือภาษากลาง 
 -ภาษา Black  English -ให้นักศึกษาสรุป
ตามเน้ือหาเป็นใบงาน 

นายวันชัย 
สาริยา 

4 การรับรูภ้าษา 
  -ข้ันการรับรู้ภาษา, ข้ันออกเสียงเล่น 
     ข้ันออกเสียงอ้อแอ้ 
    ข้ันพูดพยางค์เดียว, ข้ันพูดสองค า,                 
    ข้ันพูดประสมบูรณ์ 
   -ความเชื่อเรื่องการรับรูภ้าษาของเด็ก 

3 -น าสวดมนต์ก่อนเข้าเรียน 
-ต้ังประเด็นซักถามโดยยกตัวอย่าง การ
รับรู้ภาษา 
  -ข้ันการรับรู้ภาษา, ข้ันออกเสียงเล่น 
     ข้ันออกเสียงอ้อแอ้ 
    ข้ันพูดพยางค์เดียว, ข้ันพูดสองค า,                 
    ข้ันพูดประสมบูรณ์ 
   -ความเชื่อเรื่องการรับรูภ้าษาของเด็กให้
นักศึกษาสรุปตามเน้ือหาเป็นใบงาน 

นายวันชัย 
สาริยา 

5 จิตวิทยากับการศึกษาภาษาอังกฤษ 
        -จากจิตวิทยาสู่การศึกษา 
        -จิตวิทยากับผู้เรียน 
        -จิตวิทยากับผู้สอน 
       - ทฤษฎีบ่อเกิดความรู้  

3 -สวดมนต์ก่อนเข้าเรียน 
-อธิบายการ  จิตวิทยากับการศึกษา
ภาษาอังกฤษ 
        -จากจิตวิทยาสู่การศึกษา 
        -จิตวิทยากับผู้เรียน 
        -จิตวิทยากับผู้สอน 
       - ทฤษฎีบ่อเกิดความรู้ 
-ให้นักศึกษาสรุปตามเน้ือหาเป็นใบงาน  

นายวันชัย 
สาริยา 

6 ปัจจัยเสริมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 
 -บทบาทของปัจจัยเสริมการเรียนการ
สอน 
 -อิทธิพลของกลุ่มเพ่ือน, ครู และ
สิ่งแวดล้อม 
      -ปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียน 

3 -สวดมนต์ก่อนเข้าเรียน 
-อธิบายน าเข้าเน้ือหา ปัจจัยเสริมการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ 
 -บทบาทของปัจจัยเสริมการเรียนการ
สอน 
 -อิ ท ธิพ ลของ กลุ่ ม เ พ่ื อน ,  ค รู  แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 
      -ปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียน 

นายวันชัย 
สาริยา 

7 ปรัชญากับการศึกษา 
          -ปรัชญาท่ัวไป    
          -ปรัชญาการศึกษา 

3 -สวดมนต์ก่อนเข้าเรียน 
-น าเสนอปรัชญากับการศึกษา 
          -ปรัชญาท่ัวไป    
          -ปรัชญาการศึกษา 

นายวันชัย 
สาริยา 
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8 ปรัชญาการศึกษาร่วมสมัย 
    -มโนคตินิยม (Idealism) 
    -ประจักษ์นิยม (Realism) 
 

3 -สวดมนต์ก่อนเข้าเรียน 
- อาจารย์บรรยายน าเข้าเน้ือหาในคาบ 
ให้นักศึกษาสืบค้นจากอินเทอเน็ต เขียนใบ
งานสรุปตามหัวที่จับสลากแบ่งหัวข้อ
ค้นคว้า 

นายวันชัย 
สาริยา 

9             สอบกลางภาค 
10 ปรัชญาการศึกษาร่วมสมัย 

-ประสบการณ์นิยม (Pragmatism) 
 -อัตภาวะนิยม (Existentialism) 

3 -สวดมนต์ก่อนเข้าเรียน 
-ให้นักศึกษาสืบค้น ปรัชญาการศึกษาร่วม
สมัย 
-ประสบการณ์นิยม (Pragmatism) 
 -อัตภาวะนิยม (Existentialism) 

นายวันชัย 
สาริยา 

11 ทฤษฎีการศึกษาร่วมสมัย 
     -ทฤษฎีการศึกษาตะวันตก 
     -การแสวงหาปรัชญาการศึกษาไทย 

3 -สวดมนต์ก่อนเข้าเรียน 
-นักศึกษาน าเสนองานที่ให้ค้นคว้า  
-สรุปเน้ือหาโดยภาพรวม แสดงความ
คิดเห็นทฤษฎีการศึกษาร่วมสมัย 
     -ทฤษฎีการศึกษาตะวันตก 
     -การแสวงหาปรัชญาการศึกษาไทย 

นายวันชัย 
สาริยา 

12 ประวัติการศึกษาตะวันตก 
สมัยโบราณ   สมัยกลาง  สมัยฟ้ืนฟู
ศิลปวิทยาการและปฏิรูปศาสนา และ 
สมัยใหม่ 

3 -น าสวดมนต์ก่อนเข้าเรียน 
-ต้ังประเด็นค าถามจากเน้ือหา ให้ศึกษา
จากเอกสาร และอภิปรายร่วมกัน ให้
นักศึกษาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง
เป็นรายบุคคล 
-สรุปเป็นใบงานของตัวเองน าส่งภายใน
คาบ 

นายวันชัย 
สาริยา 

13 วิธีการทางวิทยาศาสตร์กับการศึกษา 
   -วิธีการทางวิทยาศาสตร์และ
พัฒนาการการคิด 
   -หลักสูตรกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
   -การเรียนการสอนและการวิจัย 

3 
 
 
 
 

 

-สวดมนต์ก่อนเข้าเรียน 
-ต้ังประเด็นค าถามจากเน้ือหา 
-ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มน าเสนองานพร้อม
สรุปตามเน้ือหา 
-ใบงาน 
-นักศึกษาอภิปรายร่วมกัน  
 

นายวันชัย 
สาริยา 

14 ความก้าวหน้าและเทคโนโลยแีละ
นวัตกรรมทางการศึกษา 
-แนวคิด, การขยายตัว, สื่อมวลชน, 
การศึกษาตามเอกภาพและการศึกษา
มวลชน 

 

3 -สวดมนต์ก่อนเข้าเรียน 
-ต้ังประเด็นค าถามจากเน้ือหา 
-ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มน าเสนองานพร้อม
สรุปตามเน้ือหาท าเป็นใบงาน 
-นักศึกษาร่วมการอภิปรายเน้ือหาที่ท าเป็น
ใบงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น   

นายวันชัย 
สาริยา 

15 การศึกษาร่วมสมัย 
-การศึกษาตลอดชีวิต     
-การศึกษาตามอัธยาศัย 

 

3 -สวดมนต์ก่อนเข้าเรียน 
-ซักถามประเด็นเปรียบเทียบข้อแตกต่าง 
-ท าเป็นใบงาน  
-นักศึ กษ าร่ วมการอภิ ป ร าย อ ธิบ าย  

นายวันชัย 
สาริยา 
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การศึกษาร่วมสมัย 
-การศึกษาตลอดชีวิต     
-การศึกษาตามอัธยาศัย 

16  - การศึกษานอกระบบโรงเรียน 
 - การศึกษาระบบเปิด 

สรุปทบทวนบทเรียนก่อนสอบ 

3 -น าสวดมนต์ก่อนเข้าเรียน 
-ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มค้นคว้า น าเสนอ       
- การศึกษานอกระบบโรงเรียน 
- การศึกษาระบบเปิด 
 
 

นายวันชัย 
สาริยา 

17 สอบวัดผลปลายภาค 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
1. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ 
ประเมิน 

สัดส่วนของ
ประเมินผล 

 2. จรรยาบรรณวิชาชีพ  ที่ก าหนดโดย
องค์การวิชาชีพ คือ คุรสุภา 

- จากการตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน 
และการส่งงานตรงตามเวลาท่ีก าหนด  
- ประเมินพฤติกรรม การมีวินัย ความพร้อม
เพียงในการเข้าร่วมกิจกรรม 
-  ปริมาณการทุจริตในการสอบ สังเกต
พฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตนตาม
กฎระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

สัปดาห์ที2่-
3 

10% 

 2. มีวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต 
และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

-สังเกตพฤติกรรมการเข้าเรียนและส่งงานที่
ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรง
เวลาจากระยะเวลาก าหนดส่งงาน (ตาม
ข้อตกลงเบื้องต้นก่อนเรียน) 

2. ด้านความรู้ 

สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ 
ประเมิน 

สัดส่วนของ
ประเมินผล 

 1.การสอนหลายรูปแบบในรายวิชา
ตามหลักสูตร ได้แก่ การบรรยาย 
อภิปราย การน าเสนอ การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองการเขียนรายงาน 
 

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

8 
/17 

25% 
/30% 

 2. การฝึกปฏิบัติ การฝึกงาน การได้
ฝึกการท างานเด่ียวและเป็นกลุ่ม 

10% 

 3. การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การ
เข้าร่วมประชุมสัมมนา ทั้งในและนอก
สถานที ่

-ทดสอบย่อยและสอบปลายภาค  ด้วย
แบบทดสอบที่เน้นเรื่องการวัดหลักการ
ความรู้ ความเข้าใจและการน าไปใช้ 
-ประเมินจากการท างานและความสามารถ

ตลอดภาค
การศึกษา 

15% 
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ในการน าเสนองานและแสดงความคิดเห็น 
3. ทักษะทางปัญญา 

สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ 
ประเมิน 

สัดส่วนของ
ประเมินผล 

 1.สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ท า
ค วาม เ ข้ า ใ จแล ะประ เมิ น ข้อมู ล
ส า ร ส น เ ท ศ  แ ล ะ แ น ว คิ ด จ า ก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายเพ่ือน ามาใช้
ในการปฏิบัติการสอน  และงานครู
รวมทั้งการวินิจฉัยผู้เรียนและการวิจัย
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

   

 2. สามารถคิดแก้ปัญหาในการจัดการ
เรียนรู้ที่มีความสลับซับซ้อน เสนอ
ทางออกและน าไปสู่การแก้ไขได้อย่าง
สร้างสรรค์ 

   

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ 
ประเมิน 

สัดส่วนของ
ประเมินผล 

 

3. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน เป็น
ผู้น าและผู้ตามที่มีความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 

ตลอดภาค
การศึกษา 
สัปดาห์ที่ 2
ของการจัด
กิจกรรมการ
เรียนการ

สอน   
 

 
 

10% 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ 
ประเมิน 

สัดส่วนของ
ประเมินผล 

 

1. ฝึกการน าเสนอผลงานโดยเน้น
ความส าคัญของการใช้ภาษาและ
บุคลิกภาพ 

- ให้นักศึกษาได้เขียน และได้ถูกต้อง โดย
การให้พูดและเขียนให้ถูกต้อง ผ่านการเขียน
ใบงาน รายงาน และการน าเสนองาน   

  

6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 

สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ 
ประเมิน 

สัดส่วนของ
ประเมินผล 

 
3. มีความเชี่ยวชาญในการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาเอก ที่จะสอนอย่างบูรณา
การ 

- ให้นักศึกษาได้เขียน และได้ถูกต้อง โดย
การให้พูดและเขียนให้ถูกต้อง ผ่านการ
เขียนใบงาน รายงาน และการน าเสนองาน   
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน (มคอ.2 หมวด 7 ข้อ 2) 
1. เอกสารและต าราหลัก+ 
1) เอกสารประกอบการบรรยาย วิชาพ้ืนฐานการศึกษาภาษาอังกฤษ  ที่ผู้สอนรวบรวม/เรียบเรียง 
 
2. เอกสารและขอ้มูลส าคัญ 

1. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, พ้ืนฐานการศึกษาเล่มที่ 1 หน่วยที่ 1 – 10,  กรุงเทพมหานคร ; ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545 

2. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, พ้ืนฐานการศึกษาเล่มที่ 2 หน่วยที่ 11-15, กรุงเทพมหานคร ; ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545 

3. อุดม วโรตม์สิกขดิตถ์, ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับภาษา, กรุงเทพมหานคร; ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2545 
       4. พระมหาสมพงษ์  สนฺตจิตฺโต, พาเพ่ือนฝรั่งเท่ียว, กรุงเทพมหานคร; บริษัท บี.อี.ซี  คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด, 2553 
       5. ผศ.ดร. นเรศ  สุรสิทธ์ิ,  เทคนิคการฝึกพูดภาษาอังกฤษ,  กรุงเทพมหานคร; บริษัท อี,เอส. เพรส จ ากัด, 2551 
       6. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน, กรุงเทพมหานคร;  ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  
2543 
       7. มหาวิทยาลัยรามค าแหง, การสนทนาในเรื่องทั่วๆ ไป, กรุงเทพมหานคร; ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2545 

 

 
3.ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ , เว็บไซด์   -  

http:// en.wikipedia.org/wiki/Brain 
http://www.webmd. Com/brain/picture-of-the-brain 
http://www.en.wikipedia.org/wiki/Philosophy_of_education 

 
4. เอกสารและขอ้มูลแนะน า 
      ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง  และห้องสมุดของมหาวิทยาลัยต่างๆ  
 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา (มคอ. 2 หมวด 8 ข้อ 1) 
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ี ท่ีจัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและความคิดเห็นจากนักศึกษา ได้ดังน้ี 
 - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน สอบถามสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข และส่วนที่ควรเพ่ิมเติมให้ดีย่ิงข้ึน 
 - แบบประเมินผู้สอน  และแบบประเมินรายวิชา โดยอาจารย์จัดท าข้ึนเป็นไปตามกรอบการประเมินรายวิชาท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนดไว้ 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน (มคอ.2 หมวด 8 ข้อ 1) 
    ในการเก็บข้อมูลเพ่ือประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ดังน้ี 

- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา 
- แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา  
- ค าร้องเรียนของนักศึกษา 
- สังเขปรายวิชาท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขให้เข้ากับบริบททางสังคมและเน้ือหาของรายวิชาพ้ืนฐานการศึกษาภาษาอังกฤษ 
 

http://wirotephilosophy.blogspot.com/
http://www.webmd/
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3. การปรับปรุงการสอน (มคอ.2 หมวด 8 ข้อ 1) 
   หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนโดยการเข้าอบรมพัฒนาการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยจัดข้ึนเองเทคนิคการสอนในทศวรรษที่ 21และ
หน่วยงานภายนอก เพ่ือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้ทันสมัยและเหมาะสมกับนักศึกษารุ่นต่อไป 
 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา (มคอ.2 หมวด 5 ข้อ 2) 
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทบทวนผลสัมฤทธ์ิในรายหัวข้อ ตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรู้ในรายวิชา ได้จาก 
- การสอบถามนักศึกษาโดยภาพรวม 
           - การสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา เช่น คุณภาพของรายงานที่มอบหมายให้  
           - ผลสอบของนักศึกษาของรายวิชาพ้ืนฐานการศึกษาภาษาอังกฤษ 
 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา (มคอ.2 หมวด 8 ข้อ 4) 
   จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา 
เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังน้ี 
      -ปรับปรงุรายวิชาทุก 5 ปี  หรือตามข้อเสนอแนะและผลทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามข้อ 4  
      -เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผูส้อนหรือเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงเพ่ือให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์
ค าศัพท์ค าพูดที่เป็นภาษาอังกฤษหรือความรู้เพ่ือน าไปใช้ในชีวิตและพัฒนาสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
        ลงชื่อ..................................................ผู้จัดท า 

                                                                                     (นายวันชัย    สาริยา) 
              วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม 2559 
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หลักสูตร  ศึกษาศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ 
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