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รายละเอียดของรายวิชา 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา1      มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา1  วิทยาเขตศรีล้านช้าง 
 -คณะศึกษาศาสตร์   สาขาการสอนภาษาอังกฤษ 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา1 
 ED1086  ชื่อรายวิชา        (ไทย)        ภาษาอังกฤษส าหรับครู 
       (อังกฤษ)   English for Teachers 
2. จ านวนหน่วยกิต1 
                      3 หน่วยกิต (3-0-6) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา1 
        -ศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาการสอนภาษาอังกฤษ  (กลุ่มวิชาภาษา) 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน1 
      นายกิตติพัฒน์  ทาวงศษ์า  
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน1 
       ภาคการศึกษาท่ี 1/2559  ชั้นศึกษาศาสตร์ปีที่ 4 สาขาการสอนภาษาอังกฤษ  

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre- requisites) (ถ้ามี) 1           -ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 1           -ไม่มี 

8. สถานที่เรียน1 
      มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีล้านช้าง อ.เมืองเลย จ.เลย อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด1 
     31 พฤษภาคม 2559 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา1 

1.1 อธิบายความหมายของค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับครูและใช้ได้อย่างถูกต้องตรงตามสถานการณ์ 
1.2 อธิบายความหมายเทคนิคเสริมการเรียนรู้ (Scaffolding) และประยุกต์เข้าสู่กิจกรรมการสอนได้ 
1.3 มีทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน สามารถน าเสนอแนวคิดจากการระดมสมอง 
1.4 มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา1 
การศึกษาค าศัพท์ที่ใช้ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ แนวคิดและเทคนิคในการควบคุมห้องเรียน การใช้เทคนิคการ

เสริมการเรียนรู้ (Scaffolding) เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนได้ค้นพบความสามารถที่ซ่อนภายใน เป็นพื้นฐานอันส าคัญต่อครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือน าไปสู่การประยุกต์ บูรณาการ แนวคิด ทฤษฎีวิธีและกลยุทธ์การสอนภาษาอังกฤษในทักษะต่างๆกับสาระ
การเรียนรู้อ่ืนอันส่งผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีคุณค่าและเป็นแนวทางในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการ
สอนในรายวิชาอ่ืนได้ 

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา1 
 บทบาทหน้าที่ครูสอนภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเพ่ือความมุ่งหมายเฉพาะทาง สมรรถนะภาษาอังกฤษส าหรับครูสอน

ภาษาอังกฤษ วิเคราะห์ศัพท์และส านวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในชั้นเรียน การออกค าสั่ง การควบคุมชั้นเรียน ฯลฯ การใช้เทคนิคเสริม
การเรียนรู้ (Scaffolding) โต้ตอบ การเชื่อมโยงความรู้ให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ  
 Roles and duties of English teacher, English for specific purposes, teachers’ English competency, 
analysis of words and idioms used for giving orders, control of classroom, etc. Use of a scaffolding technique 
of learning, questions and response to questions, knowledge linking as a bridge to efficient use of English in 
learning and teaching activities. 

 
 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

หน่วยกิต 
จ านวนชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

บรรยาย การฝึกปฏิบัติ/ 
งานภาคสนาม/ 

การฝึกงาน 

การศึกษาด้วย
ตนเอง 

สอนเสริม 

 
3(3-0-6) 

บรรยาย  48 
ชั่วโมงต่อ
ภาค
การศึกษา 

ไม่มีการฝึกปฏิบัติ การศึกษาด้วย
ตนเอง  6 
ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ 

สอนเสริมตามความต้องการของนักศึกษา
เฉพาะรายที่ต้องการ 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล1 
   อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ  4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  (เฉพาะราย/กลุ่มที่
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ต้องการ)  
รายวิชา อาจารย์ผู้สอน วัน เวลา ที่ให้

ค าปรึกษา 
สถานที่หรือ
หมายเลขห้อง 

หมายเลข
โทรศัพท์ของ
อาจารย์ 

E-mail ของ
อาจารย์ผู้สอน 

จ านวนชั่วโมง
ต่อสัปดาห์ที่ให้
ค าปรึกษา 

ภาษาอังกฤษ 
ส าหรับครู 

นายกิตติพัฒน์ 
ทาวงศ์ษา 

พุธ 
13.00-16.00 
น. 

ห้อง 311 
อาคารหอสมุด 

091-0648429 Kittiphat2016 
@gmail.com 

 3 ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

    
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม  จริยธรรม  
สถานะ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1. คุณธรรมจริยธรรม
จริยธรรมส าหรับครู 

-บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเก่ียว
คุณธรรม จริยธรรมส าหรับครูในปัจจุบัน 
-อภิปรายกลุ่ม 
-ให้นักศึกษาเสนอและรวมกลุ่มท างานเกี่ยวกับ
คุณธรรม  จริยธรรมส าหรับครู 

-พฤติกรรมการเข้าเรียนและส่งงาน
ที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้
และตรงเวลา 
-ประเมินผลการศึกษาจากการ
ท างานกลุ่ม 

 

2. จรรยาบรรณวิชาชีพ 
ที่ก าหนดโดยองค์การ
วิชาชีพ 
 

-บรรยายพร้อมยกตัวอย่างจรรยาบรรณวิชาชีพ
คร ู
-อภิปรายกลุ่ม 
-ให้นักศึกษาเสนอและรวมกลุ่มท างานเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

-พฤติกรรมการเข้าเรียนและส่งงาน
ที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้
และตรงเวลา 
-ประเมินผลการศึกษาจากการ
ท างานกลุ่ม 

 

มีวินัย ตรงต่อเวลา 
ซื่อสัตย์สุจริต  

การจัดกิจกรรมหรือฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน เน้นการ
แต่งกายถูกต้องตามระเบียบและ  ปฏิบัติตนที่
เหมาะสม 

-สังเกตจากพฤติกรรมการเข้าชั้น
เรียน และการส่งงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
มีความรับผิดชอบเพ่ือ
สร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ 

การจัดกิจกรรมหรือฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน เน้นการ
แต่งกายถูกต้องตามระเบียบและ  ปฏิบัติตนที่
เหมาะสม 

-สังเกตจากพฤติกรรมการเข้าชั้น
เรียน และการส่งงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

  
2. ความรู้1 
สถานะ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 
1. บูรณาการความรู้วิชาชีพครูให้
ครอบคลุมเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
ของคุรุสภา 

บรรยาย  อภิปรายเกี่ยวกับค าศัพท์ที่ใช้ใน
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เทคนิคการ
เสริมการเรียนรู้ (Scaffolding) การระดม
สมองเพ่ือวิเคราะห์ทฤษฎีสู่การออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

 

 
2. บูรณาการระหว่างวิชาชีพครู
กับวิชาเฉพาะให้ครอบคลุมด้าน 

-การอภิปราย วิพากษ์ทฤษฎี
การสอนทักษะต่างๆ 
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หลักการและทฤษฎีส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา จิตวิทยาครู การ
พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้
การจัดการชั้นเรียน นวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวัด
ประเมินผลทางการศึกษา 

การน าเสนอผลงานกลุ่ม 
 

-ประเมินจากการท างานและ
ความสามารถในการน าเสนอ
งานน าไปใช้ 
-ประเมินจากการท างานและ
ความสามารถในการน าเสนอ
งาน 

  
3. ทักษะทางปัญญา       
สถานะ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1. สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง 
ท าความเข้าใจและประเมินข้อมูล
สารสนเทศและแนวคิดจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายเพ่ือ
น ามาใช้ในการปฏิบัติการสอน
และงานครูรวมทั้งการวินิจฉัย
ผู้เรียนรวมทั้งการพัฒนาผู้เรียน 

-การบรรยายภาพรวมของการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ี 2  
-การศึกษากรณีตัวอย่างจากอินเตอร์เน็ต
เกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาท่ี 2 ทั้งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ 
-นักศึกษาท างานกลุ่ม วิเคราะห์และระดม
สมองเพ่ือแสดงความคิดเห็นต่อกรณีศึกษาที่
ได้รับชม 

-ประเมินผลจากการแสดงความ
คิดเห็น 
-สังเกตพฤติกรรมการวิเคราะห์
งานและการร่วมงานกลุ่มในการ
ท างาน 

 

2. การแสวงหาความรู้ การสรุป 
การตีความ การวิเคราะห์ การ
สังเคราะห์และการประเมินค่า 
โดยเน้นการบูรณาการและการ
เชื่อมโยงสู่สังคม 

-บรรยายการใช้เทคนิคเสริมการเรียนรู้ 
(Scaffolding)  
-นักศึกษาท างานกลุ่ม ค้นคว้าหากรณี
ตัวอย่างในการใช้เทคนิคเสริมการเรียนรู้ 
(Scaffolding) ที่ได้มีการน ามาใช้จริงใน
ห้องเรียน 
-รายงานผลการเรียนรู้ 

-ประเมินผลจากการน าเสนอ
งาน 
-ประเมินการน าเสนองาน 
 -สังเกตพฤติกรรมการวิเคราะห์
งานและการร่วมงานกลุ่มในการ
ท างาน 

 

3.มีความเป็นผู้น าทางปัญญาใน
การคิดพัฒนาการจัดการเรียนรู้
อย่างสร้างสรรค์และมีวิสัยทัศน์ 

-สังเกตจากการท ากิจกรรม เสริมความเป็น
ครู หรือกิจกรรมระหว่างเรียน 
ความสามารถในการใช้ทักษะและการ
แสดงออก 

-ประเมินผลจากการสักเกต 
ระหว่างการท ากิจกรรมต่างๆ 

  
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
สถานะ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1. มีภาวะผู้น า มีความคิดริเริ่มใน
การวิเคราะห์ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเอง
และของกลุ่ม 

-จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
-ปฏิบัติกิจกรรมเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 
-การน าเสนอผลงานรายกลุ่มในการท างาน 

-ประเมินจากงานที่น าเสนอและ
พฤติกรรมการท างานเป็นกลุ่ม 
-การน าเสนอผลงาน 
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2.  ตระหนักในความแตกต่าง
ห ล า ก ห ล า ย ท า ง สั ง ค ม แ ล ะ
วัฒนธรรม สามารถท างานร่วมกับ 
ผู้อื่นได้ด ี

-จัดกิจกรรมกลุ่ม น าเสนองานตามหัวข้อ
ทางวัฒนธรรม ทางภาษาของแต่ละท้องที่ 
ให้ดูความเหมือนและความต่าง พร้อมทั้งให้
ค าแนะน าในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้ง
ภายในมหาวิทยาลัยและภายนอก 

-ประเมินจากการจัดให้มีรายวิชา
ฝึกงาน ฝึกภาคสนาม ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

 
3. การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี การ
แก้ปัญหาภายในกลุ่มและระหว่าง
กลุ่มอย่างสร้างสรรค์ 

-จัดกิจกรรมกลุ่มเพ่ือระดมสมองในการ
วิเคราะห์กรณีศึกษา 

-ประเมินจากการน าเสนองาน
และพฤติกรรมการท างานเป็น
กลุม่ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
สถานะ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1. มีความไวในการวิเคราะห์และ
เข้าใจข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับจาก
ผู้เรียนอย่างรวดเร็ว ทั้งที่เป็น
ตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ 
ภาษาพูดหรือภาษาเขียน 

-การศึกษากรณีตัวอย่างจากอินเตอร์เน็ต
และออกแบบการสอนผ่านสื่อสารสนเทศ 
-น าเสนอผลงานผ่านสื่อสารสนเทศ 

-การน าเสนอผลงานกลุ่ม 
-การสังเกตพฤติกรรมการท างาน
เป็นกลุ่ม 

 

2. มีความสามารถในการใช้ดุลย
พินิจที่ดีในการประมวลผลแปล
ความหมายและเลือกใช้ข้อมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับวิชาที่สอน 
และงานครูที่รับผิดชอบที่ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดี 

-การเลือกใช้สื่อสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับ
การสอนภาษาอังกฤษในแต่ละระดับชั้น 
-การอภิปรายข้อดีข้อเสียของการใช้สื่อ
สารสนเทศ 

-การอภิปรายรายบุคคลและการ
อภิปรายกลุ่ม 
-การน าเสนอแนวคิดที่
สร้างสรรค์ 

 

3. มีความสามารถในการสื่อสาร 
อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดการ
เขียนและน าเสนอด้วยรูปแบบที่
เหมาะสมส าหรับบุคคลและกลุ่มที่
มีความแตกต่างกัน 

-การอภิปราย ในหัวข้อการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้การเสริมความรู้ (Scaffolding) 
-การจัดท ารายงานการค้นคว้าข้อมูล 

-ประเมินการน าเสนอ รูปแบบ 
การล าดับหัวเรื่อง การใช้ภาษา
และความคิดสร้างสรรค์ 
-ประเมินรูปเล่มรายงานที่
รูปแบบถูกต้อง เนื้อหาครบถ้วน
สมบูรณ์ 

         
 

6. ทักษะการจัดการเรียนรู้ 
สถานะ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1.มีความเชี่ยวชาญในการจัดการ
เรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้ง
รูปแบบที่เป็นทางการ        
(Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-
formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ 

(1) การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา เข้าค่าย
คุณธรรม ค่ายปฏิบัติธรรมต่างๆ 

 

-ประเมินผลจากการวัดและ
ประเมินจากสังเกตพฤติกรรม 
กิริยา มารยาท 
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(Informal)  อย่างสร้างสรรค์ 

 

2. มีความเชี่ยวชาญในการจัดการ
เรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่หลากหลาย 
ทั้งผู้เรียนที่ม ี ความสามารถพิเศษ 
ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง 
และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ
อย่างมีนวัตกรรม  

2. การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู 
เป็นรายปีตลอดหลักสูตร   

-ประเมินผลจากการวัดและ
ประเมินจากการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็น
รายปีตลอดหลักสูตร 

 

3.มีความเชี่ยวชาญในการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาเอกท่ีจะสอนอย่าง
บูรณาการ   

3.การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก่อน
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

-ประเมินจากผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูก่อน
ปฏิบัติการสอน 

 
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ /รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้ ผู้สอน 

1 1. บทบาทและหน้าที่ครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ 
2. สมรรถนะของครูภาษาอังกฤษ 
3. จริยธรรมส าหรับครู 
 
 

3 -การดูวีดีทัศน์เรื่องคุณธรรมจริยธรรมส าหรับคร ู
-บรรยายเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และ
สมรรถนะของครูสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ Power 
Point และเอกสารประกอบการบรรยาย 
-ซักถามข้อสงสัย 
-ผู้สอนและผู้เรียนช่วยกัน สรุปความรู้ร่วมกัน 

นายกิตติพัฒน์   
ทาวงศ์ษา 

2 1. แนวทางการสอนภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาท่ี 2  
2. ปัญหาในการสอนภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาท่ี 2 ในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ 
 
 

3 -บรรยายโดยใช้ Power point เอกสาร
ประกอบการสอน  
-ดูวีดีทัศน์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในประเทศกลุ่มอาเซียน 
-ซักถามประเด็นสงสัย 
-จัดกลุ่มเพ่ือศึกษาการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในต่างประเทศ 

นายกิตติพัฒน์   
ทาวงศ์ษา 

3 1. น าเสนองานกลุ่ม  
 

3 -การน าเสนองานกลุ่ม 
-ซักถามข้อสงสัย 
-ผู้สอนอธิบายเพิ่มเติม 

นายกิตติพัฒน์   
ทาวงศ์ษา 

4 1. ค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับ
การเขียนออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ 
2. การออกแบบการจัดการเรียนรู้

3 -บรรยายโดยใช้ Power point และเอกสาร
ประกอบการสอน 
-ซักถามประเด็นสงสัยและวิเคราะห์ปัญหาการสอน
ในชั้นเรียนจากกรณีตัวอย่าง 

นายกิตติพัฒน์   
ทาวงศ์ษา 



 มคอ.3 ED1086 ภาษาอังกฤษส าหรับครู ภาคเรียนที่ 1 ปี 2559  

8 
 

เป็นภาษาอังกฤษ 

5 1. การประเมินผลการเรียนรู้ 
2. ค าศัพท์ที่ใช้ในการประเมินผล
การเรียนรู้ 

3 -บรรยายโดยใช้ Power point และเอกสาร
ประกอบการสอน 
-ซักถามข้อสงสัย 
-แบง่กลุ่มเพ่ือออกแบบการประเมินผลการเรียนรู้ 

นายกิตติพัฒน์   
ทาวงศ์ษา 

6 1. การน าเสนองานกลุ่ม 3 -น าเสนองานกลุ่ม 
-เพ่ือนๆร่วมการอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับรูปแบบต่างๆที่น าเสนอ  
-ผู้สอนสรุปรูปแบบที่แต่ละกลุ่มน าเสนอ 

นายกิตติพัฒน์   
ทาวงศ์ษา 

7 1.ทดสอบย่อย เรื่อง ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษในการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ 

3 -ท าแบบทดสอบ นายกิตติพัฒน์   
ทาวงศ์ษา 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ /รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้ ผู้สอน 

8 1. เทคนิคการควบคุมห้องเรียน 
2. ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ใน
การควบคุมห้องเรียน 
3. การจัดการเรียนรู้ในแต่ละช่วง
วัย 

3 -บรรยายโดยใช้ Power point และเอกสาร
ประกอบการสอน 
-ดูวีดีทัศน์กรณีตัวอย่างในการควบคุมห้องเรียน 
-ซักถามข้อสงสัย 

นายกิตติพัฒน์   
ทาวงศ์ษา 

9 1. เทคนิคการเสริมการเรียนรู้ 
(Scaffolding) 

3 -บรรยายโดยใช้ Power point และเอกสาร
ประกอบการสอน 
-ซักถามข้อสงสัย 
-มอบหมายงานกลุ่มให้ศึกษาและน าเสนอการกรณี
ตัวอย่างในการใช้เทคนิค Scaffolding ในห้องเรียน 

นายกิตติพัฒน์   
ทาวงศ์ษา 

10 1. น าเสนองานกลุ่ม 3 -น าเสนองานกลุ่ม 
-ซักถามประเด็นสงสัย 
-ผู้สอนสรุปรูปแบบที่แต่ละกลุ่มน าเสนอและอธิบาย
เพ่ิมเติม    

นายกิตติพัฒน์   
ทาวงศ์ษา 
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1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ /รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้ ผู้สอน 

11 1. การอ่านและวิเคราะห์บทความ
ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียน
การสอนในระดับประถม 
 

3 -บรรยายโดยใช้ Power point และเอกสาร
ประกอบการสอน 
-ซักถามข้อสงสัย 
-มอบหมายงานกลุ่มให้ระดมสมองเพ่ือวิเคราะห์
การจัดการเรียนการสอนในบทความภาษาอังกฤษ
ที่ได้รับมอบหมาย และเตรียมการน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ 

นายกิตติพัฒน์   
ทาวงศ์ษา 

12 1. การน าเสนอหน้าชั้นเรียน 3 -น าเสนอผลการวิเคราะห์ 
-ซักถามประเด็นสงสัย 
-ผู้สอนสรุปและอธิบายเพ่ิมเติม    

นายกิตติพัฒน์   
ทาวงศ์ษา 

13 1. การอ่านและวิเคราะห์บทความ
ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียน
การสอนในระดับมัธยมศึกษา 
 

3 -บรรยายโดยใช้ Power point และเอกสาร
ประกอบการสอน 
-ซักถามข้อสงสัย 
-มอบหมายงานกลุ่มให้ระดมสมองเพ่ือวิเคราะห์
การจัดการเรียนการสอนในบทความภาษาอังกฤษ
ที่ได้รับมอบหมาย และเตรียมการน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ 

นายกิตติพัฒน์   
ทาวงศ์ษา 

14 1. การน าเสนอหน้าชั้นเรียน 3 -น าเสนอผลการวิเคราะห์ 
-ซักถามประเด็นสงสัย 
-ผู้สอนสรุปและอธิบายเพ่ิมเติม และให้ผู้เรียน
แบ่งกลุ่มส าหรับการอภิปรายเปรียบเทียบข้อ
แตกต่างในการจัดการเรียนการสอนระดับ
ประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา 

นายกิตติพัฒน์   
ทาวงศ์ษา 

15 1. อภิปราย เปรียบเทียบการ
จัดการเรียนการสอนในระดับ
ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า แ ล ะ ร ะ ดั บ
มัธยมศึกษา 

3 -ผู้เรียนด าเนินการอภิปรายตามเวลาที่ก าหนด 
-ผู้สอนสรุปและอธิบายเพ่ิมเติม 

นายกิตติพัฒน์   
ทาวงศ์ษา 

16 สอบปลายภาค 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม  จริยธรรม 

สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ 
ประเมิน 

สัดส่วนของ
ประเมินผล 

 
มีจิตส านึกและตระหนักศึกษาในการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางอาชีพ 

-พฤติกรรมการเข้าเรียนและส่งงานที่ได้รับ
มอบหมายตามขอบเขตท่ีให้และตรงเวลา 
-ประเมินผลการศึกษาจากการท างานกลุ่ม 

ตลอดภาค
การศึกษา 

15 
 

มีวินัย ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม 

-พฤติกรรมการเข้าเรียนและส่งงานที่ได้รับ
มอบหมายตามขอบเขตท่ีให้และตรงเวลา 
-ประเมินผลการศึกษาจากการท างานกลุ่ม 

ตลอดภาค
การศึกษา 

 
มีจิตสาธารณะ รักและภาคภูมิ 
ใจในท้องถิ่น สถาบัน และ
ประเทศชาติ 

  

    
 
2. ความรู้1 

สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ 
ประเมิน 

สัดส่วนของ
ประเมินผล 

 

มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและ
ทฤษฎีส าคัญในสาขาวิชาสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ 

-ทดสอบย่อย  สอบปลายภาค  ด้วย
แบบทดสอบที่เน้นเรื่องการวัดหลักการและ
การน าไปใช้ 
-ประเมินจากการท างานและความสามารถ
ในการน าเสนองาน 

 
สอบปลาย

ภาค 
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มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้
ในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
สามารถปฏิบัติงานในสถานการณ์
ต่างๆ ได้ 

-ทดสอบย่อย  สอบปลายภาค  ด้วย
แบบทดสอบที่เน้นเรื่องการวัดหลักการและ
การน าไปใช้ 
-ประเมินจากการท างานและความสามารถ
ในการน าเสนองาน 

 
สอบปลาย

ภาค 

 

มีความรู้ความเข้าใจในพัฒนาการ
ใหม่ๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกบัการแก้ไขปัญหาและการ
ต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชา 

  

 
ตระหนักศึกษาในธรรมเนียมปฏิบัติ 
กฎ ระเบียบข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลง
ตามสถานการณ์ 
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3. ทักษะทางปัญญา      

สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ 
ประเมิน 

สัดส่วนของ
ประเมินผล 

 

สามารถค้นหา ตีความ และประเมิน
สารสนเทศ เพื่อใช้ในการพัฒนา
ความรู้และการ แก้ปัญหาทาง
อาชีพได้อย่างสร้างสรรค์ 

-ประเมินผลจากการสอบกลางภาค 
-ประเมินผลจากการน าเสนองาน 
-สังเกตพฤติกรรมการวิเคราะห์งานและการ
ร่วมงานกลุ่มในการท างาน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

 
 
 
 

15 

 

สามารถคิดวิเคราะห์และริเริ่ม
สร้างสรรค ์โดยใช้ความรู้และ
ประสบการณ์ของตนในการ
แก้ปัญหาการท างานได้ 

-ประเมินผลจากการสอบกลางภาค 
-ประเมินผลจากการน าเสนองาน 
-สังเกตพฤติกรรมการวิเคราะห์งานและการ
ร่วมงานกลุ่มในการท างาน 

 
ตลอดภาค
การศึกษา 

 
สามารถวางแผนการท างานและการ
บริหารจัดการงานได้ 

  

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ 
ประเมิน 

สัดส่วน
ของ

ประเมินผล 

 

มีภาวะผู้น า มีความ 
คิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้
อย่างเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเอง
และของกลุ่ม 

-ประเมินจากงานที่น าเสนอและพฤติกรรมการ
ท างานเป็นกลุ่ม 
-การน าเสนอผลงาน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

 

 
 
 

10 

 
มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาตนเองและอาชีพอย่างต่อเนื่อง 

  

 
มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาตนเองและอาชีพอย่างต่อเนื่อง 

  

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ 
ประเมิน 

สัดส่วนของ
ประเมินผล 

 

1. มีความไวในการวิเคราะห์และ
เข้าใจข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับจาก
ผู้เรียนอย่างรวดเร็ว ทั้งที่เป็นตัวเลข
เชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูด
หรือภาษาเขียน 

-ประเมินจากพฤติกรรมการเรียนรู้  
-ประเมินข้อมลูที่ค้นคว้า 

ตลอดภาค  
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2. มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจ
ที่ดีในการประมวลผลแปลความหมาย
และเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ

-ประเมินจากผลการสร้างสรรค์ชิ้นงาน 
-ประเมินจากความสามารถในการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้อย่างเต็ม

ตลอดภาค 
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วิชาที่สอน และงานครูที่รับผิดชอบที่
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดี 

ศักยภาพ 

 

3. มีความสามารถในการสื่อสาร 
อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดการ
เขียนและน าเสนอด้วยรูปแบบที่
เหมาะสมส าหรับบุคคลและกลุ่มที่มี
ความแตกต่างกัน 

-ประเมินการน าเสนอ รูปแบบ การล าดับหัว
เรื่อง การใช้ภาษาและความคิดสร้างสรรค์ 
-ประเมินรูปเล่มรายงานที่รูปแบบถูกต้อง 
เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ 

 

6. ทักษะการจัดการเรียนรู้ 

สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ 
ประเมิน 

สัดส่วนของ
ประเมินผล 

 

1.มีความเชี่ยวชาญในการจัดการ
เรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้ ง
รูปแบบที่เป็นทางการ        
(Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-
formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ 
(Informal)  อย่างสร้างสรรค์ 

-ประเมินผลจากการวัดและประเมินจาก
สังเกตพฤติกรรม กิริยา มารยาท 

ตลอดภาค 

 

 

2. มีความเชี่ยวชาญในการจัดการ
เรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้ง
ผู้เรียนที่ม ี ความสามารถพิเศษ 
ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง 
และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ
อย่างมีนวัตกรรม  

-ประเมินผลจากการวัดและประเมินจากการ
เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปี
ตลอดหลักสูตร 

ตลอดภาค 

 

 
3.มีความเชี่ยวชาญในการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาเอกท่ีจะสอนอย่างบูรณา
การ   

-ประเมินจากผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูก่อนปฏิบัติการสอน 

ตลอดภาค 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและต าราหลัก+ 
ประยงค์ กลั่นฤทธิ์.(2557).ทักษะการสอนภาษาอังกฤษ.กรุงเทพฯ:ส านักพิมพ์วิชาการ 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ1 
นิรมล  ศตวุฒ.ิ(2554). การพัฒนาหลักสูตร Curriculum Development. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ ์
             มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ประเพศ ไกรจันทร์. (2553). คู่มือการแปลภาษาอังกฤษ. กรุงเทพฯ: : เอ็ม ไพโอเนียร์อินเตอรเ์ทรด. 
สุมน อริยปติิพันธ์.(2550 ).หลักการแปลภาษาอังกฤษ.  กรุงเทพฯ: เอ็ม ไพโอเนียร์อินเตอรเ์ทรด. 
ประยงค์ กลั่นฤทธ์ิ.(2557).ทักษะการสอนภาษาอังกฤษ.กรุงเทพฯ:ส านักพิมพ์วิชาการ 
ทิศนา  แขมมณี. (2557). ศาสตร์การสอน องค์ความรู้เพ่ือการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ.  
             กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
บุญเรือน  จันทร์โต.(2546).การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5.   
           ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาหลักสูตรและการ นิเทศ.มหาวิทยาลัยศลิปากร 
สุพรรณ์ ก้อนค า. (2556) ผลการสอนเขียนภาษาอังกฤษแบบเนน้กระบวนการ เสริมด้วยแผนผังใย แมงมุมต่อความสามารด้าน    
           การเขียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6.วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ การ 
             สอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี
ธุลีกาญจน์  ฟองอ่อน. (2556) การพัฒนาความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษโดย วิธีการสอน แบบเน้นกระบวนการของนักเรียนชัน้ 
              มัธยมศึกษาปีท่ี 2. ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑติสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษส าหรบัผู้พูดภาษาอ่ืน. มหาวิทยาลยัราชภัฏ
อุดรธาน ี
Geoff Thompson.(1996).Some misconceptions about communicative language teaching. ELT Journal 
Volume 50/1  
           January. Oxford University Press. 
Hedge, T. (2001). Teaching and learning in the language classroom. Oxford University Press. 
Halliday, M. & Matthiessen, C. (2013). An introduction to functional grammar. 2nd ed. Hodder Education. 
Nunan, D. (2005). Designing tasks for the communicative classroom. 19th ed. Cambridge Language 
Teaching Library. 

 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
      -เว็บไซต์ที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย เช่น  หอสมุดแห่งชาติ  ส านักงานสถิติและวิจัยแห่งชาติ  ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยต่างๆ 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
    การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและความคิดเห็นจากนักศึกษา 
ได้ดังนี้ 
 -การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
             -แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
    ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ดังนี้ 
           -ผลการเรียนของนักศึกษา 
3. การปรับปรุงการสอน 
     หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมกีารปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมองหาข้อมูลในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอน  

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในรายวิชา ได้จาก
การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาผลสอบของนักศึกษา  

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียด
วิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
       -ปรับปรุงรายวิชาทุก 2 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4  
       -เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอนหรือเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงเพ่ือให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการ
ประยุกต์ความรู้เพื่อน าไปใช้ในการสร้างสรรค์งานวิจัยทางสังคมสงเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 


