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รายละเอียดของรายวิชา 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา      มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  วิทยาเขตศรีล้านช้าง 
 -คณะศึกษาศาสตร์   สาขาการสอนภาษาอังกฤษ 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
                            ED 1079                   ชือ่วิชา (ไทย)        : การบูรณาการการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ    
                                                                        (อังกฤษ)  :Learning Management Integration for English Language 
2. จ านวนหน่วยกิต 
                      3 หน่วยกิต (3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
                เป็นรายวิชาในหมวด กลุ่มวิชาบังคับเรียน  สาขาการสอนภาษาอังกฤษ   

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้อน 
            1. นายพลภัทร  อภัยโส   
             2. นางสาวธัญดา  พิศาลเตชะกุล   
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
                         ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ชั้นศึกษาศาสตร์ ปีที่ 4   สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre- requisites) (ถ้ามี)            -ไม่ม ี

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)           -ไม่ม ี

8. สถานที่เรียน 
     ห้อง 322 อาคาร 3  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีล้านช้าง 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
                        16  พฤศจิกายน 2559 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
           จุดมุ่งหมายของรายวิชา เพ่อให้ผู้เรียนศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน รูปแบบของการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรข้ัน
พ้ืนฐานภาษาอังกฤษ การออกแบบและการจัดการเรียนรู้การบูรณาการเน้ือหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ การบูรณาการ การเรียนรู้
แบบเรียนรวม การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู้การใช้และการผลิตสื่อ การใช้นวัตกรรมในการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้
แบบที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การประเมินผลการเรียนรู้ การออกแบบจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และการเลือกใช้สื่อการเรียนรู ้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
          รายวิชาน้ีได้รับการพัฒนาโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนได้ศึกษา มีความรู้ความสามารถใช้ทักษะปฏิบัติเก่ียวกับแนวคิด หลักการ ทฤษฎี
การเรียนรู้และการสอน รูปแบบของการจัดการเรียนรู้หลักสูตรข้ันพ้ืนฐาน การบูรณาการการจัดการเรียนรู้ การบูรณาการเน้ือหาในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ การบูรณาการการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ รวมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู้การใช้และการ
ผลิตสื่อ การใช้นวัตกรรมใน การเรียนรู้ การเรียนรู้ การจดัการเรียนรู้แบบที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
    1.ค าอธิบายรายวิชา ภาษาไทย 
     สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วยการบูรณาการองค์ความรู้ที่จ าเป็น ทั้ง
หลักการและแนวคิดหลักของสาระที่จะสอน กับธรรมชาติสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน 
การจัดสภาพการณ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ การออกแบบการเรียนรู้ เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตรสาระเพ่ิมเติม 
ฝึกปฏิบัติการบูรณาการสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสาระการเรียนรู้อื่นให้ครอบคลุมทุกสาระ เน้นการออกปฏิบัติการฝึกสอนและหรือจัดการเรียนรู้
ในสถานศึกษา 
            2 ค าอธิบายรายวิชา  ภาษาอังกฤษ 

       Contents of learning English in elementary educational curriculum, development of learning 
arrangement for integrating essential knowledge bodies, principles and core concept of teaching contents, 
and nature of learning contents in elementary educational curriculum, forms of learning appropriate for 
learners, making arrangement for environmental settings enhancing learning by focusing on child-centered 
learning, design of learning, technology for learning, development of additional contents added to the 
curriculum, implementing practice in integrated learning English and other learning contents covering all 
contents focusing on teaching practice and, or making arrangement for learning at schools.   

 
 
2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

หน่วยกิต 
จ านวนชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

บรรยาย การฝึกปฏิบัติ/ 
งานภาคสนาม/ 

การฝึกงาน 

การศึกษาด้วย
ตนเอง 

สอนเสริม 

 
3(3-0-6) 

บรรยาย  48 
ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา 

ไม่มีการฝึกปฏิบัติ การศึกษาด้วย
ตนเอง  6 ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์ 

สอนเสริมตามความต้องการของนักศึกษาเฉพาะ
รายที่ต้องการ 
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3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
   อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ  4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  (เฉพาะราย/กลุ่มที่ต้องการ)  
รายวิชา อาจารย์ผู้สอน วัน เวลา ที่ให้

ค าปรึกษา 
สถานที่หรือ
หมายเลขห้อง 

หมายเลข
โทรศัพท์ของ
อาจารย์ 

E-mail ของ
อาจารย์ผู้สอน 

จ านวนชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ที่ให้
ค าปรึกษา 

ภาษาไทย นางสาวธัญดา 
พิศาลเตชะกุล/ 
นายพลภัทร 
อภัยโส 

 
13.30-16.30 น. 

อาคาร 3 ชั้น 1 
ห้อง 311 

   3 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

 
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม  จริยธรรม  
สถานะ ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์/ วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 
 มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความ

รับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม ซื่อสัตย์ สุจริต 

-มอบหมายให้หาเอกสารเพ่ิมเติมเรื่องต่างๆ 
เพ่ือฝึกนิสัยการรักการอ่านของนักศึกษารู้จัก
การค้นคว้า หาข้อมูลเพ่ิมเติม ตามหัวข้อที่
ได้รับมอบหมาย โดยเน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง  
-ส่งงานตามเวลาท่ีก าหนด 

-พฤติกรรมการเข้าเรียน และการส่งงานที่ได้รับ
มอบหมาย ตรงเวลา ครบถ้วนตามท่ีก าหนด 
-ประเมินผลจากแบบฝึกหัดจากรายงานที่มอบหมาย
และการน าเสนอรายงานหน้าห้อง (Power Point 
Presentation) 

 เคารพกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กร
และสังคม 

-ต้ังค าถามให้นักศึกษาตอบในชั้นเรียน -สังเกตพฤติกรรมกลุ่มการแสดงความคิดเห็นการ
ยอมรับกฎระเบียบของสังคม 

 มีภาวะผู้น า สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้  

-วิเคราะห์และอภิปรายโจทย์ปัญหา โดยการ
ท างานกลุ่มย่อย 
-มอบหมายให้หาเอกสารเพ่ิมเติมเรื่องต่างๆ 
เพ่ือฝึกนิสัยรักการอ่านของนักศึกษา รู้จัก
ค้นคว้า 

-สังเกตกิจกรรมกลุ่ม การให้ความร่วมมือในการ
ท างาน การแสดงความคิดเห็นและความเป็นผู้น า 

 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ 

-วิเคราะห์และอภิปรายโจทย์ปัญหา โดยการ
ท างานกลุ่มย่อย 
-มอบหมายให้หาเอกสารเพ่ิมเติมเรื่องต่างๆ 
เพ่ือฝึกนิสัยรักการอ่านของนักศึกษา รู้จัก
ค้นคว้า 

-สังเกตกิจกรรมกลุ่ม การให้ความร่วมมือในการ
ท างาน การแสดงความคิดเห็นและความเป็นผู้น า 

  
2. ความรู้1 

สถานะ ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 
 การบูรณาการเน้ือหาในกลุ่มสาระการ

เรียนรู้การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียน
รวม 

-ใช้การสงัเกตแบบอย่างที่ดีกรณีศึกษา การ
วิเคราะห์ สังเคราะห์และการฝึกทักษะในการ
พัฒนา หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ใช้การ
อภิปรายกลุ่มเพ่ือและเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองและการลงมือ 

การเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน 

 ผู้เรียนรู้การจัดการเรียนการสอน -บรรยายพร้อมยกตัวอย่างโจทย์ปัญหา -พฤติกรรมการเข้าเรียน และการส่ง
งานที่ได้รับมอบหมาย ตรงเวลา 
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ภาษาอังกฤษแนวใหม่หลักและทฤษฎี
การบูรณาการการจัดการเรียนรู้สาระ
ภาษาอังกฤษจัดกิจกรรมต่างๆ และ
รูปแบบการประเมินการเรียนรู้แบบบูรณา
การที่หลากหลาย การท างานเป็นทีม ฝึก
ทักษะการฟัง การพูดการสนทนาการศึกษา
ค้นคว้าจากเอกสารและเว็บไซท์การอ่านสื่อ
ต่างๆ และการเขียนเรื่องราวถูกต้องตาม
หลักไวยากรณ์ 

-ต้ังค าถามให้นักศึกษาตอบในชั้นเรียน 
-วิเคราะห์และอภิปรายโจทย์ปัญหา โดยการ
ท างานกลุ่มย่อย 
-มอบหมายให้หาเอกสารเพ่ิมเติมเรื่องต่างๆ 
เพ่ือฝึกนิสัยรักการอ่านของนักศึกษา รู้จักการ
ค้นคว้าหาข้อมูลเพ่ิมเติม ตามหัวข้อที่ได้รับ
มอบหมายโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

ครบถ้วนตามท่ีก าหนด  
-ประเมินผลจาการวิเคราะหโ์จทย์
ปัญหา จากแบบทดสอบ (Midterm 
test and Final test) 
-ประเมินผลจากแบบฝึกหัด จาก
รายงานทีม่อบหมาย และจากการ
น าเสนอโครงงานหน้าห้องเรียน 
(Power Point Presentation) 

 
3. ทักษะทางปัญญา       

สถานะ ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 
 สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาใน

สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างสร้างสรรค ์
จัดให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาจาก
แบบอย่างที่ดีหรือกรณีศึกษาในสภาพ
จริง 

ประเมินจากการท ากิจกรรมและการเข้าร่วม
กิจกรรมในชั้นเรียน 

 สามารถพัฒนาองค์ความรู้และ
นวัตกรรมเพ่องานในวิชาชีพ 

จัดกิจกรรมที่หลากหลายให้นักศึกษาได้
เรียนรู้จากการปฏิบัติ 

ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค 

 สามารถสืบค้นคว้าและแสวงหาความรู้ 
ข้อเท็จจริงจากแหล่งการเรียนรู้ที่
หลากหลายได้ด้วยตนเอง เพ่ือแก้ปัญหา
และตัดสินใจ 

การจัดกระบวนการเรียนรู้รายบุคคลและ
กลุ่ม 

ผลงานที่มอบหมาย/ตรวจชิ้นงาน 

  
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

สถานะ ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 
 พัฒนาความเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดีใน

การท างานเป็นทีม 
การน าเสนองาน ประเมินโดยเพ่ือน 

 พัฒนาความรับผิดชอบในงานที่ได้รับ
มอบหมาย และพัฒนาการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

การวิพากษ์งาน สังเกตพฤติกรรมการแสดงความ
คิดเห็น 

 ผู้สอน/พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธ์
ภาพระหว่างผู้เรียน 

มอบหมายให้ท างานเป็นรายบุคคลและกลุ่ม ประเมินจากผลงาน การน าเสนอ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
สถานะ ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 
 พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ภาษา และ

การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
มอบหมายให้ท างานเป็นรายบุคคลและกลุ่ม ประเมินพัฒนาการทางการ

สื่อสารทั้งการพูด การฟัง การ
เขียน 

 พัฒนาทักษะในการสื่อสารการฟัง พูด 
อ่าน เขียน การน าเสนอโดยเฉพาะการ

มอบหมายงานเป็นกลุ่มย่อย การอ่านตีความการบูร
ณาการทักษะทางภาษาและการบรูณาการกับกลุ่ม

เทคนิคการน าเสนอ 
ความถูกต้องของข้อมูล 
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ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุนทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

สาระการเรียนรู้อื่น และการใช้ภาษาอังกฤษ 

 พัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือ เทคโนโลยี
เพ่ือสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 

การน าเสนองานโดยใช้เทคโนโลยีที่หลากหลาย การใช้เทคโนโลยีที่หลากหลาย 

         
 

6. ทักษะการจัดการเรียนรู้ 
สถานะ ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 
 สามารถน าความรู้ไปเชื่อมโยงกับกลุ่ม

สาระการเรียนรู้อื่นและต่อยอดความรู้
ใหม่ได้ 

จัดกิจกรรมใหส้ืบค้นหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ตรวจชิ้นงาน 

 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้น
เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
สร้างสรรค ์

จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในการเรียนรู้ ประเมินจากการท างานเป็น
รายบุคคลและกลุ่ม 

 ทักษะในการปฏิบัติ สามารถแก้ปัญหา
การปฏิบัติงานได้ด้วยการบูรณาการ
ทักษะการพูด/เขียนกับโครงการ
ประกวดการพูด เรียงความ นิทรรศการ
วันส าคัญทางศาสนา 
และแสดงออกซึ่งทักษะการพูด สนทนา
ธรรมะ เขียนกระทู้ฯ-ความสามารถ
พัฒนา/การแก้ปัญหาการพูด อ่าน                          
 

-จัดให้ท ากิจกรรมกลุ่ม มอบหมายงานศึกษา ท า
รายงาน และน าเสนอการอภิปราย-ความสามารถ
พัฒนา/การแก้ปัญหาการฟัง พูด อ่าน เขียน ใน
ชีวิตประจ าวันของตน สอดคล้องกับวัฒนธรรม และ
ระดับภาษา 

ประเมินจากกระบวนการท างาน 
และผลงานที่ท าเป็นกลุ่มหรือ
โครงงานสังเกต  
พฤติกรรมการแก้ปัญหาการ
ท างาน ประเมินผลงาน 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ /รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

1 แนะน าสังเขปรายวิชา  สนทนา/
แลกเปล่ียนประสบการณ์ แนะน าการ
เรียนรู้การปฏิบัติตน และการวัด
ประเมินผล โดยก าหนดวิธีการเรียน
การสอนตาม Teaching Plan ท่ีมีอยู่
ในเอกสารประกอบการบรรยายซึ่งจะ
น าไปใช้ในการสอนนักเรียนระดับ  
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ได้จริง 
๒. การประเมินผลการเรียนการสอน
ในรายวิชา ประเมินเป็นKPA เก็บ
คะแนนการท างานเด่ียว งานคู่และงาน
กลุ่มตามท่ีผู้สอนมอบหมาย และความ
รับผิดชอบ การเข้าเรียน  การสอบ
กลางภาค น าเสนองานการสอน
ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ และสอบ
ปลายภาคเรียน  
Pre test   Kahoot online 

3 ปฐมนิเทศ-ผู้สอนใช้ค าถามน าใน
ประเด็น ของหลักสูตรผลการใช้
หลักสูตรความเคลื่อนไหวของ
หลักสูตรระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สื่อ 
-ข้อสอบก่อนเรียนออนไลน์ 
-Power Point  

นางสาวธัญดา  พิศาล
เตชะกุล/ 
นายพลภัทร อภัยโส 

2 หลักสูตรแบบบูรณาการ 3 แบ่งเป็นกลุ่มๆ ละเท่าๆ กัน ศึกษา
ประเด็นต่างๆ ตามท่ีก าหนดให้ศึกษา
ค้นคว้า รายละเอียดของแต่ละหัวข้อ 
และจดบันทึกเป็นข้อมูล 
-Power Point 

นางสาวธัญดา  พิศาล
เตชะกุล/ 
นายพลภัทร อภัยโส 

3 รูปแบบการบูรณาการหลักสูตร 3 ศึกษาเอกสารประกอบการเรียนและ
ให้ยกตัวอย่าง การบูรณาการการ
เรียนรู้หรือการบูรณาการเน้ือหา 
บันทึกลงในเอกสารรายบุคคล น าผล
การบันทึกรายบุคคล 
-Power Point 

นางสาวธัญดา  พิศาล
เตชะกุล/ 
นายพลภัทร อภัยโส 

4 Learning Areas 3 สรุปเกี่ยวกับวิธีการจัดการ เรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญพร้อม 
ยกตัวอย่างการสอนจากสื่อ 

นางสาวธัญดา  พิศาล
เตชะกุล/ 
นายพลภัทร อภัยโส 
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5 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 3 บรรยาย 
-Power Point 

นางสาวธัญดา  พิศาล
เตชะกุล/ 
นายพลภัทร อภัยโส 

6 การสอนแบบบูรณาการ CLIL 3 นักศึกษาสรุปองค์ประกอบ ของการ
สอนแบบบูรณาการโดย ผู้สอนช่วย
สรุปและอธิบายให้ ละเอียดอีกครั้ง
นักศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาโดยเขียนเป็น 
Mind map 

นางสาวธัญดา  พิศาล
เตชะกุล/ 
นายพลภัทร อภัยโส 

7 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการสอน
ภาษาอังกฤษ 

3 ศึกษาแนวคิดหลักการ ทฤษฎี การ
เรียนรู้ของกลุ่มต่างๆ อภิปรายกลุ่ม
แสดงความคิดเห็นต่อแนวคิดทฤษฎี
การเรียนรู้เชื่มโยงกับการบูรณาการ 

นางสาวธัญดา  พิศาล
เตชะกุล/ 
นายพลภัทร อภัยโส 

8 Midterm Examination 

9 
 

Learning English in Four 
Skills (1) 

3 แบบกลุ่มๆ 4 คน ศึกษาประเด็นต่างๆ 
ตามท่ีก าหนดให้ โดยศึกษาค้นคว้า
รายละเอียดของแต่ละหัวข้อ 
-Power Point 

นางสาวธัญดา  พิศาล
เตชะกุล/ 
นายพลภัทร อภัยโส 

10 
 

Learning English in Four 
Skills (2) 

3 กิจกรรมกลุ่ม นางสาวธัญดา  พิศาล
เตชะกุล/ 
นายพลภัทร อภัยโส 

11 
 

Group Presentation 3 กลุ่มน าเสนองาน นางสาวธัญดา  พิศาล
เตชะกุล/ 
นายพลภัทร อภัยโส 

12 
 

กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ 3 วิเคราะห์และสังเคราะห์ องคค์วามรู้
รูปแบบการบูรณาการการเรียนรู้ต่างๆ 
ศึกษาเอกสารประกอบ 
-Power Point 

นางสาวธัญดา  พิศาล
เตชะกุล/ 
นายพลภัทร อภัยโส 

13 
 

รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ 3 บรรยาย 
-Power Point 
สรุปรูปแบบที่ตนสนใจคนละ 5 แบบ 

นางสาวธัญดา  พิศาล
เตชะกุล/ 
นายพลภัทร อภัยโส 

14 
 

Focus Group 3 อภิปราย นางสาวธัญดา  พิศาล
เตชะกุล/ 
นายพลภัทร อภัยโส 

15 
 

Conclusion and Revision 3 อภิปราย/บรรยาย นางสาวธัญดา  พิศาล
เตชะกุล/ 
นายพลภัทร อภัยโส 

16 
 

Final Examination 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม  จริยธรรม 

สถานะ ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ 
ประเมิน 

สัดส่วนของ
ประเมินผล 

 มีความรับผิดชอบ มีส่วนร่วมในการ
อภิปราย 

การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน ตลอดภาค
การศึกษา 

10% 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10% 
 รู้จักปรับตัว/สามารถ ท างานร่วมกับผู้อื่นๆ

ได้ ตรงต่อเวลา 
การท างานกลุ่ม งานเด่ียว การส่งงานตรงเวลา
และครบตามก าหนด 

ตลอดภาค
การศึกษา 5% 

ตลอดภาค
การศึกษา 5% 

 มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และคิดนอก
กรอบ 

การน าเสนองาน ตลอดภาค
การศึกษา 5% 

ตลอดภาค
การศึกษา 5% 

 
2. ทักษะทางความรู้ 

สถานะ ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ ประเมิน สัดส่วนของ
ประเมินผล 

 มีความรู้ตามหลักสูตรทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

สอบกลางภาค สัปดาห์ที่ 8 20% 

 มีความรู้ตามหลักสูตรทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

สอบปลายภาค สัปดาห์ที่ 16 30% 

3. ทักษะทางปัญญา      
สถานะ ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ ประเมิน สัดส่วนของ

ประเมินผล 
 สรุปความคิดรวบยอดของ

การบูรณาการรปูแบบต่างๆ 
ตรวจการเขียน Mind map สัปดาห์ที่ 6 5% 

 ออกแบบโครงงานการจัดการ
เรียนการบูรณาการทักษะ
ภาษาอังกฤษกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่นๆ 

น าเสนอโครงงาน สัปดาห์ที่ 11 10% 

 Focus Group อภิปรายแสดงความคิดเห็น สัปดาห์ที่ 14 5% 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

สถานะ ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ ประเมิน สัดส่วนของ
ประเมินผล 

 ศึกษาค้นคว้าร่วมกับเพ่ือนงานคู่ ตรวจชิ้นงาน สัปดาห์ที่ 4 5% 
 ศึกษาค้นคว้าร่วมกับเพ่ือนใน

กลุ่ม 
น าเสนอชิ้นงาน สัปดาห์ที่ 7 5% 

 แบ่งงานรับผิดชอบในการ
น าเสนอโครงการหรือชิ้นงาน 

น าเสนอโครงการ สัปดาห์ที่ 11 10% 
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5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
สถานะ ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ ประเมิน สัดส่วนของ

ประเมินผล 
 ใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล ตรวจข้อมูลองค์ความรู ้ ตลอดภาคการศึกษา 10% 
 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษ 
-Toeic Listening Test 
-English Song test 
-Conversations 

ตรวจผลสอบ 
แบบประเมินการพูด 

สัปดาห์ที่ 3 
สัปดาห์ที่ 7  
สัปดาห์ที่ 9  

10% 

 
6 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
สถานะ ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนการ

ประเมิน 
 ใช้เทคโนโลยีในการน าเสนอ

โครงงาน 
แบบประเมินโครงงาน สัปดาห์ที่ 11 10% 

 

 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1.ต าราและเอกสารหลัก 
    1 เอกสารประกอบการบรรยาย  
2. เอกสารและขอ้มูลส าคัญ 
    ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง 
3. เอกสารและขอ้มูลแนะน า 
    พรสวรรค์  สีป้อ (2550) สุดยอดวิธีสอนภาษาอังกฤษในไปสู่การจัดการเรียนรู้ของครูยุคใหม่, กรุงเทพฯ บริษัทอักษรเจริญทัศน์ อจท.จ ากัด 

4. เว็บไซต์ที่ส าคัญ 
http://www.childcenter-edu.blogspot.com 
http://www.esl.about.com 
http://www.usingenglish.com 

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
         ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา เช่น วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอกห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 
ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรงรายวิชา ด้วยระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
    หลักสูตร/ภาควิชา/คณะ ก าหนดให้มีการประเมินการสอน โดยคณะกรรมการประเมินการสอน ท่ีแต่งต้ังโดยวิทยาเขต ด้วยการแต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมิน  หรือจากการสังเกตการสอน การสัมภาษณ์นักศึกษา 
 

http://www.childcenter-edu.blogspot.com/
http://www.esl.about.com/
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3. การปรับปรุงการสอน 
     หลักสูตร/ภาควิชา/คณะ ก าหนดให้ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิภาพของรายวิชา แล้ว
จัดท ารายงานรายวิชา ตามท่ี สกอ.ก าหนด ทุกภาคการศึกษาให้ผู้สอนเข้ารับการฝึกอบรมกลยุทธ์การสอน การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิจัยในชั้น
เรียนในรายวิชาท่ีมีปัญหา อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 รายวิชา  มีการประชุมผูส้อนเพ่ือหารือปัญหาการเรียนรู้ของนักศึกษา และ หาแนวทาง
แก้ไข 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
     หลักสูตร/ภาควิชา/คณะ ก าหนดให้มีคณะกรรมการประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนนดิบและการให้ระดับคะแนน โดย
การสุ่มรายวิชา 60 % ของรายวิชาท้ังหมดในหลักสูตร หรือภาควิชา ภายในรอบเวลาหลักสูตร 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
หลักสูตร/ภาควิชา/คณะ มีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา คณะกรรมการ
ประเมินขอหลักสูตร/ภาควิชา/คณะ  การรายงานรายวิชา หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา  การทบทวนเน้ือหาที่สอนและกลยุทธ์การ
สอนที่ใช้ การเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายวิชาท่ี เสนอต่อประธานหลักสูตร หรือหัวหน้าภาควิชา เสนอต่อกรรมการประจ า
คณะพิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 

       
                                                         

  (นางสาวธัญดา  พิศาลเตชะกุล)  

                                16  พฤศจิกายน  2560 


