
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 
รายวิชา ๐๐๐   ๑๑๖    ภาษาองักฤษเบือ้งต้น 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา       มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 

คณะ/ภาควิชา   คณะพุทธศาสตร ์ คณะครศุาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร ์ คณะสงัคมศาสตร์ 

หมวดท่ี ๑ ข้อมลูโดยทัว่ไป 

๑.รหสัและช่ือรายวิชา  
      ๐๐๐   ๑๑๖    ภาษาองักฤษเบือ้งตน้ 
                         (Basic  English) 
๒.จ านวนหน่วยกิต   
     ๒ หน่วยกติ (๒-๐-๔) 
๓.หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา 
     พุทธศาสตรบณัฑติ หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 
๔.อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 
      พระมหาบุญรอด มหาวโีร ดร. 
๕.ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน 
     ภาคการศกึษาที ่๑ / ชัน้ปีที ่๑ 
๖.รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
                         -ไมม่-ี 
๗.รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 
                         -ไมม่-ี 
๘.สถานท่ีเรียน    
     มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั หอ้งเรยีนวดัไชยชุมพลชนะสงคราม กาญจนบุร ี  
๙.วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสดุ 
     ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ 

 

หมวดท่ี ๒ จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
๑. จดุมุ่งหมายของรายวิชา 
     นิสติมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบักฎเกณฑแ์ละการใชภ้าษาองักฤษเกี่ยวกบัการใชค้ าน าหน้านาม (Article)  
การใช้กาล (Tense) การสร้างประโยค (Sentence) การใช้บุรพบท (Preposition) สันธาน (Conjunction) ฝึก
ทักษะเบื้องต้นในการฟัง พูด อ่านและเขียนในลักษณะที่ส ัมพันธ์กัน เน้นด้าน การอ่านและความเข้าใจ
ภาษาองักฤษ ซึง่มรีปูประโยคและค าศพัทต่์าง ๆ 
๒. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 

     เพื่อพฒันาและปรบัปรุงเนื้อหาของรายวชิาให้ชดัเจน และสอดคล้องกบัจุดมุ่งหมายของรายวชิา สามารถ



 
๒ 

จดัการเรยีนการสอนได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ท าให้นิสติมคีวามรูค้วามเขา้ใจกฎเกณฑแ์ละการใช้ภาษาองักฤษ
เกี่ยวกับการใช้ค าน าหน้านาม (Article)  การใช้กาล (Tense) การสร้างประโยค (Sentence) การใช้บุรพบท 
(Preposition) สนัธาน (Conjunction) ฝึกทกัษะเบื้องต้นในการฟัง พูด อ่านและเขยีนในลกัษณะที่สมัพนัธ์กัน 
เน้นดา้นการอ่านและความเขา้ใจภาษาองักฤษ ซึง่มรีปูประโยคและค าศพัท์ต่าง ๆ  และเพื่อพฒันาและปรบัปรุง
หลกัสตูรใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน สกอ. 

หมวดท่ี ๓ ลกัษณะและการด าเนินการ 
๑. ค าอธิบายรายวิชา  

    ศกึษากฎเกณฑ์และการใช้ภาษาองักฤษเกี่ยวกบัการใช้ค าน าหน้านาม (Article)  การใช้กาล (Tense) การ
สรา้งประโยค (Sentence) การใชบุ้รพบท (Preposition) สนัธาน (Conjunction) ฝึกทกัษะเบือ้งตน้ในการฟัง พูด 
อ่านและเขยีนในลกัษณะที่สมัพันธ์กัน เน้นด้านการอ่านและความเข้าใจภาษาองักฤษ ซึ่งมรีูปประโยคและ
ค าศพัทต่์าง ๆ  
๒. จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบติั/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๓๐ ชัว่โมงต่อ
ภาคการศกึษา   
 

สอนเสรมิตามความ
ตอ้งการของนิสติเฉพาะ
ราย   

ไมม่กีารฝึกปฏบิตังิาน
ภาคสนาม 

การศกึษาดว้ยตนเอง ๔ 
ชัว่โมงต่อสปัดาห ์  

๓. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบคุคล 

     - อาจารยป์ระจ ารายวชิา ประกาศเวลาใหค้ าปรกึษาผ่านเวบ็ไซตค์ณะ หรอื ส่วนงาน 
     - อาจารยจ์ดัเวลาใหค้ าปรกึษาเป็นรายบุคคล หรอื รายกลุ่มตามความตอ้งการ ๑ ชัว่โมงต่อสปัดาห ์ (เฉพาะ
รายทีต่อ้งการ) 

 
หมวดท่ี ๔ การพฒันาการเรียนรู้ของนิสิต 

 
๑. คณุธรรม จริยธรรม 

     ๑.๑ คณุธรรม จริยธรรมท่ีต้องพฒันา 

          พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณธรรม จรยิธรรมเพื่อใหส้ามารถด าเนินชวีติร่วมกบัผูอ้ื่นในสงัคมอย่างราบรื่น และ
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยผู้สอนต้องพยายามชีใ้หเ้หน็คุณธรรมและจรยิธรรมทีส่อดแทรกอยู่ในเนื้อหาวชิา 
เพื่อใหน้ิสติสามารถพฒันาและบูรณาการคุณธรรมจรยิธรรมกบัความรูใ้นรายวชิา โดยมคีุณธรรมจรยิธรรมตาม
คุณสมบตัหิลกัสตูร ดงันี้ 
           (๑)  ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรมจรยิธรรมเกีย่วกบัความเสยีสละและซื่อสตัยส์ุจรติ  
           (๒) ความมวีนิยั ตรงต่อเวลา มคีวามรบัผดิชอบต่อตนเอง วชิาชพีและสงัคม 
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           (๓) มภีาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทมีและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้และล าดบั 
ความส าคญั 
           (๔) เคารพสิทธแิละรบัฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทัง้เคารพในคุณค่าและศักดิศ์รขีองความเป็น
มนุษย ์
           (๕) เคารพกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสงัคม 
     ๑.๒ วิธีการสอน  

          - บรรยายบทเรยีนพรอ้มยกตวัอยา่งประกอบ 
          - มอบหมายงานให้นิสิตไปศึกษากฎเกณฑ์และการใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการใช้ค าน าหน้านาม 
(Article)  ก ารใช้ก าล  (Tense) การสร้างป ระโยค  (Sentence) การใช้บุ รพ บท  (Preposition) สัน ธาน 
(Conjunction) แลว้น ามาเสนอในชัน้เรยีน แลกเปลีย่นความคดิเหน็ระหว่างนิสติดว้ยกนั และอาจารยผ์ูส้อน 
          - ใหน้ิสติฝึกทกัษะเบื้องต้นในการฟัง พูด อ่านและเขยีนในลกัษณะที่สมัพนัธ์กนั เน้นด้านการอ่านและ
ความเขา้ใจภาษาองักฤษ ซึง่มรีปูประโยคและค าศพัทต่์าง ๆ พรอ้มทัง้ชีใ้หเ้หน็ประเดน็ทางจรยิธรรมทีป่รากฏใน
วรรณกรรม 
          - เน้นนิสติเป็นศูนยก์ลางการเรยีน โดยให้มสี่วนร่วมในการแสดงความคดิเหน็ในบทเรยีน แลกเปลี่ยน
ความคดิเหน็ภายในชัน้เรยีน 
          -กระตุ้น ชกัจูงให้นิสติเขา้เรยีนสม ่าเสมอ มรีะเบยีบวนิัย และมคีวามกล้าหาญในการแสดงออก และมี
ความรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 

          - ประเมนิผลพฤตกิรรมการเขา้เรยีน การใหค้วามรว่มมอืในชัน้เรยีน และส่งงานมอบหมายใหต้รงเวลา 
          - ประเมนิผลก่อนเขา้สู่บทเรยีนเพื่อทราบพืน้ฐานความรูเ้กีย่วกบัเนื้อหาวชิา 
          - ประเมนิผลระหว่างภาคเรยีน เพื่อทดสอบผลสมัฤทธิข์องวตัถุประสงคก์ารเรยีน 
          - ประเมนิผลดว้ยการใชแ้บบฝึกหดัในบทเรยีน 
          -ประเมนิวตัถุประสงคก์ารเรยีนโดยใชใ้บงาน (Work Sheet) 
          - ประเมนิผลปลายภาคเรยีน เพื่อทดสอบผลสมัฤทธิก์ารเรยีนในภาพรวม 
๒. ความรู้  

     ๒.๑ ความรู้ท่ีต้องได้รบั  

          ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบักฎเกณฑแ์ละการใชภ้าษาองักฤษเบือ้งตน้ ประกอบดว้ย 
- มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการใชค้ าน าหน้านาม (Article)  การใชก้าล (Tense) การสรา้งประโยค 

(Sentence) การใชบุ้รพบท (Preposition) สนัธาน (Conjunction)  
- มคีวามสามารถใชท้กัษะเบือ้งตน้ในการฟัง พดู อ่านและเขยีนในลกัษณะทีส่มัพนัธก์นั 

        -   มทีกัษะการอ่านและความเขา้ใจภาษาองักฤษ ซึง่มรีปูประโยคและค าศพัทต่์าง ๆ    
        -   มเีจตคตใินการเรยีนรูภ้าษาองักฤษเบือ้งตน้ 
        -   มคีวามรูค้วามเขา้ใจและความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษในระดบัตน้ 
     ๒.๒ วิธีการสอน 
          บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบใช้สื่อประกอบ และเทคโนโลยปีระกอบ มอบหมายงาน ใบงาน



 
๔ 

ทดสอบวตัถุประสงค์การเรยีนรู ้ใช้แบบฝึกหดัเกี่ยวกบับทเรยีน การแลกเปลี่ยนความคดิเห็นภายในชัน้เรยีน 
การเปิดโอกาสใหช้กัถามภายในชัน้เรยีน  และเน้นผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง (Student Center) 
     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 

          ๑. ทดสอบก่อนเขา้สู่บทเรยีน 
          ๒. ทดสอบวตัถุประสงคก์ารเรยีนโดยใชใ้บงาน 
          ๓. ทดสอบบทเรยีนโดยใชแ้บบฝึกหดั 
          ๔. ทดสอบระหว่างภาค และสอบปลายภาค 
          ๒. การแลกเปลีย่นความคดิเหน็ในชัน้เรยีน 
          ๓. การแกไ้ขขอ้บกพรอ่งส่วนตวั (Personal Problems Solving) 
๓. ทกัษะทางปัญญา 

     ๓.๑ ทกัษะทางปัญญาท่ีต้องพฒันา 

          พฒันาความสามารถในการคดิและการวเิคราะหเ์นื้อหาวชิาอยา่งเป็นระบบ  ความสามารถในการน าเอา
ความรูไ้ประยุกต์ใชต้ามสถานการณ์ มคีวามรูค้วามเขา้ใจในแนวคดิ หลกัการ ทฤษฎ ีและกระบวนการมาใช้ใน
การคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่คาดคิดมาก่อน  
สามารถสืบค้น ค้นหา ข้อเท็จจรงิ สรุป ท าความเข้าใจได้ รวมถึงการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ปัญหา และสรุ ป
ประเดน็ปัญหา พรอ้มทัง้สามารถบูรณาการความรูใ้นรายวชิาเขา้กบัหลกัพุทธธรรมได ้
     ๓.๒ วิธีการสอน 

          - บรรยายพรอ้มทัง้ยกตวัอยา่งประกอบเนื้อหาวชิา 
          - บรรยายเชงิวเิคราะหใ์หเ้หน็ความสมัพนัธแ์ละบรูณาการของเนื้อหาวชิา 
          - เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนแสดงความคดิเหน็ และแกไ้ขขอ้ผดิพลาดเป็นรายบุคคล 
          - เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง แลว้น ามาแลกเปลีย่นภายในชัน้เรยีน 
     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 

          ทดสอบระหว่างภาคและปลายภาค โดยเน้นการวเิคราะห์ การประยุกต์ใชแ้ละการบูรณาการเนื้อหาวชิา 
การใชช้กัถาม ทดสอบดว้ยใบงานและแบบฝึกหดั 
๔. ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  

     ๔.๑ ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบท่ีต้องพฒันา  

          - พฒันาทกัษะในการสรา้งสมัพนัธภาพระหว่างผูเ้รยีนดว้ยกนั 
          - พฒันาทกัษะในการสรา้งสมัพนัธภาพระหว่างผูเ้รยีนและผูส้อน 
          - พฒันาความเป็นผูน้ าและผูต้ามในการท างานเป็นทมี 
          - พฒันาการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ความมวีนิัย ความรบัผดิชอบในการท างานเป็นทมี และความตรงต่อเวลา 
     ๔.๒ วิธีการสอน 

          - จดักจิกรรมกลุ่มสมัพนัธใ์นการเรยีนรู ้
          - จดักลุ่มการเรยีนรู ้ 
          - ฝึกการท างานเป็นกลุ่ม 
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     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 

          - ประเมนิตนเองดว้ยแบบทีก่ าหนด 
          - ประเมนิผลพฤตกิรรมการท างานเป็นทมี 
          - ประเมนิผลจากรายงานการศกึษาดว้ยตนเอง 
๕. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     ๕.๑ ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพฒันา       
          - พฒันาทกัษะในการสื่อสารทัง้การพดู การฟัง การแปล  การเขยีน และน าเสนอในชัน้เรยีน 
          - พฒันาทกัษะในการวเิคราะหข์อ้มลูจากกรณศีกึษา 
          - พฒันาทกัษะในการสบืคน้ขอ้มลูทางอนิเทอรเ์น็ต  
          - ทกัษะการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งงานทางอเีมล์ การสรา้งห้องแสดงความ
คดิเหน็ในเรือ่งต่างๆ  
          - ทกัษะในการน าเสนอรายงานโดยใชร้ปูแบบ เครือ่งมอื และเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม 
     ๕.๒ วิธีการสอน       
          - มอบหมายงานใหศ้กึษาคน้ควา้ด้วยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และท ารายงาน โดย
เน้นการน าตวัเลข หรอืมสีถติอิา้งองิ จากแหล่งทีม่าขอ้มลูทีน่่าเชื่อถอื 
          - น าเสนอโดยใชร้ปูแบบและเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม  
     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
         -  ประเมนิจากรายงาน ใบงาน แบบฝึกหดั และน าเสนอด้วยสื่อเทคโนโลย ี
         - ประเมนิจากการมสี่วนรว่มในการเรยีนในชัน้เรยีนดว้ยการโตต้อบซกัถาม 

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน  ส่ือท่ีใช้ 

(ถ้ามี) 
ผูส้อน 

๑ 
 

๑.  ทดสอบก่อนเขา้บทเรยีน 
๒. แนะน าแผนการสอน 
     ๒.๑  ค าอธบิายรายวชิา 
 ๒.๒ วตัถุประสงคร์ายวชิา 
 ๒.๓  กจิกรรมการเรยีนการ
สอน 
 ๒.๔  วธิกีารประเมนิผล 
 ๒.๕  งานมอบหมาย 
     ๒.๖  จติพสิยั 

๒ การอธบิาย 
การยกตวัอยา่ง
ประกอบ 
Power Point 
Projector 

พระมหาบุญรอด มหาวโีร ดร. 

๒ Introduction to English ๒ Lecture พระมหาบุญรอด มหาวโีร ดร. 



 
๖ 

สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน  ส่ือท่ีใช้ 

(ถ้ามี) 
ผูส้อน 

Illustration 
Work sheet 
Assignments 
Power Point 
Projector 

๓-๔ 
 

How to Use Article  ๔ Lecture 
Illustration 
Work sheet 
Assignments 
Power Point 
Projector 

พระมหาบุญรอด มหาวโีร ดร. 

   ๕-๖ 
 

How to Use Tense 
 

๔ Lecture 
Illustration 
Work sheet 
Assignments 
Power Point 
Projector 

พระมหาบุญรอด มหาวโีร ดร. 

๗-๘ 
 

How to Construct Basic 
Sentences   
 
  

๔ Lecture 
Illustration 
Work sheet 
Assignments 
Power Point 
Projector 

พระมหาบุญรอด มหาวโีร ดร. 

๙ สอบระหว่างภาค ๒   
๑๐-๑๑ 

 
How to Use Preposition and 
Conjunction 
 

๔ Lecture 
Illustration 
Work sheet 
Assignments 
Power Point 
Projector 

พระมหาบุญรอด มหาวโีร ดร. 

๑๒-๑๔ ฝึกทกัษะเบือ้งตน้ในการฟัง พดู 
อ่านและเขยีนในลกัษณะทีส่มัพนัธ์
กนั เน้นดา้นการอ่านและความ

๖ Lecture 
Illustration 
Work sheet 

พระมหาบุญรอด มหาวโีร ดร. 



 
๗ 

สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน  ส่ือท่ีใช้ 

(ถ้ามี) 
ผูส้อน 

เขา้ใจภาษาองักฤษ ซึง่มรีปู
ประโยคและค าศพัทต่์าง ๆ 
 

Assignments 
Power Point 
Projector 

๑๕ สอบปลายภาค ๒   
 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ท่ี  วิธีการประเมิน  
สปัดาหท่ี์
ประเมิน  

สดัส่วนของการ
ประเมินผล 

๑ สอบระหว่างภาค 
สอบปลายภาค 

๙ 
๑๕ 

๒๐% 
๕๐% 

๒ 

วเิคราะห ์คน้ควา้ การน าเสนอรายงาน 
การท าใบงาน 
การฝึกทกัษะทัง้ ๔ ในเบือ้งตน้ 
การส่งงานตามทีม่อบหมาย 

ตลอดภาค
การศกึษา ๒๐% 

๓ 
การเขา้ชัน้เรยีน 
การมสี่วนรว่ม  

ตลอดภาค
การศกึษา ๑๐% 

หมวดท่ี ๖ ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑.เอกสารและต าราหลกั 
วทิยา  ศรเีครอืวลัย.์  The Standard English Grammar. พมิพ์ครัง้ที่ ๑๖. กรุงเทพมหานคร: ส านักพมิพ์แพร่

วทิยา, ๒๕๓๒. 
Betty Schramfer Azar.  Understanding and Using English Grammar. New Jersey: Prentice Hall 

Regents Englewood Liffs, 1989. 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคญั 
ฝ่ายวชิาการภาคภาษาองักฤษ สถาบนั Opinion.  Basic English Grammar. พมิพค์รัง้ที ่๑. กรงุเทพมหานคร: 

ส านกัพมิพ ์สยามสปอรต์ ซนิตเิคท จ ากดั, ๒๕๓๗. 
มงคล  กุลประเสรฐิ. An Applied English Grammar. พมิพค์รัง้ที ่๑. กรุงเทพมหานคร: ส านักพมิพไ์ทยวฒันา

พานิช, ๒๕๓๕. 
--------------------- . Foundation English (Revised Edition). พิมพ์ครัง้ที่ ๑. นนทบุร :ี มหาวิทยาลยัสุโขทัย     

ธรรมาธริาช, ๒๕๓๓. 
๓.เอกสารและข้อมลูแนะน า 
กมล ชทูรพัย.์ Progressive English Grammar.  กรงุเทพมหานคร: สมเจตน์การพมิพ,์ ๒๕๓๓. 
โครงการส่งเสรมิการสรา้งต ารา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. Practical English Structure. กรุงเทพมหานคร: 



 
๘ 

ส านกัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ ๒๕๓๖. 
จรรยา  อนิทรอ๋์อง.  Modern English Grammar Part I. กรงุเทพมหานคร: ศูนยภ์าษา I.O.U., ๒๕๔๔. 
---------------------.  Modern English Grammar Part II. กรงุเทพมหานคร: ศูนยภ์าษา I.O.U., ๒๕๔๔. 
---------------------.  Modern English Grammar Part III. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช 

วทิยาลยั, ๒๕๔๒. 
---------------------.  Modern English Grammar Part IV. กรงุเทพมหานคร: โรงพมิพม์หาจฬุาลงกรณราช 
          วทิยาลยั, ๒๕๔๒. 
เชาวน์  เชวงเดช. English Grammar Section II. พมิพค์รัง้ที ่๑. กรงุเทพมหานคร: ส านกัพมิพเ์อดสินัเพรส โปร

ดกัส ์จ ากดั, ๒๕๓๘. 
ลนิดา  เจน.  Propositions. พมิพค์รัง้ที ่๑. กรงุเทพมหานคร: ส านกัพมิพ ์โอ. เอส. พริน้ติง้เฮาส,์ ๒๕๓๓. 
อุดม  วโรตม์สิกขดิตถ์,ศ.ดร. และคณะ.  Fundamental English II.พิมพ์ครัง้ที่ ๑๐. กรุงเทพมหานคร : 

ส านกัพมิพม์หาวทิยาลยัรามค าแหง, ๒๕๓๓. 
Domalin, A. Leuschel และคณะ. Reading English II. พิมพ์ครัง้ที่  ๗ . กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์

มหาวทิยาลยัรามค าแหง, ๒๕๓๓. 
Preechar Svivalai. English Essentials. พมิพค์รัง้ที ่๑. กรงุเทพมหานคร: ส านกัพมิพ ์โอเดยีนสโตร,์ ๒๕๓๗. 

 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 

๑. กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมนิประสทิธผิลในรายวชิานี้ ที่จดัท าโดยนิสติ ได้จดักิจกรรมในการน าแนวคดิและความเห็นจาก
นิสติไดด้งันี้ 
          - แบบประเมนิผูส้อน และแบบประเมนิรายวชิา  
          - ใบงานประเมนิประสทิธผิลวตัถุประสงคร์ายวชิา 
          - การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้อนและผูเ้รยีน 
           - การสงัเกตการณ์จากพฤตกิรรมของผูเ้รยีน 
          - ขอเสนอแนะผ่านเวบ็บอรด์ ทีอ่าจารยผ์ูส้อนไดจ้ดัท าเป็นช่องทางการสื่อสารกบันิสติ 
๒. กลยทุธก์ารประเมินการสอน 
     ในการเกบ็ขอ้มลูเพื่อประเมนิการสอน ไดม้กีลยทุธ ์ดงันี้ 
          - แบบสอบถามประเมนิผลสมัฤทธิก์ารสอนโดยนิสติ 
          - การสงัเกตการสอนจากผูร้ว่มทมีการสอน 
          - ผลการสอบ 
         - การทวนสอบผลประเมนิการเรยีนรู ้
๓. การปรบัปรงุการสอน  
     หลงัจากผลการประเมนิการสอนในขอ้ ๒ ไดน้ าผลการประเมนิไปปรบัปรงุการสอน ดงันี้ 
          -แจง้ผลการประเมนิการสอนโดยนิสติใหผู้ส้อนทราบเพื่อน าไปปรบัปรงุการสอน           
          - สมัมนาการจดัการเรยีนการสอน 
          - การวจิยัในและนอกชัน้เรยีน 



 
๙ 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนิสิตในรายวิชา 
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวชิา มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิใ์นรายหวัข้อ ตามที่คาดหวงัจากการ

เรยีนรูใ้นวชิา ไดจ้ากใบงาน แบบฝึกหดั การสอบถามนิสติ การตรวจงานมอบหมายของนิสติ และพจิารณาจาก
ผลการทดสอบยอ่ย และหลงัการออกผลการเรยีนรายวชิา มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิโ์ดยรวมในวชิาไดด้งัน้ี 
          - การทวนสอบการใหค้ะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสติโดยอาจารยอ์ื่น หรอืผูท้รงคุณวุฒ ิทีไ่ม่ใช่
อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร  
          - มกีารตัง้คณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมนิการเรยีนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ
ขอ้สอบ ใบงาน รายงาน วธิกีารใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤตกิรรม 
๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมนิ และทวนสอบผลสมัฤทธิป์ระสทิธผิลรายวชิา ไดม้กีารวางแผนการปรบัปรงุการสอน และ
รายละเอยีดวชิา เพื่อใหเ้กดิคุณภาพมากขึน้ ดงันี้ 
          - ปรบัปรงุรายวชิาทุก ๓ ปี หรอืตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิต์ามขอ้ ๔ 
          - เปลี่ยนหรอืสลบัอาจารยผ์ู้สอน เพื่อให้นิสติมมีุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรูน้ี้กบัปัญหาที่มาจาก
งานวจิยัของอาจารย ์
          -จดัประชุมเชงิปฏบิตักิารแลกเปลีย่นและระดมสมองพฒันากระบวนการเรยีนการสอนใหม้ปีระสทิธภิาพ
ยิง่ขึน้ 

 


