
รายละเอียดมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (มคอ. ๓) ประจ ารายวิชา 
๓๐๒๓๑๒ ภาษาอังกฤษทางสังคมศึกษา 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา      คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา 

 
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา 
           ๓๐๒ ๓๑๒ ภาษาอังกฤษทางสังคมศึกษา 

 
๒. จ านวนหน่วยกิต 
 ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖) 
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     ครุศาสตรบัณฑิต หมวดวิชาบังคับ  
๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     พระมหาส าราญ กมฺมสุทฺโธ 
๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ / ชั้นปีที่ ๓ 
๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
       ไม่มี 
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
    ไม่มี 
๘.สถานที่เรียน  
    อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
๙.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
   ๑๕ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
     ๑. เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษที่ใช้ในสังคม  
     ๒. เพ่ือให้นิสิตมีความสามารถอธิบายเกี่ยวกับพรรคการเมืองกลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง  
     ๓. เพ่ือให้นิสิตวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและแนวโน้มของพรรคการเมืองกลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง  
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     ๑. เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจทฤษฎี แนวคิด และความเป็นมาเก่ียวกับพรรคการเมืองกลุ่มผลประโยชน์และ
ระบบการเลือกตั้ง 
     ๒. เพ่ือให้นิสิตสามารถอธิบายบทบาทและอิทธิพลของพรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ทาง 
การเมืองที่มีต่อระบบการเมืองการปกครอง 
     ๓. เพ่ือให้นิสิตสามารถวิเคราะห์ปัญหาการเลือกตั้งของไทยซึ่งสามารถน าไปเปรียบเทียบกับ 



การเลือกตั้งในประเทศอ่ืนๆ ได้ 
 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
๑.ค าอธิบายรายวิชา  
ความส าคัญของภาษาอังกฤษต่อสาขาวิชาสังคมศึกษา ค าศัพท์ภาษาอังกฤษครอบคลุมเนื้อหาแขนงหลักทาง
สังคมศาสตร์ ได้แก่ คือ ศัพท์ศาสนาและปรัชญา ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา และ
เศรษฐศาสตร์ การฟัง อ่าน พูด และเขียนในระดับชีวิตประจาวัน และระดับวิชาการ 

๒.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๘ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความต้องการ
ของนิสิตเฉพาะราย   

ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง ๖ 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์   

๓.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
     - อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาผ่านเว็บไซด์คณะ  
     - อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ ๑ ชัว่โมงต่อสัปดาห์  (เฉพาะรายที่
ต้องการ) 

 
หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 

๑.คุณธรรม จริยธรรม (ไม่เน้น) 

     ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
       ๑) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครูและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู 
       (๒) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องานที่ได้รับมอบหมายทั้ง
ด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว 
สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 
       (๓) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคนอื่น มีความสามัคคีและทา
งานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการดาเนินชีวิตและการตัดสินใจ 
       (๔) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและคิดแก้ปัญหาทาง
คุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การทางานและสภาพแวดล้อม โดยอาศัย 
รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์แพร่ หน้า ๓๔ 
หลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อ่ืนและประโยชน์ของสังคม
ส่วนรวม มีจิตสานึกในการธารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง 
ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน    
     ๑.๒ วิธีการสอน 
           (๑) บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมของพรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์



และการเลือกตั้ง และอภิปรายกลุ่ม 
           (๒)  นิสิตท าแบบฝึกหัดส่ง 
           (๓)  นิสิตค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวกับทางด้านพรรคการเมืองกลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง และน าไปเป็น
แนวทางในการศึกษาสถานการณ์จริง 
           (๔)  นิสิตมีส่วนร่วมในการออกมาน าเสนอผลงาน 
           (๕)  นิสิตจับกลุ่มกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน โดยให้เพ่ือนสอนเพ่ือน อธิบายกัน ท าความเข้าใจกัน โดย
ผู้สอนก ากับดูแลห่างๆ 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตท่ีให้และตรงเวลา 
          - มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้น ามาท ารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
          - ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
          - ประเมินผลการน าเสนอรายงานที่มอบหมาย 
๒.ความรู้  (เน้นข้อที่ ๔) 

     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ  
   (๑) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ ค่านิยมของครู คุณธรรม 

จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวญิญาณครู ปรัชญาความเป็นครูจิตวิทยาสาหรับครู จิตวิทยาพัฒนาการ 
จิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนหลักสูตรและ
วิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและภาษาเพ่ือ
การสื่อสารสาหรับครูทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการทางานวิจัย
และวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ ๒๑ มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณา
การความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการการสอน (TPCK) การ
สอนแบบ STEM ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้ 

 (๒) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้ และเนื้อหาวิชาที่
สอนอย่างลึกซ้ึงสามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนโดย
มีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละสาขาวิชาตาม
เอกสารแนบท้าย 

 (๓) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความแตกต่างทางวัฒธรรม 
สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนาแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน 

  ๔) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามมาตรฐาน 

     ๒.๒ วิธีการสอน 
          บรรยาย อภิปราย การท างานกลุ่ม การน าเสนอรายงาน  การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้ค้นคว้า
หาบทความ ข้อมูลที่เก่ียวข้อง โดยน ามาสรุปและน าเสนอ โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
          - ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค 
          - น าเสนอสรุปจากการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 



          - วิเคราะห์กรณีศึกษา 

๓.ทักษะทางปัญญา (ไม่เน้น) 

     ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
  (๑) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่าง

รู้เท่าทันเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีสานึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล 
เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต นาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและวินิจฉัย
แก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงถึงความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์
ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจ
เกิดข้ึน 

 (๒) เป็นผู้นาทางปัญญา สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีภาวะผู้นาทางวิชาการและ
วิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรมสามารถชี้นาและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา 
ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 

 (๓) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการทาวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและ
สังคม 

 (๔) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความสาคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและนามาประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียนพัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

 ๔) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   (๑) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และทางสังคม 
รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์แพร่ หน้า ๓๕ 
   (๒) ทางานร่วมกับผู้อ่ืน ทางานเป็นทีม เป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน ผู้ร่วมงาน 

ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
   (๓) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม สามารถช่วยเหลือและ

แก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
     ๓.๒ วิธีการสอน 
          - การมอบหมายให้นิสิตท า และน าเสนอผลการศึกษา 
          - อภิปรายกลุ่ม 
          - วิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกับพรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง 
     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
          สอบกลางภาคและปลายภาค 
๔.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (ไม่เน้น)  

     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
  (๑) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และทางสังคม 
รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์แพร่ หน้า ๓๕ 

 (๒) ทางานร่วมกับผู้อ่ืน ทางานเป็นทีม เป็นผู้นาและผู้ตามท่ีดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน ผู้ร่วมงาน 



ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

 (๓) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม สามารถช่วยเหลือและ
แก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 

     ๔.๒ วิธีการสอน 
          - จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
          - มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล 
          - การน าเสนอรายงาน 
     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
          - รายงานที่น าเสนอ พฤติกรรมการท างานเป็นทีม 
          - รายงานการศึกษาด้วยตนเอง 
๕.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  (ไม่เน้น) 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา 

  (๑) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ 
หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 

 (๒) สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการนาเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ โดย
ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม 

                        (๓) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมสาเร็จรูปที่จาเป็นสาหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การทางาน การประชุม การ
จัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศรับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความ
น่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศอีกท้ังตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 
     ๕.๒ วิธีการสอน 
          - มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และท ารายงาน โดยเน้น
การน าตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 
          - น าเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การจัดท ารายงาน และน าเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี 
          - การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 
 
 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 
 

แนะน าเนื้อหาวิชาและวิธีการศึกษา 
บทที่ ๑ ความส าคัญของภาษาอังกฤษต่อ
สาขาวิชาสังคมศึกษา 

๓ บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ อภปิรายกลุ่ม
จากกรณีศกึษา  

พระมหาส าราญ 
กมฺมสุทฺโธ 



สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๒ 
 

บทที่ ๒ ค าศัพท์ภาษาอังกฤษทางศาสนาและ
ปรัชญา  

๓ บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ อภปิรายกลุ่ม
จากกรณีศกึษา 

พระมหาส าราญ 
กมฺมสุทฺโธ 

๓ 
 

บทที่ ๓ ค าศัพท์ภาษาอังกฤษทาง
ประวัติศาสตร์  

๓ บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ อภปิรายกลุ่ม
จากกรณีศกึษา 

พระมหาส าราญ 
กมฺมสุทฺโธ 

๔ 
 

บทที่ ๔ ค าศัพท์ภาษาอังกฤษทางรัฐศาสตร์  ๓ บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ อภปิรายกลุ่ม
จากกรณีศกึษา 

พระมหาส าราญ 
กมฺมสุทฺโธ 

๕ 
 

บทที่ ๕ ค าศัพท์ภาษาอังกฤษนิติศาสตร์  ๓ บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ อภปิรายกลุ่ม
จากกรณีศกึษา 

พระมหาส าราญ 
กมฺมสุทฺโธ 

๖ 
 

บทที่ ๖ ค าศัพท์ภาษาอังกฤษทางสังคมวิทยา  ๓ บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ อภปิรายกลุ่ม
จากกรณีศกึษา 

พระมหาส าราญ 
กมฺมสุทฺโธ 

๗ สอบกลางภาค ๓  พระมหาส าราญ 
กมฺมสุทฺโธ 

๘ 
 

บทที่ ๗ ค าศัพทท์างเศรษฐศาสตร์ ๓ บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ อภปิรายกลุ่ม
จากกรณีศกึษา 

พระมหาส าราญ 
กมฺมสุทฺโธ 

๙ 
 

บทที ่๘ ค าศัพทท์างภูมิศาสตร์ ๓ บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ อภปิรายกลุ่ม
จากกรณีศกึษา 

พระมหาส าราญ 
กมฺมสุทฺโธ 

๑๐ 
 

บทที่ ๙ ค าศัพท์ในชีวิตประจ าวัน ๑ 
 

๓ บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ อภปิรายกลุ่ม
จากกรณีศกึษา 

พระมหาส าราญ 
กมฺมสุทฺโธ 

๑๑ 
 

บทที ่๑๐ ค าศัพท์ในชีวิตประจ าวัน ๒ 

 
๓ บรรยาย  ยกตวัอยา่ง

ประกอบ อภปิรายกลุ่ม
จากกรณีศกึษา 

พระมหาส าราญ 
กมฺมสุทฺโธ 

๑๒ บทที ่๑๑ ค าศัพท์ในชีวิตประจ าวัน ๓ ๓ บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ อภปิรายกลุ่ม
จากกรณีศกึษา 

พระมหาส าราญ 
กมฺมสุทฺโธ 

๑๓ บทที ่๑๒ ค าศัพท์ในชีวิตประจ าวัน ๔ ๓ บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ อภปิรายกลุ่ม
จากกรณีศกึษา 

พระมหาส าราญ 
กมฺมสุทฺโธ 



สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑๔ บทที ่๑๓ ค าศัพท์ในชีวิตประจ าวัน ๕ ๓ บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ อภปิรายกลุ่ม
จากกรณีศกึษา 

พระมหาส าราญ 
กมฺมสุทฺโธ 

๑๕ สอบปลายภาค ๓   
 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรม

ที ่
ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 

สัปดาห์
ประเมิน 

ส่วนของการ
ประเมินผล 

๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
ข้อ ๒ 

การสังเกตพฤติกรรมการ
ท ารายงานกลุ่ม 

ตลอดภาค
การศึกษา ๕% 

๒ ด้านความรู้  
ข้อ ๔ 

สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

๘ 
๑๖ ๕๕% 

๓ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
ข้อ ๑ 

การสอบอัตนัย 
การมีส่วนร่วม อภิปราย 
เสนอความคิดเห็นในชั้น
เรียน 

ตลอดภาค
การศึกษา ๒๐% 

๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ  
ข้อ ๓ 

การสังเกตพฤติกรรมการ
ท ารายงานกลุ่มและการส่ง
รายงาน 
การเข้าชั้นเรียน 

ตลอดภาค
การศึกษา ๑๐% 

๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ข้อ ๒ 

การน าเสนอรายงานหน้า
ชั้นเรียน ๑๕ ๑๐% 

รวม ๑๐๐% 
 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑.เอกสารและต าราหลัก (ค้นหาได้ทางอินเทอร์เนต) 
ศุภิกา นิรัตศัย  ภาษาอังกฤษเบื้องต้นส าหรับครูสอนภาษาอังกฤษ. กรุงเทพมหานคร: สหมิตรพัฒนาการพิมพ์ 

๒๕๖๓.  
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ  (ค้นหาได้ทางอินเทอร์เนต) 
Collins authors. Collins Cobuild Advanced Learner's English Dictionary. Fifth Edition. Great  
           Britain:  HarperCollins Publishers, 2006. 
Carstairs-McCarthy, Andrew. An Introduction to English Morphology: Words and Their  
 Structure. Great Britain: Edinburgh University Press, 2002. 
Hornby, A.S. Oxford Advanced Learner's Dictionary. Sixth Edition, New York: Oxford 

University Press, 2000. 



Longman colleagues. Longman Dictionary of Contemporary English. Fourth Edition.  
England: Pearson Education Limited, 2005. 

Schatz, Mary S.  Grammar Rules.  Garlic Press, 2002. 
Seaton, Anne and Mew, Y.H. Basic English Grammar for English Language Learners.  
 America: Saddleback Educational Publishing, 2007. 
๓.เอกสารและข้อมูลแนะน า 
    ไม่มี 

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
๑.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยนิสิต ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็นจากนิสิต ได้
ดังนี้ 
          - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
          - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
          - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
          - ขอเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดท าเป็นช่องทางการสื่อสารกับนิสิต 
๒.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
          - การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน 
          - ผลการสอบ 
          - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
๓.การปรับปรุงการสอน  
     หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหา
ข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
          - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
          - การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 
๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา 
ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต โดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบข้อสอบ 
รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
          - ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ ๔ 
          - เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัย



ของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่างๆ 

 
 
 
 
 
 

 
(พระมหาส าราญ กมฺมสทฺุโธ) 

อาจารยป์ระจ าวชิา 
……./……./……… 

 
(............................................) 

ประธานหลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติ สาขาวชิาสงัคมศกึษา 
……./……./……… 


