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คํานํา 
 

 แผนกิจกรรมชุดวิชาสารัตถะและวิทยวิธีทางภาษาอังกฤษ เปนเอกสารสําคัญสําหรับ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แขนงหลักูตรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร ในระบบการเรียนการ

สอนทางไกลซ่ึงนักศึกษาตองศึกษาดวยตนเองเปนสวนใหญนั้น แผนกิจกรรมการศึกษาจึงเปนคูมือท่ี

สําคัญในการแนะแนวทางการประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษา 

 นักศึกษาควรศึกษาแผนกิจกรรมการศึกษาประจําชุดวิชากอนดําเนินกิจกรรมการเรียน 

เพ่ือจะไดทราบถึงรายละเอียดตาง ๆ ไดแก โครงสรางของชุดวิชา ปรัชญาและหลักการการศึกษา 

การเตรียมตัวของนักศึกษา การดําเนินการศึกษา งานท่ีกําหนดใหทํา การสงงาน การเสนอผลงาน การ

ประเมินผลงาน การประเมินผลการเรียน การสัมมนาเสริม และแบบฟอรมรายงาน 

 สําหรับรายละเอียดของกิจกรรมการดําเนินการศึกษา คณะกรรมการกลุมผลิตและบริหารชุด

วิชาสารัตถะและวิทยวิธีทางภาษาอังกฤษไดพิจารณากําหนดใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของชุดวิชา 

ดังนั้นจึงขอใหนักศึกษาไดปฏิบัติตามเพ่ือจะไดประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคของชุดวิชานี ้

 

คณะกรรมการกลุมผลิตและบริหาร 

ชุดวิชา  22762  สารัตถะและวิทยวิธีทางภาษาอังกฤษ 
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แผนกิจกรรมการศึกษา 

ชุดวิชา 22762 สารัตถะและวิทยวิธีทางภาษาอังกฤษ 

Foundations and Methodologies of English Language Instruction 

 

1. รายละเอียดชุดวิชา 

 

1.1 วัตถุประสงค เพ่ือใหนักศึกษา 

1. เพ่ือใหสามารถอธิบายหลักการใชภาษา วรรณคดี และวัฒนธรรมทางภาษา 

2. เพ่ือใหสามารถอธิบาย เปรียบเทียบเชื่อมโยงและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ 

3. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหผูเรียนและพัฒนาหลัสูตรภาษาอังกฤษ 

4. เพ่ือใหสามารถเลือก/นําวิทยวิธีการเรียนและประเมินผลภาษาอังกฤษแบบตางๆ

โดยเฉพาะการเรียนรูแบบพ่ึงตนเองมาใชไดอยางเหมาะสม 

5. เพ่ือใหสามารถจัดการสื่อและแหลงเรียนรูภาษาอังกฤษ 

6. เพ่ือใหสามารถศึกษางานวิจัยเก่ียวกับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษและสามารถนําไปใชประโยชน 

1.2 คําอธิบายชุดวิชา 

หลักการใชภาษา วรรณคดี วัฒนธรรม ปรัชญาและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ วิทยการเรียนภาษาอังกฤษ และการประเมิน 

ภาษาอังกฤษแบบตางๆ การเรียนรูแบบพ่ึงตนเอง สื่อและแหลงการเรียนรูภาษาอังกฤษ การวิจัยเก่ียวกับ

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

1.3 รายช่ือหนวยการสอน 

หนวยท่ี 1 หลักภาษาอังกฤษ 

หนวยท่ี 2 วรรณคดีอังกฤษสําหรับครู 

หนวยท่ี 3 ภาษาและวัฒนธรรม  

หนวยท่ี 4 แนวคิดทางจิตวิทยาและการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

หนวยท่ี 5 กลวิธีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  

หนวยท่ี 6 วิธีการสอนภาษาอังกฤษ 

หนวยท่ี 7 การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ  

หนวยท่ี 8 จากหลักสูตรสูการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ   
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หนวยท่ี 9 การวัดและประเมินผลวิชาภาษาอังกฤษ  

หนวยท่ี 10 การเรียนรูแบบพ่ึงตนเอง  

หนวยท่ี 11 สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน   

หนวยท่ี 12 นวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  

หนวยท่ี 13 แหลงการเรียนรูภาษาอังกฤษ  

หนวยท่ี 14 การประเมินการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครู  

หนวยท่ี 15 การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

 

1.4 โครงสรางเนื้อหาชุดวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยท่ี 1 หลักภาษาอังกฤษ 

หนวยท่ี 2 วรรณคดีอังกฤษสําหรบัคร ู

หนวยท่ี 3 ภาษาและวัฒนธรรม 

เนื้อหาภาษาอังกฤษ ประวัติความ

เปนมา และวัฒนธรรมเจาของภาษา 

หนวยท่ี 4 ปรัชญาและแนวคิดท่ีเก่ียวของกับ

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

หนวยท่ี 5 กลวิธีการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ  

หนวยท่ี 6 วิธีการสอนภาษาอังกฤษ 

หนวยท่ี 7 การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ  

หนวยท่ี 8 จากหลักสูตรสูการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ   

หนวยท่ี 9 การวัดและประเมินผลวิชา

ภาษาอังกฤษ 

วิธีการสอน หลักสูตร และการ

ประเมินผล 

หนวยท่ี 10 การเรียนรูแบบพ่ึงตนเอง  

หนวยท่ี 11 สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศใน

การเรียนการสอน   

หนวยท่ี 12 นวัตกรรมการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ  

หนวยท่ี 13 แหลงการเรียนรูภาษาอังกฤษ  

หนวยท่ี 14 การประเมินการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษของครู  

หนวยท่ี 15 การวิจัยหลักสูตรและการเรียน

การสอนภาษาอังกฤษ 

สวนสนับสนุนการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ 
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2. วิธีการศึกษา 

 

2.1 การเตรียมตัวของนักศึกษา 

2.1.1 วางแผนศึกษาชุดวิชา 22762 สารัตถะและวิทยวิธีทางภาษาอังกฤษ 

1) กิจกรรมท่ีตองทํา 

- นักศึกษามีเวลาเรียนตลอดภาคการเรียน 

- นักศึกษาควรใชเวลาศึกษาจากสื่อหลักคือประมวลสาระ  และ 

แนวการศึกษาของชุดวิชา 22762 สารัตถะและวิทยวิธีทางภาษาอังกฤษ 

- บทเรียนออนไลน 8 โมดูล โมดูลละไมเกิน 30 นาที 

- ทํากิจกรรมตามทายเรื่องในแนวการศึกษา 

- ทําแบบประเมินตนเองกอนเรียนและหลังเรียน และตรวจสอบเฉลยจาก

แนวตอบในแนวการศึกษา 

- ทํากิจกรรมท่ีกําหนดให   ( ดูรายละเอียดใน 2.3  และ  2.4 ) 

2) จัดทําตารางการศึกษาตลอดภาคการศึกษา โดยนักศึกษาตองวางแผน

ลวงหนาและเติมกิจกรรมการศึกษาลงไปในชวงสัปดาหท่ีนักศึกษากําหนด 

เชน การคนควาเพ่ิมเติม การทํารายงาน ฯลฯ ( เอกสารหมายเลข  1 ) 

3) จัดทําตารางเรียนประจําสัปดาห  ( เอกสารหมายเลข  2 )  

2.1.2 จัดสภาวะแวดลอมทางการเรียน 

1) เตรียมกาย 

- นักศึกษาควรรักษาสุขภาพรางกายใหแข็งแรง เพ่ือเปนพลังในการตอสูกับ

อุปสรรคท้ังปวงในการเรียน 

- แบงเวลาจากภารกิจประจําวันเพ่ือศึกษาชุดวิชาอยางนอยวันละ 2  ชั่วโมง 

2) เตรียมใจ 

- ทําจิตใจใหแจมใส ขจัดความกังวล 

- มีสมาธิมุงไปท่ีการศึกษาชุดวิชาท่ีนักศึกษาวางแผนและ 

กําหนดไวในตารางการเรียน 

- ทําจิตใจใหเขมแข็ง ไมทอถอยตออุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึน 

3) เตรียมสิ่งอํานวยความสะดวก 

- จัดหาสถานท่ีสําหรับศึกษาชุดวิชา 

- เตรียมอุปกรณ  ประกอบการศึกษาท่ีจําเปน 
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2.2 การดําเนินการศึกษา 

นักศึกษาควรดําเนินการศึกษาตามกิจกรรมตอไปนี้ 

1) ศึกษาและดําเนินกิจกรรมตามแผนกิจกรรมการศึกษา 

2) ทําแบบประเมินตนเองกอนเรียน 

3) ศึกษาประมวลสาระชุดวิชา 22762 สารัตถะและวิทยวิธีทางภาษาอังกฤษและ

ดําเนินกิจกรรมตามแนวการศึกษา 

4) ศึกษาบทเรียนออนไลนชุดวิชา 22762 สารัตถะและวิทยวิธีทางภาษาอังกฤษ 

จํานวน 8 โมดูล โมดูลละไมเกิน 30 นาที 

5) ศึกษาคนควาเพ่ิมเติม 

6) ทํากิจกรรมทายเรื่องในแนวการศึกษาตามท่ีคณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชากําหนด 

7) เขารวมการสัมมนาเสริมชุดวิชา 22762 สารัตถะและวิทยวิธีทางภาษาอังกฤษ 

8) ทําแบบประเมินตนเองหลังเรียน 

9) เขาสอบประจําภาค 

2.3 งานท่ีกําหนดใหทํา 

นักศึกษาตองสงงานจํานวน 2 ชิ้น ดังนี้ 

1) งานช้ินท่ี 1 การเสนอรายงานการวิเคราะหและอภิปราย 

 1.1 ศึกษาหลักการจัดการศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษ จากเอกสาร ตํารา บทความ 

งานวิจัยและสื่อตาง ๆ รวมท้ังจากประสบการณของทานเอง ในประเด็นตอไปนี้อยางละเอียด 

1.1.1 ปญหาท่ีพบในการจัดการศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษในปจจุบัน โดย

วิเคราะหตั้งแต เนื้อหา หลักสูตร วิธีการสอน จนถึงตัวผูเรียนและสิ่งแวดลอมรอบตัว 

1.1.2 วิธีแกไขปญหาตาม 1.1.1   

1.1.3 ทํารายงานเปนรูปเลมและนําเสนอในชั้นเรียน 

หมายเหตุ : งานชิ้นท่ี 1 นักศึกษาตองจัดพิมพรายงานลงในกระดาษ A4 และมีใบปะ

หนาตามแบบฟอรม 

2) งานช้ินท่ี 2 การเสนอรายงานการวิเคราะหการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

โดยดําเนินการทํารายงานดังนี้ 

2.1 ศึกษาเอกสาร ตํารา บทความ งานวิจัยและสื่อตาง ๆ เพ่ิมเติมในเรื่องท่ีเก่ียวของ

กับเนื้อหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  

2.2 ทํารายงานวิเคราะหวา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิของครูภาษาอังกฤษท่ีดีท่ี

เหมาะสมควรเปนเชนไร  

หมายเหตุ : งานชิ้นท่ี 2 นักศึกษาสงงานทางการเรียนการสอน e-Learning  ชุดวิชา  
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2.4 การสงงาน 

1) งานชิ้นท่ี  1  สงดวยตนเองในวันแรกของการสัมมนาเสริม  ครั้งท่ี  1 

ในวันท่ี   21 – 22  เมษายน  2561 

2) งานชิ้นท่ี  2  สงงานผานการเรียนการสอน e-Learning ชุดวิชา 

หมายเหตุ : งานชิ้นท่ี 2 นักศึกษาตองพิมพและสําเนาเพ่ือใหเพ่ือนนักศึกษาในกลุมท่ีรวม

สัมมนาเสริม  ใหอาจารยประจํากลุม  1  ชุด  และนักศึกษาเก็บไว  1 ชุด 

 

2.5 การเสนอผลงาน (ช้ินท่ี 1) 

นักศึกษาควรเตรียมเสนอผลงานในวันสัมมนาเสริม โดยคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้ 

1) เตรียมประเด็นและหัวขอท่ีจะนําเสนอ ใชเวลาในการนําเสนอไมเกิน  30 นาที 

2) เตรียมสื่อ หรือเอกสารประกอบการนําเสนอผลงาน  เชน  แผนใส  แผนภูมิ ภาพ  

พาวเวอรพอยท ฯลฯ 

 

2.6 การสัมมนาเสริม 

นักศึกษาตองเขารวมสัมมนาเสริมท้ัง  2  ครั้ง ดังนี้ 

 1. สัมมนาเสริม  ครั้งท่ี  1  21-22 เมษายน 2561 

2. สัมมนาเสริม  ครั้งท่ี  2  การสัมมนาออนไลน     

(12  ชั่วโมง ณ สถานท่ีท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และจะแจงใหนักศึกษาทราบตอไป) 

 

2.7 การประเมินผลการเรียน 

การประเมินผลการเรียนชุดวิชา 22762 สารัตถะและวิทยวิธีทางภาษาอังกฤษ ประเมิน

จากการสงงานทาง e-learning และเขารวมสัมมนาและนําเสนอรวมผลงานรอยละ  40  และ

ประเมินจากการสอบไลประจําภาครอยละ  60  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1) กิจกรรมระหวางภาค รอยละ  40  ประกอบดวย 

(1)  การสัมมนาเสริมครั้งท่ี  1  รอยละ  20  ประเมินจากเอกสารการรายงาน  

การนําเสนอรายงาน และการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นตอกลุมสัมมนา 

(2)  การสัมมนาเสริมครั้งท่ี  2  รอยละ  20  ประเมินจากการนําเสนองานชิ้นท่ี 2 

ทาง e-Learning 

2) การสอบไลประจําภาค  รอยละ  60 ประเมินผลจากการสอบไลประจําภาคเปน

ขอสอบแบบอัตนัย 
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ตารางการสัมมนาเสริม 

ชุดวิชา 22762 สารัตถะและวิทยวิธีทางภาษาอังกฤษ 

 

ครั้งท่ี            เวลา 

วัน 
9.00 - 12.00 น. 13.00 – 16.00  น. 

ครั้งท่ี  1 การสัมมนาเขม

แบบเผชิญหนา 

21 - 22 

เมษายน 2561 

อภิปรายประเด็นสําคัญจากชุดวิชา

หนวย 1 – 7 

และรายงานชิ้นท่ี  1 

รายงานชิ้นท่ี  1 

และอภิปรายรวมกัน 

ครั้งท่ี  2 การสัมมนา

ออนไลน 

ศึกษาเอกสาร ตํารา บทความ งานวิจัย และสื่อตาง ๆ 

สงงานชิ้นท่ี 2 ทางการเรียนการสอน e-Learning  

ภายในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2561 
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แบบฟอรมปกรายงาน 

 

สาขาวิชา  ศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

แขนงวิชา  การศึกษาหลักสูตรและการสอน 

ชุดวิชา  22762 สารัตถะและวิทยวิธีทางภาษาอังกฤษ 

 

 

รายงานฉบับท่ี 

 

 

เรื่อง 

ภาคการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

ชื่อนักศึกษา  ……………… 

รหัสประจําตัว  …………….. 

สถานท่ีเขารับการสัมมนาเสริม 

วันท่ี  …………………. 
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