
มคอ ๓ วิชาภาษาอังกฤษส าหรบัการบรหิารการศกึษา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
วิทยาลัยสงฆ์/คณะ/ภาควิชา คณะครุศาสตร์  
 

หมวดท่ี  ๑  ข้อมูลโดยท่ัวไป 
 

๑.รหัสวิชาและรายชื่อวิชา 
     ๒๑๐ ๓๐๑  ภาษาอังกฤษเพื่อการบรหิารการศึกษา (English for Educational Administration) 
๒.จ านวนหน่วยกิต 

๓  หน่วยกิต  ๓(๒-๒-๕) 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธบรหิารการศึกษา 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     อาจารย์ ดร.จุฬาพรรณภรณ์ ธนะแพทย ์
๕.ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
     ภาคการศึกษาที่ ๑  ช้ันปีที่  ๒ 
๖.รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๗.รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมก่อน  (Co-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
๘.สถานท่ีเรียน 
     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น   
๙.วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
     ๑๐   มิถุนายน  ๒๕๖๑ 
 

หมวดท่ี  ๒  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

๑.จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
     ๑. เพื่อให้นิสิตมีทกัษะด้านการอ่าน เขียน พูดและเขียนภาษาอังกฤษใช้ในการบรหิารการศึกษา 
๒.วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 



 ๒ 

     - 
 
 
 
 
 

หมวดท่ี  ๓  ลักษณะและการด าเนินการ 
 
๑.ค าอธิบายรายวิชา 
     ๒๑๐ ๓๐๑ ภาษาอังกฤษส าหรับการบริหารการศึกษา 

English for Educational Administration 

ศึกษาหลักภาษาอังกฤษ ทักษะการฟงั  ทักษะการพูด ทกัษะการอ่าน  ทักษะการเขียน 

ทักษะการติดต่อสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ภาษาอังกฤษกับการ

บรหิารการศึกษา พื้นฐานพุทธธรรมกบัภาษาอังกฤษ กับภาษาอังกฤษกับการเรียนรู้

พระพุทธศาสนา 

Principle of English, skills in listening, speaking, reading and writing, 

communication skills in situations, academic English, English and educational 

administration, Buddha-dhamma and English basics, English and Buddhist 

learning 

 
๒.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย ๔๘ ช่ัวโมงต่อ
ภาคการศึกษา 

สอนเสรมิตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย 

ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง ๖ 
ช่ัวโมงต่อสปัดาห ์

๓.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
     - อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรกึษาผ่านเวปไซด ์
     - อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล  หรือ  รายกลุ่มตามความต้องการ ๑ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
(เฉพาะรายที่ต้องการ) 



 ๓ 

หมวดท่ี  ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
๑.คุณธรรม จริยธรรม 
     ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
          พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างราบรื่น  
และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  โดยผู้สอนต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม  
เพื่อให้นิสิตสามารถพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมไปพร้อมกับการศึกษาเหตุการณ์ทางการเมืองการปกครอง  
โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร  ดังนี้ 
          (๑) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สจุริต 
          (๒) มีวินัย  ตรงต่อเวลา  และรับผิดชอบต่อตนเอง  วิชาชีพและสังคม 
          (๓) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม  สามารถท างานเป็นทมีและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ
ล าดับความส าคัญ 
          (๔) เคารพสิทธิและรบัฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย ์
          (๕) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ  ขององค์กรและสังคม 
     ๑.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพรอ้มยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางพฤติกรรมการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
นโยบายต่างประเทศของไทยต่อประเทศเพื่อนบ้าน 
          - อภิปรายกลุ่ม 
          - ก าหนดให้นิสิตหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง 
          - บทบาทสมมติ  
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - พฤติกรรมการเข้าเรียน  และสง่งานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 
          - มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้น ามาท ารายงาน  อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
          - ประเมินผลการวิเคราะหก์รณีศึกษา 
          - ประเมินผลการน าเสนอรายงานที่มอบหมาย  
๒.ความรู้ 
     ๒.๑  ความรู้ท่ีต้องได้รับ 
          ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้และทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการบริหารการศึกษา 
     ๒.๑  วิธีการสอน 

บรรยาย  อภิปราย  การท างานกลุ่ม  การน าเสนอรายงาน  การวิเคราะห์กรณีศึกษา  และ
มอบหมายให้ค้นคว้าหาบทความ  ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  โดยน ามาสรุปและน าเสนอ  การศึกษาโดยใช้ปัญญา  
และโครงงาน  Problem  base learning  และ  Student Center  เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 



 ๔ 

     ๒.๓  วิธีการประเมินผล 
          - ทดสอบย่อย  สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฎี 
          - น าเสนอสรุปการอ่านจากการค้นคว้าข้อมลูที่เกี่ยวข้อง 
          - วิเคราะห์กรณีศึกษา 
๓.ทักษะทางปัญญา 
     ๓.๑  ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา 

พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างมีระบบ  มีการวิเคราะห์  สังเคราะห์
ประยุกต์ใช้แนวคิดไปสู่การปฏิบัติจริงซึ่งก่อให้เกิดทั้งความเข้าใจและประสบการณ์    
     ๓.๒  วิธีการสอน 
          - การมอบหมายให้นสิิตเขียนบทความ และวิพากษ์ผลการเขียน 
          - อภิปรายกลุ่ม 
          - วิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพื่อการบรหิารการศึกษาและจ าลองทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
ตามประสบการณ์ของนสิิต  
          - การสะท้อนแนวคิดจากการน าแนวคิดมาประยุกตใ์ช้กับเหตกุารณ์จริง 
     ๓.๓  วิธีการประเมินผล 
         สอบกลางภาคและปลายภาค  โดยเน้นข้อสอบเพื่อวัดทักษะต่างๆในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
บริหารการศึกษา  
๔.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     ๔.๑  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
          - พัฒนาทักษะในการสร้างสมัพันธภาพระหว่างผูเ้รยีนด้วย 
          - พัฒนาความเป็นผู้น าและผู้ตามในการท างานเป็นทีม 
          - พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตาม
ก าหนดเวลา 
     ๔.๒  วิธีการสอน 
          - ให้นิสิตมีอิสระทางด้านความคิดในการน าเสนอแนวคิดที่ได้จากการศึกษาทฤษฎี สู่การอภิปราย
ผลเป็นบทความ รายงานกลุ่ม และการวิพากษ์วิจารณ์สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษเพื่อการ
บริหารการศึกษา 
          - มอบหมายรายงานกลุ่ม  และรายบุคคล  หรอื  อ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา 
          - การน าเสนอรายงาน  
     ๔.๓  วิธีการประเมินผล 
          - การแสดงความคิดเห็นผ่านการวิพากษ์วิจารณ์ในหัวข้อที่ก าหนดให้ 
          - รายงานที่น าเสนอ  พฤติกรรมการท างานเป็นทีม 



 ๕ 

          - การน าเสนอความคิดไอเดียใหม่ทีเ่กี่ยวข้องกบัประเด็น 
๕.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
          - พัฒนาทักษะในการสื่อสารทัง้การพูด การฟงั การแปล การเขียน โดยการท ารายงาน และ
น าเสนอในช้ันเรียน 
          - พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา 
          - พัฒนาทักษะในการสืบค้น  ข้อมูลทางอินเตอรเ์นต็ 
          - ทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร  เช่น  การส่งงานทางอเีมลล์   
          - ทักษะในการน าเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ  เครือ่งมือ  และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
     ๕.๒  วิธีการสอน 
          - มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  จาก website  สื่อการสอน  e – learning  และท า
รายงาน  โดยเน้นการน าตัวเลข  หรือมีสถิติอ้างอิง  จากแหล่งทีม่าข้อมลูที่น่าเช่ือถือ 
          - น าเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยทีี่เหมาะสม 
     ๕.๓  วิธีการประเมินผล 
          - การจัดท ารายงาน  และน าเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี 
          - การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 
  

 
 
 
 

หมวดท่ี  ๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
๑.  แผนการสอน 

สัปดา
ห์ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านว
น

ชั่วโม
ง 

กิจกรรม อาจารย ์

๑-๒ ๑) Introduction to English for 
Educational Administration 
๒) Essential Elements of English 
Used in Educational 

๖ 
บรรยาย   

 

อาจารย์ 

 ดร.จุฬาพรรณ

ภรณ์ ธนะแพทย์ 



 ๖ 

Administration 
๓-๔ ๓) Listening for Educational 

Administration 
๔) Reading Techniques  ๖ 

บรรยาย   
 

อาจารย์ 

 ดร.จุฬาพรรณ

ภรณ์ ธนะแพทย์ 

๕-๖ ๕) Writing for Educational 
Administration 
๖) Speaking for Educational 
Administration 
๗) Techniques for Public 
Speaking 

๖ 
บรรยาย   

 
 

อาจารย์ 

 ดร.จุฬาพรรณ
ภรณ์ ธนะแพทย์ 

๗ In-Class Preparation of Speaking 

๓ 
ท างานที่มอบหมาย 

 

อาจารย์ 

 ดร.จุฬาพรรณ
ภรณ์ ธนะแพทย์ 

๘ Presentation  

๓ 
น าเสนองานที่

มอบหมาย 

อาจารย์ 

 ดร.จุฬาพรรณ
ภรณ์ ธนะแพทย์ 

๙ - ๘) Essential Terms in 
Educational Administration  ๓ 

บรรยาย   
 

อาจารย์ 

 ดร.จุฬาพรรณ
ภรณ์ ธนะแพทย์ 

๑๐-
๑๑ 

๙) Listening for Educational 
Administration (Second Lesson) 
๑๐ ) Reading Techniques 
(Second Lesson) 

๖ 
บรรยาย   

 

อาจารย์ 

 ดร.จุฬาพรรณ
ภรณ์ ธนะแพทย์ 

๑๒ ๑๑) Writing for Educational 
Administration (Second Lesson) 
๑๒) Speaking Techniques 
(Second Lesson) 

๓ 
บรรยาย   

 

อาจารย์ 

 ดร.จุฬาพรรณ
ภรณ์ ธนะแพทย์ 

๑๓ ๑๓) Textual Analysis and ๓ บรรยาย   อาจารย์ 



 ๗ 

 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

 
ท่ี วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ีประเมิน สัดส่วนของการ

ประเมิน 

๑ 
น าเสนองานที่มอบหมาย 
สอบปลายภาค 

๘/๑๖ ๑๐  % 
๕๐  % 

 

๒ 

วิเคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้า การน าเสนอ
รายงาน 
การท างานกลุม่และผลงาน 
การอ่านและสรุปบทความ 
การสง่งานตามที่มอบหมาย 

ตลอดภาคการศึกษา ๒๐  % 

๓ 
การเข้าช้ันเรียน 
การมสี่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นใน
ช้ันเรียน 

ตลอดภาคการศึกษา ๒๐  % 

 
 
 
 

หมวดท่ี  ๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

Synthesis   ดร.จุฬาพรรณ
ภรณ์ ธนะแพทย์ 

๑๔ ๑๔) Critiques  
๑๕) Composition of Academic 
Paper 

๓ 
บรรยาย   

 

อาจารย์ 

 ดร.จุฬาพรรณ
ภรณ์ ธนะแพทย์ 

๑๕  ๑๖) Effective Presentation of 
Academic Paper ๓ 

บรรยาย   
 

อาจารย์ 

 ดร.จุฬาพรรณ
ภรณ์ ธนะแพทย์ 

๑๖ สอบปลายภาค ๓   



 ๘ 

๑.เอกสารและต าราหลัก 
- English, F.W. (๑๙๙๒). Educational Administration: The Human Science: HarperCollins 

Publishers. 

- Coombe, C.A. (๒๐๐๘). Leadership in English Language Teaching and Learning: 

University of Michigan Press. 

- Sindhu, I.H. (๒๐๑๒). Educational Administration and Management: Pearson Education 

India. 

- Goel, S.L.G.A. (๒๐๐๙). Educational Administration And Management: An Integrated 

Approach: Deep & Deep Publications. 

๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
   -               

๓.เอกสารและข้อมูลแนะน า 
    - 

 
หมวดท่ี  ๗  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 
๑.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ี  ที่จัดท าโดยนักศึกษา  ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี ้
          - การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้อนและผูเ้รียน 
          - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
          - แบบประเมินผู้สอน  และแบบประเมินรายวิชา 
          - ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารยผ์ู้สอนไดจ้ัดท าเป็นช่องทางการสื่อสารกบันักศึกษา 
๒.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ในการเก็บข้อมลูเพือ่ประเมินการสอน  ได้มีกลยทุธ์  ดังนี้ 
          - การสังเกตการณ์สอนของผูร้่วมทีมการสอน 
          - ผลการสอน 
          - การทบทวนผลประเมินการเรียนรู ้
๓.การปรับปรุงการสอน 
     หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  ๒  จึงมีการปรบัปรงุการสอน  โดยการจัดกจิกรรมในการ



 ๙ 

ระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรงุการสอน  ดังนี ้

          - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
          - การวิจัยในและนอกช้ันเรียน 
๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา  มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวข้อ  ตามที่คาดหวังจาก
การเรียนรู้ในวิชา  ได้จาก  การสอบถามนักศึกษา  หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา  รวมถึง
พิจารณาจากผลการทดสอบย่อย  และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา  มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ
โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อื่น หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา  โดย
ตรวจสอบข้อสอบ  รายงาน  วิธีการให้คะแนน  และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากการประเมิน  และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสทิธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรบัปรุงการ
สอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน  ดังนี ้
          - ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิ
ตามข้อ ๔  
          - เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน  เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับ
ปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรือแนวคิดใหม่ ๆ  

 
 
 

         ลงช่ือ  .................................. 

(อาจารย์ ดร.จุฬาพรรณภรณ์ ธนะแพทย์) 

              ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

             ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ 

 

 

ลงช่ือ        

           (อาจารย์ ดร.สุนทร  สายค า) 

   (ผู้อ านวยการหลกัสูตรพุทธบรหิารการศึกษา) 

                 ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ 


