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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
คณะ
คณะครุศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
1073208 การอานภาษาอังกฤษ
English Reading
2. จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
3.2 ประเภทของรายวิชา กลุมวิชาเอกเลือก
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
อาจารย ศศนันทน บุญยะวนิช
4.2 อาจารยผูสอนและกลุมเรียน
อาจารยศศนันท บุญยะวนิช
อาจารยดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน
อาจารยดร.กมลา ลําพูน
5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปที่ 4
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
8.1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
8.2 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
2 กรกฎาคม 2562
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กลุมเรียน A1
กลุมเรียน B1
กลุมเรียน C1
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา

1.1 เพื่อใหนักศึกษารูจักกลวิธีการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบตาง ๆ สําหรับการอาน
1.2 เพื่อใหนักศึกษาฝกทักษะการอานแบบขาม การอานแบบผาน การอานระดับอนุเฉท และ
การอานแบบจับใจความสําคัญ
1.3 เพื่อใหนักศึกษาสามารถนําทักษะการอานมาประยุกตใชในสอนแบบโฟนิคส การสอนแบบ
องครวม และการสอนเชิงบูรณาการ
1.4 เพื่อใหนักศึกษาสามารถอภิปรายขอดีและขอจํากัดของกลวิธีการสอนการอานแบบตาง ๆ
และสามารถประยุกตใชไดอยางเหมาะสมกับการสอนภาษาอังกฤษ

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

2.1 มีการเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับความรูทางดานการศึกษาปฐมวัยมากขึ้น เพื่อปดโอกาสใหนักศึกษา
ไดฝกอานภาษาอังกฤษที่มีคําศัพทฉพาะทางการศึกษาปฐมวัย โดยนําบทความวิจัยเปนภาษาอังกฤษ
ทางดานการศึกษาปฐมวัยในประเทศไทยมาสอนเพื่อใหนักศึกษามีความรูดานการอานงานวิจัยที่เปน
ภาษาอังกฤษ
2.2 เพิ่มเนื้อหาและกิจกรรมที่สงเสริมใหนักศึกษาอานออกเสียงภาษาอังกฤษและสามารถเนน
เสียงคํา (stress) ไดอยางถูกตองทั้งในระดับคํา ประโยค และเริ่องสั้น ๆ
2.3 มีการนําวิธีการสอนแบบ Active Learning มาใช โดยนักศึกษาไดรับมอบหมายใหนําเสนอ
และอธิบายเนื้อหาในบทเรียนดวยตนเองแบบเปนงานกลุมอยางตอเนื่องในหลากหลายแงมุมทั้งในดาน
ไวยากรณ คําศัพท และการอานออกเสียง โดยผูสอนเปนผูคอยใหคําแนะนําอยางใกลชิด
2.4 มีการมอบหมายงานใหนักศึกษาไปศึกษาคนควาดวยตนเองจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย
และเชื่อถือได และฝกให นักศึกษาเขีย นอ างอิงขอมู ลที่ ได สืบ ค น มาดวยวิธีการอางอิงตามหลักการ
อางอิงแบบ APA

1. คําอธิบายรายวิชา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

ศึกษากลวิธีการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบตาง ๆ วิธีการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
การสอนแบบโฟนิคส การสอนแบบองครวม การสอนเชิงบูรณาการ การสอนโดยใชสื่อเทคโนโลยีและ
แนวโนมการสอนภาษาอังกฤษในอนาคต ศึกษางานวิจัยเพื่อวิเคราะห และอภิปรายขอดี และขอจํากัด
ของกลวิธีการสอนตาง ๆ และการประยุกตใชอยางเหมาะสมกับการสอนภาษาอังกฤษ
Study various teaching strategies, English Language Teaching ( ELT), Phonics
Methods, Whole language instructions, integrative English instructions, technology
assisted English learning, and trend of teaching English in the future. Study research
on English teaching strategies to discuss and analyze their benefits and limitations,
including their appropriate application in teaching English.
3

มคอ. 3

2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

บรรยาย 45 ชั่วโมง
ตอภาคการศึกษา

สอนเสริมตามความตองการ
ของนักศึกษาเปนรายบุคคล
หรือเปนกลุม

การฝกปฏิบัติ /
งานภาคสนาม /
การฝกงาน
-

การศึกษาดวยตนเอง
90 ชั่วโมง

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษา
เปนรายบุคคล

- อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเว็บไซดหลักสูตร และประกาศใน
หองเรียนในชั่วโมงแรกของรายวิชา โดยอาจารยประจํารายวิชาใหคําปรึกษานักศึกษาผานทาง Social
Media,
E – Mail, การพบเปนรายบุคคล หรือทางโทรศัพท
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือเปนกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอ
สัปดาห

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
 1.1.1 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
 1.1.2 มีคุณธรรมจริยธรรมที่เสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน
 1.1.3 มีความกลาหาญทาpงจริยธรรม กลาแสดงออกในสิ่งที่เหมาะสมดวยความเขาใจใน
ผูอื่น เขาใจโลกและมีจิตสาธารณะ
 1.1.4 มีความเสียสละ และเปนแบบอยางที่ดี
 1.1.5 เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
 1.1.6 สามารถจั ดการและแกปญหาทางคุณ ธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูเชิ ง
สัมพัทธโดยใชดุลยพินิจทางคานิยม ความรูสึกของผูอื่น และประโยชนของสังคมสวนรวม
1.2 วิธีการสอน
1.2.2 การเรียนรูโดยการปฏิสัมพันธเชิงปฏิบัติการ (Interactive action Learning)
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธี
1.3.2 วัดและประเมินจากกลุมเพื่อน
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2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
 2.1.1 มีความรอบรูในดานความรูทั่วไป วิชาชีพครู และวิชาเอกการศึกษาปฐมวัยอยาง
กวางขวางลึกซึ้ง และเปนระบบ
 2.1.2 มีความตระหนักรูหลักการและทฤษฎีในองคความรูที่เกี่ยวของอยางบูรณาการ ทั้ง
การบูรณาการขามศาสตร และบูรณาการกับโลกแหงความเปนจริง
 2.1.3 มีความเขาใจความกาวหนาของความรูเฉพาะดานในสาขาวิชาที่จะสอนอยางลึกซึ้ง
ตระหนักถึงความสําคัญของงานวิจัยและการวิจัยในการตอยอดความรู
 2.1.4 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห และประเมินคาองคความรู และสามารถ
นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอยางมีประสิทธิภาพ
2.2 วิธีการสอน
2.2.4 การเรียนรูแบบรวมมือ (Collaborative learning) เพื่อประยุกตและประเมินคาองค
ความรูในสถานการณโลกแหงความเปนจริง
2.2.6 การสาธิตทักษะการอานประเภทตาง ๆ ที่ใชในการอานบทความเรื่องรูปแบบการสอน
ภาษาอังกฤษ
2.2.7 การฝกฝนการอานออกเสียงในชั้นเรียน
2.2.8 การคนควาขอมูลเกี่ยวกับทฤษฏีการสอนภาษาอังกฤษและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการ
สอนอานภาษาอังกฤษในเด็กปฐมวัย
2.2.9 การประยุกตกลวิธีการสอนรูปแบบตาง ๆ กับการสอนอานภาษาอังกฤษในระดับ
ปฐมวัย
2.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ดังนี้
2.3.1 การทดสอบปลายภาคเรียน
2.3.2 ประเมินจากการทดสอบในชั้นเรียน
2.3.3 ประเมินจากการแสดงบทบาทสมมุติในชั้นเรียน
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
 3.1.1 สามารถคิ ด ค น หาข อเท็ จ จริ ง ทํ าความเข าใจ และประเมิ น ข อมู ล สารสนเทศและ
แนวคิดจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย เพื่อใชในการปฏิบัติงาน การวินิจฉัย แกปญหาและทําการวิจัย
เพื่อพัฒนางานและพัฒนาองคความรูไดดวยตนเอง
 3.1.2 สามารถคิดแกปญหาที่มีความสลับซับซอน เสนอทางออก และนําไปสู การแกไขได
อยางสรางสรรค โดยคํานึงถึงความรูทางภาคทฤษฎี ประสบการณภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการ
ตัดสินใจ
 3.1.3 มีความเปนผูนําทางปญญาในการคิดพัฒนางานอยางสรางสรรค มีวิสัยทัศน และการ
พัฒนาศาสตรทางครุศาสตร รวมทั้งการพัฒนาทางวิชาชีพอยางมีนวัตกรรม
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 3.1.4 การคิดวิเคราะห

สังเคราะห ประเมินคา และนําความรูเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎี และ
หลักการที่เกี่ยวของในศาสตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยไปใชในการจัดการเรียนรูแกปญหาการพัฒนา
นักศึกษา และการวิจัยตอยอดองคความรู มีความเปนผูนํ าในการปฏิบัติงานอยางมีวิสัยทัศนในการ
พัฒนาการระดับการศึกษาปฐมวัย
3.2 วิธีการสอน
3.2.5. มอบหมายใหนักศึกษาพัฒ นาแผนการสอนอานภาษาอังกฤษ โดยใชความรูเกี่ยวกับ
กลวิธีการอานประเภทตาง ๆ มาปรับใชไดอยางมีความคิดสรางสรรค
3.2.6. มอบหมายให นั ก ศึ ก ษาฝ ก ฝนการอ า นบทความต า ง ๆ ทั้ ง ในห อ งเรี ย นและนอก
หองเรียน เพื่อสามารถนําไปพัฒนาทางวิชาชีพตอได โดยเฉพาะดานนวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.5. ประเมินผลการนําเสนอแผนการสอนที่มีการปรับใชกลวิธีการอานประเภทตางๆ ใน
หองเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.3.6. ประเมินผลจากการตอบคําถามที่เกี่ยวของกับบทความที่ไดรับมอบหมาย โดยอาจารย
ผูสอน ผานการสังเกต การใหขอมูลยอนกลับ และการทํางานเปนกลุม
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
 4.1.1 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของตนเองและผูอื่น
ในการทํางานและการอยูรวมกันอยางเปนกัลยาณมิตร และในการเรียนรูพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง
 4.1.2 มีความเอาใจใสชวยเหลื อและเอื้อตอการแกปญหาในกลุ มและระหวางกลุมไดอยาง
สรางสรรค
 4.1.3 มีภาวะผูนําและผูตามที่ดี มีความสัมพันธที่ดีกับนักศึกษา และมีความรับผิดขอบตอ
สวนรวมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
 4.1.4 มีความไวในการรับรูความรูสึกของผูอื่น มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณและ
สังคม เอาใจใสในการรับฟง และพัฒนาความสัมพันธระหวางบุคคลอยางมีความรับผิดชอบ
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 การเรียนแบบมีสวนรวมปฏิบัติการ (Participative learning through action)
4.2.2 การเปนผูนําแบบมีสวนรวม (Shared leadership) ในการนําเสนองานวิชาการ
4.2.4 มอบหมายใหนักศึกษาอานเอกสารหรือบทความเปนกลุม โดยแบงความรับผิดชอบ
กันเองภายในกลุม
4.2.5 มอบหมายใหนักศึกษานําเสนอสรุปเนื้อหาจากบทความที่อานในรูปแบบของตัวเอง โดย
ใชความคิดสรางสรรคของนักศึกษาภายในกลุม
4.3 วิธกี ารประเมินผล
4.3.1 วัดและประเมินจากผลการเรียนแบบรวมมือ สังเกตการณทํางานในกลุม การแบง
ความรับผิดชอบ
6
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4.3.2 วัดและประเมินจากผลนําเสนอผลงานกลุม และการเปนผูนําในการอภิปรายซักถาม
4.3.3 ประเมินจากผลการศึกษาคนควา และการแกปญหา พิจารณาจากความครบถวน
ชัดเจนและตรงประเด็นตามหัวขอที่ไดรับมอบหมาย
4.3.4 ประเมินผลการรายงานผลจากการสังเกต การใหคําชม และใหคําแนะนํา
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
5.1.1 มีความรู ความเข าใจเกี่ยวกับการใชภาษาพู ด ภาษาเขี ยน เทคโนโลยีสารสนเทศและ
สถิติเพื่ อการวิจัย เพื่อการสื่อสาร การเรียนรู การเก็ บรวบรวมขอมู ลและการนําเสนอขอมูล และการ
แกปญหาในการดํารงชีวิตและการจัดการเรียนการสอนอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 5.1.2 ตระหนักถึงคุณคาของการใชภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และสถิติ
การวิจัย เพื่อการสื่อการ การเรียนรู การเก็บรวบรวมขอมูลและนําเสนอขอมูลและการแกปญหาใน
การดํารงชีวิตและการจัดการเรียนการสอน
 5.1.3 สามารถใชภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และสถิติเพื่อการวิจัยเพื่อการ
สื่อสารการเรียนรู การเก็บรวบรวมและการนําเสนอขอมูล และการแกไขปญหาในการดํารงชีวิตและการ
จัดการเรียนการสอนอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 5.1.4 สามารถบูรณาการขอมูลเพื่อการสื่อสารอยางเปนระบบดวยสื่อและเทคโนโลยีเพื่อ
การสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 การติดตามวิเคราะห และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานการศึกษาจากขาวหรือ
แหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
5.2.2 การสื บ ค น และนํ า เสนอรายงานประเด็ น สํ า คั ญ ด า นการศึ ก ษาโดยใช เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.2.5 มอบหมายให นั ก ศึ ก ษาอ า นเอกสาร บทความ ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การเรี ย นการสอน
ภาษาอังกฤษดานการอาน และนําเสนอใจความสําคัญ (main idea) โดยใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไดอยางเหมาะสม ถูกตองและมีประสิทธิภาพ
5.2.6 มอบหมายใหแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความวิจัยเกี่ยวกับการสอนแบบโฟ
นิคส การสอนแบบองครวม การสอนแบบบูรณาการ และการสอนเพื่อการสื่อสาร และเขียนสรุป
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.2 วัดและประเมินจากผลการสืบคนและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานการศึกษา
โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศประเมินจากการนําเสนองานวิเคราะหเอกสาร
5.3.5 ประเมินจากการสังเกต และความคิดเห็นจากอาจารยผูสอน

6. ทักษะการจัดการเรียนรู
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6.1 ทักษะการจัดการเรียนรูที่ตองพัฒนา
 6.1.1 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูที่มีรูปแบบหลากหลายทั้งรูปแบบที่เปน
ทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไมเปนทางการ (Informal) อยาง
สรางสรรค
 6.1.2 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูสําหรับนักศึกษาที่มีความหลากหลาย ทั้ง
นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ นักศึกษาที่มีความสามารถปานกลาง และนักศึกษาที่มีความตองการ
พิเศษอยางมีนวัตกรรม
 6.1.3 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูในวิชาเอกการศึกษาปฐมวัยที่จะสอนอยาง
บูรณาการ
6.2 วิธีการสอน
6.2.4 มอบหมายใหนักศึกษานําความรูที่ไดจากการอานบทความเกี่ยวกับกลวิธีการสอนการ
อานภาษาอังกฤษมาจัดการเรียนรูที่มีรูปแบบหลากหลายอยางสรางสรรค
6.3 วิธีการประเมินผล
6.3.4 ประเมินผลจากการสังเกต และจากการประเมินของเพื่อน

1. แผนการสอน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
1
Orientation
Pretest/Warm-up
activity
Assignment 1: Short
Reflective Report

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผูสอน
ชั่วโมง
/สื่อที่ใช
3
ผูสอนประจํา
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผูสอนชี้แจงรายละเอียดของรายวิชา งานที่ กลุม เรียน
มอบหมาย การประเมิน และ อื่น ๆ ให
นักศึกษาทราบ
2. ผูสอนตั้งคําถาม “ทําไมตองอาน
ภาษาอังกฤษ?” แลวใหนักศึกษาเขียนคําตอบ
ของตัวเองลงในกระดาษ ภายในเวลา 3 นาที
จากนั้นใหนักศึกษาจับกลุม ๆ ละ 4 คน แลว
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน สรุปคําตอบเพียง
1 คําตอบของกลุมลงในกระดาษ แลวนําเสนอ
ภายในเวลา 1 นาที นักศึกษาและผูสอน
รวมกันใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
3. ผูสอนจัดสอบ Pretest ใหนักศึกษา เพื่อ
ทดสอบความรูกอนเรียน
สื่อที่ใช
1. แนวการสอน
2. แบบทดสอบกอนเรียน
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สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
2
Unit 1 Previewing:
Teaching Reading
Strategies
- What is
previewing?
- How do you
preview?

3

Unit 1 Previewing:
Teaching Reading
Strategies
- Reading strategies
- Reading to learn

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผูสอน
ชั่วโมง
/สื่อที่ใช
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผูสอนประจํา
1. ผูสอนใหนักศึกษาทําการศึกษาคนควา
กลุม เรียน
เนื้อหาเกี่ยวกับความสําคัญของทักษะการอาน
ภาษาอังกฤษจากแหลงเรียนรู
2. จากนั้นแบงกลุม ๆ ละ 6-8 คน แลกเปลี่ยน
ความรูและรวมกันระดมสมองเกี่ยวกับ
“ทักษะการอานภาษาอังกฤษทีน่ ําไปใชมาก
ที่สุด” โดยบันทึกผลเปนรายขอ แลวนําเสนอ
หนาชัน้ เรียน นักศึกษาและครูรวมกัน
พิจารณาความถูกตอง เหมาะสม และให
ขอเสนอแนะ
3. ใหนักศึกษาอานเนื้อหาเรื่อง Teaching
Reading Strategies จากเอกสาร
ประกอบการเรียน แลวทําแบบฝกหัดเปน
รายบุคคล จากนั้นแลกเปลีย่ นคําตอบและ
ความคิดเห็นกับเพื่อน
4. ผูสอนเฉลยคําตอบพรอมตรวจสอบความ
เขาใจของนักศึกษา
สื่อที่ใช
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. แหลงขอมูลทางอินเตอรเน็ท
3. Key Note
3

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผูสอนประจํา
กลุม เรียน
1. ใหนักศึกษาศึกษาเรื่องกลวิธีการสอน
ภาษาอังกฤษใหกับเด็กเล็กจากเว็บไซตการ
เรียนภาษาอังกฤษสําหรับเด็กเล็ก
https://www.britishcouncil.or.th/english
/children/websites
2. จากนั้นแบงนักศึกษาออกเปนกลุม ๆ ละ
6-8 คน รวมกันศึกษาและสรุปประเด็นสําคัญ
ของวิธีการสอนภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับ
เด็กปฐมวัย และใหผูแทนแตละกลุมนําเสนอ
ภายใน 5 นาที
3. นักศึกษาและครูรวมกันพิจารณาความ
ถูกตอง เหมาะสมและใหขอเสนอแนะ
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สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
/สื่อที่ใช
4. ผูสอนใหนักศึกษาทําแบบฝกหัดใน
“คําถามทบทวน” เปนการบาน

ผูสอน

สื่อที่ใช
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. แหลงขอมูลทางอินเตอรเน็ท
4

Unit 2 Skimming:
Reading in
Kindergarten
- What is
skimming?
- When do you
skim?
- How do you
skim?

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผูสอนประจํา
1. ผูสอนเปดวิดีโอเรื่อง “การสอนกลยุทธการ กลุม เรียน
อ า น ใน เด็ ก ป ฐมวั ย ” (Teaching reading
strategies in kindergarten จ า ก เว็ บ ไซ ต
https://youtu.be/TmgF4huJCAY)”
2. ให นั ก ศึ ก ษาแบ ง เป น กลุ ม ๆ ละ 6-8 คน
ช ว ยกั น ตอบคํ า ถามว า คุ ณ ครู ค วรสอนอ า น
ภาษาอั ง กฤษให แ ก เด็ ก เล็ ก ได อ ย า งไรบ า ง
ภายใน 3 นาที
3. ผู แ ทนแต ล ะกลุ ม นํ าเสนอเนื้ อ หาหน า ชั้ น
เรียน
4. นั ก ศึ ก ษา และครู ร ว มกั น พิ จ ารณาความ
ถูกตอง เหมาะสม และใหขอเสนอแนะ
5. ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับการใชทักษะการอาน
แบบ skimming จากเอกสารประกอบการ
สอน และทําแบบฝกหัด
สื่อที่ใช
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. แหลงขอมูลทางอินเตอรเน็ท
3. Key Note

5

Unit 2 Skimming:
Reading in
Kindergarten
- Reading in
Kindergarten

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผูสอนประจํา
กลุม เรียน
1. ใหนักศึกษาดูคลิปวิดีโอเรื่อง “Using
puppets and flashcards to get children
talking in English” (จาก
https://www.youtube.com/watch?v=di
2oVPYTizY)
2. ใหนักศึกษาแบงกลุมระดมสมองแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสนับสนุนใหเด็กเล็ก
พูดภาษาอังกฤษในหองเรียน โดยเลือกเทคนิค

Assignment 2: Read
Aloud
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สัปดาห
ที่

6

หัวขอ/รายละเอียด

Unit 3 Scanning:
Phonics Methods
- What is scanning?
- When do you
scan?
- How do you scan?

จํานวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
/สื่อที่ใช
วิธีการที่นาสนใจและสามารถนําไปปรับใชได
โดยใหรวมกันอภิปรายกลุมภายใน 5 นาที
3. สรุปในรูปแบบ Mind mapping และนํามา
ติดหนาชัน้ เรียน
4. ผูแทนกลุม 1 คน เปนผูรายงานผลสรุป
ประเด็นของกลุม
5. นักศึกษาและครูรวมกันพิจารณาความ
ถูกตอง เหมาะสม และใหขอเสนอแนะ
6. มอบหมายงานกลุม “Story Telling”
สื่อที่ใช
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. แหลงขอมูลทางอินเตอรเน็ท
3. Key Note

ผูสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผูสอนประจํา
1.ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับการสอนอานโดยใช
กลุม เรียน
วิธีการสอนแบบโฟนิกส จากแหลงเรียนรู แลว
เขียนสรุปสั้น ๆ ตามความคิดเห็นของตนเองวา
การสอนอานโดยใชการออกเสียงแบบโฟนิกส
คืออะไร
2. เปดวิดีโอเรื่อง
Start reading with Synthetic Phonics
https://www.youtube.com/watch?v=rNG
7cSFhAHo
Reading English – Best Phonics Practice
for Kids
https://www.youtube.com/watch?v=5U
GOr4GAlvQ
Phonics Song
https://www.youtube.com/watch?v=saF
3-f0XWAY
3. แบงนักศึกษาออกเปนกลุม ๆ ละ 6-8 คน
แลวรวมกันตอบคําถามวาการสอนแบบโฟนิกส
คืออะไร
4.ใหนักศึกษาแตละกลุมหาขอมูลเพิ่มเติม แลว
ทํากิจกรรม Role-play เกี่ยวกับการสอนอาน
ภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส สําหรับเด็กปฐมวัย

11

มคอ. 3

สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
/สื่อที่ใช
ความยาว 5-10 นาที และนําเสนอหนาชัน้ เรียน
5. นักศึกษาและครูรวมกันพิจารณาความ
ถูกตอง เหมาะสม และใหขอเสนอแนะ
สื่อที่ใช
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. แหลงขอมูลทางอินเตอรเน็ท
3. Key Note

ผูสอน

7

Unit 3 Scanning:
Phonics Methods
- Scanning phonics
instruction article
Assignment 3: Story
Telling

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผูสอนประจํา
1. ใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นวา “การสอน กลุม เรียน
อานภาษาอังกฤษแบบโฟนิกสสาํ คัญอยางไรตอ
อาชีพครู”
2. ผูแทนกลุมนําเสนอประเด็นความคิดของกลุม
หนาชัน้ เรียน
3. นักศึกษาและครูรวมกันพิจารณาความ
ถูกตอง เหมาะสม และใหขอเสนอแนะ
4. นักศึกษานําเสนอกิจกรรมการเลานิทาน
สื่อที่ใช
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. แหลงขอมูลทางอินเตอรเน็ท
3. Key Note

8

Unit 4 Finding the
Topic: Whole
Language Instruction
- What is a topic?
- Kinds of topics
- Choosing the
topic of a
paragraph

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผูสอนประจํา
1. ใหนักศึกษาแตละคนศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับ กลุม เรียน
Whole Language Instruction จากแหลง
เรียนรู แลวเขียนสรุปความหมาย หลักการของ
Whole Language
2. ผูสอนเปดคลิปวิดีโอบรรยายเรื่อง Whole
Language
(https://youtu.be/uMROYPiN5PI) จากนัน้
แบงนักศึกษา เปนกลุมเพื่อรวมกันระดมสมอง
และบันทึกสาระสําคัญเกี่ยวกับ Whole
Language
สื่อที่ใช
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. แหลงขอมูลทางอินเตอรเน็ท
3. Key Note

12

มคอ. 3

สัปดาห
ที่

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
/สื่อที่ใช

Unit 4 Finding the
Topic: Whole
Language Instruction
- Writing the topic
of a paragraph
- Find the topic of
articles

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ใหนักศึกษาอานเนื้อหาในเอกสาร
ประกอบการสอนบทที่ 4 เรื่อง Writing the
topic of a paragraph
2. ใหนักศึกษาทําแบบฝกหัด
3. ใหนักศึกษารวมกันสรุปสาระเนื้อหาเรื่อง
Finding the Topic แลวทําแบบฝกหัด
สื่อที่ใช
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. แหลงขอมูลทางอินเตอรเน็ท
3. Key Note

10-11 Unit 5 Finding Main
Idea
- What is a main
idea?
- Finding the main
idea in
paragraphs
- Finding main idea
from the article

6

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผูสอนประจํา
1. สนทนาเรื่องความจําเปนของการอานเพื่อจับ กลุม เรียน
ใจความสําคัญสําหรับครูปฐมวัย
2. ใหนักศึกษาแตละคนอานเรื่อง Finding
Main Idea ในเอกสารประกอบการเรียน แลว
พูดอธิบายแลกเปลี่ยนความเขาใจกับเพื่อนที่
นั่งขาง ๆ เรื่องการจับใจความสําคัญของแตละ
ยอหนา
3. ใหนักศึกษาทั้งคูชวยกันฝกทําแบบฝกหัดใน
เอกสารประกอบการเรียน
4. ใหนักศึกษาแตละคูรวมกันเฉลยคําตอบ
แบบฝกหัด เวียนกันไป
5. นักศึกษาและครูรวมกันพิจารณาความ
ถูกตอง เหมาะสม และใหขอเสนอแนะ
6. ครูผูสอนสรุปดวยการสาธิตวิธีการจับ
ใจความสําคัญในยอหนา
สื่อที่ใช
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. แหลงขอมูลทางอินเตอรเน็ท
3. Key Note

12-13 Unit 6 Making

6

กิจกรรมการเรียนการสอน

9

หัวขอ/รายละเอียด

13

ผูสอน

ผูสอนประจํา
กลุมเรียน

ผูสอนประจํา

มคอ. 3

สัปดาห
ที่

14

หัวขอ/รายละเอียด
Inferences
- Basic making
inferencing skills
- Teaching how to
make inferences
Assignment 4: Story
Telling

Unit 7 Context clues
- What is context
clues
- How to find
context clues in
the reading
paragraph

จํานวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผูสอน
/สื่อที่ใช
1. เปดคลิปวิดโี อเรื่อง “Introduction to
กลุมเรียน
Reading Skills: Inferencing” จากเว็บไซต
https://www.youtube.com/watch?v=1o
qdI5JMJnM
2. แบงนักศึกษาออกเปนกลุมๆ ละ 6-8 คน
ชวยกันตอบคําถามวา Making Inferences
คืออะไร ภายใน 3 นาที จากนัน้ ใหผูแทนแต
ละกลุมนําเสนอเนื้อหาหนาชั้นเรียน
3. สนทนาความสําคัญของ Making
Inferences ในการอานภาษาอังกฤษ แลว
นักศึกษาเขียนคําตอบของตัวเองภายในเวลา 2
นาที
4. ผูสอนสรุปหลักการ Making Inferences
ดวยแผนภาพ แลวอธิบายเพิ่มเติม
5. แบงนักศึกษาออกเปนกลุม ๆ ละ 6-8 คน
แลวรวมกันทําแบบฝกหัดในเอกสาร
ประกอบการเรียน ดวยการอานเรื่องสั้น ตอบ
คําถามจากเนื้อเรื่อง แลววาดรูปประกอบเรื่อง
สั้น
สื่อที่ใช
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. แหลงขอมูลทางอินเตอรเน็ท
3. Key Note
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผูสอนประจํา
1. ใหนักศึกษาแบงกลุมๆ ละ 5 คน และ
กลุม เรียน
รวมกันฟงเพลง “Context Clues Song”
จากเว็บไซต
https://youtu.be/xMw0KcEZljE แลวเขียน
สรุปเนื้อหาจากเพลง
วา Context
Clues คืออะไร มีกี่ประเภท อะไรบาง พรอม
ทั้งตัวอยางประโยค
2. ใหนักศึกษาอานสรุปเนื้อหาชองกลุมอื่น
แลวทําตารางสรุปความเหมือนและความตาง
ของรายงานสรุปของแตละกลุม จากนั้นให
ผูแทนแตละกลุมมาเสนอผลการศึกษาหนาชัน้
เรียน
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มคอ. 3

สัปดาห
ที่

15

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

Teaching Reading
and Using Classroom
Instructions
Presentation

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
/สื่อที่ใช
3. นักศึกษาและครูรวมกันพิจารณาความ
ถูกตอง เหมาะสม และใหขอเสนอแนะ
4. ใหนักศึกษาอานเนื้อหาและทําแบบฝกหัด
ในเอกสารประกอบการเรียน แลวเขียน
คําตอบใน App Pages
5. นักศึกษาและครูรวมกันพิจารณาความ
ถูกตอง เหมาะสม และใหขอเสนอแนะ
6. ใหนักศึกษาแตละกลุมอานเนือ้ หาแบบออก
เสียงแลวรวมกันตรวจสอบความถูกตองของ
การออกเสียงโดยอางอิงจากพจนานุกรม
อิเล็กทรอนิกส
7. ใหนักศึกษาคัดเลือกเพื่อนที่อานออกเสียง
ไดชัดเจนและถูกตองออกมาหนาชั้นเพื่อ
แขงขันกับกลุมอื่น
8. นักศึกษาที่เหลือในแตละกลุม ใหคะแนน
การออกเสียงของตัวแทนเพื่อนแตละกลุม
พรอมเลือกเพื่อนที่ออกเสียงไดถูกตองชัดเจน
มากที่สุด
9. นักศึกษาที่เปนหัวหนาหองรวมคะแนนของ
เพื่อนและผูสอน แลวประกาศผล
สื่อที่ใช
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. แหลงขอมูลทางอินเตอรเน็ท
3. Key Note
นักศึกษานําเสนองาน

Final examination
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

วนของ
สัปดาห สัดสการ
ที่ประเมิน ประเมินผล
15

ผูสอน

ผูสอนประจํา
กลุมเรียน

มคอ. 3

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, - การมีสวนรวมใน
1.1.4, 1.1.5, 1.1.6 กิจกรรมในหองเรียน
4.1.1, 4.1.2, 4.1.3,
- การมีวินัยในการ
4.1.4
เรียน
2.1.3, 2.1.4
3.1.3
4.1.4
5.1.1, 5.1.2, 5.1.3,
5.1.4

วนของ
สัปดาห สัดสการ
ที่ประเมิน ประเมินผล
1-15
รอยละ 10 - ประเมินพฤติกรรมจากการสังเกต

1-15

- ประเมินชิ้นงานและการ

นําเสนอ
1) การอาน
- Read aloud (งานเดี่ยว)
1 ชิ้น

20

2) บทบาทสมมุติ
- Role play (งานกลุม)
1 ชิ้น
3) เลานิทาน
- Story telling (งาน
กลุม 1 ชิ้น)
2.1.3, 2.1.4
4.1.1, 4.1.2
5.1.2, 5.1.3

รอยละ 60

20
20
16

- ความรูความเขาใจ
และความสามารถใน
การประยุกตการใช
ทักษะการอาน

3. การประเมินผลการเรียน
ใหระดับผลการเรียนโดยใชการอิงกลุม
- คะแนนเก็บระหวางภาค
รอยละ 70
- คะแนนสอบปลายภาค
รอยละ 30
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รอยละ 30

-ตรวจสอบบันทึกการเขาชั้นเรียน
-ตรวจสอบบันทึกการสงงาน
- ตรวจสอบผลการเรียนรูจากการ
นําเสนองาน โดยการสอบถามและให
นักศึกษาไดแสดงความคิดเห็นและ
ผูสอนใหขอมูลยอนกลับ
- ในระหวางกระบวนการสอน
รายวิชา มีการตรวจสอบความรู
นักศึกษาอยางสม่ําเสมอ โดยการ
สอบถามและใหนักศึกษาไดแสดง
ความคิดเห็นระหวางการเรียน
- การตรวจสอบความรูนักศึกษาจาก
การนําเสนองาน โดยการสอบถาม
และใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็น
และผูส อนใหขอมูลยอนกลับ

มคอ. 3

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
Chaovanapricha, K. (2017). English Reading. Bangkok: Suan Dusit University.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
Allum, V. & McGarr, P. (2008). Cambridge English for nursing: Immediate+. United
Kingdom: Cambridge University Press.
Glendinning, E. H. & Holmstrom, B. A. S. (2005) English in medicine: third edition.
Cambridge: Cambridge University Press.
Helgesen, M. & Adams, K. (1995). Workplace English: Office file. Harlow: Longman.
Jeffries, L. & Mikulecky, B. S. (2009) Basic reading power 1: third edition. New
York: Pearson Education, Inc.
Jeffries, L. & Mikulecky, B. S. (2009) Reading power 2: fourth edition. New York:
Pearson Education, Inc.
Knight, G. & O’Neil, M. (2003). Business explorer. Cambridge: Cambridge University
Press.
McCullagh, M. & Wright, R. (2008) Good practice: communication skills in English
for medical practitioner. Cambridge: Cambridge University Press.
Roberts, R. , Gakonga, J. & Preshous, A. ( 2004) . IELTS foundation. Oxford:
Macmillan.
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
Mikulecky, B. S. & Jeffries, L. (2004) More reading power: second edition. New
York: Pearson Education, Inc.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ประเมินจากแนวคิดและความคิดเห็นของนักศึกษาที่มี
ตอการเรียนการสอน โดย
- การสนทนาระหวางผูสอนกับนักศึกษา
- แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา
17
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2. กลยุทธการประเมินการสอน
- ผลการเรียนของนักศึกษา
- การทวนสอบผลการประเมิน
3. การปรับปรุงการสอน
นําผลที่ไดจากการประเมินในขอ 2 มาปรับปรุงการสอนและหาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุง
การเรียนการสอนโดยจัดกิจกรรมดังนี้
- จัดวิพากษแนวการสอนโดยคณาจารยในหลักสูตร
- การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
- การวิจัยชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- ตั้งคณะกรรมการประจําสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูตามที่กําหนดใน
รายวิชา คะแนนและเกณฑการตัดสินผลการเรียน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
นําขอมูลที่ไดจากการประเมินจากขอ 1 และ 2 มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาดังนี้
- ปรับปรุงแผนการสอนทุกปการศึกษา
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 4 ป
- ปรับปรุงแนวการสอนทุกป
*********************************************
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