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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คณะครุศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
1093506 การสนทนาภาษาอังกฤษ
English Conversation

2. จำนวนหน่วยกิต
3(3-0-6)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประถมศึกษา
3.2 ประเภทของรายวิชา กลุ่มวิชา เอกเลือก (ภาษาอังกฤษ)

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบรายวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย เชิดชู
4.2 อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย เชิดชู กลุ่มเรียน A1

5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/ชั้นปีที่ 3

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)
“ไม่มี”

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)
“ไม่มี”

8. สถานที่เรียน
ในมหาวิทยาลัย

9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
22 มิถนุ ายน 2563
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 พุทธิพิสัย
เพื่อศึก ษาทั ก ษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ การสนทนาภาษาอังกฤษตลอดจนวิธีก าร
สื่อ สารภาษาอั ง กฤ ษตามบริบ ทสถานการณ์ ต่ า ง ๆ และการสนทนาภาษาอั ง กฤษ
ในชีวิตประจำวันและบริบททางวิชาการ การออกเสียง การพูดสื่อสารในบริบททางวัฒนธรรม
การสื่อสารภาษาอังกฤษที่ใช้ในชั้นเรียนระดับประถมศึกษา
1.2 ทักษะพิสัย (ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติ การใช้ IT ที่ได้รับจากการเรียน)
เพื่อพัฒ นาทักษะ (Language Computer Skill) ในการประยุกต์ใช้เพื่อการสื่อสารโดยใช้
เทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุนในการรียน ฝึกการออกแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟังและทักษะ
การพู ด ภาษาอั ง กฤษ การใช้ส ื่อ มั ล ติม ีเดีย ที่ห ลากหลาย มีก ารวั ด และการประเมิน ผลเพื่อ
การสอนภาษาอังกฤษในทักษะการฟังและทักษะการพูดภาษาอังกฤษในห้องเรียน
1.3 จิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ได้รับจากการเรียน)
- เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างร่วมมือกัน (Co-operative learning) ระหว่างผู้ศึกษากับผู้
ศึกษาด้วยกันเอง เพื่อก่อให้เกิดการทำงานอย่างร่วมมือ
- เพื่อส่งเสริมเจตคติต่อการศึกษาและการนำความรู้ที่ได้รับหลังจากที่เรียนแล้วไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อตนเอง

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในเทคนิค การสื่อสารภาษาอังกฤษ การสนทนา
ภาษาอังกฤษ และมีความสามรถในการใช้ไวยากรณ์ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำนวนที่สัมพันธ์กับ
วัตถุประสงค์ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันและบริบททางวิชาการ การออกเสียง การพูดสื่อสาร
ในบริบ ททางวั ฒ นธรรม ภาษาอั ง กฤษที่ใช้ในห้อ งเรีย นและนอกห้อ งเรีย น รวมไปถึงการใช้
เทคโนโลยีช่วยในการสื่อสารภาษาอังกฤษในรูปแบบที่หลากหลาย ที่ปรับไปตามสถานการณ์ของ
โลกในยุคปัจจุบัน
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ
1. คำอธิบายรายวิชา
1093506

การสนทนาภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
English Conversation
การฟั ง -พู ด ภาษาอั ง กฤษ การใช้ไ วยากรณ์ คำศั พ ท์ สำนวนที่สั ม พั น ธ์ กั บ

วัตถุประสงค์ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันและบริบททางวิชาการ การออกเสียง การพูดสื่อสาร
ในบริบททางวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษที่ใช้ในห้องเรียน
Listening-speaking skills, usage of grammar, vocabulary and expressions
related to communicative purposes in daily life and academic contexts, pronunciation,
speaking English in cultural contexts, classroom language

2. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก

45 ชั่วโมง

สอนเสริม
ไม่มี

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การ
ฝึกงาน
ไม่มี

การศึกษาด้วย
ตนเอง
90 ชั่วโมง

3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่
นักศึกษาเป็นรายบุคคล
- อาจารย์ผ้สู อนจัดตารางเวลาให้คำปรึกษาผ่านเว็บไซต์สาขาวิชา/Social Media โดยผ่าน
ช่องทาง Facebook กลุม่ ปิด ประจำตอนเรียน A1
- อาจารย์ผ้สู อนจัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล และ/หรือ รายกลุ่มจำนวน 1 ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์แบบ Face to face ณ ห้องพักอาจารย์

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

5

มคอ. ๓

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. การพั ฒ นาผลการเรีย นรู ้ใ นมาตรฐานผลการเรีย นรู ้ แ ต่ ล ะด้า นที่มุ่ ง หวั ง ซึ่ง ต้อ ง
สอดคล้องกับที่ระบุไว้ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ตามที่กำหนดใน มคอ. 2 โดยระบุตามความรับผิดชอบ
หลัก ดังนี้ ⚫ และรับผิดชอบรอง  ตามแต่ละรายวิชากำหนด
2. วิธีการสอน วิธีการประเมินผล มีการประยุกต์ใช้กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล ที่กำหนดไว้ในแต่ละมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน โดยมีรายละเอียดที่สำคัญคือ
การจั ด การเรีย นการสอนเชิง รุ ก (Active Learning) และ Technology–based Learning เพื่อ ให้
สอดคล้องกับ Roadmap การบริหารวิชาการ พ.ศ. 2559–2563 ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต อย่าง
เหมาะสมและสอดคล้องกับรายวิชา การสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation)

1. คุณธรรม จริยธรรม
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
 1.1.1 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
 1.1.2 มีคุณธรรมจริยธรรมที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
⚫ 1.1.3 มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความเข้าใจในผู้อื่นและเข้าใจโลก
 1.1.4 มีจิตสาธารณะ เสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดี
 1.1.5 เคารพและยึดถือในกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
 1.1.6 สามารถจัดการและแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
ครูเชิงสัมพัทธ์โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สึกของผู้อื่น และประโยชน์ของสังคมส่วนรวม
1.2 วิธีการสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยผู้สอนวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้และผลการ
เรียนรู้ด ้านคุณ ธรรม จริยธรรม ให้ครอบคลุม ตามแผนที่ก ระจายความรับ ผิดชอบมาตรฐาน
ผลลัพธ์การเรียนรู้และนำมาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับรายวิชา
2) เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการนำตัวอย่าง
กรณีศึกษาจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้ นในสังคมบริบทนานาชาติ ให้เกิดการพัฒนาทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ และการประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ในชีวิตจริง
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1.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) สร้างเครื่องมือการวัดประเมินตามสภาพจริงโดยสร้างเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring
Rubric)
2) ประเมินการเข้าเรียนและการส่งงานของนักศึกษาตามกำหนดเวลา
3) ประเมินระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม และการแสดงออกทางพฤติกรรมที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างการทำงานร่วมกัน
4) สังเกตพฤติกรรมที่นักศึกษาแสดงออกในระหว่างเรียน
5) ประเมินความรับผิดชอบ ความรักในความเป็นไทย การเป็นผู้มีจิตสาธารณะ
6) วัดเจตคติของผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมหลังเสร็จสิ้นการจัดการเรียนการสอน
ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้หรือแต่ละภาคเรียน

2. ความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
 2.1.1 มีความรอบรู้ในด้านวิชาชีพครู และวิชาเฉพาะสาขาอย่างกว้างขวางลึกซึ้ง และ
เป็นระบบ
 2.1.2 มีความตระหนักรู้หลักการและทฤษฎี ในองค์ความรู้ทีเ่ กี่ยวข้องอย่างบูรณา
การ ทั้งการบูรณาการข้ามศาสตร์ และการบูรณาการกับโลกแห่งความเป็นจริง
⚫ 2.1.3 มีความเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านในวิชาชีพครูและวิชาเฉพาะ
สาขา อย่างลึกซึ้ง ตระหนักถึงความสำคัญของงานวิจัยและการวิจัยในการต่อยอดความรู้
⚫ 2.1.4 มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าองค์ความรู้ และ
สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 วิธีการสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
2.2.1 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยผู้สอนวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้และผลการ
เรียนรู้ด้านความรู้ให้ครอบคลุมตามแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้
และนำมาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับรายวิชา
2.2.2 ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลายสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาเช่น การใช้กรณีศึกษา การสนทนา
อภิปรายกลุ่มย่อย และการนำเสนอเนื้อหาความรู้หน้าชั้นเรียน การใช้บทบาทสมมติ การใช้สภาน
การณ์จำลองในและนอกห้องเรียน
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2.2.3 เรียนรู้จากสถานการณ์ จริง การทำกิจกรรมโครงงาน รวมทั้งการแลกเปลี่ย น
ประสบการณ์ การศึกษาจากผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญและจากวิทยากรหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.2.4 จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ครอบคลุมเนื้อหาสาระตามแผนที่กระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ (Curriculum Mapping) ในรายวิชาโดยมอบหมายงานเป็ น
รายบุคคลหรือโครงงานกลุ่ม
2.2.5 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า เรียนรู้วิธีการแสวงหา
ความรู้และการสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง
2.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
2.3.1 การถาม-ตอบความรู้ที่เรียนในระหว่างการจัดการเรียนรู้
2.3.2 ทดสอบย่อยหลังจบการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์
2.3.3 การตอบคำถามท้ายบทเรียน
2.3.4 การทดสอบกลางภาคและปลายภาค
2.3.5 การประเมินจากชิ้นงานรวบยอด เช่น รายงาน โครงงาน โครงการ ชิ้นงาน
2.3.6 การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในระหว่างดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ในแต่ละรายวิชา

3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
 3.1.1 สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ทำความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศ
และแนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน การวินิจฉัย แก้ปัญหา และทำ
การวิจัยเพื่อพัฒนางานและพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
 3.1.2 สามารถคิดแก้ปัญ หาที่มีความสลับซับซ้อน เสนอทางออก และนำไปสู่การ
แก้ไขได้ อย่างสร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ ภาคปฏิบัติ และผลกระทบ
จากการตัดสินใจ
⚫ 3.1.3 มีความเป็นผู้นำทางปัญญาในการคิดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์
และการพัฒนาศาสตร์ทางครุศาสตร์ รวมทั้งการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม
 3.1.4 การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนำความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี
และหลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์วิชาเฉพาะสาขาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหา การพัฒนา
ผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้นำในการปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์
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3.2 วิธีการสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
3.2.1 ออกแบบกิจ กรรมการเรีย นรู ้โดยผู ้ส อนวิเคราะห์ พ ฤติก รรมการเรีย นรู ้แ ละ
ผลลั พ ธ์ ก ารเรีย นรู ้ด ้า นทั ก ษะทางปั ญ ญาให้ค รอบคลุ ม ตามแผนที่ก ระจายความรั บ ผิด ชอบ
มาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้และนำมาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับรายวิชา
3.2.2 จั ด กิจ กรรมการเรีย นการสอนที่ม ีก ารประยุก ต์ ใช้ทั กษะทางปั ญ ญา เช่น การ
วางแผนงาน การตัดสินใจแก้ปัญหา การบูรณาการเชื่อมโยงความคิด การวิเ คราะห์ สังเคราะห์
และสรุปแนวความคิดในการทำรายงาน โครงงาน โครงการ ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์
3.2.3 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ได้แก่ การคิด
เชิงตรรกะ การอภิปรายกลุ่ม การแสดง สาธิต การทดลองและสรุปผลอย่างมีหลักการ น่าเชื่อถือ
และสามารถอ้างอิงได้
3.2 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
3.2.1 การประเมินผลตามสภาพจริงในระหว่างการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะทาง
ปัญญา
3.2.2 การประเมินผลชิ้นงานในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ รายงาน โครงงาน หรือชิ้นงานที่
เป็นสิ่งประดิษฐ์
3.2.3 การถาม-ตอบในระหว่างการจัดการเรียนรู้
3.2.4 การทดสอบย่อย
3.2.5 การสอบกลางภาคและปลายภาค

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
 4.1.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง
และผู้อื่นในการทำงานและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นกัลยาณมิตร และในการเรียนรู้พัฒนาตนเอง
และวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
 4.1.2 มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม
ได้อย่างสร้างสรรค์
⚫ 4.1.3 มีภ าวะผู ้น ำและผู ้ต ามที่ด ี มีค วามสั ม พั น ธ์ ท ี่ด ีกั บ ผู ้เ รีย น และมีค วาม
รับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
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⚫ 4.1.4 มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒ ิภาวะทาง
อารมณ์ และสังคม เอาใจใส่ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมี ความ
รับผิดชอบ
4.2 วิธีการสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
4.2.1 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยผู้สอนวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้และผลการ
เรีย นรู้ด้านทั ก ษะความสัม พั น ธ์ ระหว่างบุค คลและความรับ ผิดชอบ ให้ค รอบคลุมตามแผนที่
กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้และนำมาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับรายวิชา
4.2.2 จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมกลุ่มในลักษณะกรณีศึกษาการ
อภิปราย การสอนโดยการตั้งโจทย์ปัญหาและการแสดงบทบาทสมมุติ
4.2.3 จัดการเรียนการสอนโดยมอบหมายการทำงานเป็นทีมและให้ใช้กระบวนการ
กลุ่มทำงานด้วยความเสียสละ
4.2.4 ส่งเสริมการทำกิจกรรมที่เป็นโครงงานกลุ่ม และการเข้าร่วมกิจกรรมที่เน้นความ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
4.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
4.3.1 การประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มและการทำงานเป็นทีม
4.3.2 สังเกตพฤติกรรม ความเสียสละและจิตอาสาในระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม
กลุ่ม
4.3.3 ประเมินผลความสำเร็จของโครงงานที่แสดงให้เห็นถึงการกำหนด แบ่งบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบการเป็นผู้มีจิตอาสา ความเสียสละ การพึ่งพาอาศัยและการช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน
4.3.4 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 5.1.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสถิติเพื่อการวิจัย เพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้ การเก็บรวบรวมข้อมูลและนำเสนอข้อมูล และการ
แก้ปัญหาในการดำรงชีวิตและการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

10

มคอ. ๓
 5.1.2 ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
สถิ ติการวิจั ย เพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้ การเก็บ รวบรวมข้อมู ลและนำเสนอข้อมู ลและการ
แก้ปัญหาในการดำรงชีวิตและการจัดการเรียนการสอน
⚫ 5.1.3 สามารถใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และสถิติเพื่อการ
วิจัยเพื่อการสื่อสารการเรียนรู้ การเก็บรวบรวมและการนำเสนอข้อมูล และการแก้ไขปัญหาใน
การดำรงชีวิตและการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 5.1.4 สามารถบู รณาการข้อมูลเพื่อการสื่อสารอย่างเป็น ระบบด้วยสื่อและ
เทคโนโลยี เพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 วิธ ีก ารสอนที่ใช้ ในการพั ฒ นาการเรีย นรู้ด้ านทั ก ษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2.1 การวิเคราะห์ จากกรณีศึกษาเรียนรู้เทคนิคและประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ
5.2.2 การสืบค้นและนำเสนอรายงานในประเด็นสำคัญทางการศึกษาที่มีความเกี่ยวข้อง
กับการดำรงชีวิตและการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2.3 การติดตาม วิเคราะห์เหตุการณ์ โลกปัจจุบันจากข่าวสารทั้งแหล่งเรียนรู้แบบ
ดัง้ เดิมและแหล่งเรียนรู้แบบออนไลน์
5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่างๆ
ทั้งประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติสร้างสรรค์ผลงานของนักศึกษา คือ
5.3.1 วั ด และประเมิ น จากผลการศึ ก ษาค้ น คว้ า / แก้ ปั ญ หาจากโจทย์ หรื อ
สถานการณ์สมมติ หรือกรณีศึกษาที่กำหนด
5.3.2 วั ดและประเมิ นจากผลงานที่เป็ น ชิ้นงาน แผนปฏิ บั ติ งานหรื อโครงการที่
นำเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3.3 วัดและประเมินจากการติดตามวิเคราะห์ และนำเสนอรายงานประเด็นสำคัญ
ด้านการประถมศึกษา

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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มคอ. ๓

6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
6.1 ผลการจัดการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
 6.1.1 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่
เป็นทางการ รูปแบบกึ่งทางการ และรูปแบบไม่เป็นทางการอย่างสร้างสรรค์
⚫ 6.1.2 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งผู้เรียน
ที่มีความสามารถพิเศษ ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ
อย่างมีนวัตกรรม
 6.1.3 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเฉพาะสาขาอย่างบูรณาการ
6.2 วิธีการสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
6.2.1 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนก่อนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
6.2.2 การปฏิบัติการสอนเต็มเวลาในสถานศึกษา
6.2.3 การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู
6.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
6.3.1 วัดและประเมินจากผลการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนก่อนปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา
6.3.2 วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนเต็มเวลา
6.3.3 วัด และประเมิน จากการเข้า ร่ วมกิจ กรรมเสริม ความเป็ น ครู เป็ น รายปีต ลอด
หลักสูตร

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
หัวข้อ/รายละเอียด
สัปดาห์
ที่

จำนวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้

รูปแบบการ
สอน

1

Introduction to Speaking and
Listening English ชี้แจง
จุดมุ่งหมายหลัก วัตถุประสงค์
รายวิชา แนวทางการจัด
กระบวนการเรียนรู้ รูปแบบ
วิธีการเรียน เนื้อหา แนวคิด และ
การวัดประเมินผลของรายวิชา

3

1. การอธิบายรายละเอียด  Onsite
และเนื้อหาของรายวิชา Online
2. อธิบายการเก็บคะแนน
และการสอบกลางภาค
และปลายภาค
3. บรรยายเรื่อง
ความสำคัญของทักษะ
การฟังและการพูด
ภาษาอังกฤษพร้อม
ยกตัวอย่างวิดีโอคลิป
เรื่อง Real English
Conversation
สื่อที่ใช้
1. มคอ. 3
2. หนังสือเรื่อง “การ
ส่งเสริมทักษะการฟัง
และการพูด
ภาษาอังกฤษ”
3. YouTube เรื่อง
English
Conversation ที่ Link
https://www.youtub
e.com/watch?v=lhF
U5H5KPFE

2

ประเภทของทักษะการพูด

3

กิจกรรมการเรียน

Onsite

ผู้สอน

ผศ.ขวัญหทัย
เชิดชู

ผศ.ขวัญหทัย

มคอ. 3
หัวข้อ/รายละเอียด
สัปดาห์
ที่

จำนวน
ชั่วโมง

ภาษาอังกฤษ

3

4

1. ประเภทของทักษะการฟัง
ภาษาอังกฤษ
2. การอ้างอิงเกณฑ์ CEFR
ของกระทรวงศึกษาธิการใน
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน และ
ระดับอุดมศึกษา ของทักษะการ
ฟังและทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษ

3

การสนทนาภาษาอังกฤษใน

3

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้
1. การบรรยาย
2. การอภิปรายกลุม่ ใน
หัวข้อเรื่อง กระบวน
ทัศน์การใช้
ภาษาอังกฤษ
สื่อที่ใช้
1. หนังสือเรื่อง “การ
ส่งเสริมทักษะการฟังและ
การพูดภาษาอังกฤษ
2. สือ่ วิดีทัศน์จาก
YouTube
https://www.youtube.co
m/watch?v=lhFU5H5KP
FE
กิจกรรมการเรียน
การบรรยายและอภิปราย
กลุ่ม

รูปแบบการ
สอน
Online

ผู้สอน

เชิดชู

Application

YouTube
Live
และ Google
Classroom

 Onsite
Online

สื่อที่ใช้
1. หนังสือ เรือ่ ง “การ
ส่งเสริมทักษะการฟังและ
การพูดภาษาอังกฤษ”
2. YouTube :
Real English Conversation ที่
Link
https://www.youtube.com/w
atch?v=lhFU5H5KPFE
กิจกรรมการเรียน

Onsite
Online

ผศ.ขวัญหทัย
เชิดชู

มคอ. 3
หัวข้อ/รายละเอียด
สัปดาห์
ที่

จำนวน
ชั่วโมง

ชีวิตประจำวัน (Part 1)

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้
1.
การอภิปรายกลุ่ม
2. การบรรยายและชม
วิดีทศั น์ในการสนทนา
ภาษาอังกฤษตาม
สถานการณ์ทกี่ ำหนดให้
สื่อที่ใช้
1. หนังสือ เรือ่ ง “การ
ส่งเสริมทักษะการฟังและ
การพูดภาษาอังกฤษ”
2. สื่อวิดีทัศน์จาก YouTube
เรื่อง Real English
Conversation

รูปแบบการ
สอน

ผู้สอน

Application
d

YouTube
Live
และ Google
Classroom

https://www.youtube.com/
watch?v=s_nwSnW4q6I

5

6

การสนทนาภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจำวัน (Part 2)

การออกเสียงภาษาอังกฤษแบบ

3

3

กิจกรรมการเรียน
1.การอภิปรายกลุ่ม
2. การบรรยายและชม
วิดีทศั น์ในการสนทนา
ภาษาอังกฤษตาม
สถานการณ์ทกี่ ำหนดให้
สื่อที่ใช้
1. หนังสือ เรือ่ ง “การ
ส่งเสริมทักษะการฟังและ
การพูดภาษาอังกฤษ”
2. สื่อวิดีทัศน์จาก YouTube

Onsite
Online

กิจกรรมการเรียน

Onsite
Online

ผศ.ขวัญหทัย
เชิดชู

Application

YouTube
Live
และ Google
Classroom

ผศ.ขวัญหทัย
เชิดชู

มคอ. 3
หัวข้อ/รายละเอียด
สัปดาห์
ที่

จำนวน
ชั่วโมง

โฟนิคส์ (Part 1)
1. หลักการ และแนวคิด
2. ตัวอย่างกิจกรรม
3. แผนการจัดการประสบการณ์
การเรียนรู้
4. ข้อดี ข้อจำกัด และการ
นำไปใช้

7

8

การสอนภาษาอังกฤษแบบโฟ
นิคส์ (Part 2)
1. แผนการจัดการประสบการณ์
การเรียนรู้
2. ข้อดี ข้อจำกัด และการ
นำไปใช้

3

1. การสอนทักษะการฟัง

3

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้
การบรรยายและสาธิตการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ
เชิงแบบสื่อสารโดยมีการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สื่อที่ใช้
1. หนังสือ เรือ่ ง “การ
ส่งเสริมทักษะการฟังและ
การพูด”
2. ตัวอย่าง Application การ
เรียนด้วยเครือข่ายสังคม
ออนไลน์และ Smart Phone
กิจกรรมการเรียน
1. สาธิตการออกเสียง
ภาษาอังกฤษแบบโฟนิคส์
ผ่านการเรียนรู้คำศัพท์
ภาษาอังกฤษ
2.กิจกรรมคู่เพื่อฝฝึกการ
ออกเสียงแบบ Phonics
สื่อที่ใช้
1. หนังสือ เรือ่ ง “การ
ส่งเสริมทักษะการฟังและ
การพูด”
2. YouTube เรื่อง How to
Pronounce ALL ENGLISH
Sounds: American English
Lesson Clink link
https://www.youtube.com/w
atch?v=tpN9CPwZ-oE
กิจกรรมการเรียน

รูปแบบการ
สอน

ผู้สอน

Application

YouTube
Live
และ Google
Classroom

Onsite
Online

ผศ.ขวัญหทัย
เชิดชู

Application

YouTube
Live
และ Google
Classroom

Onsite

ผศ.ขวัญหทัย
เชิดชู

มคอ. 3
หัวข้อ/รายละเอียด
สัปดาห์
ที่

จำนวน
ชั่วโมง

ภาษาอังกฤษแบบ Bottom-up
2. ข้อดี ข้อจำกัด และการ
นำไปใช้

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้

1. สาธิตการสอนทักษะการ
ฟังภาษาอังกฤษแบบ Bottom
up
2.กิจกรรมคู่เพื่อฝึกการสอน
ทักษะการฟังภาษาอังกฤษ
แบบ Bottom up
สื่อที่ใช้
หนังสือ เรื่อง “การส่งเสริม
ทักษะการฟังและการพูด”
9
สอบเก็บคะแนน (ข้อเขียน)
 Onsite
Online
10 1. การสอนทักษะการฟัง
3 กิจกรรมการเรียน
ภาษาอังกฤษแบบ Top down
1. สาธิตการสอนทักษะการ
2. ข้อดี ข้อจำกัด และการ
ฟังภาษาอังกฤษแบบ Top
นำไปใช้ในห้องเรียน
down
ภาษาอังกฤษ
2.กิจกรรมคู่เพื่อฝึกการสอน
ทักษะการฟังภาษาอังกฤษ
แบบ Bottom up
สื่อที่ใช้
หนังสือ เรื่อง “การส่งเสริม
ทักษะการฟังและการพูด”
11 1.การสอนทักษะการพูด
3 กิจกรรมการเรียน
ภาษาอังกฤษแบบ Top down
1. สาธิตการสอนทักษะการ
2.ข้อดี ข้อจำกัด และการนำไปใช้
ฟังภาษาอังกฤษแบบ Top
ในห้องเรียนภาษาอังกฤษ
down
2.กิจกรรมคู่เพื่อฝึกการสอน
ทักษะการฟังภาษาอังกฤษ
แบบ Bottom up
สื่อที่ใช้
หนังสือ เรื่อง “การส่งเสริม

รูปแบบการ
สอน

ผู้สอน

Online
Application

YouTube
Live
และ Google
Classroom

 Onsite
Online

ผศ.ขวัญหทัย
เชิดชู

 Onsite
Online

ผศ.ขวัญหทัย
เชิดชู

มคอ. 3
หัวข้อ/รายละเอียด
สัปดาห์
ที่

จำนวน
ชั่วโมง

12 กิจกรรมส่งเสริมการสนทนา
ภาษาอังกฤษ

4

13 กิจกรรมส่งเสริมการสนทนา
ภาษาอังกฤษ

3

14 การใช้สื่อเทคโนโลยีช่วยในการ
เรียนการสนทนาภาษาอังกฤษ

3

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้
ทักษะการฟังและการพูด”
กิจกรรมการเรียน
1. สาธิตการสอนการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
สนทนาภาษาอังกฤษ
2. กิจกรรมกลุ่มเพื่อฝึกการ
สอนทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษ
สื่อที่ใช้
หนังสือ เรื่อง “การส่งเสริม
ทักษะการฟังและการพูด”
กิจกรรมการเรียน
1. สาธิตการสอนการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
สนทนาภาษาอังกฤษ
2. กิจกรรมบทบาทสมมุติ
(Role play) เพื่อฝึกการสอน
ทักษะการฟังและพูด
ภาษาอังกฤษ
สื่อที่ใช้
1. หนังสือ เรือ่ ง “การ
ส่งเสริมทักษะการฟังและ
การพูด”
2. Online Assignment
กิจกรรมการเรียน
1. บรรยายเรื่อง การใช้สื่อ
เทคโนโลยีช่วยในการเรียน
การสนทนาภาษาอังกฤษ
2. กิจกรรมบทบาทสมมุติ

รูปแบบการ
สอน

ผู้สอน

 Onsite
Online

ผศ.ขวัญหทัย
เชิดชู

Onsite
Online

ผศ.ขวัญหทัย
เชิดชู

Application

YouTube
Live
และ Google
Classroom

Onsite
Online
Application

YouTube
Live
และ Google

ผศ.ขวัญหทัย
เชิดชู

มคอ. 3
หัวข้อ/รายละเอียด
สัปดาห์
ที่

จำนวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้
(Role play) เพื่อฝึกการสอน
ทักษะการฟังและพูด
ภาษาอังกฤษ ผ่านการใช้สื่อ
เทคโนโลยีไร้สาย

15 การสรุปเนื้อหา การทบทวนการ
เรียนการสอน

3

สื่อที่ใช้
1. หนังสือ เรือ่ ง “การ
ส่งเสริมทักษะการฟังและ
การพูด”
2. Online Assignment
กิจกรรมการเรียน
บรรยายสรุปเนื้อหาทีเ่ รียน
สื่อที่ใช้
หนังสือ เรื่อง “การส่งเสริม
ทักษะการฟังและการพูด”

1.
16

สอบปลายภาค
หมายเหตุ สรุปรูปแบบการสอน : Online .....60............... %
: Onsite.......40.............. %

รูปแบบการ
สอน

ผู้สอน

Classroom

 Onsite
Online

ผศ.ขวัญหทัย
เชิดชู

มคอ. 3

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
วิธีการประเมินผลการเรีย นรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อ ตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการ
กระจายความรับผิดชอบของรายวิชา (Curriculum Mapping) ตามที่กำหนดในรายละเอียดของ
หลักสูตร สัปดาห์ที่ประเมิน และสัดส่วนของการประเมิน รายละเอียดดังนี้
ผลการ
เรียนรู้
วิธีการประเมิน

สัปดาห์
ที่

สัดส่วน
ของ

วิธีการ

ประเมิน

การ

ทวนสอบ

ประเมิน
ผล
1.1.1,1.1.3, 2.1.3, การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้เนื้อหา
3.1.3, 4.1.3, 4.1.4, การจัดการเรียนรู้ การออกแบบการ
5.1.3
เรียนรู้ การผลิตสื่อ ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษการมีวินัย
ในตนเองและความรับผิดชอบต่อการ
เข้าชั้นเรียน

1-13

30%

Focus Group
Interview
Online Assignment

1.1.3, 2.1.3,3.1.3, การรายงานเดี่ยวเกี่ยวการสนทนา
5.1.3
ภาษาอังกฤษตามบริบทต่างง ๆ

7

20%

การสุ่มตรวจ
คุณภาพรายงาน
ของนักศึกษา

1.1.1,1.1.2, 1.1.3, การนำเสนองานแบบกลุ่ม
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 1. ผลิตสื่อประกอบการการจัดการ
3.1.3, 4.1.1, 4.1.2,
สนทนาภาษาอังกฤษ
4.1.4, 4.1.5, 5.1.1,
2. การนำเสนอเทคนิคการสนทนา
5.1.3, 6.1.2
ภาษาอังกฤษผ่านระบบออนไลน์

8, 13

20%

นักศึกษาประเมิน
ตนเอง

1.1.1,1.1.2, 1.1.3, การสอบปลายภาค
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,
3.1.3, 4.1.1, 4.1.2,
4.1.4, 4.1.5, 5.1.1,
5.1.3, 6.1.2

(Self-assessment)

15

30%

ผลการวิเคราะห์
ข้อสอบ

มคอ. 3

3. การประเมินผลการศึกษา
เกณฑ์คะแนน
85-100
79 - 84
73 - 78
67 - 72
61 - 66
55 - 60
50 - 54
0 - 49
ถอนรายวิชา
ไม่สมบูรณ์

เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
W
I

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้
• นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนผ่านแบบประเมินอาจารย์ ผ่านระบบออนไลน์ของ
มหาวิทยาลัย / ของรายวิชา
• นั ก ศึก ษาทุ ก คนประเมิน ประสิท ธิผ ลของรายวิช า ซึ่ง รวมถึง วิธีก ารสอน การรจั ด
กิจกรรมในและนอกห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้และ
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ผลการเรียนรู้ที่ได้รับและเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา โดยการแสดงความคิดเห็นผ่าน
ระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย / โดยการเขียนบรรยาย
• การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
• รับฟังความคิดเห็นผ่าน e-mail
• การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
• การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียนเมื่อเสร็จสิ้นภาคการศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
นักศึกษาประเมินอาจารย์ผสู้ อน ด้วยวิธีประเมินบนเว็บบอร์ด ประเมินผ่านระบบ
ออนไลน์ มีตู้รบั เอกสาร มีคณะกรรมการประเมินโดยการสัมภาษณ์ โดยการสังเกตการณ์สอน
ประเมินจากผลการสอบ อาจารย์ผู้สอนประเมินตนเอง
3. การปรับปรุงการสอน
มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยต่างๆได้แก่
- พื้นฐานความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาแต่ละคน
- ความสามารถในการนำเสนองานของนักศึกษาแต่ละคน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาในรายวิชา
พิจารณาจากผลการสอบของแต่ละบุคคลโดยอาจารย์ผู้สอนและคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และสอบถามนักศึกษาในประเด็น
ต่อไปนี้
- การรับทราบรายละเอียดของแนวทางการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการ
เรียนรู้ในชั่วโมงแรกของการเรียนรายวิชา
- ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการตรวจสอบความรู้นักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ
โดยการสอบถามและให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นระหว่างการเรียน
5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการจัดชั้นเรียนในแต่ละภาคการศึกษา
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการเรียนรู้หรือมีการนำผลการประเมินประสิทธิผล
ของรายวิชาโดยนักศึกษา ผลการประเมินการสอนโดยอาจารย์ผู้สอน มาพิจารณาวางแผนเพื่อ
ปรับ ปรุงการจัดการเรียนการสอน โดยนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงต่ อคณะกรรมการ
ประจำหลักสูตร เพื่อพิจารณาให้ความคิดเห็นในลำดับต่อไป

