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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะ
คณะครุศาสตร
1. รหัสและชื่อรายวิชา

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1074101 การอานภาษาอังกฤษดานการศึกษาปฐมวัย
English Reading in Early Childhood Education

2. จํานวนหนวยกิต
3(2-2-5)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

3.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
3.2 ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาเอกบังคับ

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
อาจารย ดร. สุธากร วสุโภคิน
อาจารย ศศนันทน บุญยะวนิช
4.2 อาจารยผูสอนและกลุมเรียน
อาจารย ศศนันทน บุญยะวนิช
อาจารย ผศ. รินทรฤดี ภัทรเดช
อาจารย รัตนา กลิ่นจุย

กลุมเรียน A1 และ NA
กลุมเรียน UA
กลุมเรียน LA

5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/ชั้นปที่ 4

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี

8. สถานที่เรียน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะครุศาสตร ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายก
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งลําปาง

9. วันที่ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
วันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา

1.1 เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเรื่องโครงสราง คําศัพท สํานวน ประโยค ขอความ จาก
การอานเอกสารที่เกี่ยวของกับการศึกษาปฐมวัย
1.2 เพื่อใหนักศึกษามีความรูทั่วไปเกี่ยวกับการอานและแนวทางในการหาความหมายประโยค ขอความ
บทความ และงานเขียนอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษาปฐมวัย
1.3 เพื่อใหนักศึกษามีกลวิธีและเทคนิคที่ใชในการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
1.4 เพื่อใหนักศึกษามีทักษะการอานและการเขียนขอความ บทความ ที่เกี่ยวของกับการศึกษา
ปฐมวัยเปนภาษาอังกฤษ
1.5 เพื่อใหนักศึกษาสามารถวิเคราะหและเลือกใชเทคโนโลยีที่มีตอการพัฒนาทักษะการอาน
และการเขียนภาษาอังกฤษ

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

เพื่อใหสอดคลองกับสาระสําคัญในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร
และสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรหาป) พ.ศ. 2552 หรือเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

1. คําอธิบายรายวิชา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

เทคนิคการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ คําศัพท ประโยค ขอความ บทความ และงานเขียน
อื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษาปฐมวัย เทคโนโลยีกับการฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษ
Techniques of English reading and writing, vocabulary, sentences, passages,
articles and other types of writings related to early childhood education, applying
technology for English reading skill practice

2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

30 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา

สอนเสริมตามความ
ตองการของนักศึกษา
เฉพาะราย
เพื่อทบทวนความรู
ความเขาใจใหมีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น

การฝกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การ
ฝกงาน
30 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา
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3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษา
เปนรายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผาน social media
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอ
สัปดาห (เฉพาะรายที่ตองการ) หรือใหคําปรึกษาแกนิสิตผานระบบ online

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
 1.1.1 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
 1.1.2 มีคุณธรรมจริยธรรมทีเ่ สริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน
 1.1.3 ความกลาหาญทางจริยธรรม มีความเขาใจในผูอื่นและเขาใจโลก
 1.1.4 มีจิตสาธารณะ เสียสละ และเปนแบบอยางที่ดี
 1.1.5 เคารพและยึดถือในกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
 1.1.6 สามารถจัดการและแกปญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู
เชิงสัมพัทธโดยใชดุลยพินิจทางคานิยม ความรูสึกของผูอื่น และประโยชนของสังคมสวนรวม
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 ผูส อนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา และเปนแบบอยางที่
ดีใหกับนักศึกษา
1.2.2 การเรียนรูโดยการปฏิสัมพันธเชิงปฏิบัติการ (Interactive Action Learning)
1.2.3 การปลู ก ฝ งให นั กศึ กษามี ร ะเบี ย บวิ นั ย โดยเน น การเข าชั้ น เรีย นให ต รงเวลา
ตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมิ น จากการตรงเวลาของนั ก ศึ ก ษาในการเข าชั้ น เรีย น การส งงานตาม
กําหนด ระยะเวลาที่มอบหมาย การรวมกิจกรรม และการสังเกตพฤติกรรมในระหวางเรียน
1.3.2 ประเมิ น จากการมี วิ นั ย และความพร อ มเพรีย งของนั ก ศึ ก ษาในการเข า รว ม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
1.3.3 ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย

2. ความรู

2.1 ความรูที่ตองไดรับ
 2.1.1 มีความรอบรูในดานวิชาชีพครู และวิชาเฉพาะสาขาอยางกวางขวางลึกซึ้ง และ
เปนระบบ
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 2.1.2 มีความตระหนักรูหลักการและทฤษฎี

ในองคความรูที่เกี่ยวของอยางบูรณาการ
ทั้งการบูรณาการศาสตรวิชาเฉพาะสาขา การบูรณาการขามศาสตร และการบูรณาการกับโลกแหง
ความเปนจริง
 2.1.3 มีความเขาใจความกาวหนาของความรูเฉพาะดานในวิชาชีพครูและวิชาเฉพาะ
สาขาอยางลึกซึ้ง ตระหนักถึงความสําคัญของงานวิจัยและการวิจัยในการตอยอดความรู
 2.1.4 มี ความสามารถในการวิ เคราะห สั งเคราะห และประเมิ น ค าองคความรู และ
สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอยางมีประสิทธิภาพ
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 ใช ก ารจั ด การเรี ย นรู ห ลากหลายรู ป แบบโดยเน น การเรี ย นรู เชิ ง รุ ก (Active
Learning) โดยใช ก ารเรี ย นรู จ ากการทํ างานเป น ฐาน (Work-based learning) เน น หลั ก การทาง
ทฤษฎีผนวกกับภาคปฎิบัติ ทั้งนี้ใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชา
นั้น ๆ
2.2.2 ฝกทักษะกระบวนการแสวงหาความรูและสงเสริมใหผูเรียนสรางความรูความ
เขาใจในเรื่องที่ศึกษาดวยตนเอง และฝกทักษะกระบวนการเรียนรูที่จําเปนได
2.2.3 ฝ กให ผู เรีย นวิเคราะหการคิดการกระทําของตนเอง ของแผนการปฏิ บั ติต าม
เปาหมายที่กําหนด ควบคุมกํากับตนเองใหปฎิบัติตามแผน และประเมินผลการปฏิบัติเพื่อปรับปรุง
ตอไปในลักษณะของการเรียนรูดวยการกํากับตนเอง (Self Regulation)
2.2.4 การเรียนรูแบบรวมมือ (Collaborative Learning) เพื่อประยุกตและประเมิน
คาองคความรูในสถานการณปจจุบัน
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 การทดสอบปลายภาคเรียน
2.3.2 ประเมินรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
2.3.3 ประเมินจากแฟมผลงานอิเล็กทรอนิกสของนักศึกษา
2.3.4 ประเมินจากการนําเสนอผลงานในชั้นเรียน

3. ทักษะทางปญญา

3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
 3.1.1 สามารถคิดคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจ และประเมินขอมูลสารสนเทศและ
แนวคิดจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย เพื่อใชในการปฏิบัติงาน การวินิจฉัย แกปญหา และทําการวิจัย
เพื่อพัฒนางานและพัฒนาองคความรูไดดวยตนเอง
 3.1.2 สามารถคิดแกปญหาที่มีความสลับซับซอน เสนอทางออก และนําไปสูการแกไข
ไดอยางสรางสรรค โดยคํานึงถึงความรูทางภาคทฤษฎี ประสบการณภาคปฏิบัติ และผลกระทบจาก
การตัดสินใจ
 3.1.3 มี ความเป น ผู นําทางปญ ญาในการคิ ด พั ฒ นางานอยางสรางสรรค มี วิ สั ย ทั ศ น
และการพัฒนาศาสตรทางครุศาสตร รวมทั้งการพัฒนาทางวิชาชีพอยางมีนวัตกรรม
 3.1.4 การคิดวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา และนําความรูเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี
และหลักการที่ เกี่ ยวของในศาสตรวิชาเฉพาะสาขาไปใชในการจัดการเรียนรู แกปญหาการพัฒ นา
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ผูเรีย น และการวิจั ยต อยอดองคความรู มีความเป น ผูนําในการปฏิบั ติงานอย างมี วิสัย ทั ศนในการ
พัฒนาการเรียนการสอน
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 ใชการเสริมแรง ขอมูลยอนกลับและใหความรูเพิ่มเติม
3.2.2 การเรี ย นรู โดยใช ป ญ หาเป น ฐาน (Work-based Learning) ให ล งมื อ ปฏิ บั ติ
อยางสม่ําเสมอ ใชสถานการณจริงและปญหาที่หลากหลาย เพื่อฝกฝนจนเกิดความชํานาญ
3.2.3 การใชเครื่องมือทางความคิด (Mind Tools) ถายทอดความคิด สรุปรวบยอด
ความคิด
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินโดยใชแบบทดสอบและการสังเกตพฤติกรรม
3.3.2 ประเมินจากการนําเสนองานในชั้นเรียน
3.3.3 ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานในแฟมผลงานอิเล็กทรอนิกส และการ
นําเสนอผลงานในชั้นเรียน

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
 4.1.1 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของตนเองและ
ผู อื่น ในการทํ างานและการอยู รว มกัน อยางเป น กั ล ยาณมิต ร และในการเรีย นรูพั ฒ นาตนเองและ
วิชาชีพอยางตอเนื่อง
 4.1.2 มีความเอาใจใสชวยเหลือและเอื้ อตอการแกป ญหาในกลุมและระหวางกลุมได
อยางสรางสรรค
 4.1.3 มีภาวะผูนําและผูตามที่ดี มีความสัมพันธที่ดีกับผูเรียน และมีความรับผิดชอบ
ตอสวนรวมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
 4.1.4 มี ค วามไวในการรั บ รู ค วามรู สึ ก ของผู อื่ น มี มุ ม มองเชิ ง บวก มี วุ ฒิ ภ าวะทาง
อารมณ แ ละสั งคม เอาใจใส ในการรั บ ฟ ง และพั ฒ นาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งบุ ค คลอย า งมี ค วาม
รับผิดชอบ
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 ใช ก ารสอนที่ มี ก ารกํ า หนดให มี กิ จ กรรมกลุ ม และการเรี ย นแบบมี ส ว นร ว ม
ปฏิบัติการ (Participative Learning through Action)
4.2.2 ฝกทักษะการสืบคนขอมูลจากบุคคลและแหลงขอมูลตางๆ
4.2.3 การแสดงความคิดเห็น การรับฟงขอเสนอแนะของผูอื่น และการบันทึกสะทอน
การเรียนรู (Reflective Learning)
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษา ในขณะรวมกิจกรรมตาง ๆ
รวมถึงการแสดงความคิด การรับฟงขอเสนอแนะของผูอื่น และการบันทึกสะทอนการเรียนรู
4.3.2 ประเมิ น จากผลการศึ ก ษาค น คว า และการแก ป ญ หา พิ จ ารณาจากความ
ครบถวนชัดเจนและตรงประเด็นตามหัวขอที่ไดรับมอบหมาย
4.3.3 ประเมินจากผลนําเสนอผลงานกลุม และการเปนผูนําในการอภิปราย
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5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนา

5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอง
 5.1.1 มีความสามารถในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ

ทั้งการพูด การเขียน การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ การเก็บขอมูลและนําเสนอขอมูลในรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับบุคคลและกลุม
บุคคลที่มีความแตกตางกัน
 5.1.2 มีความสามารถในการใชดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และ
ตระหนักถึงคุณคาในการใชภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศและสถิติเพื่อการสื่อสาร การ
เรียนรูอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
 5.1.3 มี ความสามารถในการวิ เคราะห ขอมู ล ขาวสาร ทั้ งที่เป น ตั ว เลขเชิงสถิ ติ หรื อ
คณิตศาสตร ภาษาพูด ภาษาเขียน ในการเก็บขอมูลและนําเสนอขอมูล อันมีผลใหสามารถเขาใจองค
ความรูหรือประเด็นปญหาอยางรวดเร็ว
 5.1.4 มีความสามารถในการบูรณาการขอมูล เพื่อการสื่อสารอยางเปนระบบดวยสื่อ
และเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 การสืบคนและนําเสนอรายงานในประเด็นสําคัญทางการศึกษาที่มีความ
เกี่ยวของกับการดํารงชีวิตและการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2.2 การติดตาม วิเคราะหเหตุการณ โลกปจจุยันจากขาวสาร ทั้งแหลงเรียนรูแบบ
ดั้งเดิมและแหลงเรียนรูแบบออนไลน
5.2.3 ฝกการใชภาษาพูด ภาษาเขียนและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการให
ขอมูลปอนกลับและการใหความชวยเหลือ
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในดานตาง ๆ
ทั้งประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติเชิงสรางสรรคผลงานของนักศึกษา
5.3.2 ประเมินจากผลการศึกษาคนควา/แกปญหาจากโจทยที่ไดรับมอบหมาย
5.3.3 ประเมินจากผลงานที่เปนชิ้นงาน แผนปฎิบัติงานหรือโครงการที่นําเสนอโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3.4 ประเมินจากการติดตามวิเคราะหและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดาน
การศึกษาปฐมวัย

6. ทักษะการจัดการเรียนรู
6.1 ทักษะการจัดการเรียนรู (การปฏิบัติทางวิชาชีพครูปฐมวัย) ที่ตองพัฒนา
 6.1.1 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เปน
ทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไมเปนทางการ (Informal) อยาง
สรางสรรค
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6.2 วิธีการสอน
6.2.1 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เปน
ทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไมเปนทางการ (Informal) อยาง
สรางสรรค
6.2.2 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูในวิชาเฉพาะสาขาอยางบูรณาการ
6.3 วิธีการประเมินผล
6.3.1 ประเมินจากผลการฝกประสบการณวิชาชีพครูกอนปฏิบัติการสอน
6.3.2 ประเมินจากการการฝกประสบการณในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่
เปนทางการ และไมเปนทางการในสถานศึกษาปฐมวัยตามรายวิชาที่เรียน

1. แผนการสอน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

สัปดาห
จํานวน
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
ชัว่ โมง
1
Orientation
4
- ทดสอบความรู
พื้นฐานของ
นักศึกษา
- การมีสวนรวม
ของนักศึกษาในการ
พิจารณา ตัดสิน
เกณฑในการวัด
และประเมินผล
รวมกับอาจารย
ผูสอน
- รูจักวิธีอาน
* Skimming
* Scanning

2-3

Reading
techniques for
data collection
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รูปแบบการ
ผูสอน
สอน
 Onsite
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผูสอน

Online
1. ผูสอนแนะนําตัว หองพัก วันเวลานัดหมายและวิธีการที่
ประจํา
กลุม
นักศึกษาสามารถขอคําปรึกษาได
เรียน
2. แนะนําหนังสือและแหลงการเรียนรูทางขอมูล
3. แจกแบบทดสอบวัดความรูพื้นฐานของนักศึกษา
4. แจกแนวการสอนพรอมชี้แจงสาระสําคัญของการเรียน
5. นักศึกษารวมแสดงความคิดเห็นและพิจารณาเกณฑการ
วัดและประเมินผลรวมกับอาจารยผูสอน
6. ศึ ก ษ าจาก วี ดี ทั ศ น เกี่ ย วกั บ แน วท างก ารเรี ย น รู
ภาษาอังกฤษที่ไดผล
7. นั กศึ กษาและผู สอนรวมกั นอภิ ป รายและสรุป เรื่อ งการ
เรียนภาษาอังกฤษใหสําเร็จ
8. ผูสอนบรรยายสรุปเรื่อง วิธีอานภาษาอังกฤษ
สื่อที่ใช
1. แบบทดสอบทั้งปรนัย 20 ขอ และอัตนัย 5 ขอ
2. แนวการสอน
3.เกณฑในการวัดและประเมินผลกิจกรรมตางๆ
4. วีดีทัศน
- การอานภาษาอังกฤษ
https://www.youtube.com/watch?v=zGLTNJdMQoo
- วิธีการอานภาษาอังกฤษใหเขาใจ
https://www.youtube.com/watch?v=q47xfh52rnA
5. IPAD และ สื่อดิจิทัล Key note และ Book creator
 Onsite
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผูสอน

Online
ประจํา
1. ผูสอนนําเสนอเนื้อหาความหมายจากการอาน
ภาษาอังกฤษ จาก จาก Canva / Piktochart
กลุม
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช
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สัปดาห
จํานวน
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
ชัว่ โมง

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช
- การหาความหมายจากโครงสราง
- การหาความหมายจากคําและวลี
- การหาความหมายจากความสัมพันธของประโยค
2. กิ จ กรรมเกมคํ าแสนสนุ ก แบ งกลุ ม นั ก ศึ ก ษา เป น กลุ ม
กลุ ม ละ 3 คนร วมกั น สื บ ค น ขอ มู ล จากแหล งข อ มู ล นิ ท าน
สําหรับเด็กเปนภาษาอังกฤษทางอินเตอรเน็ต
2. แตละกลุมรวมกัน วิเคราะหสังเคราะห ประมวลขอมู ล
และสงตัวแทนกลุมนําเสนอ เลานิทาน หรือแสดงบทบาท
สมมติและสรุปคําศัพท
3. กิจกรรมเกมทายคําศัพทและความหมายจากนิทาน
4. นักศึกษาและผูสอนรวมกันสรุปคําตอบจากคําถาม who,

รูปแบบการ
ผูสอน
สอน
เรียน

what, when where, why และ how

4

5

Reading for
learning

Reading in
early childhood

4
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5. กลุมนักศึกษาจัดทําแผนภาพสรุปเนื้อหาความรู (Mind
maps) จากนิทาน
สื่อที่ใช
1. แหลงขอมูลทางอินเตอรเน็ต
2. แผนภาพสรุปเนื้อหาความรู (Mind maps)
3. การแสดงบทบาทสมมติ
4. บันทึกการเรียนรูใน WBSC/iTunes U
5. สอนผานทาง Microsoft Team หรือ Zoom
 Onsite
กิจกรรมการเรียนการสอน

Online
1. กิจกรรมเพลงแนะนําตัว
2. ผูสอนนําเสนอเนื้อหาจากสื่อการเรียน และยกตัวอยาง
ประกอบ
3. แบงกลุมนักศึกษากลุมละ 4-5 คนผูสอนมอบหมายงาน
โดยนําเสนอบทความขาวการศึกษาปฐมวัยภาษาอังกฤษ
4. นักศึกษารวมพูดคุยแบงปนความคิดเห็นที่มีตอบทความ
ภาษาอังกฤษและบันทึกความคิดเห็นของสมาชิก กลุมของ
ตนเองลงบนกระดาษของกลุม
5. กลุ ม นั ก ศึ ก ษาให อ อกมารายงานความคิ ด เห็ น ที่ มี ต อ
บทความภาษาอังกฤษหนาชั้นเรียน
6. นักศึกษาและผูสอนรวมกันอภิปราย สรุปเนื้อหา
สื่อที่ใช
1. Canva / Piktochart
2. เอกสารประกอบการสอน บน iTunes U
3. แหลงขอมูลทางอินเตอรเน็ต
4. ใบงาน/แบบฝก หั ด ท ายบทเรีย น บั น ทึ ก การเรีย นรูใน

WBSC
5. IPAD และ สื่อดิจิทัล Key note และ Book creator
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. กิจกรรมเพลงแนะนําตัว
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 Onsite
 Online

ผูสอน
ประจํา
กลุม
เรียน

ผูสอน
ประจํา

มคอ. 3
สัปดาห
จํานวน
รูปแบบการ
หัวขอ/รายละเอียด
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช
ผูสอน
ที่
ชัว่ โมง
สอน
education
2. ผูสอนนําเสนอเนื้อหาจากสไลดและยกตัวอยางประกอบ
กลุม
เรื่อง การอานเพื่อจับใจความ หรือคําตอบเฉพาะ
เรียน
การอานแบบขามคํา (Skimming) และการอานแบบกวาดตา
(scanning)
3. นักศึกษาและผูสอนรวมกันอภิปราย สรุปเนื้อหา
4. นักศึกษาทําใบงานและตอบคําถาม
5. นักศึกษาและผูสอนรวมกันอภิปราย สรุป
สื่อที่ใช
1. Canva / Piktochart
2. เอกสารประกอบการสอน บน iTunes U
3. แหลงขอมูลทางอินเตอรเน็ต
4. ใบงาน/แบบฝ ก หั ด ท า ยบทเรี ย น บั น ทึ ก การเรี ย นรู ใ น
WBSC
 Onsite
6
Reading in
8
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผูสอน
 Online ประจํา
early childhood
1. กิจกรรมเพลงแนะนําตัว
education
กลุม
2. ผูสอนนําเสนอเนื้อหาจากสไลดและยกตัวอยางประกอบ
เรียน
เรื่อง การอานเพื่อจับใจความ หรือคําตอบเฉพาะ
การอานแบบขามคํา (Skimming) และการอานแบบกวาดตา
(scanning)
3. นักศึกษาและผูสอนรวมกันอภิปราย สรุปเนื้อหา
4. นักศึกษาทําใบงานและตอบคําถาม
5. นักศึกษาและผูสอนรวมกันอภิปราย สรุป
สื่อที่ใช
1. Canva / Piktochart
2. เอกสารประกอบการสอน บน iTunes U
3. แหลงขอมูลทางอินเตอรเน็ต
4. ใบงาน/แบบฝ ก หั ด ท า ยบทเรี ย น บั น ทึ ก การเรี ย นรู ใ น
WBSC
5. สอนผานทาง Microsoft Team หรือ Zoom
7

Contextual
clue

4

 Onsite
กิจกรรมการเรียนการสอน
 Online
1. กิจกรรมเพลงแนะนําตัว
2. ผูสอนนําเสนอเนื้อหาจากสไลดและยกตัวอยางประกอบ
เรื่อง การใชบริบทเพื่อหาความหมายของศัพท
3. นักศึกษาและผูส อนรวมกันอภิปราย สรุปเนื้อหา
4. นักศึกษาทําใบงานและตอบคําถาม (หามเปดพจนานุกรม)
5. นักศึกษาและผูสอนรวมกันอภิปราย สรุป
สื่อที่ใช
1. Power point IPAD และ สื่อดิจิทัล Application
2. เอกสารประกอบการสอน บน iTunes U
3. แหลงขอมูลทางอินเตอรเน็ต

10

ผูสอน
ประจํา
กลุม
เรียน

มคอ. 3
สัปดาห
จํานวน
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
ชัว่ โมง
8

Infinitive
phrase

4

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช

รูปแบบการ
ผูสอน
สอน

4. ใบงาน/แบบฝ ก หั ด ท า ยบทเรี ย น บั น ทึ ก การเรี ย นรู ใ น
WBSC
 Onsite
กิจกรรมการเรียนการสอน
 Online
1. กิจกรรมเพลงแนะนําตัว
2. ผูสอนนําเสนอเนื้อหาจาก Canva /Piktochart ใน IPAD
และ สื่ อ ดิ จิ ทั ล Application และยกตั ว อย า งประกอบ
เรื่ อ ง บทบาทหน า ที่ ข อง Infinitive Phrase ในการสื่ อ
ความหมาย
3. นักศึกษาและผูสอนรวมกันอภิปราย สรุปเนื้อหา
4. นักศึกษาทําใบงานและตอบคําถาม
5. นักศึกษาและผูสอนรวมกันอภิปราย สรุป
สื่อที่ใช
1. Canva /Piktochart IPAD แ ล ะ สื่ อ ดิ จิ ทั ล

ผูสอน
ประจํา
กลุม
เรียน

Application
2. เอกสารประกอบการสอน บน iTunes U

3. แหลงขอมูลทางอินเตอรเน็ต
4. ใบงาน/แบบฝก หั ด ท ายบทเรีย น บั น ทึ ก การเรีย นรูใน
9

Finding main
idea

4

WBSC

 Onsite
กิจกรรมการเรียนการสอน
 Online
1. กิจกรรมเพลงแนะนําตัว
2. ผู ส อนนํ า เสนอเนื้ อ ห าจาก IPAD และ สื่ อ ดิ จิ ทั ล
Application และยกตัวอยางประกอบ เรื่อง การหา Main
Ideas และ Support details
3. นักศึกษาและผูสอนรวมกันอภิปราย สรุปเนื้อหา
4. นักศึกษาทําใบงานและตอบคําถาม บันทึกการเรียนรูใน

ผูสอน
ประจํา
กลุม
เรียน

WBSC

5. นักศึกษาและผูสอนรวมกันอภิปราย สรุป
สื่อที่ใช
1. Canva /Piktochart
2. เอกสารประกอบการสอน บน iTunes U
3. แหลงขอมูลทางอินเตอรเน็ต
4. ใบงาน/แบบฝก หั ด ท ายบทเรีย น บั น ทึ ก การเรีย นรูใน
10-11 Written
language

8

WBSC

 Onsite
กิจกรรมการเรียนการสอน
 Online
1. กิจกรรมเพลงแนะนําตัว
2. ผู ส อนนํ า เสนอเนื้ อ หาจาก Canva /Piktochart และ
ยกตัวอยางประกอบ เรื่อง ความสําคัญและองคประกอบของ
การเขียนเชิงวิชาการ และไวยากรณที่จําเปน และลักษณะ
ภาษาแบบเปนทางการและไมเปนทางการ
3. นักศึกษาและผูสอนรวมกันอภิปราย สรุปเนื้อหา

11

ผูสอน
ประจํา
กลุม
เรียน

มคอ. 3
สัปดาห
จํานวน
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
ชัว่ โมง

12

Memo,
announcement,
and essay

4

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช
4. นักศึกษาทําใบงานและตอบคําถาม
5. นักศึกษาและผูสอนรวมกันอภิปราย สรุป
สื่อที่ใช
1. Canva /Piktochart IPAD
2. เอกสารประกอบการสอน บน iTunes U
3. แหลงขอมูลทางอินเตอรเน็ต
4. แผนภาพสรุปเนื้อหาความรู (Mind maps)
5. ใบงาน/แบบฝก หั ด ท ายบทเรีย น บั น ทึ ก การเรีย นรูใน

รูปแบบการ
ผูสอน
สอน

WBSC
6. สอนผานทาง Microsoft Team หรือ Zoom

 Onsite
กิจกรรมการเรียนการสอน
Online
1. กิจกรรมเพลงแนะนําตัว
2. ผูสอนนําเสนอเนื้อหาจากสไลด และยกตัวอยางประกอบ
เรื่อ ง การเขี ย นบั น ทึ ก ขนาดสั้ น (Short Memo) และการ
เขีย นประกาศ (Announcement) และการเขียนเรื่อ งราว
สวนตัว (Writing Personal Essay)
3. นักศึกษาและผูสอนรวมกันอภิปราย สรุปเนื้อหา
4. นักศึกษาทําใบงานและตอบคําถาม
5. นักศึกษาและผูสอนรวมกันอภิปราย สรุป
สื่อที่ใช
1. Canva /Piktochart IPAD แ ล ะ สื่ อ ดิ จิ ทั ล

ผูสอน
ประจํา
กลุม
เรียน

Application
2. เอกสารประกอบการสอน บน iTunes U

3. แหลงขอมูลทางอินเตอรเน็ต
4. ใบงาน/แบบฝ ก หั ด ท า ยบทเรี ย น บั น ทึ ก การเรี ย นรู ใ น
13

Memo,
announcement,
and essay

4

WBSC
5. สอนผานทาง Microsoft Team หรือ Zoom

 Onsite
กิจกรรมการเรียนการสอน
 Online
1. กิจกรรมเพลงแนะนําตัว
2. ผูสอนนําเสนอเนื้อหาจากสไลด และยกตัวอยางประกอบ
เรื่อ ง การเขี ย นบั น ทึ ก ขนาดสั้ น (Short Memo) และการ
เขีย นประกาศ (Announcement) และการเขียนเรื่อ งราว
สวนตัว (Writing Personal Essay)
3. นักศึกษาและผูสอนรวมกันอภิปราย สรุปเนื้อหา
4. นักศึกษาทําใบงานและตอบคําถาม
5. นักศึกษาและผูสอนรวมกันอภิปราย สรุป
สื่อที่ใช
1. Canva /Piktochart IPAD แ ล ะ สื่ อ ดิ จิ ทั ล

Application
2. เอกสารประกอบการสอน บน iTunes U

12

ผูสอน
ประจํา
กลุม
เรียน

มคอ. 3
สัปดาห
จํานวน
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
ชัว่ โมง

14

Technologies
supporting
practices on
English reading
skill

4

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช
3. แหลงขอมูลทางอินเตอรเน็ต
4. ใบงาน/แบบฝก หั ด ท ายบทเรีย น บั น ทึ ก การเรีย นรูใน

รูปแบบการ
ผูสอน
สอน

WBSC

 Onsite
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผู สอนนําเสนอประเด็ นเทคโนโลยีกับ การฝกทั กษะการ  Online
อานภาษาอังกฤษจากขาวหรือบทความ Microsoft Team
หรือ Zoom
2.ผู สอนนํ าเสนอตั วอย างการสอนโดยใชสื่ อ เทคโนโลยี ใน
แบบตางๆ
3. แบงกลุมสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ตเกี่ยวกับเทคโนโลยี
กับการฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษจากนั้นเสนอหนาชั้น
เรียน
4. ตัวแทนกลุมนําเสนอผลงานที่ไดจากการศึกษา
5. นักศึกษาและผูสอนรวมกันอภิปราย สรุปเนื้อหา
สื่อที่ใช
1. Canva /Piktochart IPAD แ ล ะ สื่ อ ดิ จิ ทั ล

ผูสอน
ประจํา
กลุม
เรียน

Application

2. ขาว/บทความ
3. ขอมูลสืบคนทางอินเตอรเน็ต
4. แผนภาพสรุป เนื้อหาความรู (Mind maps) บั นทึ กการ
15

Presentation
and analysis on
research
relevant to the
use of English
reading
approaches

4

เรียนรูใน WBSC
5. สอนผานทาง Microsoft Team หรือ Zoom
กิจกรรมการเรียนการสอน

นิทรรศการ
1. นําเสนอผลงานนําเสนอบทความ ขาวการศึกษา หรือ

งานเขียน ภาษาอังกฤษที่นาสนใจ นําเสนอ หนาชั้นใน
เชน ขาวการศึกษา หรืองานเขียนบทความภาษาอั งกฤษที่
นาสนใจ นําเสนอ หนาชั้นในรูปแบบที่นาสนใจ และแสดง
ความคิดเห็นตอบทความ ขาวการศึกษา หรืองานเขียน และ
ระบุประโยชนที่ไดรับ
2. นักศึกษาและผูสอนรวมกันประเมินผลงานการนําเสนอ
สื่อที่ใช
1. ปายนิเทศ แผนพับ หรือ Multimedia
2. ขาว/บทความ/งานเขียน
3. ขอมูลสืบคนทางอินเตอรเน็ต
4. แผนภาพสรุปเนื้อหาความรู (Mind maps)

5. นําเสนอผลงานใน WBSC
6. สอนผานทาง Microsoft Team หรือ Zoom

16

สอบปลายภาค

13

 Onsite
 Online

ผูสอน
ประจํา
กลุม
เรียน

มคอ. 3
หมายเหตุ สรุปรูปแบบการสอน : Online จํานวน 53.33 % 8 สัปดาห
: Onsite จํานวน 46.67 % 7 สัปดาห

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

1.1.1, 1.1.5,1.1.6
4.1.4

สังเกตพฤติกรรมใน
ชั้นเรียน

สัปดาหที่
ประเมิน
1-15

สัดสวนของ
วิธีการทวนสอบ
การประเมินผล
รอยละ 5
-ตรวจสอบบั น ทึ ก การเข า ชั้ น
เรียน
-ตรวจสอบบันทึกการสงงานใน

1.1.1,1.1.5,1.1.6
2.1.2, 2.1.4
3.1. 4
4.1.1,4.1.2

สังเกตพฤติกรรมการ
มีสวนรวมในกิจกรรม

1-15

รอยละ 5

2.1.2, 2.1.4
3.1.4
5.1.4
6.1.3

ประเมินชิน้ งาน
ประเมินผลการ
ปฏิบัติการจัด
กิจกรรมการเรียนรู

1-15

รอยละ 30

2.1.2,2.1.4
3.1.4
5.1.4
6.1.3

ประเมินการนําเสนอ

2,3,5,7,8,
10,11,12,
13,14,15

รอยละ 20

2.1.2, 2.1.4
3.1.4

สอบปลายภาค

16

รอยละ 40
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WBSC

- การสั ง เกตพฤติ ก รรมการ
เรียนรูของนักศึกษา
- การประเมินผลการเรียนรูใน
ชั่ ว โม งแ ร ก ข อ งก า ร เรี ย น
รายวิชา
-ในระหว างกระบวนการสอน
ราย วิ ช า มี ก ารต รวจ ส อ บ
ความรูนักศึกษาอยางสม่ําเสมอ
โด ย ก า ร ส อ บ ถ า ม แ ล ะ ให
นักศึกษาไดแสดงความคิดเห็น
ระหวางการเรียน
- สุมตรวจผลงานของนักศึกษา
- การตรวจสอบการกระจาย
ของระดับผลการเรียน
- สุ ม สั ม ภาษณ นั ก ศึ ก ษาเพื่ อ
ตรวจสอบความรู นั ก ศึ ก ษา
หลังจากสงผลการเรียนแลว
- มี ก า ร ต รว จ ส อ บ ค ว าม รู
นักศึกษาจากการนําเสนองาน
โด ย ก า ร ส อ บ ถ า ม แ ล ะ ให
นักศึกษาไดแสดงความคิดเห็น
และผูสอนใหขอมูลยอนกลับ
- สุมประเมินขอสอบและความ
เหมาะสมของการให ค ะแนน
ทั้ งค ะ แ น น ดิ บ แ ล ะ ร ะ ดั บ
คะแนนของรายวิชา
- ตรวจสอบความสอดคล อ ง
ขอ งข อ ส อ บ กั บ คํ าอธิ บ าย
รายวิชาและแผนการสอนของ
แตละสัปดาห

มคอ. 3

3. การประเมินผลการศึกษา

ใหระดับผลการเรียนโดยใชการอิงเกณฑ
- คะแนนเก็บระหวางภาค รอยละ 60 ประกอบดวย
การเขาชั้นเรียน 10 คะแนน
งานกลุม 20 คะแนน
ประเมินชิ้นงาน 30 คะแนน
- คะแนนสอบปลายภาค รอยละ 40 แบบ onsite โดยมีทั้งขอสอบปรนัยและอัตนัย
เกณฑคะแนน
85-100
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
0-54
การขอยกเลิกรายวิชา
เกรดที่ยังไมสมบูรณ รอสงงานใหครบ

เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
W
I

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก

Bunyawanich, S. K., Rattana; Vasupokin, Suthakorn; & Pattaradej, Rinruedee.
(2020). English Reading in Early Childhood Education.

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ

Bailey, S. (2011). Academic writing: A handbook for international students:
Routledge.

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา

http://www.arit.dusit.ac.th/database.php ฐานขอมูลออนไลน

15

มคอ. 3

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ดําเนินการดังนี้
1) นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนผานแบบประเมินอาจารย ผานระบบออนไลนของ
มหาวิทยาลัย/ของรายวิชา
2) นักศึกษาประเมินผลการจัดการเรียนการสอน โดยการเขียนบรรยายหรือการใหขอมูล
สะทอนผานการสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียนในการเรียนการสอนสัปดาหสุดทาย
3) การประเมินโดยใชแบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา
4) การรับฟงความคิดเห็นของนักศึกษาผาน e-mail
5) การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน

2. กลยุทธการประเมินการสอน
นักศึกษา

1) การถอดบทเรียนรวมกันระหวางอาจารยผูสอน รวมกับการพิจารณาผลการเรียนของ

2) นักศึ กษาประเมิ น อาจารยผู ส อน ดวยวิธีป ระเมิน บนเว็ บ บอรด ประเมิน ผ านระบบ
ออนไลน โดยการสังเกตการณสอน ประเมินจากผลการสอบ อาจารยผูสอนประเมินตนเอง เปนตน
3) คณะกรรมการประจําหลักสูตร ประเมินการสอนจากผลการเรียนของนักศึกษา
4) อาจารยผูประสานงาน/รับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูรวมสอน รวมกันประเมินผล
การจัดการเรียนการสอน ระหวางภาคการศึกษา / เมื่อสิ้นภาคการศึกษา

3. การปรับปรุงการสอน
-

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา

ผูสอนทําการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา ดังนี้

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

- ปรับปรุงลักษณะการเรียนการสอน ตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ ไดแก การปรับปรุงสื่อการสอน และเนื้อหาใหมใหทันสมัยอยูเสมอ
- อาจารยผูสอน/อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา สรุปผลการดําเนินงานการจัดการเรียนการสอน
เมื่อสิ้นภาคการศึกษา และนําเสนอแนวทางการแกไข / ปรับปรุง /เพิ่มเติมตอที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําหลักสูตร พรอมบันทึกไวเปนหลักฐาน
- อาจารยผูสอน/อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา รวมกันประเมินประสิทธิผลของการจัดการเรียน
การสอนและนําขอคิดเห็น / การประเมินจากนักศึกษามาเปนขอพิจารณาในการปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนในปการศึกษาหนา พรอมบันทึกไวเปนหลักฐาน
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- อาจารยผูสอน/อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณา
จากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา ผลการสอบ ขอคิดเห็นของอาจารยผูรวมสอนนํามา
ปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในปการศึกษาหนา ทั้งนี้ไดมีการนําเสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการประจําหลักสูตร
- อาจารยผูสอน/อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา นําผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดย
นักศึกษา ผลการประเมินการสอนโดยอาจารยผูรวมสอน มาพิจารณาวางแผนเพื่อปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน โดยนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงตอคณะกรรมการประจําหลักสูตร เพื่อพิจารณาให
ความคิดเห็น
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
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