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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะ
คณะครุศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1021301 สมรรถนะทางภาษาไทยสาหรับครู
(Thai Language Competencies for Teachers)

2. จานวนหน่วยกิต
3(3-0-6)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต หลายหลักสูตร
3.2 ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพครู

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ดร. สิทธิพร
เอี่ยมเสน
ดร. วีณัฐ
สกุลหอม
4.2 อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน
ดร. สิทธิพร
เอี่ยมเสน
ดร. วีณัฐ
สกุลหอม
อาจารย์พิมพ์นภา เด่นแก้ว
ผู้ช่วยศาสตร์จารย์เบญจมาศ ขาสกุล
อาจารย์ธนพรรณ เพชรเศษ

ตอนเรียน B1
ตอนเรียน A1
ตอนเรียน LA
ตอนเรียน NA
ตอนเรียน UA

5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 1

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
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8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลาปาง
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก

9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
25 มิถุนายน 2563
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง ชนิดของคา การใช้คา วลี ประโยค
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการและลักษณะสาคัญของภาษาไทย
3. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในด้านการอ่านร้อยแก้ว ร้อยกรอง การฟังและการดูอย่างมี
วิจารณญาณ การฝึกพูดต่อหน้าที่ประชุมชน และการใช้ภาษาเพื่อการเป็นครูมืออาชีพ
4. เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์กลไกการสื่อสารด้วยภาษาไทยสาหรับครู การเขียนเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
 เพื่อให้สอดคล้องกับสาระสาคัญในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
การศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2562 (หลักสูตร 4 ปี)
 มีการปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสื่อสารในลักษณะออนไลน์
 ปรับปรุงให้สอดคล้องกับ TQF บริบทของสังคมปัจจุบันและบัณฑิตที่พึงประสงค์

4

มคอ. 3

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
หลักและลักษณะสาคัญของภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสาหรับครูในรูปแบบต่าง ๆ ชนิดของคา
การใช้คา วลี ประโยค หลักการอ่านร้อยแก้วและร้อยกรอง หลักการและเทคนิคการเขียนทางการและ
ไม่เป็นทางการ การฟังและการดูอย่างมีวิจารณญาณ การฝึกพูดต่อหน้าที่ประชุมชน และการใช้ภาษา
เพื่อการเป็นครูมืออาชีพ
Principles and main characteristics of Thai language for a teachers’ variety of
communication; type of words, usages of words, phrases, and sentences; principles
of reading prose and poetry; principles and techniques of formal and informal writing;
critical listening and observing; practice speaking publicly, including using language as
a professional teacher

2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
45 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

การฝึกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การ
ฝึกงาน
ไม่มี

สอนเสริม
สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะรายบุคคลหรือ
รายกลุ่มผ่านช่องทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อทบทวนความรู้
ความเข้าใจให้ชัดเจน
ยิง่ ขึ้น

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา โดย
ศึกษาค้นคว้าจากแหล่ง
เรียนรู้และสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ต่าง ๆ

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษา
เป็นรายบุคคล
ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษานอกชั้นเรียน ด้วยวิธีการวิธีการสื่อสารให้
นักศึกษา เช่น Social Media, E – Mail, และการพบเป็นรายบุคคล เกี่ยวกับการปรึกษางานตามที่
ได้รับมอบหมายเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 1.1.1 รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญ ญาณและอุดมการณ ์ความเป็นครู
และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
 1.1.2 มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์
ต่ อ งานที่ ได้ รับ มอบหมายทั้ ง ด้ านวิ ช าการและวิ ช าชี พ และสามารถพั ฒ นาตนเองอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ประพฤติตน เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่
ยั่งยืน
 1.1.3 มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติ
คนอื่ น มี ค วามสามั ค คี แ ละท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ ใ ช้ เหตุ ผ ลและปั ญ ญาในการด าเนิ น ชี วิ ต และ
การตัดสินใจ
 1.1.4 มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการ
และคิ ด แก้ ปั ญ หาทางคุ ณ ธรรมจริย ธรรมด้ ว ยความถู ก ต้ อ งเหมาะสมกั บ สั ง คม การท างานและ
สภาพแวดล้ อ ม โดยอาศั ย หลั ก การ เหตุ ผ ลและใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ทางค่ า นิ ย ม บรรทั ด ฐานทางสั ง คม
ความรู้สึกของผู้อื่นและ ประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มีจิตสานึกในการธารงความโปร่งใสของสังคม
และประเทศชาติ ต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชันและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอก
เลียนผลงาน
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการสอน และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษา
1.2.2 เรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ (Interactive Action Learning)
1.2.3 ปลู ก ฝั ง ให้ นั ก ศึ ก ษามี ร ะเบี ย บวิ นั ย โดยเน้ น การเข้ า ชั้ น เรี ย นให้ ต รงเวลา
ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.2.4 ใช้กรณีศึกษา บทบาทสมมติ ตัวแบบที่ดี เช่น ตัวแบบที่เป็นจริง ข่าว เหตุการณ์
ชีวประวัติ สื่อ อินเทอร์เน็ต ใช้กระบวนการปรับพฤติกรรม โดยใช้การเสริมแรงที่เหมาะสม กิจกรรมที่
ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง
1.2.5 การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกระจ่างนิยม (value clarification) ช่วยผู้เรียน
ให้ เกิดความกระจ่างในความเชื่อ ทัศนคติ พฤติกรรมและความรู้สึกของตนเอง เป็นการชี้นาหรือจัดให้
มี การชี้นาโดยการตั้งคาถามให้เกิดการฉุกคิด
1.2.6 การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษาเพื่อให้เกิดการซึมซับ
คุณธรรมจริยธรรม รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และ
ปฏิ บั ติ ตนตามจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ครู จ ากการลงมื อ ปฏิ บั ติ แ ละการเรี ย นรู้ จ ากครู ต้ น แบบใน
สถานศึกษา
1.2.7 การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร
1.2.8 การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษา
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1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 วัดและประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงาน
ตาม กาหนด ระยะเวลาที่มอบหมาย การร่วมกิจกรรมและการสังเกตพฤติกรรมในระหว่างเรียน
1.3.2 วัดและประเมินจากการมีวินัยและความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้า
ร่วม กิจกรรมเสริมหลักสูตร
1.3.3 วัดและประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
1.3.4 วั ด และประเมิ น จากผลงาน กลุ่ ม เพื่ อ น และเครื่ อ งมื อ วั ด ต่ า ง ๆ เช่ น
แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบวัดเจตคติ เป็นต้น
1.3.5 วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอด
หลักสูตร

2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้อง
 2.1.1 มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ
ค่านิ ยมของครู คุณ ธรรม จริย ธรรม จรรยาบรรณ จิต วิญ ญาณครู ปรัช ญาความเป็ น ครู จิตวิท ยา
สำหรับ ครู จิ ตวิทยาพัฒ นาการ จิตวิท ยาการเรียนรู้เพื่ อจัด การเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไ ขปั ญ หา
ส่ ง เสริม และพั ฒ นา ผู้ เรีย นหลั ก สู ต รและวิ ท ยาการการจั ด การเรี ย นรู้ นวั ต กรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร การศึกษา และการเรียนรู้การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การ
วิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อ พัฒนาผู้เรียน และภาษาเพื่อการสื่อสารสาหรับครู ทักษะการนิเทศ
และการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและ ดิจิทัล ทักษะ การทางานวิจั ยและวัดประเมิน ทักษะการ
ร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ 21 มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการ
ปฏิ บั ติ จ ริ ง และการบู ร ณ าการข้ า มศาสตร์ อาทิ การบู ร ณ าการการสอน (Technological
Pedagogical Content Knowledge: TPCK) การสอนแบบ บู ร ณาการความรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ (Science Technology Engineering and
Mathematics Education: STEM Education) ชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ (Professional Learning
Community: PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 ใช้ ก ารจั ด การเรีย นรู้ ห ลากหลายรูป แบบโดยเน้ น การเรีย นรู้เชิ ง รุ ก (active
learning) โดยใช้ การเรียนรู้จ ากการทำงานเป็น ฐาน (work-based Learning) เน้ น หลัก การทาง
ทฤษฎี ผนวกกับ ภาคปฏิ บั ติ ทั้ งนี้ ให้ เป็ นไปตามลั กษณะของรายวิช า ตลอดจนเนื้อ หาสาระของ
รายวิชาใช้ สถานการณ์จริงและสถานการณ์ปั ญหาที่หลากหลาย เพื่อฝึกฝนจนเกิดความชำนาญ ผา
นกระบวนการเรียนรู้ การวิเคราะห์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมกันระหว่างหลักสูตร โรงเรียนสาธิต
ละอออุทิศและโรงเรียนเครือข่าย เพื่อการเรียนและการปฏิบัติงานจะต้องอยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน จน
สามารถสังเคราะห์เป็นองคความรู้ ใหม่ที่นามา ใช้ให้เกิดประโยชนในการทางานได้
2.2.2 การเรี ย นรู้ แ บบร่ วมมื อ (Cooperative learning) ให้ ผู้ เรี ย นที่ มี ค วามสามารถ
แตกต่างกันทางานร่วมกัน ช่วยเหลือและพึ่งพากัน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยใช้รูปแบบที่
หลากหลาย เช่น คิดและคุยกัน (think pairs share) เพื่อนเรียน (partners) ผลัดกันพูด (say and
switch) กิจกรรมโต๊ะกลม (roundtable หรือ round robin) คู่ตรวจสอบ (pairs check) มุมสนทนา
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(corners) ร่วมกันคิด (numbered heads together) การสัมภาษณ์แบบสามขั้นตอน (three step
interview) การแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม (Team Games Tournament หรือ TGT) เป็นต้น
2.2.3 การเรี ย นรู้ แ บบผสมผสาน โดยบู ร ณาการเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล (technological
Pedagogical Content Knowledge: TPACK) การใช้สื่ อนวัตกรรมเทคโนโลยี ที่ส อดคล้ องกัน กั บ
หลัก ทฤษฎีการสอน และ เนื้อหาวิชาที่สอน ให้เกิดทั้งความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ ครอบคลุมและ
คำนึงถึง คุณภาพในการจัดเตรียมเนื้อหาสาระของการสอน และการเลือกใช้วิธีการสอน ให้สอดคล้อง
กับเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน
2.2.4 การจัดการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
2.2.5 ฝึกทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้และส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความรู้ ความ
เข้าใจในเรื่องที่ศึกษาด้วยตนเอง และฝึกทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่จำเป็นได้
2.2.6 ฝึ ก ให้ ผู้ เรี ยนวิ เคราะห์ ก ารคิ ดการกระทำของตนเอง ของแผนการปฏิ บั ติต าม
เป้าหมายที่กำหนด ควบคุมกำกับตนเองให้ปฏิบัติตามแผน และประเมินผลการปฏิบัติเพื่อปรับปรุง
ต่อไป ในลักษณะของการเรียนรู้ด้วยการนาตนเอง
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 วัดและประเมินจากการทดสอบปลายภาคเรียน
2.3.2 วัดและประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
2.3.3 วัดและประเมินจากการนาเสนอผลงานในชั้นเรียน
2.3.4 วัดและประเมินจากโครงการที่นาเสนอ
2.3.5 วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นราย
ปีตลอดหลักสูตร

3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 3.1.1 คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศ จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีสานึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับ
การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต นาไป
ประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติงาน และวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงถึง
ความรู้ หลักการ ทางทฤษฎีประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ
บรรทัดฐานทางสังคม และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐาน (Problem-Based Learning) เริ่ ม มาจาก
ปัญหาที่นักศึกษาสนใจหรือพบในชีวิตประจาวันที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับบทเรียน คิดจากสถานการณ์
ข่าว เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
3.2.2 การเรียนรู้จากการทางานฐาน (Work-Based Learning) โดยเป็นการผสมผสาน
ระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเขาด้วยกัน ให้ลงมือปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ ใช้สถานการณ์จริง และ
ปัญ หา ที่ หลากหลาย เพื่อฝึ กฝนจนเกิด ความชานาญ ผานกระบวนการเรียนรู้ การวิเคราะห์ และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันระหว่างหลักสูตร โรงเรียนสาธิตละอออุทิ ศและโรงเรียนเครือข่าย เพื่อการ
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เรียน และการปฏิบัติงานจะต้องอยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน จนสามารถสังเคราะห์ เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่
นามาใช้ให้เกิดประโยชนในการทางานได้
3.2.3 การเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน (Project-Based Learning) การค้นหา ความรู้
ด้วยตนเองด้วยการทาโครงการตั้งแต่การหาหัวข้อและการเลือกหัวเรื่อง วางแผน ลงมือทา โครงงาน
บันทึกผล เขียนรายงาน นาเสนอโครงงาน และ ประเมินผลโครงงาน
3.2.4 การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 วัดและประเมินโดยใช้แบบทดสอบและการสังเกตพฤติกรรม
3.3.2 วัดและประเมินจากการนาเสนองานในชั้นเรียน
3.3.3 วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปี
ตลอดหลักสูตร

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.1.1 เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะ ทาง
อารมณ์และทางสังคม
4.1.2 ทางานร่วมกับผู้อื่น ทางานเป็นทีม เป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับ
ผู้เรียนผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
และ สิ่งแวดล้อม
4.1.3 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม
สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาของตนเอง ของกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 ใช้การสอนที่มีการกำหนดให้มีกิจกรรมกลุ่มและการเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ
(Participative Leaning through Action)
4.2.2 การเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน (Project-Based Learning) การค้นหา ความรู้
ด้วยตนเองด้วยการทาโครงการตั้งแต่การหาหัวข้อและการเลือกหัวเรื่องที่จะทาโครงงาน วางแผนใน
การท าโครงงาน ลงมื อท าโครงงาน บั นทึ ก ผล เขี ยนรายงาน น าเสนอโครงงาน และ ประเมิน ผล
โครงงาน
4.2.3 การแสดงความคิดเห็น การรับฟังข้อเสนอแนะของผู้อื่น และการบันทึกสะท้อน การ
เรียนรู้ (Reflective Learning)
4.2.4 การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 วัดและประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษา ในขณะร่วมกิจกรรม
ต่างๆ รวมถึงการแสดงความคิด การรับฟังข้อเสนอแนะของผู้อื่น และการบันทึกสะท้อนการเรียนรู้
4.3.2 วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้า และการแก้ปัญหา พิจารณาจากความ
ครบถ้วน ชัดเจน และตรงประเด็นตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย
4.3.3 วัดและประเมินจากผลนาเสนอผลงานกลุ่ม และการเป็นผู้นาในการอภิปราย
4.3.4 วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้อง
พัฒนา
5.1.1 สื่อสารกั บผู้เรียน พ่ อแม่ผู้ป กครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้อ ง
กลุ่ม ต่าง ๆ ได้ อย่ างมีป ระสิ ท ธิ ภาพโดยสามารถเลื อกใช้ การสื่ อสารทางวาจา การเขีย น หรื อการ
นาเสนอด้วย รูปแบบต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสม
5.1.2 ใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศในการสื บ ค้ นข้ อ มูล หรือ ความรู้จากแหล่ง การเรีย นรู้
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมสาเร็จรูปที่จาเป็นสาหรับการเรียนรู้ การจัดการ
เรียนรู้ การทางาน การประชุม การจัดการ และสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและ
สารสนเทศโดยใช้ ดุ ลยพินิ จที่ดีในการตรวจสอบความน่ าเชื่อถือของข้อมู ลและสารสนเทศ อีกทั้ ง
ตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ และการลอกเลียนผลงาน
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 การเรียนรู้แบบผสมผสานโดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล (Technological
Pedagogical Content Knowledge: TPACK) การใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี ที่สอดคล้องกันกับ
หลัก ทฤษฎีการสอน และ เนื้อหาวิชาที่สอน ให้เกิดทั้งความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ ครอบคลุม และ
คานึงถึง คุณภาพในการจัดเตรียมเนื้อหาสาระของการสอน และการเลือกใช้วิธีการสอน ให้สอดคล้อง
กับเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน ร่วมกับการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
5.2.2 ฝึกการใช้ภาษาพูด ภาษาเขียนและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการให้
ข้อมูลป้อนกลับและการให้ความช่วยเหลือ
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 วัดและประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้าน
ต่าง ๆ ทั้งประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติเชิงสร้างสรรค์ผลงานของนักศึกษา
5.3.2 วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้า/แก้ปัญหาจากโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย
5.3.3 วัดและประเมินจากผลงานที่เป็นชิ้นงาน แผนปฏิบัติงานหรือโครงการที่นาเสนอ
โดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3.4 วัดและประเมินจากการติดตามวิเคราะห์ และนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญ
ด้านการศึกษาปฐมวัย
5.3.5 วัดและประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีในรายวิชา
6. ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
6.1 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ที่ต้องพัฒนา
6.1.1 สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะ
การเรียนรู้ ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทำงานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้
ภาษาเพื่อการสื่อสารทักษะเทคโนโลยี และสามารถนาทักษะเหล่านี้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง
6.2 วิธีการสอน
6.2.1 การเรี ย นรู้ แ บบผสมผสานโดยบู ร ณาการเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล (Technological
Pedagogical Content Knowledge: TPACK) การใช้สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี ที่ สอดคล้ องกัน กั บ
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มคอ. 3
หลัก ทฤษฎีการสอน และ เนื้อหาวิชาที่สอน ให้เกิดทั้งความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ ครอบคลุม
และค านึงถึง คุ ณ ภาพในการจัดเตรียมเนื้อ หาสาระของการสอน และการเลื อกใช้วิธีก ารสอน ให้
สอดคล้องกับเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน ร่วมกับการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
6.2.2 การฝึกประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่เป็นทางการ และไม่
เป็นทางการในสถานศึกษาปฐมวัยตามรายวิชาที่เรียน
6.2.3 การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู
6.3 วิธีการประเมินผล
6.3.1 วัดและประเมินจากการการฝึกประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบ ที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการในสถานศึกษาปฐมวัยตามรายวิชาที่เรียน
6.3.2 วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด
หลักสูตร

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อ/
จานวน
ที่
รายละเอียด ชัว่ โมง
สัปดาห์ที่ -ปฐมนิเทศ
3
1
รายวิชา
-การสื่อสาร
ภาษาไทย
สาหรับครู
1)ความหมาย
และ
ความสาคัญ
ของการ
สื่อสาร
2)
องค์ประกอบ
ของการ
สื่อสาร
3) รูปแบบ
การสื่อสารใน
โรงเรียน
4) การสื่อสาร
ที่มีคุณภาพ
ของครู

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การจัดการเรียนการสอนผู้สอนชี้แจง
กระบวนการจัดการเรียนการสอน ภาระ
งาน การวัดและการประเมินผล พร้อมทั้ง
แนะนารายชื่อหนังสือ ตารา เว็บไซด์
แอพพลิเคชั่นราชบัณฑิตยสถาน ฯลฯ
สาหรับการศึกษาด้วยตนเอง
2. มอบหมายให้แบ่งกลุ่มผู้เรียนเพื่อ
สืบค้นแอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องกับการ
สื่อสารด้วยภาษาไทย คา วลี ประโยค
หรือเกมการศึกษาภาษาไทย ฯลฯ กลุ่ม
ละ1 แอพพลิเคชั่นพร้อมนาเสนอวิธีการ
ดาวน์โหลดและใช้งาน
3. ผู้ ส อ น บ รรยายเรื่ อ งความส าคั ญ
องค์ประกอบของการสื่อสาร รูปแบบการ
สื่ อ สารใน โรงเรี ย น และชมวิ ดี ทั ศ น์
เกี่ ย วกั บ การสื่ อ สารส าหรั บ ครู ในเรื่ อ ง
พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และอภิปราย
ร่วมกันเกี่ยวกับปัญ หาการสื่อสารภายใน
โรงเรียน
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รูปแบบ
การสอน

ผู้สอน

สิทธิพร
Onsite ดร.
เอี่ยมเสน
Online
ดร. วีณัฐ
สกุลหอม
อ.พิมพ์นภา
เด่นแก้ว
ผศ.เบญจมาศ
ขาสกุล
อ.ธนพรรณ
เพชรเศษ

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/
จานวน
รายละเอียด ชัว่ โมง
5) สื่อ
เทคโนโลยีที่ใช้
สื่อสารใน
ศตวรรษที่ 21
6) ปัญหาการ
สื่อสารใน
โรงเรียน

สัปดาห์ที่ หลักภาษาไทย
2
และลักษณะ
ของภาษาไทย
1) ลักษณะ
ของภาษาไทย
2) การสร้าง
คาและชนิด
ของคาใน
ภาษาไทย
3) โครงสร้าง
และชนิดของ
ประโยคใน
ภาษาไทย
4)การใช้คาวลี
สานวนและ
ประโยคใน
ภาษาไทย
5)
ข้อบกพร่อง
ของการใช้
ภาษาไทย

3

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
4. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันยกตัวอย่างสื่อ
เทคโนโลยี ที่ ใช้ สื่ อ สารในศตวรรษที่ 21
แ ล ะ ร่ ว ม กั น อ ภิ ป ร าย ตั ว อ ย่ าง สื่ อ
เทคโนโลยีที่นามาใช้ในห้องเรียน
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการเรียนและ มคอ.3
-วิดีทัศน์จาก YouTube
- แอพพลิเคชั่น
- Power Point
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปราย
ลักษณะของภาษาไทย
2. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปราย
ลักษณะของภาษาไทย ประกอบ PPT.
3. ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มเล่นเกมการทายคา
และร่วมกันวิเคราะห์องค์ประกอบของคา
การประสมคา ชนิดของคาและการสร้าง
คา
4. ผู้สอนบรรยายเรื่องชนิดของคา และ
ยกตัวอย่างประกอบ
5. ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มทาแบบฝึกหัด
วิเคราะห์การประสมคา
4. ผู้สอนให้เล่นเกมเรียงประโยค จากนั้น
ร่วมกันสรุปโครงสร้างของประโยคใน
ภาษาไทย
5. ผู้สอนแบ่งกลุ่มให้ผู้เรียนร่วมวิเคราะห์
ปัญหาการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร
และนาเสนอหน้าชั้นเรียน
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการเรียนและ มคอ.3
- แอพพลิเคชั่น
- Power Point
- เกมการทายคา
- แบบฝึกหัดวิเคราะห์การประสมคา
- เกมเรียงประโยค
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รูปแบบ
การสอน

ผู้สอน

Onsite ดร. สิทธิพร
เอี่ยมเสน
Online
ดร. วีณัฐ
สกุลหอม
อ.พิมพ์นภา
เด่นแก้ว
ผศ.เบญจมาศ
ขาสกุล
อ.ธนพรรณ
เพชรเศษ

มคอ. 3
สัปดาห์
หัวข้อ/
จานวน
ที่
รายละเอียด ชัว่ โมง
สัปดาห์ที่ หลักของการ
3
3
ฟังและการดู
1) ความหมาย
ความสาคัญ
ของการฟัง
และการดู
2) การฟังเพื่อ
จับใจความ
สาคัญและการ
ฟังเพื่อหา
แนวคิด

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผู้สอนให้ผู้เรียนเล่นเกม
“กระซิบส่งข่าว” และมีการปรับที่นั่งของ
ผู้เรียนให้เป็นรูปแบบวงกลมเพื่อให้
เหมาะสมกับกิจกรรม
จากนั้นร่วมกันอภิปรายข้อคิดที่ได้จาก
การเล่นเกม
2. ผู้สอนให้ชมวิดีทัศน์
“การฟังเปลี่ยนชีวิต”/การฟังโฆษณา /
บทเพลง/สารคดี/ บทสัมภาษณ์ / โดย
มอบหมายให้ผู้เรียนจับใจความสาคัญ
และเขียนสาระสาคัญที่ได้รับจากการฟัง
และสรุปแนวคิดที่ได้รับ
3. ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียนเข้า
สังเกตโดยใช้การฟังและการดูกิจกรรม
หน้าเสาธงของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาช่วงเช้าบริเวณโรงเรียน
สาธิตละอออุทิศเพื่อนามาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในรูปแบบPower point/ตัดต่อ
เป็นคลิปวีดิโออย่างง่ายผ่านแอพพลิเคชั่น
โดยใช้เวลานาเสนองานกลุ่มละ10 นาที
ในสัปดาห์ถัดไปผ่านการเรียนการสอน
Online
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รูปแบบ
การสอน

ผู้สอน

Onsite ดร. สิทธิพร
เอี่ยมเสน
Online
ดร. วีณัฐ
สกุลหอม
อ.พิมพ์นภา
เด่นแก้ว
ผศ.เบญจมาศ
ขาสกุล
อ.ธนพรรณ
เพชรเศษ

มคอ. 3
สัปดาห์
หัวข้อ/
จานวน
ที่
รายละเอียด ชัว่ โมง
สัปดาห์ที่
4
1) จุดมุ่งหมาย
3
ประโยชน์ของ
การฟังและ
การดู
2) มารยาทใน
การฟังและ
การดู

สัปดาห์ที่ การอ่านร้อย
5
แก้ว
1) หลักการ
อ่านออกเสียง
และการอ่าน
ในใจ
2) เทคนิคการ
ย่อความและ
สรุปความ
3) การอ่าน
หนังสือพิมพ์
4) การอ่าน
บทความ
5) การอ่าน
สารคดี

3

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
1. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันยกตัวอย่าง
สานวน สุภาษิตคาพังเพย ที่เกี่ยวข้องกับ
การฟัง และร่วมกันอภิปรายความหมาย
2.ผู้เรียนนาเสนอกิจกรรมสังเกตโดยใช้
การฟังและการดูกิจกรรมหน้าเสาธงของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในรูปแบบ
Power point/ตัดต่อเป็นคลิปวีดิโออย่าง
ง่ายผ่านแอพพลิเคชั่น
3. ผู้สอนสรุปสาระสาคัญ ความหมาย
ความสาคัญ จุดมุ่งหมาย ประโยชน์ ของ
การฟังและการดู
6. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป
สาระสาคัญในเรื่องมารยาทในการฟังและ
การดูโดยนาเสนอหน้าชั้นเรียน
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการเรียนและ มคอ.3
- Power Point
- IPAD
- YouTube
- ใบงาน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผู้สอนนาเสนอสถิติการอ่านของคนไทย
ปี 2562 ให้ผู้เรียนวิเคราะห์วัฒนธรรม
การอ่านของคนไทย
2. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันแสดงความ
คิดเห็นความสาคัญของการอ่านต่อการ
ดาเนินชีวิตของคนไทยและความสาคัญ
ของการอ่านต่อวิชาชีพครู
3. ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกการอ่านออกเสียง
จากงานเขียน สารคดี/บทความ/บันเทิง
คดี/นิทานที่เหมาะสมกับเด็กระดับชั้น
ประถมศึกษา โดยเน้นอักขรวิธีและ
น้าเสียงที่เหมาะสม และจัดทาคลิปเสียง
ความยาว 3 นาที จากนั้น นาเสนอ
ผลงานในโครงการเล่าเรื่องน่ารู้จากครู
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รูปแบบ
การสอน

ผู้สอน

Onsite
ดร. สิทธิพร
Online เอี่ยมเสน
Application ดร. วีณัฐ

(Zoom)

สกุลหอม
อ.พิมพ์นภา
เด่นแก้ว
ผศ.เบญจมาศ
ขาสกุล
อ.ธนพรรณ
เพชรเศษ

Onsite ดร. สิทธิพร
เอี่ยมเสน
Online
ดร. วีณัฐ

Application สกุลหอม

(Zoom)

อ.พิมพ์นภา
เด่นแก้ว
ผศ.เบญจมาศ
ขาสกุล
อ.ธนพรรณ
เพชรเศษ

มคอ. 3
สัปดาห์
หัวข้อ/
จานวน
รูปแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
ที่
รายละเอียด ชัว่ โมง
การสอน
สัปดาห์ที่ 6) การอ่าน
ประถม โดยนาเสนอผลงานของผู้เรียน
Onsite
6
บันเทิงคดี
ผ่านเสียงตามสายของฝ่ายประชาสัมพันธ์
Online
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รวบรวมเป็นคลิป
เสียงมอบให้แก่โรงเรียนสอนคนตาบอด
กรุงเทพฯ
4. ให้ผู้เรียนนาเสนอผลงานการทาคลิป
เสียงในชั้นเรียน เพื่อวิพากษ์ เสนอแนะ
และปรับปรุงผลงาน
5. ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกการอ่านในใจจาก
งานเขียน สารคดี /บันเทิงคดี/บทความ
ฝึกการจับใจความสาคัญ การสรุปความ
สรุปแนวคิด ผ่านกิจกรรมการย่อความ
การเขียนแผนภูมิความคิดเป็นรายบุคคล
(Mind Map) โดยใช้ IPAD แอพพลิเคชั่น
Simple mind map
สื่อที่ใช้
- IPAD
- แอพพลิเคชั่น
- หนังสือ บทความ สารคดี
สัปดาห์ที่ การอ่านร้อย
3 กิจกรรมการเรียนการสอน
Onsite
7
กรอง
1. ผู้สอนให้ผู้เรียนฟังตัวอย่างการอ่าน
Online
1) หลักการ
ออกเสียงร้อยกรอง และลานา จากบท
อ่านร้อยกรอง
ร้อยกรองที่ได้รับความนิยม เช่น จันทร์
Application
2) การอ่าน
เจ้า โคลงโลกนิติ สยามมานุสติ และให้
(Zoom)
บทกวี
ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายเพราะเหตุใดบท
3) การอ่านลา
ร้อยกรองดังกล่าว จึงได้รับความนิยม
นา
2. ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติอ่านออกเสียงร้อย
4) การสรุป
กรอง ฝึกการใช้น้าเสียงตามอารมณ์ และ
แนวคิด
ความรู้สึก
วิเคราะห์
3. แบ่งกลุ่มผู้เรียนด้วยกิจกรรมเกม และ
ตีความ วินิจ
ให้ผู้เรียนสืบค้นบทร้อยกรองจาก IPAD
สาร อย่างมี
และนามาฝึกวิเคราะห์ ตีความ วินิจสาร
วิจารณญาณ
เชื่อมโยงศาสตร์ความรู้ในด้านต่าง ๆ
และประเมิน
พร้อมทั้งประเมินคุณค่าจากงานเขียนและ
คุณค่าจากงาน
นาเสนอผ่าน Online
เขียน
4. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป
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ผู้สอน
ดร. สิทธิพร
เอี่ยมเสน
ดร. วีณัฐ
สกุลหอม
อ.พิมพ์นภา
เด่นแก้ว
ผศ.เบญจมาศ
ขาสกุล
อ.ธนพรรณ
เพชรเศษ

ดร. สิทธิพร
เอี่ยมเสน
ดร. วีณัฐ
สกุลหอม
อ.พิมพ์นภา
เด่นแก้ว
ผศ.เบญจมาศ
ขาสกุล
อ.ธนพรรณ
เพชรเศษ

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/
จานวน
รายละเอียด ชัว่ โมง

สัปดาห์ที่ การพูดสาหรับ
8
ครู
1)ความหมาย
และ
ความสาคัญ
ของการพูด
2)
องค์ประกอบ
และ
วัตถุประสงค์
ของการพูด
3) หลักและ
ทฤษฎีการพูด
4) การเตรียม
ตัวผู้พูด
5) รูปแบบ
การพูดของครู
หน้าชั้นเรียน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

รูปแบบ
การสอน

สาระสาคัญของการอ่านร้อยกรอง ตาม
ฉันทลักษณ์ การใช้น้าเสียงตามอารมณ์
และความรู้สึก
5. มอบหมายงานให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มจัดทา
คลิปเผยแพร่ความรู้เรื่องสานวนไทย
และให้นาเสนอผลงานในสัปดาห์สุดท้าย
สื่อที่ใช้
- IPAD
- แอพพลิเคชั่น
- บทร้อยกรอง
กิจกรรมการเรียนการสอน
Onsite
1.ผู้สอนให้ผู้เรียนชมวิดีทัศน์การพูดของ
Online
บุคลากรในสถานศึกษา และแสดงความ
คิดเห็น
Application
2. ผู้สอนตั้งคาถามและให้ผู้เรียนแสดง
(Zoom)
ความคิดเห็นในหัวข้อ “คาพูด วิธีการพูด
ของครูมีอิทธิพลต่อนักเรียนหรือไม่
อย่างไร” และยกตัวอย่างประกอบ
3. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปแนว
ทางการพูดที่ดีของครู
4. ผู้สอนอธิบายองค์ประกอบ
วัตถุประสงค์ของการพูด
หลักทฤษฎีการพูด
5. มอบหมายให้ผู้เรียนฝึกการพูดอธิบาย/
บรรยายหน้าชั้นเรียนในบริบทความเป็น
ครู คนละ 5 นาทีในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ
วัฒนธรรม/ภูมิปัญญาไทย/การศึกษาไทย
ผู้สอนและผู้เรียนช่วยกันประเมินการพูด
ของผู้เรียนแต่ละคนและให้ข้อเสนอแนะ
นาเสนองานในสัปดาห์ที่ 10
สื่อที่ใช้
IPAD
สื่อออนไลน์
YouTube
Power point
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ผู้สอน

ดร. สิทธิพร
เอี่ยมเสน
ดร. วีณัฐ
สกุลหอม
อ.พิมพ์นภา
เด่นแก้ว
ผศ.เบญจมาศ
ขาสกุล
อ.ธนพรรณ
เพชรเศษ

มคอ. 3
สัปดาห์
หัวข้อ/
จานวน
ที่
รายละเอียด ชัว่ โมง
สัปดาห์ที่ การพูดต่อ
9
หน้าทีป่ ระชุม
ชน
1) ประเภท
ของการพูดที่
ประชุมชน
2) การพัฒนา
บุคลิกภาพใน
การพูดต่อ
หน้าประชุม
ชน

สัปดาห์ที่ หลักและ
10
เทคนิคการ
เขียน
1) ความหมาย
ความสาคัญ
ของการเขียน
2) จุดมุ่งหมาย
และ
องค์ประกอบ
ของการเขียน
3) หลักการ
เขียนและ
ลักษณะการ
เขียนที่ดี

3

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

รูปแบบ
การสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
Onsite
1. ผู้สอนให้ผู้เรียนชมวิดีทัศน์เกี่ยวกับการ
Online
พัฒนาบุคลิกภาพในการพูดผ่าน
YouTube และให้ผู้เรียนฝึกพูดในงานพิธี
Application
ต่างๆ หรือพูดในสถานศึกษา เช่น การ
(Zoom)
ประชุมผู้ปกครอง เป็นต้น
2. ผู้สอนอธิบายประเภทของการพูดต่อ
หน้าที่ประชุมชน
3.ผู้สอนให้ผู้เรียนชมวิดีทัศน์การพัฒนา
บุคลิกภาพในการพูด
3) ผู้สอนแบ่งกลุ่มผู้เรียนให้ฝึกการพูด
หน้าที่ประชุมชน กลุ่มละ 15 นาที เช่น
การพูดเป็นพิธีกร การพูดในสถานศึกษา
ต่างๆ
4) ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันประเมินการ
พูดและให้ข้อเสนอแนะ
สื่อที่ใช้
IPAD
สื่อออนไลน์
YouTube
Power point
กิจกรรมการเรียนการสอน
1.นาเสนองานหน้าชั้นเรียนในบริบทความ
เป็นครู คนละ 5 นาทีในหัวข้อที่
เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม/ภูมิปญ
ั ญาไทย/
การศึกษาไทย ผู้สอนและผู้เรียนช่วยกัน
ประเมินการพูดของผู้เรียนแต่ละคนและ
ให้ข้อเสนอแนะ(มอบหมายงานในสัปดาห์
ที่ 8)
2. ผู้สอนให้ผู้เรียนชมวิดีทัศน์โฆษณาที่
สร้างกาลังใจผ่านโปรแกรมออนไลน์
YouTube
3. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์
เนื้อหาที่นาเสนอและให้ผู้เรียนเขียน
ประสบการณ์ของตนเองที่ช่วยเหลือผู้อื่น
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ผู้สอน
ดร. สิทธิพร
เอี่ยมเสน
ดร. วีณัฐ
สกุลหอม
อ.พิมพ์นภา
เด่นแก้ว
ผศ.เบญจมาศ
ขาสกุล
อ.ธนพรรณ
เพชรเศษ

Onsite
ดร. สิทธิพร
Online เอี่ยมเสน
ดร. วีณัฐ
สกุลหอม
อ.พิมพ์นภา
เด่นแก้ว
ผศ.เบญจมาศ
ขาสกุล
อ.ธนพรรณ
เพชรเศษ

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/
จานวน
รายละเอียด ชัว่ โมง

สัปดาห์ที่ การเขียนใน
11
ชีวิตประจาวัน
1) การเขียน
จดหมาย
สมัครงาน
2) การเขียน
ประวัติส่วนตัว
3) การเขียน
ในสื่อสังคม
ออนไลน์

3

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
หรือช่วยเหลือสังคม
4. ผู้สอนสรุปแนวคิดและหลักของการ
เขียนที่ดี
5. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนเขียน
“ปณิธานของฉันในการเป็นครู” และส่ง
ภายในชั้นเรียน
สื่อที่ใช้
IPAD
YouTube
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผู้สอนและผู้เรียนช่วยกันสรุปข้อดี และ
ข้อเสนอแนะจากผลงานการเขียนของ
ผู้เรียนเรื่อง “ปณิธานของฉันในการเป็น
ครู”
2. ผู้สอนและผู้เรียนช่วยกันยกตัวอย่าง
งานเขียนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน
3. ผู้สอนอธิบายความ สาคัญของการ
เขียนในชีวิต ประจาวัน
4. ผู้สอนนาตัวอย่างประกาศรับสมัครงาน
ครูมาให้ผู้เรียนวิเคราะห์และร่วมกัน
อภิปราย
5. ผู้สอนบรรยายการเขียนจดหมายสมัคร
งานและการเขียนประวัติส่วนตัว และให้
ผู้เรียนสืบค้นวิธีการเขียนใบสมัครงาน
และการเขียนประวัติส่วนตัวผ่านเว็บไซด์
Top Gun
6. ให้ผู้เรียนฝึกการเขียนจดหมายสมัคร
งานและการเขียนประวัติส่วนตัว
7. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปราย
ความสาคัญของการเขียนในสื่อสังคม
ออนไลน์
และผลกระทบจากการเขียนในสื่อสังคม
ออนไลน์
8. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปแนวคิดที่
ดีการเขียนในสื่อสังคมออนไลน์
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รูปแบบ
การสอน

ผู้สอน

Onsite ดร. สิทธิพร
เอี่ยมเสน
Online
ดร. วีณัฐ
สกุลหอม
อ.พิมพ์นภา
เด่นแก้ว
ผศ.เบญจมาศ
ขาสกุล
อ.ธนพรรณ
เพชรเศษ

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/
จานวน
รายละเอียด ชัว่ โมง

สัปดาห์ที่ การเขียนเป็น
12
ทางการ
1) การเขียน
บันทึก
ข้อความ
2) การเขียน
จดหมาย
ราชการ
3) การเขียน
รายงานการ
ประชุม

3

สัปดาห์ที่ การเขียนเชิง
13
วิชาการ
1) การเขียน
รายงาน
โครงการ
2) การเขียน
บทความทาง
วิชาการ
3) การเขียน
ในบริบท
วิชาชีพครู

3

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
สื่อที่ใช้
IPAD
แอพพลิเคชั่นและเว็บไซด์การสมัครงาน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผู้สอนและผู้เรียนร่่วมกันอภิปราย
ความสาคัญและความแตกต่างของบันทึก
ข้อความและการเขียนจดหมายราชการ
2. ผู้สอนนาเสนอรูปแบบการเขียนบันทึก
ข้อความและการเขียนจดหมายราชการ
3. ผู้สอนกาหนดสถานการณ์ให้ผู้เรียนฝึก
การเขียนบันทึกข้อความและจดหมาย
ราชการ
4. ผู้สอนให้ผู้เรียนส่งงานเขียนภายใน
เวลาที่กาหนดและนาผลงานการเขียน
ของผู้เรียนมาวิพากษ์ในครั้งต่อไป
สื่อที่ใช้
Power point
IPAD
บันทึกข้อความ,จดหมายราชการใน
รูปแบบต่างๆ
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผู้สอนนาวิดีทัศน์โครงการสิงห์อาสา
มาให้นักศึกษาชม และร่วมกันวิเคราะห์
องค์ประกอบของโครงการ
2. ผู้สอนบรรยายแนวทางการเขียน
โครงการ และนาตัวอย่างโครงการที่เขียน
อย่างมีคุณภาพ โดยวิเคราะห์
องค์ประกอบของโครงการและร่วมกัน
แสดงความคิดเห็น
3. แบ่งกลุ่มผู้เรียนฝึกเขียนโครงการ กลุ่ม
ละ 1 โครงการ
และนามาเสนอหน้าชั้นเรียน
4. ผู้สอนบรรยายวิธีการเขียนบทความ
วิชาการและนาตัวอย่างบทความ
การศึกษามาให้ผู้เรียนฝึกการวิเคราะห์
โครงสร้างบทความความรู้ ความคิดที่
19

รูปแบบ
การสอน

ผู้สอน

ดร. สิทธิพร
Onsite
เอี่ยมเสน
Online
ดร. วีณัฐ

Application สกุลหอม

(Zoom)

อ.พิมพ์นภา
เด่นแก้ว
ผศ.เบญจมาศ
ขาสกุล
อ.ธนพรรณ
เพชรเศษ

Onsite
ดร. สิทธิพร
Online เอี่ยมเสน
Application ดร. วีณัฐ

(Zoom)

สกุลหอม
อ.พิมพ์นภา
เด่นแก้ว
ผศ.เบญจมาศ
ขาสกุล
อ.ธนพรรณ
เพชรเศษ

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/
จานวน
รายละเอียด ชัว่ โมง

สัปดาห์ที่ นาเสนอ
14
ผลงาน
สมรรถนะทาง
ภาษาไทย
สาหรับครู

สัปดาห์ที่ การใช้ภาษา
15
เพื่อการเป็น
ครูมืออาชีพ

3

3

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

รูปแบบ
การสอน

ได้รับจากบทความ
5. ผู้สอนมอบหมายหมายงานให้ผู้เรียน
เขียนบทความวิชาการเป็นการบ้าน คน
ละ 1 บทความ ความยาวไม่น้อยกว่า 25
บรรทัด
สื่อที่ใช้
- IPAD
- แอพพลิเคชั่น
- วิดีทัศน์โครงการจิตอาสา
- บทความวิชาการ
Onsite
กิจกรรมการเรียนการสอน
Online
1.ให้แต่ละกลุ่มผู้เรียนนาเสนอคลิป
เผยแพร่ความรู้เรื่องสานวนไทย และให้
Application
ผู้เรียนร่วมกัน วิพากษ์ให้ข้อเสนอแนะ
(Zoom)
2.ให้แต่ละกลุ่มแก้ไขผลงาน และส่งใน
ระบบออนไลน์
3. แบ่งกลุ่มเตรียมความพร้อมมอบหมาย
หน้าที่ในการจัดกิจกรรมเสวนา หัวข้อ
“สมรรถนะทางภาษาไทยสาหรับครูใน
ศตวรรษที่ 21” ในสัปดาห์ที่ 15
กิจกรรมการเรียนการสอน
เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาเสวนาใน
หัวข้อ “สมรรถนะทางภาษาไทยสาหรับ
ครูในศตวรรษที่ 21” และให้ผู้เรียนฝึก
การจัดการเสวนา และให้ผู้ฟังจดบันทึก
ความรู้ที่ได้รับ ณ ลานกิจกรรมชั้น1
สานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

หมายเหตุ สรุปรูปแบบการสอน : Online .....50............. %
: Onsite......50............. %
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ดร. สิทธิพร
เอี่ยมเสน
ดร. วีณัฐ
สกุลหอม
อ.พิมพ์นภา
เด่นแก้ว
ผศ.เบญจมาศ
ขาสกุล
อ.ธนพรรณ
เพชรเศษ
อาจารย์ผู้สอน
และวิทยากร

Onsite
Online

สัปดาห์ที่ สอบปลาย
16
ภาค

ผู้สอน

มคอ. 3

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
คะแนนเก็บระหว่างภาค
คะแนนสอบปลายภาค
ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

1.1,1.2,1.3,1.4

1) การเข้าชั้นเรียน
การส่งงานตาม
กาหนดระยะเวลา
ที่มอบหมาย การ
ร่วมกิจกรรม และ
การสังเกต
พฤติกรรมระหว่าง
เรียน
2) การมีวินัยและ
ความพร้อมเพรียง
ของนักศึกษาใน
การเข้าร่วม
กิจกรรมเสริม
หลักสูตร
3) ความ
รับผิดชอบใน
หน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย
4) ผลงาน กลุ่ม
เพื่อน และ
เครื่องมือวัดต่าง ๆ
เช่น แบบสอบถาม
แบบสังเกต แบบ
วัดเจตคติ เป็นต้น
5) การเข้าร่วม
กิจกรรมเสริม
ความเป็นครู เป็น
รายปีตลอด
หลักสูตร
1) รายงานที่

2.1

ร้อยละ 60
ร้อยละ 40
สัปดาห์ที่
ประเมิน
1-15

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
10%

วิธีการทวน
สอบ
ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ของนักศึกษา
ในรายวิชา โดย
อาจารย์ผู้สอน
และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

ประเมิน
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ผลการเรียนรู้

3.1

4.1,4.2,4.3

วิธีการประเมิน
นักศึกษาจัดทา
2) การนาเสนอ
ผลงานในชั้นเรียน
3) โครงการที่
นาเสนอ
4) การเข้าร่วม
กิจกรรมเสริม
ความเป็นครู เป็น
รายปีตลอด
หลักสูตร
1) แบบทดสอบ
และการสังเกต
พฤติกรรม
2) การนาเสนอ
งานในชั้นเรียน
3) การเข้าร่วม
กิจกรรมเสริม
ความเป็นครู เป็น
รายปีตลอด
หลักสูตร
1) การแสดงออก
ของนักศึกษา
ในขณะร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ
การแสดงความคิด
การรับฟัง
ข้อเสนอแนะของ
ผู้อื่น และการ
บันทึกสะท้อนการ
เรียนรู้
2) การศึกษา
ค้นคว้าและการ
แก้ปัญหา
พิจารณาจากความ
ครบถ้วน ชัดเจน
และตรงประเด็น

สัปดาห์ที่
ประเมิน
1-15

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

วิธีการทวน
สอบ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ของนักศึกษา
ในรายวิชา โดย
อาจารย์ผู้สอน
และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

1-15

ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ของนักศึกษา
ในรายวิชา โดย
อาจารย์ผู้สอน
และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

1-15

ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ของนักศึกษา
ในรายวิชา โดย
อาจารย์ผู้สอน
และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
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ผลการเรียนรู้

5.2,5.3

วิธีการประเมิน
ตามหัวข้อ
3) การนาเสนอ
ผลงานกลุ่ม และ
การเป็นผู้นาใน
การอภิปราย
4) การเข้าร่วม
กิจกรรมเสริม
ความเป็นครู
1) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและ
การปฏิบัติของ
นักศึกษาในด้าน
ต่าง ๆ ทั้งประเมิน
ตามสภาพจริงจาก
ผลงาน และการ
ปฏิบัติเชิง
สร้างสรรค์ผลงาน
ของนักศึกษา
2) การศึกษา
ค้นคว้า/แก้ปัญหา
จากโจทย์ที่ได้รับ
มอบหมาย
3) ผลงานที่เป็น
ชิ้นงาน
แผนปฏิบัติงาน
หรือโครงการที่
นาเสนอโดยใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
4) การติดตาม
วิเคราะห์ และ
นาเสนอรายงาน
ประเด็นสาคัญ
ด้านการศึกษา
ปฐมวัย
5) ทักษะการใช้

สัปดาห์ที่
ประเมิน

1-15
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สัดส่วนของการ
ประเมินผล

วิธีการทวน
สอบ

ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ของนักศึกษา
ในรายวิชา โดย
อาจารย์ผู้สอน
และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

มคอ. 3
ผลการเรียนรู้

6.5

1.1,1.2,1.3,1.4
2.1
3.1
4.1,4.2,4.3
5.2,5.3
6.5

วิธีการประเมิน
เทคโนโลยีใน
รายวิชา
1) การฝึก
ประสบการณ์ใน
การจัดการเรียน
การสอนใน
รูปแบบ ที่เป็น
ทางการ และไม่
เป็นทางการใน
สถานศึกษา
ปฐมวัยตาม
รายวิชาที่เรียน
2) การเข้าร่วม
กิจกรรมเสริม
ความเป็นครูเป็น
รายปีตลอด
หลักสูตร
1) สอบปลายภาค

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

3-4, 13-15

16

ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ของนักศึกษา
ในรายวิชา โดย
อาจารย์ผู้สอน
และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

40

3. การประเมินผลการศึกษา
เกณฑ์คะแนน
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-49

เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
24
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สอบ
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
เอกสารประกอบการเรียน วิชาสมรรถนะทางภาไทยสาหรับครู รหัสวิชา 1021301

2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
คณาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์. (2552). ทักษะภาษาไทย (TH0101).
เชียงราย :โปรแกรมภาษาและวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.
จันทร์เพ็ญ ศิริพันธุ์. (2551). การใช้ภาษาไทย. ชุมพร : สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชุมพร.
เทพฤทธิ์ เยาว์ธานี. (2549). หลักนิเทศศาสตร์. เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.
ปรมะ สตะเวทิน และอื่น ๆ. (2546). เอกสารการสอนชุดวิชา 15201 หลักและทฤษฎีการสื่อสาร.
นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโทัยธรรมาธิราช.
สวนิต ยมาภัย และคณะ. (2531). การรับสาร. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.
สุวิทย์ ขาวนอก และคณะ. (2551). ภาษากับการสื่อสาร. กรุงเทพฯ : นวสาส์นการพิมพ์.
CharlesE. Osgood. (1974). Nature of Communication Between Humans.The
Process and Effectsof Mass Communication. Wilbur Schramm and Donald
F. Roberts (eds.) Urbana,Ill : University of Illinois Press.
George A. Miller. (1951). Language and Communication. New York : McGraw-Hill.
JurgenRuesch and Gregory Bateson. (1951). Communication : The Social Matrix of
Psychiatry. New YOrk : W.W. Norton &amp; Co.
http://northynitchanan.blogspot.com สืบค้นวันที่ 15 สิงหาคม 2560.

3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
กิจมาโนชน์ โรจนทรัพย์. (2554). แบบเลียนภาษาไทยจากใจครูลิลลี่. กรุงเทพฯ: เพชร
สานักพิมพ์.
กลุ่มโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน. OBEC Channel. https://www.youtube.com
/channel/UC3FAoTkjypzAvHgcB2ZUEHQ
รายการสงครามทาเพลง. https://www.youtube.com/watch?v=V4hAL8MX9xM.
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1) นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนผ่านแบบประเมินอาจารย์ ผ่านระบบออนไลน์ของ
มหาวิทยาลัย / ของรายวิชา
2) นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การรจัดกิจกรรมใน
และนอกห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่
ได้รับและเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา โดยการแสดงความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์ของ
มหาวิทยาลัย
3) การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
4) การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
5) การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียนเมื่อเสร็จสิ้นภาคการศึกษา

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
1) การถอดบทเรียนร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้สอน ร่วมกับการพิจารณาผลการเรียนของ
นักศึกษา (อาจารย์มีผู้ร่วมสอนร่วมกันพิจารณากิจกรรม/วิธกี ารสอน อาจดูจากผลการเรียน
พฤติกรรมของนักศึกษา อาจารย์จัดประชุมพูดคุยและเขียนสรุปผลการพูดคุย)
2) นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอน ด้วยวิธีประเมินผ่านระบบออนไลน์
3) คณะกรรมการประจาหลักสูตร ประเมินการสอนจากผลการเรียนของนักศึกษา
4) อาจารย์ผู้ประสานงาน/รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้ร่วมสอน ร่วมกันประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอนเมื่อสิ้นภาคการศึกษา

3. การปรับปรุงการสอน
จัดประชุมอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยนาผล
การประเมินจากข้อ 1 และข้อ2 มาปรับปรุงรายวิชา ร่วมกันกาหนดกลยุทธ์ วิธีการจัดการเรียนการ
สอนและการประเมิน ตลอดจนสรุปปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขร่วมกัน

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชา โดยอาจารย์ผู้สอนและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1) ผู้ประสานงานรายวิชาจัดประชุมคณาจารย์ผู้สอนก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อให้การจัดการเรียน
การสอนเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม
2) นาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนในเรื่องคุณภาพการสอน วิธีการสอน การจัด
กิจกรรมในชั้นเรียน สื่อการสอนและผลการเรียนรู้ที่ได้รับมาวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
3) พัฒนาสื่อการสอนเพื่อเป็นทรัพยากรร่วมในการจัดการเรียนการสอน
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4) รับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ปรับปรุง ประสิทธิผลของรายวิชา
5) นาผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยนักศึกษา และผู้สอนมาประกอบการปรับปรุง
รายวิชาให้มีความทันสมัย
6) สรุปการดาเนินงานรายวิชาทุกภาคการศึกษา
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