รายละเอียดของชุดวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
ครุ ศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อชุดวิชา
ECED 101 ชื่อวิชา

ภาษาอังกฤษสําหรับครู การศึกษาปฐมวัย
English for Academic Purpose for Early Childhood Teacher 1

2. จํานวนหน่ วยกิต
3(2-2-5)หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
ศึกษาศาสตร์ บณ
ั ฑิต
4. อาจารย์ ผ้ รู ั บผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน
ผศ. ดร. พูลทรัพย์ นาคนาคา, อาจารย์นงคราญ สุขเวชชวรกิจ
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปี ที่เรี ยน
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2555 ชันปี
้ ที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรี ยนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรี ยนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรี ยน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
ตอนเรี ยน A1 ห้ อง
ตอนเรี ยน B1 ห้ อง
ตอนเรี ยน C1 ห้ อง
ตอนเรี ยน D1 ห้ อง
9. วันที่จัดทําหรื อปรั บปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั ง้ ล่ าสุด
10 ตุลาคม 2554

มคอ. 3
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1.จุดมุ่งหมายของรายวิชา หลังจากการเรี ยนในรายวิชาดังกล่าวแล้ วนักศึกษาจะมีความสามารถดังต่อไปนี ้
1.1 มีความรู้ ความเข้ าใจในหลักการใช้ ภาษาอังกฤษที่ถกู ต้ อง
1.2 มีทกั ษะในการสืบค้ นความรู้จากแหล่งต่างๆได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 มีทกั ษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อเข้ าใจความได้ อย่างถูกต้ อง
1.4 มีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ เห็นคุณค่าและความสําคัญของภาษาอังกฤษ
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรั บปรุ งรายวิชา
เพื่อพัฒนานักศึกษาให้ มีความรู้และมีทกั ษะทางการอ่านภาษาอังกฤษ ทั ้งนี ้ควรมีการปรับเนื ้อหาให้ มีความ
ทันสมัย สามารถนําความรู้ที่ได้ รับไปใช้ ในการพัฒนาตนเองด้ านวิชาการศึกษาปฐมวัยและเตรี ยมความพร้ อม
เพื่อการปฏิบตั ิงานจริง
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
นักศึกษาได้ เรี ยนรู้ บญ
ั ชีคําศัพท์ อภิธานศัพท์ข้อความ และอ่านข่าวเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย
สามารถอ่านเอกสาร ตํารา บทความและ คําบรรยายเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัยเป็ นภาษาอังกฤษ สามารถ
สืบค้ น คําอธิบายจาก encyclopedia, website และแหล่งข้ อมูลทางวิชาการอื่น
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
ฝึ กปฏิบัติ
(คาบ)
(คาบ)
บรรยาย 2 คาบต่อ
ฝึ กปฏิบตั ิ 2 คาบต่อ
สัปดาห์
สัปดาห์

ศึกษาด้ วยตนเอง
(คาบ)
ศึกษาด้ วยตนเอง 5
คาบต่อสัปดาห์

สอนเสริ ม
สอนเสริ มตามความ
ต้ องการของนักศึกษา
เฉพาะราย

3. จํานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ท่ อี าจารย์ ให้ คาํ ปรึ กษาและแนะนําทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
- อาจารย์ประจํารายวิชา แจ้ งให้ นกั ศึกษาทราบเกี่ยวกับห้ องทํางาน ตารางสอนเวลาว่าง ในแต่ละ
สัปดาห์
- อาจารย์ประจําวิชาจัดชัว่ โมงให้ คําปรึกษา อย่างน้ อย 2 ชัว่ โมง ต่อสัปดาห์
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริ ยธรรม
1.1 คุณธรรม จริ ยธรรมที่ต้องพัฒนา
พัฒนาผู้เรี ยนให้ มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีความสามัคคี ควบคูก่ บั การให้ ความรู้ทางวิชาการ
โดยมีคณ
ุ ธรรมจริ ยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี ้
1) เป็ นผู้มีความรัก เมตตา และปรารถนาดีตอ่ ผู้อื่น
2) มีความอดทนและรับผิดชอบ
3) ศรัทธาในวิชาชีพครู
4) ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู
1.2 วิธีการสอน
1) สอดแทรกเนื ้อหาสาระที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริ ยธรรมในเนื ้อหาที่เรี ยน แล้ วให้ นกั ศึกษาร่วม
อภิปรายแนวปฏิบตั ิที่ดี และเหมาะสม
2) กําหนดให้ นกั ศึกษาหาบทความที่เกี่ยวข้ องมานําเสนอ
1.3 วิธีการประเมินผล
1) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกในชั ้นเรี ยน
2) สังเกตพฤติกรรมการเข้ าเรี ยน การส่งงาน
3) ประเมินผลการนําเสนองานที่มอบหมาย
2. ความรู้
2.1 ความรู้ ท่ ตี ้ องได้ รับ
1) รู้เข้ าใจเกี่ยวกับคําศัพท์อภิธานศัพท์ ข้ อความและข่าวเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัยเป็ น
ภาษาอังกฤษ
2) อ่านเอกสาร ตํารา บทความและคําบรรยายเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัยโดยบอกความหมาย
และสาระสําคัญเป็ นภาษาอังกฤษได้
3) สามารถใช้ ความรู้ภาษาอังกฤษเป็ นเครื่ องมือในการสืบค้ น ข้ อมูลทางวิชาการจากแหล่งเรี ยนรู้
ต่าง ๆได้
2.2 วิธีการสอน
1) บรรยาย อภิปราย ยกตัวอย่างเนื ้อหาสาระของรายวิชา แล้ วให้ นกั ศึกษาร่วมอภิปรายและ
แสดงความคิดเห็น โดยเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ
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2) ให้ นกั ศึกษาฝึ กปฏิบตั ิโดย การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษในบริ บทที่เกี่ยวข้ องกับเนื ้อหาที่
เรี ยน
3) มอบหมายให้ นกั ศึกษาใช้ ความรู้ภาษาอังกฤษเป็ นเครื่ องมือในการสืบค้ น ข้ อมูลทางวิชาการ
จากแหล่งเรี ยนรู้ เช่น อินเตอร์ เนท
2.3 วิธีการประเมินผล
1) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกในชั ้นเรี ยน
2) สังเกตพฤติกรรมการเข้ าเรี ยน การส่งงาน
3) ตรวจผลงานและประเมินผลการนําเสนองานที่ได้ รับมอบหมาย
4) ทดสอบความรู้ความเข้ าใจโดยการทดสอบย่อย และสอบปลายภาค
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาที่ต้องพัฒนา
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็ นระบบ คิดเชื่อมโยง สมเหตุสมผล เพื่อประยุกต์ใช้ ใน
ภาษาอังกฤษขันสู
้ งต่อไป
1.2 วิธีการสอน
1) บรรยาย
2) การทํางานเป็ นคู่ และอภิปรายกลุม่
3) การสืบค้ นข้ อมูลด้ วยตนเอง
3.3 วิธีการประเมินผล
สังเกต วิธีการแก้ ปัญหา การแสดงความคิดเห็นในระหว่างเรี ยน สอบปลายภาค
1. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบ
1.1 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบที่ต้องพัฒนา
1) พัฒนาทักษะในการสร้ างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรี ยนด้ วยกัน
2) พัฒนาความเป็ นผู้นําและผู้ตามในการทํางานเป็ นทีม
3) พัฒนาการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ ครบถ้ วนตาม
กําหนด
1.2 วิธีการสอน
1) จัดกิจกรรมกลุม่ ในการศึกษาบทความที่ได้ รับมอบหมาย
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2) มอบหมายงานทั ้งรายบุคคลและรายกลุม่
3) การนําเสนอผลงาน
4.3 วิธีการประเมินผล
1) รายงานที่นําเสนอ พฤติกรรมการทํางานเป็ นทีม และรายงานเดี่ยว
2) การตอบข้ อซักถามของอาจารย์

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
1) ทักษะในการอ่านและการเขียน โดยการทํารายงานและการนําเสนอในชั ้นเรี ยน
2) ทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากบทความ
3) ทักษะในการสืบค้ นข้ อมูลทางอินเทอร์ เน็ต
4) ทักษะในการใช้ เทคโนโลยีในการสื่อสาร เช่น การส่งงานทางอีเมล์
5) ทักษะในการใช้ อปุ กรณ์และเทคโนโลยีในการนําเสนอผลงาน
5.2 วิธีการสอน
1) มอบหมายงานให้ ศกึ ษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง จากเว็บไซต์สื่อการสอน และทํารายงานโดยมีการ
นําตัวเลข หรื อมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้ อมูลที่น่าเชื่อถือ
2) นําเสนอผลงานโดยใช้ รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
1) สังเกตพฤติกรรมในการสื่อสาร
2) ตรวจสอบความเหมาะสมในการเลือกใช้ สื่อเทคโนโลยี
3) ตรวจผลงาน และประเมินผลในการนําเสนอผลงาน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ ท่ ี

หัวข้ อ/รายละเอียด

1

- Greeting & Responses
- Self Introductions

2-3

Parts of Speech

4–5

Prefix and suffix

6-7

Using a Dictionary
- Finding the words
- Finding the meaning
- Understanding & Using
the words
Using Context Clues
- Types of Context Clues

8-10

11-15

16

Reading Paragraphs
- Topic of the paragraphs
- Main ideas
- Supporting details
สอบปลายภาค

กิจกรรมการเรี ยนการสอน
จํานวน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช้ (ถ้ ามี)
4
- อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันตกลง
เรื่ องกระบวนการเรี ยนการสอนและ
การประเมินผลรายวิชาพร้ อมทังชี
้ ้แจง
แนวการสอน
8
- Power point presentation
- Handout
- Group discussion
8
- Power point presentation
- Handout
- Group discussion
- Power point presentation
8
- Handout
- Dictionary
- Group discussion
12

- Power point presentation
- Handout
- Group discussion
- Power point presentation
- Handout
- Group discussion

ผู้สอน
อ. ประจํา
กลุ่ม

อ. ประจํา
กลุ่ม
อ. ประจํา
กลุ่ม
อ. ประจํา
กลุ่ม

อ. ประจํา
กลุ่ม
อ. ประจํา
กลุ่ม

อ. ประจํา
กลุ่ม
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2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
ที่

วิธีการประเมิน

1
2

สอบปลายภาค
วิเคราะห์กรณีศกึ ษา ค้ นคว้ า การนําเสนอรายงาน การทํางาน
กลุม่ และผลงาน การอ่านและสรุ ปบทความ การส่งงานตามที่
มอบหมาย
การเข้ าชันเรี
้ ยน การมีสว่ นร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นใน
ชันเรี
้ ยน

3

สัปดาห์ ท่ ี
ประเมิน
16
ตลอดภาค
การศึกษา

สัดส่ วนของ
การประเมิน
30%
60%

การเข้ าชัน้
ตลอดภาค
การศึกษา

10%

หมวดที่ 6 ทรั พยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
เอกสารประกอบการเรี ยนวิชา ECED 101 วิชาภาษาอังกฤษสําหรับครูปฐมวัย 1(English for Purpose
for Early Childhood Teacher 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
2. เอกสารและข้ อมูลสําคัญ
ไม่ มี
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้ อในประมวลรายวิชา เช่น wikipedia
การศึกษาปฐมวัยที่เป็ นภาษาอังกฤษ

คําอธิ บายศัพท์ บทความเกี่ยวกับ
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรั บปรุ งการดําเนินการของชุดวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี ้ ที่จดั โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้ ให้ นกั ศึกษาเข้ า
ประเมินผลการเรี ยนการสอนทางเว็บไซต์ของระบบบริ หารการศึกษา สํานักส่งเสริ มวิชาการและงาน
ทะเบียน และการจัดประเมินผู้สอนโดยใช้ แบบประเมินของคณะครุศาสตร์ โดยการนําแนวคิดและความ
คิดเห็นจากนักศึกษาได้ ดงั นี ้

- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
- ข้ อแนะนําผ่านเว็บบอร์ ดของอาจารย์ ประจําชุดวิชาที่อาจารย์ผ้ สู อนได้ จดั ทําเป็ นช่องทางการ
สื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ใช้ กลยุทธ์ในการเก็บข้ อมูลเพื่อประเมินการสอนดังนี ้

- สังเกตการสอนของผู้ร่วมทีมสอน
- ประเมินจากผลการประเมินผู้สอนและผลการเรี ยนของนักศึกษา การทวนสอบผลประเมินผลการ
เรี ยนรู้
3. การปรั บปรุ งการสอน
หลังจากได้ รับผลการประเมินการสอนในข้ อ 2 จะมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมใน
การระดมสมอง และสรรหาข้ อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนชุดวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้ อ ตามที่คาดหวังจากการ
เรี ยนรู้ในรายวิชา ได้ จากการสอบถามนักศึกษา หรื อการสุม่ ตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณา
จากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรี ยนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชา
ได้ ดงั นี ้
- การทวนสอบการให้ คะแนนจากการสุม่ ตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่นหรื อผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจําชุดวิชา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรั บปรุ งประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา จะมีการวางแผนการปรับปรุง
การสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้ เกิดคุณภาพมากขึ ้น ดังนี ้
ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรื อตามข้ อเสนอแนะปรับปรุงการสอนในข้ อ 3 และผลการทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้ อ 4

3

