เอกสารการขออนุมัติหลักสูตรบริการวิชาการ

ชื่อหลักสูตร ภาษาอังกฤษสาหรับผู้ปกครองเด็กปฐมวัย

วิทยาลัยชุมชนยโสธร
สังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชน สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

1
หลักสูตรบริการวิชาการ
ชื่อหลักสูตร ภาษาอังกฤษสาหรับผู้ปกครองเด็กปฐมวัย

จานวน 30 ชั่วโมง

ที่มาของหลักสูตร
ปัจจุบันการสร้างเด็กให้สามารถพูดได้สองภาษาตั้งแต่เล็กๆ กาลังเป็นที่นิยมอย่างมาก
ด้วยการ
ตื่นตัวของเออีซี หรือประชาคมอาเซียน ทาให้เด็กไทยหลายคนได้มีการฝึกภาษาอังกฤษกันมากขึ้น ทั้งใน
โรงเรียนและนอกโรงเรียน หลายคนก็ได้เรียนพิเศษภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มพูนวิชา หรือแม้แต่ การใช้เทคโนโลยี
โซเชียลมีเดียต่าง ๆ อินเตอร์เน็ต เช่น ยูทูป หรือเว็บไซด์ต่างๆ ซึ่งสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ง่าย ประหยัด
งบประมาณ เหมาะสาหรับครอบครัวที่ รายได้ไม่เพียงพอสาหรับค่าใช้จ่ ายอื่นที่นอกเหนือรายจ่ายจาเป็น แต่
วิธีการพื้นฐานที่ใกล้ตัวที่สุด เริ่มต้นได้เองที่บ้านคือการที่พ่อแม่หรือ ผู้ปกครองสามารถเป็นครูให้กับ ลูกได้ หมั่น
ฝึกพูดภาษาอังกฤษกับลูกบ่อยๆ สอดแทรกความสนุกสนานเพื่อให้ลูกไม่กลัวและเบื่อที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสาคัญมากสาหรับอนาคตของลูก พ่อแม่หลาย
คนมีความเครียดที่ตนเองก็ไม่เก่งอังกฤษ ไม่รู้ว่าจะช่วยลูกพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างไร การที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้น
อย่างไร เพราะอาจจะไม่รู้ คาศัพท์บาง คา หรืออาจจะไม่เก่งภาษาอังกฤษเท่าไรนัก นับว่าเป็นปัญหาและ
อุปสรรคที่ยิ่งใหญ่มากสาหรับผู้ปกครอง แต่ภาษาอังก ฤษนั้นไม่ได้จากัดความสาคัญอยู่แค่การนาไปสอนบุตร
หลานในครอบครัว แต่ยังสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อีกด้วย ผู้ ปกครองหลายกลุ่ม หลายชุมชนจึงมี
ความต้องการหลักสูตรที่สามารถสอนและให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษสาหรับผู้ปกครอง เพื่อการเรียนรู้และเพิ่ม
ทักษะและนาไปพัฒนาต่อไป
วิทยาลัยชุมชนยโสธร ได้เล็งเห็นความสาคัญต่อการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษสาหรับผู้ปกครอง ซึ่ง จะเป็นรากฐานสาคัญที่จะนาไปถ่ายทอด ปลูกฝัง เพี่อให้เกิดทักษะและ
พัฒนาการด้านภาษาอังกฤษของลูกต่อไป
หลักการของหลักสูตร
1. เป็นหลักสูตรบริการวิชาการ
2. เป็นหลั กสูตรเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ และทักษะ ในกา รใช้ภาษาอังกฤษสาหรับผู้ปกครอง
เด็กปฐมวัย
3. เป็นหลักสูตรที่ให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์และสามารถนาไปใช้ได้จริงในชีวิตประจาวัน
จุดประสงค์รายวิชา
1. มีความรู้และเข้าใจในเนื้อหา คาศัพท์ และสานวน ภาษาอังกฤษสาหรับผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
2. สามารถใช้คาศัพท์ และสานวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจาวันได้
3. มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการทักทาย การแนะนาตัว ตัวเลข วันและเวลา การบอกทิศทาง กิจวัตรประจาวัน กิจกรรม
ในครอบครัว กิจกรรมนอกบ้าน วันสาคัญ และคาศัพท์ที่ใช้ในครอบครัว

2
คุณสมบัติผู้เรียน
กลุ่มผู้ปกครองเด็กปฐมวัย บุคคลทั่วไปที่สนใจ
สมรรถนะผู้จบการฝึกอบรมที่พึงประสงค์
1. มีความรู้ความเข้าใจในการใช้คาศัพท์ และสานวนภาษาอังกฤษสาหรับผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
2. สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
3. มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจบแล้วสามารถประกอบอาชีพ/ปฏิบัติงาน
1. นาทักษะที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ในชีวิตประจาวัน
2. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและเพื่อใช้ในชีวิตประจาวันได้
สรุปชั่วโมงหน่วยการเรียนรู้
หลักสูตร ลาบยโสธร
หน่วยที่
1
2
3
4
5
6
7
8

จานวน
หัวข้อเนื้อหา

การทักทาย การแนะนา
ตัวเลข วันและเวลา
การบอกทิศทาง
การรับประทานอาหาร
กิจวัตรประจาวัน
กิจกรรมในครอบครัว
กิจกรรมนอกบ้าน
วันสาคัญ และคาศัพท์ที่ใช้ในครอบครัว
รวมตลอดหลักสูตร

30 ชั่วโมง
เวลาเรียน
ทฤษฎี ปฏิบัติ
1 ชม.
3 ชม.
1 ชม.
3 ชม.
1 ชม.
3 ชม.
1 ชม.
3 ชม.
1 ชม.
3 ชม.
1 ชม.
3 ชม.
1 ชม.
3 ชม.
2 ซม.
7 ชม. 23 ชม.

เกณฑ์การวัดและประเมินผล
ช่วงคะแนน
ระดับผลการเรียน
คะแนน 80-100
4
คะแนน 70-79
3
คะแนน 60-69
2
คะแนน 50-59
1
คะแนน 0-49
0
หมายเหตุ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80%
วัสดุอุปกรณ์
เอกสารประกอบการสอน

กิจกรรม
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ

3
แหล่งศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
1. ห้องสมุดประชาชน/โรงเรียน/สถาบันการศึกษา
2. อินเตอร์เน็ต
3. ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนยโสธรตาบลสาราญอาเภอเมือง จังหวัดยโสธร
จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ระยะเวลาในการฝึกอบรม

30 คน
ปีงบประมาณ 2561

สถานที่ในการฝึกอบรม
จังหวัดยโสธร
งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการ
ที่
รายการ
รายละเอียด
1 ค่าตอบแทน
จานวนชั่วโมง 30 x 300 บาท
2 ค่าวัสดุ
จานวนผู้เรียน x จานวนชั่วโมง x5บาท(30x30x4)
3 ค่าสาธารณูปโภค จานวนผู้เรียน x จานวนชั่วโมง x5 บาท(30x30x4)
และค่าสถานที่
รวม
ค่าลงทะเบียนเรียน
ที่ รายการ
1 ค่าสมัครเรียน

รายละเอียด
- ค่าสมัครคนละ 10 บาท

2 ค่าลงทะเบียนเรียน - ค่าเรียนชั่วโมงละ 2 บาท จานวน 30 ชั่วโมง
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ( ผู้เรียน 30 คน X 70 บาท)

งบประมาณ (บาท)
9,000
3,600
3,600
16,200
จานวนเงิน (บาท)
10
60
2,100

ศักยภาพผู้สอนและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่
ชื่อ – สกุล
คุณวุฒิทางการศึกษา
ตาแหน่ง/ประสบการณ์
1 นางสาวสุริศา กัณหา ปริญญาโท กศ.ม.
- ครู ชานาญการพิเศษ
(ภาษาอังกฤษ)
2 นางพรนิภา ภิรมย์กิจ ศษ.ม.หลักสูตรและ
- ครู ชานาญการพิเศษ
การสอน
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
3 ผู้สอนอื่นๆที่เห็นตามสมควร

