รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
หมวดที่ 1 ข%อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
1094706 วรรณกรรมสําหรับเด็กเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
(Children’s Literature for Teaching English)
2. จํานวนหน.วยกิต
3 หนBวยกิต อัตราสBวนการเรียน 3(3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (5ปL)
4. อาจารย1ผู%รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย1ผู%สอน
4.1 อาจารยผูPรับผิดชอบรายวิชา
อาจารยอภิรดี ผลประเสริฐ
4.2 อาจารยผูPสอนและกลุมB เรียน
อาจารยอภิรดี ผลประเสริฐ ตอนเรียน A1
5. ภาคการศึกษา / ชั้นป5ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2560 ชั้นปLที่ 4
6. รายวิชาที่ต%องเรียนมาก.อน (Pre-requisite) (ถ%ามี)
ไมBมี
7. รายวิชาที่ต%องเรียนพร%อมกัน (Co-requisites) (ถ%ามี)
ไมBมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หPอง 833
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล.าสุด
20 พฤศจิกายน 2560

หมวดที่ 2 จุดมุ.งหมายและวัตถุประสงค1
1. จุดมุ.งหมายของรายวิชา
1) เพื่อใหPผูPเรียนไดPอBานและศึกษาวรรณกรรมสําหรับเด็กที่เปYนภาษาอังกฤษและเรียนรูPวัฒนธรรมที่
เกี่ยวขPองในวรรณกรรมสําหรับเด็ก
2) เพื่อใหPผูPเรียนมีความรูPความเขPาใจในวรรณกรรมภาษาอังกฤษสําหรับเด็ก
3) เพื่อใหPผูPเรียนสามารถเลือกวรรณกรรมและวิธีการสอนที่เหมาะสมในการฝ]กการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับเด็ก ดPานการฟ_ง พูด อBาน เขียน ใหPกับนักเรียน
ในระดับประถมศึกษา
2. วัตถุประสงค1ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหPผูPเรียนสามารถเลือกวรรณกรรมสําหรับเด็กที่เปYนภาษาอังกฤษไปใชPในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับเด็กนักเรียนในระดับประถมศึกษา ดPานการฟ_ง พูด อBาน และ
เขียนใหPเหมาะสมและถูกตPอง
โดยมีวิธีการดังนี้
1) สรPางเนื้อหาในเอกสารประกอบการเรียนใหPมีความทันสมัย ชัดเจน เขPาใจไดPงBาย และสามารถใชP
งานไดPจริง
2) จั ด กิ จกรรมการเรี ยนการสอนใหP เหมาะสมกั บ เนื้ อหาดP ว ยกิ จ กรรมการเรีย นการสอนที่ ผูP เรี ย น
สามารถนําความรูPและทฤษฎีที่ศึกษาไปใชPในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดP และผูPเรียนจะไดPทําการฝ]กฝน
ดPวยการปฏิบัติกิจกรรมในขณะเรียนอยBางสม่ําเสมอ ไดPแกB กิจกรรมการนําเสนอหนPาชั้นเรียน กิจกรรมการ
คPนควPาจากแหลBงการเรียนรูP กิจกรรมการนําวรรณกรรมสําหรับเด็กที่เปYนภาษาอังกฤษไปใชPสอนในหPองเรียน
ไดPแกB การเรียนรูPดPวยการเลBานิทาน หนังสือภาพ เพลงกลBอมเด็กและบทกลอนตBางๆสําหรับเด็ก กิจกรรมการ
เขียนแผนการสอนในการนําวรรณกรรมสําหรับเด็กที่เปYนภาษาอังกฤษไปใชPสอน กิจกรรมการฝ]กสอนจาก
แผนการสอนที่เตรียมไวP กิจกรรมการสรPางสื่อประกอบในการนําวรรณกรรมสําหรับเด็กที่เปYนภาษาอังกฤษไป
ใชPสอน และกิจกรรมบูรณาการความรูP นําความรูPที่เรียนไปใชPในสถานการณจริง ดPวยการทําโครงการเปYนกลุBม
ทั้งชั้นเรียนโดยใหPผูPเรียนทุกคนมีสBวนรBวมในการปฏิบัติ
3) จัดกิจกรรมเชิญวิทยากรอบรมใหPความรูPเชิงปฏิบัติการ เพื่อใหPผูPเรียนไดPรับความรูPและประสบการณ
ในการเรียนรูPนอกเหนือจากการเรียนรูPในหPองเรียน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาวรรณกรรมประเภทรPอยแกPว บทกลอน บทละครสั้น นิทาน และเพลงกลBอมเด็กทั้งของไทยและ
ตBางประเทศเปYนภาษาอังกฤษ รวมทั้งเรียนรูPเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่เกี่ยวขPองในงานวรรณกรรม เรียนรูPวิธีการ
เลือกวรรณกรรมและวิธีการสอนที่ เหมาะสมในการฝ]กการจัดกิจ กรรมการเรียนการสอนเพื่อพั ฒ นาทักษะ
ภาษาอังกฤษสําหรับเด็ก
Study literature: prose, poem, skits, tales, and nursery rhymes of both Thailand and
other countries in English as well as the cultures relating to the literature. Learn how to
select appropriate literature as well as suitable teaching strategies to create activities which
help young learners develop their English skills.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช%ต.อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝMก

สอนเสริม

ปฏิบัต/ิ งาน

การศึกษาด%วยตนเอง

ภาคสนาม/การฝMกงาน
45 ชั่วโมงตBอภาค

ตามความตP อ งการของ

ไมBมี

9 0 ชั่ ว โ ม ง / ภ า ค

การศึกษา

ผูPเรียนเฉพาะรายบุ คคล

การศึ ก ษา ( 6ชั่ ว โมงใน

หรือรายกลุBม

1 สัปดาห X 15 )

3. จํานวนชั่วโมงต.อสัปดาห1ที่อาจารย1ให%คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก.นักศึกษาเปOนรายบุคคล
ใหPคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกBนักศึกษาตามความตPองการเปYนรายบุคคลหรือรายกลุBมนอก
ชั้นเรียน ทางSocial Media, E – MailหรือLine จํานวนไมBนPอยกวBา 2 ชั่วโมงตBอสัปดาห และอาจารยจัดเวลา
ใหPคําปรึกษาเปYนรายบุคคล หรือ รายกลุBมตามความตPองการจํานวน 1 ชั่วโมงตBอสัปดาห

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู%ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต%องพัฒนา
1) แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด%านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2) มีคุณธรรมจริยธรรมที่เสริมสรPางความยั่งยืน

3) มีความกลPาหาญทางจริยธรรมกลPาแสดงออกในสิ่งที่เหมาะสมดPวยความเขPาใจในผูPอื่น เขPาใจโลกและมีจิต
สาธารณะ
4) มีความเสียสละและเปOนแบบอย.างที่ดี
5) เคารพกฎระเบียบและขPอบังคับตBางๆขององคกรและสังคม
6) สามารถจัดการและแกPป_ญหาทางคุณธรรมและจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูเชิงสัมพัทธโดยใชPดุลยพินิจ
ทางคBานิยม ความรูPสึกของผูPอื่นและประโยชนของสังคมสBวนรวม
1.2 วิธีการสอน
- ปฐมนิเทศผูPเรียนเพื่อใหPรับทราบรายละเอียดของรายวิชา วัตถุประสงคในการเรียนและกิจกรรมใน
การเรียนการสอนในรายวิชา กฎเกณฑกติกาในรายวิชา อาทิ สิ่งที่ควรทราบและพึงปฏิบัติ ปฏิทินวิชาการ
ขั้นตอนในการทํางานที่ไดPรับมอบหมาย การทําโครงงานเปYนทีม และเกณฑการประเมิน ผูPสอนปรับmindset
และทัศนคติผูPเรียนเพื่อสรPางแนวความคิดใหPผูPเรียนตระหนักและรับผิดชอบการเรียนของตนเอง และสรPา ง
จิตสํานึกการเปYนครูดี
- มอบหมายใหPผูPเรียนไดPทํางานรBวมกับผูPอื่น เพื่อเรียนรูPซึ่งกันและกัน สามารถรูPจักและเขPาใจผูPอื่นไดPแกB
การใหPทํากิจกรรมซึ่งเปYนงานกลุBม ใชPการเรียนรูPรBวมกันแบบco-operative learning
- ผูPส อนเปt ดโอกาสใหP ผูP เรีย นไดP ปรึก ษาและประมวลป_ ญ หาจากการทํ างานกลุBม รวมถึ งชี้แ นะการ
ทํางานกลุBม ใหPผูPเรียนเสนอแนวทางการแกPไขป_ญหาอันเกิดจากการทํางานเพื่อใหPผูPเรียนไดPฝ]กการรับฟ_งความ
คิดเห็นผูPอื่นอยBางมีเหตุผล มีการสะทPอนกลับจากงานที่ปฏิบัติเพื่อใหPเกิดการเรียนรูP
- ผูPสอนเปYนตPนแบบที่ดีและสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม สBงเสริมใหPผูPเรียนปฏิบัติตามคBานิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแหBงชาติในการสอนอยBางสม่ําเสมอ ผูPสอน
มีการเสริมแรงเปYนระยะเพื่อกระตุPนใหPผูPเรียนปฏิบัติ จนถึงระดับที่สามารถปฏิบัติไดPจนเปYนนิสัย
- ผูPสอนสรPางบรรยากาศที่ผBอนคลายในการเรียนรูPในหPองเรียน บรรยากาศที่ผูPเรียนมีคลื่นสมองต่ํา
สรPางความสัมพันธที่ดีกับผูPเรียน ผูPสอนมีความจริงใจ เปYนกัลยาณมิตรกับผูPเรียน สอดแทรกฝ]กฝนวิธีการคิด
นําไปสูBการปฏิบัติที่ถูกตPอง ใหPผูPเรียนสามารถคิดถูกตPอง และแสดงออกไดPถูกตPอง
- ผูPสอนเนPนการเรียนรูPจากการปฏิบัติเพื่อการเรียนรูPของตนเอง บนพื้นฐานของชีวิตจริง ดPวยการใหP
ผูPเรียนคิด ไตรBตรอง ทบทวน อยBางถูกตPอง ซึ่งจะสรPางใหPผูPเรียนมีสติ มีความรับผิดชอบ เปYนครูที่ดีในอนาคต
1.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากการสังเกต การสอบถาม การเขPาหPองเรียนที่ตรงเวลาของผูPเรียน การมีระเบียบวินัยใน
การแตBงกาย มีบุคลิกภาพความเปYนสวนดุสิต การสBงงานครบตามกําหนดเวลา การมีสBวนรBวมในการทํากิจกรรม

การทํางานกลุBม การชBวยเหลือผูPอื่น การคิดดีคิดบวก การเขPาใจความรูPสึกของผูPอื่น การมีจิตสาธารณะ การ
สังเกตพฤติกรรมในระหวBางเรียนและขณะทํากิจกรรม และการสังเกตพฤติกรรมการทํางานนอกชั้นเรียน
- ผูPเรียนมีสBวนรBวมในการกําหนดเวลาและลําดับของการสBงงานที่ไดPรับมอบหมายใหPทํา เปtดโอกาสใหP
ผูPเรียนมีสBวนรBวมในกิจกรรมประเมินผลโดยยึดตามเกณฑเปYนหลัก ผูPเรียนมีโอกาสประเมินตนเองและรับการ
ประเมินจากเพื่อนในกลุBม เพื่อฝ]กทักษะการรับฟ_งความคิดของผูPอื่นและตนเองเพื่อนําไปสูBการปรับปรุงแกPไข มี
การกําหนดเกณฑการใหPคะแนนแบบRubric Scoring ผูPสอนเนPนเรื่องความรับผิดชอบ และคุณภาพของงาน
ตามเกณฑ ไมBตัดสินถูก ผิด ดี ไมBดี
2. ความรู%
2.1 ความรู%ที่ต%องได%รับ
1) มีความรอบรู%ในด%านความรู%ทั่วไป วิชาชีพครู และวิชาเอกประถมศึกษาอย.างกว%างขวางลึกซึ้ง และเปOน
ระบบ
2) มีความตระหนักรูPหลักการและทฤษฎีในองคความรูPที่เกี่ยวขPองอยBางบูรณาการ ทั้งการบูรณาการขPาม
ศาสตรและบูรณาการกับโลกแหBงความเปYนจริง
3) มีความเข%าใจความก%าวหน%าของความรู%เฉพาะด%านในสาขาวิชาที่จะสอนอย.างลึกซึ้ง ตระหนักถึง
ความสําคัญของงานวิจัยและการวิจัยต.อยอดความรู%
4) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห1 สังเคราะห1 และประเมินค.าองค1ความรู%และสามารถนําไปประยุกต1ใช%
ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอย.างมีประสิทธิภาพ
2.2 วิธีการสอน
- ผูPสอนใชPวิธีการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ ไดPแกB การบรรยาย การถามตอบ การอภิปราย
กลุBมยBอย การเรียนแบบลงมือทํา การเรียนรูPสูBการปฏิบัติ การเรียนรูPแบบสืบสอบและแสวงหาความรูPเปYนกลุBม
การเรียนรูPแบบรBวมมือ การสาธิต การใชPเกม การแสดงละคร การเลBานิทาน การรPองเพลงกลBอมเด็ก การอBาน
กลอน และการแสดงบทบาทสมมติ ผูPสอนฝ]กฝนการอBานออกเสียงที่ถูกตPอง การวิเคราะห การตีความงาน
วรรณกรรมสําหรับเด็ก
- ฝ]กทักษะกระบวนการแสวงหาความรูPดPวยตนเองและสBงเสริมใหPผูPเรียนสรPางความรูPและความเขPาใจ
ในสิ่งที่เรียน ฝ]กการเขียนแผนการสอน และการปฏิบัติการสอนโดยสามารถเลือกวรรณกรรมสําหรับเด็กและ
วิธีการสอนที่เหมาะสมในการฝ]กการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับเด็ก

ผูP ส อนสB งเสริม การเรีย นเพื่ อการเรี ยนรูP ไมB ใชB ก ารเรี ย นเพื่ อ สอบผB า น ผูP เรี ย นสามารถนํ า ความรูPที่ เรี ย นไป
ประยุกตใชPในการสอนในชีวิตจริงไดP
- ครูเสริมแรง ชมเชย ใหPคําพูดชื่นชมอยBางจริงใจตBอผูPเรียนเปYนรายบุคคลในการพัฒนาตนเองโดยไมB
เปรียบเทียบกับเพื่อน และอาจมีขPอติเชิงสรPางสรรคโดยการบอกขPอผิดพลาดเพื่อใหPผูPเรียนมีโอกาสพัฒนาแกPไข
ใหPดีขึ้น
2.3 วิธีการประเมินผล
- สังเกตการณแสดงออกดPานพฤติกรรมและการมีสBวนรBวมในชั้นเรียน
- งานเขียน การทํางานกลุBม และการทําโครงงานเปYนทีม (Final Project)
- ประเมินการนําเสนอผลงานในชั้นเรียน
- การสอบยBอย
- การใหPคะแนนพิจารณาจากคุณภาพของงานที่สําเร็จตามเกณฑแบบRubric Scoringที่ผูPสอนสรPาง
ขึ้น
3. ทักษะทางปTญญา
3.1 ทักษะทางปTญญาที่ต%องพัฒนา
1) สามารถคิดค%นหาข%อเท็จจริง ทําความเข%าใจ และประเมินข%อมูลสารสนเทศและแนวคิดจากแหล.งข%อมูล
ที่หลากหลาย เพื่อใช%ในการปฏิบัติงาน การวินิจฉัย แก%ปTญหา และทําการวิจัยเพื่อพัฒนางานและพัฒนา
องค1ความรู%ได%ด%วยตนเอง
2) สามารถคิดแกPป_ญหาที่มีความสลับซับซPอน เสนอทางออก และนําไปสูBการแกPไขไดPอยBางสรPางสรรค โดย
คํานึงถึงความรูPทางภาคทฤษฎี ประสบการณภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ
3) มีความเปYนผูPนําทางป_ญญาในการคิดพัฒนางานอยBางสรPางสรรค มีวิสัยทัศน และการพัฒนาศาสตรทางครุ
ศาสตร รวมทั้งการพัฒนาทางวิชาชีพอยBางมีนวัตกรรม
4) การคิดวิเคราะห1 สังเคราะห1 ประเมินค.า และนําความรู%เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข%อง
ในศาสตร1สาขาวิชาประถมศึกษาไปใช%ในการจัดการเรียนรู% แก%ปTญหา การพัฒนาผู%เรียน และการวิจัยต.อ
ยอดองค1ความรู% มีความเปOนผู%นําในการปฏิบัติงานอย.างมีวิสัยทัศน1ในการพัฒนาการระดับประถมศึกษา

3.2 วิธีการสอน
1) มอบหมายงานใหPวิเคราะหและสังเคราะหประเภทของวรรณกรรมสําหรับเด็กและวัฒนธรรมที่
เกี่ยวขPอง มีแบบฝ]กหัดวิเคราะห โดยใหPลงมือปฏิบัติจริง และนําเสนอหนPาชั้นเรียน พรPอมมีการสะทPอนกลับ
จากผูPสอนและผูPเรียนกลุBมอื่นๆ
2) มีการอภิปรายกลุBมยBอย การสาธิต การนําเสนอผลงาน การฝ]กปฏิบัติการสอน การสาธิต การ
แสดงละคร การเลBานิทาน การรPองเพลงกลBอมเด็ก การอBานกลอน และการแสดงบทบาทสมมติ
3.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินผลตามสภาพจริงจากคุณภาพผลงานตามเกณฑ และจากการฝ]กปฏิบัติ
2) การถามตอบในชั้นเรียนในระดับรายบุคคลและระดับกลุมB
3) การสะทPอนกลับความคิดของผูPเรียนผูPสอน (Reflection)
4) การสังเกตการสอนโดยมี ใบสังเกตพฤติกรรม (Observation Checklist)
4. ทักษะความสัมพันธ1ระหว.างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ1ระหว.างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต%องพัฒนา
1) มีความรู%ความเข%าใจเกี่ยวกับบทบาทหน%าที่และความรับผิดชอบของตนเองและผู%อื่นในการทํางานและ
การอยู.ร.วมกันอย.างเปOนกัลยาณมิตรและในการเรียนรู%พัฒนาตนเองและวิชาชีพอย.างต.อเนื่อง
2) มีความเอาใจใสBชBวยเหลือและเอื้อตBอการแกPป_ญหาในกลุBมและระหวBางกลุBมไดPอยBางสรPางสรรค
3) มีภาวะผูPนําและผูPตามที่ดี มีความสัมพันธที่ดีกับผูPเรียน และมีความรับผิดชอบตBอสBวนรวมทั้งดPานเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดลPอม
4) มีความไวในการรับรูPความรูPสึกของผูPอื่น มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณและสังคม เอาใจใสBในการ
รับฟ_ง และพัฒนาความสัมพันธระหวBางบุคคลอยBางมีความรับผิดชอบ
4.2 วิธีการสอน
- การทํางานกลุBม การเรียนรูPแบบมีสBวนรBวมปฏิบัติการ (Co-operative learning) และการทํา
โครงงานเปYนทีม (Project-based-learning) เกิดปฏิสัมพันธและการแลกเปลี่ยนเรียนรูPระหวBางผูPเรียนกับ
ผูPเรียน ผูPที่มีความสามารถมากกวBาสามารถชBวยเหลือผูPที่มีความสามารถนPอยกวBา

- มอบหมายงานกลุBมและมีการเปลี่ยนหมุนเวียนใหPผูPเรียนไดPฝ]กการทํางานรBวมกับผูPอื่น สามารถรับฟ_ง
ขPอมูลสะทPอนกลับจากเพื่อนๆและผูPสอน สามารถคิด ทบทวน เพื่อพัฒนาตนเอง
- ฝ]กใหPผูPเรียนมีทักษะการทําการรBวมกันเปYนกลุBมเปYนทีม การรBวมกันฝ]กสอนเปYนทีม ผูPรBวมงานทุกคน
ในกลุBม/ทีมมีโอกาสนําเสนองาน/แสดง/สอน ทุกคน ผูPเรียนสามารถทํางานกับเพื่อนที่มีความเห็นหรือความเชื่อ
ที่แตกตBางกันไดP เขPากับผูPอื่นที่มีปฏิสัมพันธกับตนไดP
- ผูP สอนรBวมสรPางการเรียนรูPรBวมกั นระหวBางผูPส อนและผูPเรีย น ผูP สอนสรPางแรงบั นดาลใจใหP ผูPเรีย น
ปลูกฝ_งใหPผูPเรียนมีความรับผิดชอบตBอตนเอง ตBออาชีพครู ผูPเกี่ยวขPองและสังคม การเรียนในรายวิชานี้ไมBไดPเนPน
ที่ตัวเนื้อความรูP เปzาหมายการเรียนรูPคือการฝ]กฝนทักษะจากความรูPที่เรียน การนําความรูPที่เรียนเอาไปใชPสอน
ไดPจริง ดPวยการลงมือทํา ลงมือปฏิบัติ เพื่อสBงเสริมการเรียนรูPภายในตนเอง
4.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกของผูPเรียน การมีสBวนรBวมในชั้นเรียน
- สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรBวมทํากิจกรรมตBาง ๆ ในชั้นเรียน และการนําเสนองานใน
ชั้นเรียน
- พิจารณาจากคุณภาพของผลงานตBาง ๆ ที่มีความครบถPวน ชัดเจน และตรงประเด็น
5. ทักษะการวิเคราะห1เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช%เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชPเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตPองพัฒนา
1) มีความรูPความเขPาใจเกี่ยวกับการใชPภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศและสถิติเพื่อการวิจัย เพื่อ
การสื่อสาร การเรียนรูP การเก็บรวบรวมขPอมูลและการนําเสนอขPอมูล และการแกPป_ญหาในการดํารงชีวิตและ
การจัดการเรียนการสอนอยBางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2) ตระหนักถึงคุณคBาของการใชPภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศและสถิติเพื่อการวิจัย เพื่อการ
สื่อสาร การเรียนรูP การเก็บรวบรวมขPอมูลและนําเสนอขPอมูลและการแกPป_ญหาในการดํารงชีวิตและการจัดการ
เรียนการสอน
3) สามารถใชPภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศและสถิติเพื่อการวิจัย เพื่อการสื่อสาร การเรียนรูP
การเก็บรวบรวมขPอมูลและนําเสนอขPอมูลและการแกPป_ญหาในการดํารงชีวิตและการจัดการเรียนการสอนอยBาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4) สามารถบูรณาการขPอมูลเพื่อการสื่อสารอยBางเปYนระบบดPวยสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารไดPอยBางมีประสิทธิภาพ

5.2 วิธีการสอน
- มอบหมายงานสื บคP น คP นควPา ขPอมูล ที่ เกี่ยวขP องกับ วรรณกรรมสํ าหรั บเด็ กดPวยเทคโนโลยี ในจัด
กิจกรรมการเรียนรูPจากการเลBานิทาน การแสดงละคร บทบาทสมมติ มอบหมายงานกลุBมและงานเดี่ยว เพื่อใหP
ผูPเรียนไดPฝ]กการวิเคราะหในรูปแบบตBาง ๆ เพื่อใหPผูPเรียนสามารถประยุกตใชPความรูPที่เรียนไดPอยBางถูกตPองและ
เหมาะสม ผูPเรียนสามารถสืบคPนขPอมูลจากแหลBงการเรียนรูP และนําเสนอขPอมูลรายงานในการเรียนการสอน
ดPวยสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารไดPอยBางถูกตPองและมีประสิทธิภาพ สามารถอPางอิงบอกแหลBงที่มาของขPอมูล และ
สามารถเลือกใชPเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนโดยใชPวรรณกรรมสําหรับเด็กที่เปYนภาษาอังกฤษไดPอยBางเหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากแผนปฏิบัติงาน แผนการสอน และแผนของโครงงานที่นําเสนอ
- ประเมินจากการนําเสนอผลงานในชั้นเรียน
6. ทักษะการจัดการเรียนรู%
6.1 ทักษะการจัดการเรียนรู%ที่ต%องพัฒนา
1) มี ความเชี่ ย วชาญในการจั ดการเรีย นรู%ที่ มีรูป แบบหลากหลาย ทั้ งรู ป แบบที่ เปO นทางการ (formal)
รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม.เปOนทางการ (Informal) อย.างสร%างสรรค1
2) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูPสําหรับผูPเรียนที่หลากหลาย ทั้งผูPเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ผูPเรียนที่
มีความสามารถปานกลาง และผูPเรียนที่มีความตPองการพิเศษอยBางมีนวัตกรรม
3) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู%ในวิชาเอกการประถมศึกษาที่จะสอนอย.างบูรณาการ
6.2 วิธีการสอน
- จัดใหPผูPเรียนฝ]กปฏิบัติการสอนในหัวขPอที่แตกตBางกันโดยการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูPที่มีรูปแบบ
หลากหลาย
- เชิ ญ วิ ทยากรบรรยายเชิ งปฏิ บั ติก าร เรื่ อง การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนเพื่ อพั ฒ นาทั ก ษะ
ภาษาอังกฤษโดยใชPวรรณกรรมสําหรับเด็กและการผลิตสื่ออยBางสรPางสรรค
- การอภิปรายกลุBมยBอย การสาธิต การนําเสนอผลงาน การฝ]กปฏิบัติการสอน การแสดงละคร การ
เลBานิทาน การรPองเพลงกลBอมเด็ก การอBานกลอน และการแสดงบทบาทสมมติ
- การทําโครงงานบูรณาการความรูPที่เรียนมากับกิจกรรมนันทนาการ เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรูPโดยใชP
วรรณกรรมสําหรับเด็กเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในสถานการณจริงที่บPานเด็กกําพรPา

6.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากแผนปฏิบัติงาน แผนการสอน และแผนของโครงงานที่นําเสนอ
- ประเมินจากผลการดําเนินงานตามเกณฑ
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห1ที่
1

หัวข%อ/รายละเอียด
-ปฐมนิเทศ

จํานวน

กิจกรรมการเรียนการสอน

ชั่วโมง

สื่อที่ใช% (ถ%ามี)

3

- ผูPสอนอธิบายคําอธิบายรายวิชาวัตถุประสงค เนื้อหาของ

Introduction to the

รายวิ ช า กิ จ กรรมการเรี ยนการสอน และเกณฑการใหP

course “Children’s

คะแนนและการประเมินผล

Literature for Teaching

- ผูPสอนทําความรูPจักคุPนเคยกับผูPเรียน

English”

- ผูPสอนเตรียมวรรณกรรมสําหรับเด็กที่เปYนภาษาอังกฤษ
ไปใหP ผูP เรี ย นเลื อกคนละ 1 เรื่ อ ง ใหP ล องบอกวิ เคราะห
ประเภทของวรรณกรรม
- ถามคําถาม 3 ขPอใหPผูPเรียนเขียนตอบ เพื่อวัดเจตคติ
และความรูPเดิมของผูPเรียน
1. Why do you want to be an English teacher?
2. What activities do the EFL teachers use to
develop English skills for children?
3. Tell about the English teacher I love.

2

บทที่ 1 Introduction to

3

-บรรยายความรูPเบื้องตPนเกี่ยวกับวรรณกรรมสําหรับเด็ก

Children’s Literature

-ความหมายของวรรณกรรม

-What’s Children’s

-ความหมายของวรรณกรรมสําหรับเด็ก

Literature?

-ประเภทของวรรณกรรมสําหรับเด็ก

-Why do we need to

-รายชื่อวรรณกรรมสําหรับเด็กที่ควรรูPจัก

study literature?

-คุณคBาของวรรณกรรมสําหรับเด็ก

-Why do English

Values of literature to children

teacher use children’s

-กิจกรรมถามตอบคําถาม

literature in the

-กิจ กรรมแบB งกลุBม กลุBม ละ 5 คน แจกใบงานที่ มี คํา ถาม

classroom with the

แลPวใหPแตBละกลุBมสBงสมาชิกทีละคนออกไปอBานใบความรูPที่

young children?

อยูBนอกหPองเพื่อหาคําตอบ กลุBมไหนเสร็จกBอนไดPนําเสนอ
และอภิปรายหนPาชั้นเรียนกBอน ผูPสอนและผูPเรียนรBวมกัน
สรุปสิ่งที่เรียนรูP

3

บทที่ 1 Introduction to

3

-ผูPเรียนเลื อกวรรณกรรมสําหรับ เด็ กที่ ชอบ แลPวออกมา

Children’s Literature

รายงานหนPาชั้นถึง favorite quotes from the book

(ตBอ)

-การสาธิต การฝ]กปฏิบัติการอBานวรรณกรรมสําหรับเด็ก

-History of Children’s

“A story is a doorway” by Richard Peck

Literature

วิเคราะหและตีความ

- Children’s Literature

-บรรยาย และแบBงกลุBมศึกษาประวัติและวิวัฒนาการของ

in other countries

วรรณกรรมสําหรับเด็กทั้งในประเทศและตBางประเทศ
-แบB ง กลุB ม ศึ ก ษาตั ว อยB า งวรรณกรรมสํ า หรั บ เด็ ก และ
วัฒ นธรรม วิเคราะห และทํากิจกรรมกลุBม นําเสนอหนPา
ชั้นเรียน
-สรุปการเรียนรูPรBวมกัน

4

บทที่ 2 Children’s

3

-แบBงกลุBมผูPเรียน ศึกษาศึกษาความตPองการของเด็กและ

literature and child

พัฒนาการของเด็กในวัยตBางๆและความสนใจในการอBาน

development

(ตั้งแตBแ รกเกิ ดถึง12ปL) ผูPเรีย นสรุป และนํ าเสนอหนP าชั้ น

- Choosing an

เรีย น ผูP ส อนมอบหมายงานใหP ผูP เรี ย นเลื อกวรรณกรรม

appropriate book

สําหรับเด็กสําหรับวัยตBางๆที่แตกตBางกันในแตBละกลุBมเพื่อ
นํามานําเสนอและอภิปรายและ วิเคราะหรBวมกัน
-สรุป รBว มกั น ถึ งลั ก ษณะวรรณกรรมที่ ดี สํา หรับ เด็ก และ
หลักการเลือกวรรณกรรมสําหรับเด็กไปใชPสอนใหPตรงกับ
วัยและระดับของเด็ก

5-7

บทที่ 3 The Study of

9

-การบรรยาย/สาธิต การแบB งกลุB มใหP ผูPเรีย นเรีย นรูPแบบ

Children’s Literature

รBวมมือ ผูPสอนการนําวรรณกรรมสําหรับเด็กประเภทตBางๆ

-types of children’s

มาใหPผูPเรียนแตBละกลุBมคัดเลือกแยกประเภท นําเสนอและ

literature

อภิปรายรBวมกันหนPาชั้นเรียน

Tales, fairytale, folk

-บรรยายและยกตั ว อยB า งวรรณกรรมสํ า หรั บ เด็ กแตB ล ะ

tales, Aesop’s fables

ประเภท ผูPเรียนฝ]กปฏิบัติการอBาน การวิเคราะห ตีความ

fiction and non-fiction,

แบบเดี่ยว

short stories, story

-สรุปการเรียนรูPรBวมกันและทําแบบฝ]กหัดรายบุคคล

books, picture books,

-งานเดี่ยว : คPนควPาrhymes, nursery rhymes, poem,

wordless picture

poetry, lullabies สําหรับเด็ก เขียนและทําเปYนรูปเลBม

books,easy-to-read

ตามความคิดสรPางสรรค

stories, lullabies, folk
songs, poem, poetry,
skits, toy books,
alphabet books,prose,
rhymes , nursery
rhymes
-summary and
conclusion
8-9

บทที่ 4 Classification of

6

-ผูPสอนแบBงกลุBมผูPเรียนกลุBมละ 3 คน (ผูPสอนแบBงกลุBมใหP

children’s literature

เองแบบสุBมเลือก)

-the Elements of

-ใหP ผูP เ รี ย นแตB ล ะกลุB ม ศึ ก ษาใบความรูP เ กี่ ย วกั บ The

Literature

Elements of Literature ตามหั ว ขP อที่ ไดP รั บ มอบหมาย
(จากการจับฉลากหัวขPอของตัวแทนกลุBม)และยกตัวอยBาง
-ผูPสอนนําเลBมวรรณกรรมสําหรับเด็กมาใหPแตBละกลุBม
นําเสนอเพื่อยกตัวอยBาง The Elements of Literature
ตามหัวขPอที่ไดPรับมอบหมาย
-ผูPเรียนแตBละกลุBมนําเสนอองคประกอบของวรรณกรรม

8-9

บทที่ 4 Classification of

6

พรP อ มยกตั ว อยB า ง อภิ ป รายรBว มกั น ในชั้ น เรี ย น ผูP เรี ย น

children’s literature

ผูPสอนสรุปความรูPรBวมกัน

-the Elements of

-ผูPสอนสรุปความรูPจากใบความรูPอีกครั้งพรPอมยกตัวอยBาง

Literature

-ผูPเรียนแตBละกลุBมนําเสนอองคประกอบของวรรณกรรม
พรP อ มยกตั ว อยB า ง อภิ ป รายรBว มกั น ในชั้ น เรี ย น ผูP เรี ย น
ผูPสอนสรุปความรูPรBวมกัน
-ผูPสอนสรุปความรูPจากใบความรูPอีกครั้งพรPอมยกตัวอยBาง
-สั่งงานกลุBม แบBงกลุBมผูPเรียนกลุBมละ3คนชั่วโมงถัดไป ใหP
แตB ล ะกลุB ม จั บ ฉลาก อB า นวรรณคดี สํา หรั บ เด็ ก กลุBม ละ1
เรื่ อ ง วิ เ ค ราะห ป ระเมิ น ตา ม The Elements of
Literature ที่ เรี ย นไป นํ า เสนอหนP า ชั้ น เรี ย น และทํ า
รายงานส รุ ป สB ง รู ป เลB ม ตามแบ บ ฟ อรมและตาม
รายละเอียดงานที่สั่ง รวมทั้งเขียนปกรายงานที่ถูกตPอง

10

บทที่ 5 Storytelling

3

-ผูPสอนบรรยาย/สาธิตการเลBานิทาน /นําคลิปวิดิโอการ

The Element of

เลBานิทานมาใหPผูPเรียนฟ_ง วิเคราะหรBวมกันถึงประโยชน

Storytelling

ของนิทาน ลักษณะของนิทาน องคประกอบในนิทานหรือ

-plot

เรื่องเลBา ผูPเรียนแบBงกลุBมเลือกนิทาน และฝ]กแยกประเภท

-character

เขียนวิเคราะหองคประกอบในนิทานและนําเสนอหนPาชั้น

-theme

เรียน (เตรียมเลือกนิทานมาลBวงหนPา)

-style

-ผูPสอนสาธิต บรรยาย ยกตัวอยBาง ใหPผูPเรียนศึกษาเทคนิค

-tone

การเลBานิทาน การใชPสื่อตBางๆประกอบการเลBานิทาน การ

-setting

เตรียมตัวกBอนเลBานิทาน และการเตรียมกิจกรรมตอนทPาย

Materials for storytelling

หลังเลBานิทาน การทํากิจกรรมตBางๆใหPเด็กมีสBวนรBวมและ

Activities for storytelling

เรียนรูPในการเลBานิทาน
-ผูPสอนซักถาม ผูPเรียนวิเคราะห และสรุปการเรียนรูP
รBวมกัน
-ผูPเรียนแบBงกลุBม กลุBมละ 5 คน เลือกนิทานที่ชอบ มาเลBา
ใหPฟ_งหนPาชั้นเรียนพรPอมมีสื่อประกอบการเลBานิทาน โดย
จับฉลากประเภทของเรื่องเลBาที่กําหนดใหPไดPแกB
fairytales, aesop’s fables, folk tales, storybooks,
picture books, wordless picture books
-ผูPสอนและผูPเรียนแตBละกลุBมรBวมกันสังเกตและฟ_งการเลBา
นิทานและใหPfeedback เพื่อการปรับปรุงในครั้งตBอไป

11-13

บทที่ 6 Writing a lesson

9

-ใหPผูPเรียนศึกษาจากเอกสารเสริมที่ไดPรับคือ “Action

plan

Plan for Teachers” A Guide to Teaching English

-Teaching literature to

by Callum Robertson and Richard Acklam,2000.

children

-ผูPสอนนําเสนอตัวอยBางแผนการสอนที่หลากหลายในการ

-Preparing to teach

ใชPวรรณกรรมสําหรับเด็กเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ

-What is a lesson plan?

-แบBงกลุBมผูPเรียนกลุBมละ4คน เลือกวรรณกรรมสําหรับเด็ก

-lesson planning : Steps

ที่สนใจกลุBมละ 1 เรื่อง (ไมBซ้ํากัน)ระดมความคิดเลือกใชP

for planning a lesson

วิธีการสอนและสื่อการสอนตามที่ตกลงกัน เขียนแผนการ

14

plan

สอนสBง แลPวทดลองสอนกลุBมละ20-30 นาที

-developing materials

-ผูPเรียนแตBละกลุBมสังเกตการสอนของเพื่อนๆกลุBมอื่นดPวย

-sequencing activities

Observation checklist แ ล ะ ใ หP feedbackรB ว ม กั น

-reflections on lesson

ผูPสอนใหPfeedbackทุกกลุBม จากนั้นใหPแตBละกลุBมคิดและ

plan

ปรับแผนการสอนที่ทํามา ถPาไดPสอนใหมBจะปรับเปลี่ย น

-10 points to consider

แผนการสอนเดิ ม อยB า งไร เขี ย นสB ง และบอกการสอนที่

when writing the plan

ปรับเปลี่ยน

วิทยากรบรรยายเชิง

3

-สB ง จดหมายเชิ ญ วิ ท ยากรจากคณบดี ค ณะครุ ศ าสตร

ปฏิบัติการ หัวขPอ “การจัด

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตตั้งแตBตPนเทอม(ถPาเปYนไปไดP)

กิจกรรมภาษาอังกฤษโดยใชP

-power point presentation เรื่ อ ง การจั ด กิ จ กรรม

วรรณกรรมสําหรับเด็ก”

ภาษาอั ง กฤษโดยใชP ว รรณกรรมสํ า หรั บ เด็ ก และการ
ออกแบบกิ จ กรรม การวางแผนแผนการจั ด กิ จ กรรม
ภาษาอังกฤษโดยใชPวรรณกรรมสําหรับเด็กรายปL รายภาค
เรียน และรายกิจกรรม หลักการใชPสื่อการสอนและการ
เลือกใชPสื่อการสอน พรPอมทั้งตัวอยBางการจัดกิจกรรม
และแหลBงขPอมูลการจัดทําสื่อการสอนสําหรับเด็ก
-แบB ง กลุB ม ผูP เรีย นนั่ งเปY น กลุB ม เลื อกนิ ท านกลุBม ละ1เรื่อ ง
แจกวัสดุแตBละกลุBมในการนําไปผลิตสื่อที่แตกตBางกัน ใหP
สมาชิกในกลุBมทุกกลุBม ระดมสมองนําวัส ดุที่มีอยูBไปใชPใน
การจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษโดยใชPวรรณกรรมสําหรับเด็ก
ที่เลือกไวP แตBละกลุBมประดิษฐสื่อประกอบการจัดกิจกรรม
สอนและนําเสนอหนPาชั้นเรียนทีละกลุBม ทุกคนในกลุBมมี
สBวนรBวมในการนําเสนองาน กลุBมที่ไมBไดPนําเสนอฟ_งและใหP
feedbackเมื่ อกลุBม เพื่ อนนํ าเสนอเสร็ จ เพื่ อแลกเปลี่ ย น
เรียนรูPจากการนําเสนองานกลุBมรBวมกัน
-สรุปการเรียนรูPรBวมกัน และสุดทPายโหวดคะแนนเสียงใหP
กลุBม ที่มีผลงานการผลิตสื่อดีเดBน พรPอมทั้งใหPรางวัลเปY น

หนังสือนิทานสําหรับเด็กภาษาอังกฤษ
-ผูP เรี ย นเขี ย นสรุ ป ความรูP ประโยชนที่ ไ ดP รั บ และการ
นําไปใชPจากการทํากิจกรรมในครั้งนี้
15

Teaching Project

3

- นํ าเสนอแผนการดํ าเนิ น การจั ดกิจ กรรมและแผนการ
สอนในการทํ า โครงงาน “โครงการป_ น สุ ข ...สูB บP า น
ราชาวดี”เพื่อเตรียมนําไปปฏิบัติในสถานการณจริง
(อาจมี การเปลี่ ย นแปลงสถานที่ จั ดกิ จกรรมทั้ งนี้ ตPองมา
จากขPอตกลงของผูPเรียนและความเหมาะสม)

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู%
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู%

วิธีการประเมิน

สัปดาห1ทปี่ ระเมิน สัดส.วนของการ
ประเมินผล

1.การมีสBวนรBวมใน ขPอ 1: 1) 4) 5)

-การเขPาชั้นเรียนอยBาง

ชั้นเรียน ความ

ขPอ 3: 1) 2)

สม่ําเสมอ ตรงตBอเวลา

รับผิดชอบในการ

ขPอ 4: 1) 2) 3)

เรียกขานชื่อทุกครั้งที่เขPา

เขPาชั้นเรียน การมี 4)
วินัยตBอตนเอง

ขPอ 5: 1)

1-15

5%

8-9

15%

เรียน
-การมีสBวนรBวมในการทํา
กิจกรรมในกลุBมและในชั้น
เรียน
-การสBงงานตรงเวลา

2. ทดสอบความรูP

ขPอ 2: 1) 2) 4)

-เลือกนิทานภาษาอังกฤษ

เรื่ององคประกอบ

1 เรื่อง เขียนวิเคราะห

ของวรรณกรรม

แยกองคประกอบตBางๆ

(Elements of

ของนิทานไดPถูกตPอง

Storytelling)

3.กิจกรรมเลBา

ขPอ 1: 1) 2)3)4) - การทํางานเปYนกลุBม มี

10

นิทาน

ขPอ 2: 1) 2)

การวางแผนงานและ

(นั กศึ กษ าเลื อ ก

ภาษาอังกฤษ

ขPอ 3: 1) 2)

รBวมมือกันในกลุBม

เรื่ อ งที่ จ ะเลB า เอง

พรPอมสBงเอกสาร

ขPอ 4: 1) 2) 3)

-ประเมินผลการเลBานิทาน ตามประเภทของ

4)

ตามเกณฑการใหPคะแนน นิทานที่กําหนด)

ขPอ 5: 1) 2)3)

(rubric scoring)

10%

ขPอ 6: 1)
4. กิจกรรมฝ]ก

ขPอ 1: 1) 2) 3)

-การเขียนแผนการสอน

ปฏิบัติการสอน

4) 5)

-การฝ] ก ปฏิ บั ติ ก ารสอน

ภาษาอังกฤษโดย

ขPอ 2: 1) 2) 3)

ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ โด ย ใชP

ใชPวรรณกรรม

4)

วรรณกรรมสําหรับเด็ก

สําหรับเด็กและสBง ขPอ 3: 1) 2)3)

ประเมินตามเกณฑการใหP

แผนการสอน

คะแนน(rubric scoring)

4)

11-13

20%

5-7

10%

ขPอ 4: 1) 2) 3)
4)
ขPอ 5: 1) 2)3)
ขPอ 6: 1) 2)
5. รายงานเดี่ยว

ขPอ 1: 1) 5)

-ป ร ะ เมิ น ผ ล งา น ต า ม

คPนควPาเกี่ยวกับ

ขPอ 2: 1)

เก ณ ฑ ก า รใหP ค ะ แ น น

rhymes, nursery ขPอ 3: 1) 3)
rhymes, poem,

ขPอ 4: 1

lullabies

ขPอ 5: 1) 2)

เขียนสBงและ
ออกแบบรูปเลBม
ตามความคิด
สรPางสรรค

(rubric scoring)

5. โครงงานปลาย

ขPอ 1: 1) 2) 3)

-การฝ] ก ปฏิ บั ติ ก ารสอน

ภาคเรียน

4) 5)

แบบบูร ณาการความรูPใน

Teaching

ขPอ 2: 1) 2) 3)

สถานการณจริง ประเมิน

Project

4)

จากผลงานตามเกณฑการ

ขPอ 3: 1) 2)3)

ใ หP ค ะ แ น น (rubric

4)

scoring)

15

20%

ขPอ 4: 1) 2) 3)
4)
ขPอ 5: 1) 2)3)
ขPอ 6: 1) 2)3)4)

รายละเอียดการประเมินผลกิจกรรมระหว.างการเรียนการสอนแสดงในเชิง Rubric Scoring ดังนี้
1. เกณฑ1การให%คะแนนกิจกรรมเล.านิทาน (10%)
เกณฑ1การให%

4 ดีมาก

3 ดี

2 พอใช%

คะแนน

1 ต%องการการ
ปรับปรุง

1.การมีส.วนร.วม มีความตั้งใจ

มีความตั้งใจใน

และเตรียมพร%อม ตลอดการทํางาน การทํางานกลุ.ม

มีความตั้งใจอยู.

พบความตั้งใจใน

บ%างในการ

การทํางานกลุ.ม

ในการทํางาน

และการนําเสนอ ทํางานกลุ.มและ

และการนําเสนอ

กลุ.มและการ

ผลงานกลุ.ม

ผลงานกลุ.มน%อย

นําเสนอผลงาน

การนําเสนอ
ผลงานกลุ.ม

กลุ.ม
2.การแสดงออก

ถ.ายทอด

ถ.ายทอด

ถ.ายทอด

ถ.ายทอด

ในการเล.านิทาน ความรู%สึกของตัว ความรู%สึกของตัว ความรู%สึกของตัว ความรู%สึกของตัว
ละครตาม

ละครตาม

ละครตาม

ละครตาม

บทบาท

บทบาท

บทบาท

บทบาท

สถานการณ1และ

สถานการณ1และ

สถานการณ1และ

สถานการณ1และ

แรงเสริมได%อย.าง แรงเสริมได%ดีและ แรงเสริมได%ใน

แรงเสริมได%อย.าง

ดีเยี่ยมและ

ไม.เต็มที่

น.าสนใจ

น.าสนใจมาก

ระดับพอใช%และ
น.าสนใจบ%าง

3.การวางแผน

เปfาประสงค1ของ เปfาประสงค1ของ เปfาประสงค1ของ เปfาประสงค1ของ

งาน

การทํางานบรรลุ การทํางาน

การทํางาน

การทํางานยังไม.

และมี

เปOนไปด%วยดีและ ค.อนข%างดี แต.ยัง ดี และยังไม.พบ

ประสิทธิภาพใน

มีประสิทธิภาพ

ไม.เกิด

งานที่มี

การทํางานดี

ในการทํางานดี

ประสิทธิภาพใน

ประสิทธิภาพ

เยี่ยม

เนื้องานมาก
เท.าที่ควร

4.การใช%ภาษา

การใช%ภาษา

การใช%ภาษา

การใช%ภาษา

การใช%ภาษา

ท.าทาง ได%แก.

ท.าทางถูกต%อง

ท.าทางดี

ท.าทางเปOนที่น.า

ท.าทางอย.างไม.

เสียง ท.าทาง

ชัดเจนดีมาก เล.า น.าชื่นชม มี

พอใจ มีความ

ค.อยมั่นใจ

สายตา สื่อ

เรื่องได%ชวน

อุปกรณ1ประกอบ ติดตามมาก น.า
ฉาก

ความสามารถใน มั่นใจบ%าง การ
การแสดง เล.า

การออกเสียงยัง

ออกเสียงถูกต%อง ไม.ถูกต%อง

ประทับใจ ทําให% เรื่องได%ชวน

บ%าง น้ําเสียงน.า

น้ําเสียงไม.

ผู%ชมเข%าถึง

ฟTงชวนติดตาม

น.าสนใจ

บทบาทตัวละคร การออกเสียง

เปOนบางครั้ง

ไม.มีสื่ออุปกรณ1

การออกเสียง

ถูกต%อง น้ําเสียง

สื่ออุปกรณ1

ประกอบฉาก

ถูกต%อง น้ําเสียง

น.าฟTง สื่อ

ประกอบฉากดี

น.าฟTงน.าสนใจ

อุปกรณ1ประกอบ พอใช%

ติดตาม

มากชวนติดตาม ฉากดี น.าสนใจ
สื่ออุปกรณ1
ประกอบฉากดี
เยี่ยม น.าสนใจ
มาก

5.ความคิด

การถ.ายทอด

การถ.ายทอด

การถ.ายทอด

พบการถ.ายทอด

สร%างสรรค1

ความคิด

ความคิด

ความคิด

ความคิด

สร%างสรรค1ดีเยี่ยม สร%างสรรค1ดี งาน สร%างสรรค1

สร%างสรรค1น%อย

ทําให%งานแสดงดู เล.าและแสดง

ไม.เกิดการกระตุ%น

มีพลังแห.ง

เปOนที่น.าฟTงน.า

ความคิด

ชม

ค.อนข%างดี

ผู%ชมให%ติดตาม

สร%างสรรค1

2. เกณฑ1การประเมิน กิจกรรมฝMกปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษโดยใช%วรรณกรรมสําหรับเด็กและส.ง
แผนการสอน (20%)
2.1 เกณฑ1การประเมิน กิจกรรมฝMกปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษโดยใช%วรรณกรรมสําหรับเด็ก (15%)
เกณฑ1การให%คะแนน /

3

2

1

หัวข%อที่ประเมิน
1. การสอน

ไม.มองและไม.ใช%บทพูด

อ.านบทพูด 50%

อ.านจากบทพูด 100%

2. การใช%ภาษา

ถูกต%องเข%าใจอย.าง

ค.อนข%างเข%าใจและ

ไม.เข%าใจและไม.พบ

ชัดเจน

ค.อนข%างชัดเจน

ความชัดเจน

ปานกลาง

น%อย

ค.อนข%างชัดเจน มี

ไม.มีขั้นตอน พอเข%าใจ

3. ความคล.องแคล.วใน ระดับดี
การสื่อสาร
4. กระบวนการสอน

ชัดเจนและมีขั้นตอน

การจัดกิจกรรมดีมาก มี ขั้นตอนการจัดกิจกรรม และไม.มีการอธิบาย
การวัดและประเมินผล

และมีการอธิบาย

รายละเอียดประกอบ

มีการอธิบาย

รายละเอียดอยู.บ%าง

ผู%เรียนไม.มีส.วนร.วมใน

รายละเอียดอย.างดี

ผู%เรียนมีส.วนร.วมในการ การเรียนการสอน

ผู%เรียนมีส.วนร.วมในการ เรียนการสอน
เรียนการสอนอย.างดี

5. สื่อ อุปกรณ1การสอน ระดับดี น.าสนใจมาก

ปานกลาง น.าสนใจ

ไม.พบ น.าสนใจน%อย

และความคิดสร%างสรรค1 แสดงออกถึงความคิด

ไม.ได%แสดงออกถึง

ไม.ได%แสดงออกถึง

ในการนําเสนอ

ความคิดสร%างสรรค1มาก ความคิดสร%างสรรค1

สร%างสรรค1มาก

เท.าที่ควร

2.2 เกณฑ1การประเมินผลงานเขียนแผนการสอน ( 5%)
เกณฑ1การให%

3 ดีมาก

2 ดี

1 พอใช%

คะแนน

0 ต%องการการ
ปรับปรุง

1.การปฏิบัติตาม

ปฏิบัติตามรูปแบบ ปฏิบัติตามรูปแบบ ปฏิบัติตามรูปแบบ ไม.ปฏิบัติตาม

รูปแบบการเขียน

การเขียนแผนการ การเขียนแผนการ การเขียนแผนการ รูปแบบการเขียน

แผนการสอน

สอนทั้งหมดทุก

สอนเกือบจะครบ

ส.วน

ทุกส.วน

2.วัตถุประสงค1ใน วัตถุประสงค1ใน
การสอน

วัตถุประสงค1ใน

การสอนครบถ%วน การสอนชัดเจน

สอนเพียงบางส.วน แผนการสอน
บอกวัตถุประสงค1

ไม.บอก

ในการสอนบ%าง

วัตถุประสงค1ใน

อย.างละเอียด

การสอน

3.เนื้อหา กิจกรรม พบความสัมพันธ1

พบความสัมพันธ1

พบความสัมพันธ1

ไม.พบความสัม

กับสื่อและวิธีการ

กับหัวข%อทุกส.วน

กับหัวข%อเกือบตรง กับหัวข%อบางส.วน พันธ1กับหัวข%อเลย

สอน

และมีความชัดเจน ประเด็นทุกส.วน

4.ไวยากรณ1

เขียนประโยคด%วย เขียนประโยคด%วย เขียนประโยคด%วย ประโยคที่เขียนไม.

ภาษาอังกฤษที่ใช%

ไวยากรณ1ที่

ไวยากรณ1ที่

ไวยากรณ1ที่

พบความถูกต%อง

สอน

ถูกต%องดีเยี่ยม

ถูกต%องเกือบครบ

ถูกต%องเพียง

ทางไวยากรณ1เลย

ทั้งหมด

บางส.วน

5.การใช%ภาษา

เข%าใจภาษาจาก

เข%าใจภาษาจาก

เข%าใจภาษาจาก

ไม.สามารถเข%าใจ

ถ.ายทอดอย.าง

งานเขียนได%อย.าง

งานเขียนได%เกือบ

งานเขียนได%เพียง

ภาษาจากงาน

เข%าใจ

ดีเยี่ยมและชัดเจน ทั้งหมด

บางส.วน

เขียนได%เลย

3. เกณฑ1การให%คะแนนการทําโครงงาน (20%)
ผู%เรียนจะประเมินงานจากงานกลุ.มอื่นในการทําโครงงาน โดยใช%เกณฑ1การให%คะแนน ดังต.อไปนี้
เกณฑ1การให%

ค.าคะแนน

ค.าคะแนน

ค.าคะแนน

ค.าคะแนน

ค.าคะแนน

5

4

3

2

1

คะแนน/
เปfาหมาย

สามารถนํา

สามารถนํา

สามารถนํา

สามารถนํา

ทักษะการ

สามารถนํา

สอน

ความรู%ที่เรียน ความรู%ที่เรียน ความรู%ที่เรียน ความรู%ที่เรียน ความรู%ที่เรียน
ไปใช%สอนและ ไปใช%สอนและ ไปใช%สอนและ ไปใช%สอนและ ไปใช%สอนและ
จัดกิจกรรม

จัดกิจกรรม

จัดกิจกรรม

จัดกิจกรรม

จัดกิจกรรม

การเรียนรู%ได%

การเรียนรู%ได%

การเรียนรู%ได%

การเรียนรู%ได%

การเรียนรู%ได%

อย.างดีมากมี

อย.างดี มี

ดีพอใช%

บ%าง

มีความ

ความ

ผู%เรียนมีส.วน

หลากหลาย

คล.องแคล.ว

กิจกรรม สื่อ

กิจกรรม สื่อ

หลากหลายมี หลากหลาย

ร.วมในการ

ความชํานาญ คล.องแคล.ว

เรียนรู%

ไม. อย.างไม.

คล.องแคล.วมี ผู%เรียนมีส.วน
ประสิทธิภาพ ร.วมในการ
ผู%เรียนมีส.วน

เรียนรู%อย.างดี

ร.วมในการ
เรียนรู%อย.างดี
มาก
กิจกรรม

กิจกรรม สื่อ

อุปกรณ1 สื่อ

และอุปกรณ1มี และอุปกรณ1มี และอุปกรณ1มี และอุปกรณ1มี และอุปกรณ1มี
รูปแบบที่

กิจกรรม สื่อ
รูปแบบที่

กิจกรรม สื่อ
รูปแบบที่

รูปแบบที่

รูปแบบที่ไม.

น.าสนใจอย.าง น.าสนใจมาก

น.าสนใจ

น.าสนใจบ%าง

ค.อยน.า

มาก มีความ

พอสมควร มี

ยังมีความ

น.าสนใจ ขาด

มีความ

หลากหลาย

ความ

หลากหลาย

ความ

เหมาะสมกับ

หลากหลาย

น%อย

หลากหลาย

ผู%เรียน

บ%าง
มีความ

ขาดความ

ความร.วมมือ มีความ

หลากหลาย

มีความ

มีความ

และการแก%ไข ร.วมมือในการ ร.วมมือในการ ร.วมมือในการ ร.วมมือในการ ร.วมมือในการ
ปTญหาในการ ทํางานและ

ทํางานและ

ทํางานและ

ทํางานและ

ทํางานและ

ปฏิบัติงาน

ปฏิบัติการ

ปฏิบัติการ

ปฏิบัติการ

ปฏิบัติการ

ปฏิบัติการ

เปOนทีมอย.าง

เปOนทีมอย.าง

เปOนทีม

เปOนทีมบ%าง มี เปOนทีม ขาด

เข%มแข็ง ดี

ดี แสดงความ พอสมควร

เยี่ยม แสดง

รับผิดชอบ

ความ

มากต.อตนเอง รับผิดชอบต.อ ตนเองและ

รับผิดชอบ

และส.วนรวม ตนเองและ

ส.วนรวมบ%าง

อย.างมากต.อ

สามารถแก%ไข ส.วนรวม

สามารถแก%ไข ไม.สามารถ

ตนเองและ

ปTญหาในการ สามารถแก%ไข ปTญหาในการ แก%ไขปTญหา

ส.วนรวม

ปฏิบัติงานได% ปTญหาในการ ปฏิบัติงานได% ในการ

แสดงความ

ความ

ความ

รับผิดชอบต.อ รับผิดชอบต.อ
ตนเองและ
ส.วนรวม

ปฏิบัติงานได% บ%าง

ปฏิบัติงานได%

แสดง

แสดง

แสดง

ไม.พบ

พฤติกรรมที่

พฤติกรรมที่

พฤติกรรมที่

พฤติกรรมที่

สามารถแก%ไข ดี
ปTญหาในการ
ปฏิบัติงานได%
อย.างดี
จิตสํานึก

แสดง

ความเปOนครูดี พฤติกรรมที่

เปOนตัวอย.างที่ เปOนตัวอย.างที่ เปOนตัวอย.างที่ เปOนตัวอย.างที่ เปOนตัวอย.างที่
ดีกับนักเรียน

ดีกับนักเรียน

ดีกับนักเรียน

ดีกับนักเรียน

ดีกับนักเรียน

มีความเอาใจ มีความเอาใจ มีความเอาใจ มีความเอาใจ ขาดความเอา
ใส. มีความ

ใส. มีความ

ใส. มีความ

ใส. มีความ

ใจใส. และ

ตั้งใจในการ

ตั้งใจในการ

ตั้งใจในการ

ตั้งใจในการ

ความตั้งใจใน

สอนอย.าง

สอน

สอน

สอนอยู.บ%าง

การสอน

เต็มที่

ตั้งใจสอนดี

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
เอกสารChildren’s Literature , “Action Plan for Teachers” A Guide to Teaching English
by Callum Robertson and Richard Acklam,2000.
2. เอกสารและข%อมูลสําคัญ
ไมBมี
3. เอกสารและข%อมูลแนะนํา
• เอกสารตํารา
Pickering, James H. & Hoeper, Jeffrey D. (1997). Literature. Fifth Edition. Prentice-Hall.
Russell, D. L. (2009). Literature for children: a short introduction (6th edition). Boston:
Pearson.
Hunt, P. (2001). Children’s literature. Oxford: Blackwell.
Lukens, R. J. (2003). A critical handbook of children’s literature. Boston: Pearson.
Nodelman, P. & Reimer, M. (2003). The pleasures of children's literature. Boston:
Pearson.
Tomlinson, C. M. & Lynch-Brown C. (2005). Essentials of children’s literature. Boston:
Pearson.
ฉวีวรรณ คูหาภินันทน. วรรณกรรมสําหรับเด็ก. สํานักพิมพศิลปาบรรณาคาร. กรุงเทพฯ 2545.
ทิศนา แขมมณี และคณะ. กระบวนการเรียนรู% ความหมาย แนวทางการพัฒนา และปTญหาข%องใจ.
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ. 2545.
นัญ เจริญพันธุศิริกุล. วรรณคดีสําหรับเด็ก. สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง. 2555.
วิจารณ พานิช. การสร%างการเรียนรู%สู.ศตวรรษที่21. มูลนิธิสยามกัมมาจล. 2557.

Resources on the Internet:
http://www2.nkfust.edu.tw/~emchen/CLit/Intro_def.htm
http://nattayaboon.blogspot.com/
http://www.oknation.net/blog/moonandsun/2009/07/01/entry-1
ถ5050 วรรณกรรมที่เยาวชนควรไดPอBาน
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ1การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ประเมินจากแนวคิดและความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตBอการเรียน
การสอน โดย
- การสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรูPระหวBางผูPสอนกับผูPเรียนและผูPเรียนกับผูPเรียน
- แบบประเมินผูPสอนและแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ1การประเมินการสอน
ในการเก็บขPอมูลเพื่อประเมินการสอน ดําเนินการดังนี้
- ผลงานของนักศึกษา
- ผลการประเมินการสอนของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
นําผลที่ไดPจากการประเมิน มาปรับปรุงการสอนและหาขPอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการเรียนการ
สอนโดยจัดกิจกรรม
-

จัดวิพากษแนวการสอนโดยอาจารยผูPสอนและกรรมการบริหารหลักสูตรภาษาอังกฤษ

-

การรับฟ_งขPอมูลสะทPอนกลับจากผูPเรียน

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขPอตามที่คาดหวังจากการเรียนรูPรายวิชา โดยการตรวจผลงาน
กลุBมผูPเรียน ระหวBางกระบวนการเรียนการสอนรายวิชา
- ตั้งคณะกรรมการประจําสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูPตามที่กําหนดในรายวิชา
คะแนนและเกณฑการตัดสินผลการเรียน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

นําขPอมูลที่ไดPPจากการประเมินจากขPอ 1 และ 2 มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาดังนี้
- ปรับปรุงแผนการสอนทุกปLการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเรียนการสอน
สรุปการดําเนินงานในรายวิชาในแตBละภาคการศึกษา สBงคณะครุศาสตร

