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หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1094704

การเขียนเชิงสรางสรรคเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
Creative Writing for Teaching English

2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
การประถมศึกษา หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาเอกเลือก
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
สรพล จิระสวัสดิ์
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2560 ชั้นปที่ 4 รหัส 2557
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หอง 11704
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
1 ธันวาคม 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษาสามารถเขียนความเรียงภาษาอังกฤษ เพื่อใชเปนสื่อการสอน สามารถตั้ง
จุดประสงคการเรียนรู และสอดแทรกเนื้อหาตางๆ เชน คําศัพท ไวยากรณ การใชภาษา (functions)
และเนื้อหาอื่นๆ เชนวัฒนธรรมของเจาของภาษา คุณธรรม จริยธรรมเขาไปในความเรียง ตลอดจน
สรางแบบฝกหัดที่มีความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นเพื่อวัดและประเมินผลสื่อการสอนดังกลาวได
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุงเนื้อหาใหมีความทันสมัย สอดคลองกับสถานการณและความตองการของนักศึกษา
ครุศาสตรที่จําเปนตองนําความรูและทักษะไปปรับใชในอนาคต โดยเนนความถูกตองเที่ยงตรงของ
เนื้อหาและความมีจริยธรรมทางดานวิชาการ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาลักษณะการเขียนประเภทความเรียงสั้นๆ บทกลอนงายๆ การเขียนบรรยาย คําแนะนํา
และฝกการเขียนเพื่อการสรางสรรคผลงานเขียนดวยตนเองและนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ
Study features of short compositions, easy poems, descriptions and
introductions. Practice writing to create texts to be used in teaching activities.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก

สอนเสริม

ปฏิบัต/ิ งาน

การศึกษาดวยตนเอง

ภาคสนาม/การ
ฝกงาน
บรรยาย 45 ชั่วโมงตอ สอนเสริมตามความ
ภาคการศึกษา

ตองการของนักศึกษา
เฉพาะราย

-

ศึกษาดวยตนเอง 6
ชั่วโมงตอสัปดาห
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3. จํ า นวนชั่ วโมงต อ สั ปดาห ที่อ าจารยใ หคํา ปรึ กษาและแนะนํา ทางวิ ชาการแกนั กศึก ษาเป น
รายบุคคล
- ผูสอนจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือเปนกลุมตามความตองการ 3 ชั่วโมงตอสัปดาห ณ
สํานักงานหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ
- ผูสอนใหคําปรึกษาผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส และระบบสงขอความอิเล็กทรอนิกส

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1) แสดงออกซึ่งพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2) มีคุณธรรมจริยธรรมที่เสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน
3) มีความกลาหาญทางจริยธรรมกลาแสดงออกในสิ่งที่เหมาะสมดวยความเขาใจในผูอื่น เขาใจ
โลกและมีจิตสาธารณะ
4) มีความเสียสละ และเปนแบบอยางที่ดี
5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
6) สามารถจัดการและแกปญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูเชิงสัมพัทธโดย
ใชดุลยพินิจทางคานิยม ความรูสึกของผูอื่น และประโยชนของสังคมสวนรวม
1.2 วิธีการสอน
1) บรรยายพรอมสื่อแผนภาพและวิดีทัศน
2) มอบหมายโครงงานยอยกลุม
1.3 วิธีการประเมินผล
1) สังเกตพฤติกรรมในการเขาเรียน การตรงตอเวลา การแตงกาย การมีสวนรวมในการสนทนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
2) สังเกตพฤติกรรมในการทํางานกลุม วามีความรับผิดชอบ สามารถทํางานที่ไดรับมอบหมาย
ดวยตนเองหรือพรอมผูอื่น
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3) ประเมินผลจากโครงงานทีส่ ง วาไมมีการละเมิดผลงานของผูอื่น หรือมีการอางอิงที่มาอยาง
ถูกตองตลอดจนสามารถสงงานไดตามกําหนด
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองพัฒนา
1) มีความรอบรูในดานความรูทั่วไป วิชาชีพครู และวิชาเอกประถมศึกษาอยางกวางขวาง
ลึกซึ้ง และเปนระบบ
2) มีความตระหนักรูหลักการและทฤษฎีในองคความรูที่เกี่ยวของอยางบูรณาการ ทั้งการบูรณา
การขามศาสตร และบูรณาการกับโลกแหงความเปนจริง
3) มีความเขาใจความกาวหนาของความรูเฉพาะดานในสาขาวิชาที่จะสอนอยางลึกซึ้ง
ตระหนักถึงความสําคัญของงานวิจัยและการวิจัยในการตอยอดความรู
4) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห และประเมินคาองคความรู และสามารถ
นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอยางมีประสิทธิภาพ
2.2 วิธีการสอน
1) ศึกษาดวยตนเองจากเอกสารและตํารา
2) บรรยายพรอมสื่อแผนภาพและวิดีทัศน
3) อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
4) มอบหมายโครงงานโดยเนนการบูรณาการความรูและการใชเทคโนโลยี
5) นําเสนอผลงาน โดยใชสื่อเทคโนโลยี
2.3 วิธีการประเมินผล
1) ตรวจประเมินแบบฝกหัด ทั้งการประเมินดวยตัวเอง ดวยผูรวมเรียนอื่นและโดยอาจารย
ผูสอน
2) ตรวจประเมินโครงงาน
3) ตรวจประเมินผลสอบปลายภาค
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
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1) สามารถคิดคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจ และประเมินขอมูลสารสนเทศและแนวคิด
จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย เพื่อใชในการปฏิบัติงาน การวินิจฉัย แกปญหา และทําการ
วิจัยเพื่อพัฒนางานและพัฒนาองคความรูไดดวยตนเอง
2) สามารถคิดแกปญหาที่มีความสลับซับซอน เสนอทางออก และนําไปสูการแกไขไดอยาง
สรางสรรค โดยคํานึงถึงความรูทางภาคทฤษฎี ประสบการณภาคปฏิบัติ และผลกระทบจาก
การตัดสินใจ
3) มีความเปนผูนําทางปญญาในการคิดพัฒนางานอยางสรางสรรค มีวิสัยทัศน และการพัฒนา
ศาสตรทางครุศาสตร รวมทั้งการพัฒนาทางวิชาชีพอยางมีนวัตกรรม
4) การคิดวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา และนําความรูเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และ
หลักการที่เกี่ยวของในศาสตรสาขาวิชาประถมศึกษาไปใชในการจัดการเรียนรู แกปญหา
การพัฒนาผูเรียน และการวิจัยตอยอดองคความรู มีความเปนผูนําในการปฏิบัติงานอยาง
มีวิสัยทัศนในการพัฒนาการระดับประถมศึกษา
3.2 วิธีการสอน
1) ศึกษาดวยตนเองจากเอกสารและตํารา
2) บรรยายพรอมสื่อแผนภาพและวิดีทัศน
3) อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
4) มอบหมายโครงงานโดยเนนการบูรณาการความรูและการใชเทคโนโลยี
5) นําเสนอผลงาน โดยใชสื่อเทคโนโลยี
3.3 วิธีการประเมินผล
1) ตรวจประเมินโครงงาน
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
1) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของตนเองและผูอื่นใน
การทํางานและการอยูรวมกันอยางเปนกัลยาณมิตร และในการเรียนรูพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพอยางตอเนื่อง
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2) มีความเอาใจใสชวยเหลือและเอื้อตอการแกปญหาในกลุมและระหวางกลุมไดอยาง
สรางสรรค
3) มีภาวะผูนําและผูตามที่ดี มีความสัมพันธที่ดีกับผูเรียน และมีความรับผิดชอบตอสวนรวมทั้ง
ดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
4) มีความไวในการรับรูความรูสึกของผูอื่น มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณและสังคม
เอาใจใสในการรับฟง และพัฒนาความสัมพันธระหวางบุคคลอยางมีความรับผิดชอบ
4.2 วิธีการสอน
1) ศึกษาดวยตนเองจากเอกสารและตํารา
2) บรรยายพรอมสื่อแผนภาพและวิดีทัศน
3) อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
4) มอบหมายโครงงานโดยเนนการบูรณาการความรูและการใชเทคโนโลยี
5) นําเสนอผลงาน โดยใชสื่อเทคโนโลยี
4.3 วิธีการประเมินผล
1) ตรวจประเมินโครงงาน
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
1) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศและสถิติ
เพื่อการวิจัย เพื่อการสื่อสาร การเรียนรู การเก็บรวบรวมขอมูลและนําเสนอขอมูล และ
การแกปญหาในการดํารงชีวิตและการจัดการเรียนการสอนอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
2) ตระหนักถึงคุณคาของการใชภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และสถิติการวิจัย
เพื่อการสื่อสาร การเรียนรู การเก็บรวบรวมขอมูลและนําเสนอขอมูลและการแกปญหาใน
การดํารงชีวิตและการจัดการเรียนการสอน
3) สามารถใชภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และสถิติเพื่อการวิจัยเพื่อการสื่อสาร
การเรียนรู การเก็บรวบรวมและการนําเสนอขอมูล และการแกไขปญหาในการดํารงชีวิตและ
การจัดการเรียนการสอนอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
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4) สามารถบูรณาการขอมูลเพื่อการสื่อสารอยางเปนระบบดวยสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.2 วิธีการสอน
1) ศึกษาดวยตนเองจากเอกสารและตํารา
2) บรรยายพรอมสื่อแผนภาพและวิดีทัศน
3) อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
4) มอบหมายโครงงานโดยเนนการบูรณาการความรูและการใชเทคโนโลยี
5) นําเสนอผลงาน โดยใชสื่อเทคโนโลยี
5.3 วิธีการประเมินผล
1) ตรวจประเมินโครงงาน
2) ตรวจประเมินการนําเสนอโครงงาน
6. ทักษะพิสัย
6.1 ทักษะพิสัยที่ตองพัฒนา
1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เปนทางการ
(Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไมเปนทางการ (Informal)
อยางสรางสรรค
2) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่หลากหลาย ทั้งผูเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษ ผูเรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผูเรียนที่มีความตองการพิเศษอยางมีนวัตกรรม
3) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูในวิชาเอกการประถมศึกษาที่จะสอนอยางบูรณา
การ
6.2 วิธีการสอน
1) ศึกษาดวยตนเองจากเอกสารและตํารา
2) บรรยายพรอมสื่อแผนภาพและวิดีทัศน
3) อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

(10)

4) มอบหมายโครงงานโดยเนนการบูรณาการความรูและการใชเทคโนโลยี
5) นําเสนอผลงาน โดยใชสื่อเทคโนโลยี
6.3 วิธีการประเมินผล
1) ตรวจประเมินโครงงาน
2) ตรวจประเมินการนําเสนอโครงงาน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห
ที่
(ชม.)

หัวขอ/
รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบ
งาน

กิจกรรมการเรียนการสอน:
1. ผูสอนชี้แจงคําอธิบายรายวิชา
จุดมุงหมาย แนวการสอน
ขอกําหนดตาง ๆ การวัดผล และ
การประกันคุณภาพ
2. ผูสอนใหคําจํากัดความและ
คุณลักษณะของหนังสือภาพ
3. อภิปรายกลุม
4. นักศึกษาทําแบบฝกหัด
2
บทที่ 2 หนังสือ กิจกรรมการเรียนการสอน:
(3 ชม.) ภาพที่ไมมโี ครง 1.ผูสอนบรรยายเรื่องหนังสือภาพ
เรื่องเพื่อสอน ที่ไมมีโครงเรื่องเพื่อสอนตัวอักษร
ตัวอักษร
2. อภิปรายกลุม
3. นักศึกษาทําแบบฝกหัด
1
ปฐมนิเทศ
(3 ชม.) บทที่ 1 คํา
จํากัดความและ
คุณลักษณะของ
หนังสือภาพ

3
บทที่ 3 หนังสือ
(3 ชม.) ภาพเพือ่ สอน
ตัวเลขและการ
นับ

กิจกรรมการเรียนการสอน:
1.ผูสอนบรรยายเรื่องหนังสือภาพ
เพื่อสอนตัวเลขและการนับ
2. อภิปรายกลุม

สื่อที่ใช

การวัดและ ผูสอน
ประเมินผล
(สัดสวนการ
ประเมิน)
1. เอกสาร
การมีสวนรวม อาจารย
ประกอบการ
ในชั้นเรียน
ดร.
(10%)
เรียน
สรพล จิ
2. สื่อผสมอื่น ๆ
ระสวัสดิ์

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. สื่อผสมอื่น ๆ
3. แบบทดสอบ
ดวยตนเองแบบ
ใหผลตอบกลับ
1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. สื่อผสมอื่น ๆ

การมีสวนรวม อาจารย
ในชั้นเรียน
ดร.
(10%)
สรพล จิ
ระสวัสดิ์
แบบทดสอบ
ยอย (30%)
การมีสวนรวม อาจารย
ในชั้นเรียน
ดร.
(10%)
สรพล จิ
ระสวัสดิ์

(11)

สัปดาห
ที่
(ชม.)

หัวขอ/
รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบ
งาน

3. นักศึกษาทําแบบฝกหัด
4. นักศึกษานําเสนอผลงานที่
ศึกษาในสัปดาหที่แลว

4
บทที่ 4 หนังสือ
(3 ชม.) ภาพเพือ่ สอน
ศัพทนามธรรม
และคําคุณศัพท

กิจกรรมการเรียนการสอน:
1.ผูสอนบรรยายเรื่องหนังสือภาพ
เพื่อสอนศัพทนามธรรมและ
คําคุณศัพท
2. อภิปรายกลุม
3. นักศึกษาทําแบบฝกหัด
4. นักศึกษานําเสนอผลงานที่
ศึกษาในสัปดาหที่แลว

5
บทที่ 5 หนังสือ กิจกรรมการเรียนการสอน:
(3 ชม.) ภาพเพือ่ สอน 1.ผูส อนบรรยายเรื่องหนังสือภาพ
คําบุพบท
เพื่อสอนคําบุพบท
2. อภิปรายกลุม
3. นักศึกษาทําแบบฝกหัด
4. นักศึกษานําเสนอผลงานที่
ศึกษาในสัปดาหที่แลว

6
บทที่ 6 หนังสือ
(3 ชม.) ภาพเพือ่ สอน
ไวยากรณเรื่อง
ความสอดคลอง
ระหวาง

กิจกรรมการเรียนการสอน:
1.ผูสอนบรรยายเรื่องหนังสือภาพ
เพื่อสอนไวยากรณเรื่องความ
สอดคลองระหวางประธานและ
กริยา

สื่อที่ใช

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดสวนการ
ประเมิน)
3. แบบทดสอบ แบบทดสอบ
ดวยตนเองแบบ ยอย (30%)
ใหผลตอบกลับ
โครงงานกลุม
ยอยและการ
นําเสนอ(30%)
1. เอกสาร
การมีสวนรวม
ประกอบการ
ในชั้นเรียน
(10%)
เรียน
2. สื่อผสมอื่น ๆ
3. แบบทดสอบ แบบทดสอบ
ดวยตนเองแบบ ยอย (30%)
ใหผลตอบกลับ
โครงงานกลุม
ยอยและการ
นําเสนอ(30%)
1. เอกสาร
การมีสวนรวม
ประกอบการ
ในชั้นเรียน
(10%)
เรียน
2. สื่อผสมอื่น ๆ
3. แบบทดสอบ แบบทดสอบ
ดวยตนเองแบบ ยอย (30%)
ใหผลตอบกลับ
โครงงานกลุม
ยอยและการ
นําเสนอ(30%)
1. เอกสาร
การมีสวนรวม
ประกอบการ
ในชั้นเรียน
(10%)
เรียน
2. สื่อผสมอื่น ๆ

ผูสอน

อาจารย
ดร.
สรพล จิ
ระสวัสดิ์

อาจารย
ดร.
สรพล จิ
ระสวัสดิ์

อาจารย
ดร.
สรพล จิ
ระสวัสดิ์

(12)

สัปดาห
ที่
(ชม.)

หัวขอ/
รายละเอียด

ประธานและ
กริยา

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบ
งาน

2. อภิปรายกลุม
3. นักศึกษาทําแบบฝกหัด
4. นักศึกษานําเสนอผลงานที่
ศึกษาในสัปดาหที่แลว

7-8 บทที่ 7 หนังสือ กิจกรรมการเรียนการสอน:
(6 ชม.) ภาพทีม่ ีโครง
1.ผูส อนบรรยายเรื่องหนังสือภาพ
เรื่อง
ที่มีโครงเรื่อง
2. อภิปรายกลุม
3. นักศึกษาทําแบบฝกหัด
4. นักศึกษานําเสนอผลงานที่
ศึกษาในสัปดาหที่แลว

9-10 บทที่ 8 มุมมอง กิจกรรมการเรียนการสอน:
(3 ชม.)
1.ผูส อนบรรยายเรื่องมุมมอง
2. อภิปรายกลุม
3. นักศึกษาทําแบบฝกหัด
4. นักศึกษานําเสนอผลงานที่
ศึกษาในสัปดาหที่แลว

11-12 การพูดทางตรง กิจกรรมการเรียนการสอน:
(6 ชม.) และการพูด
1.ผูส อนบรรยายเรื่องการพูด
รายงาน
ทางตรงและการพูดรายงาน
2. อภิปรายกลุม
3. นักศึกษาทําแบบฝกหัด

สื่อที่ใช

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดสวนการ
ประเมิน)
3. แบบทดสอบ แบบทดสอบ
ดวยตนเองแบบ ยอย (30%)
ใหผลตอบกลับ
โครงงานกลุม
ยอยและการ
นําเสนอ(30%)
1. เอกสาร
การมีสวนรวม
ประกอบการ
ในชั้นเรียน
(10%)
เรียน
2. สื่อผสมอื่น ๆ
3. แบบทดสอบ แบบทดสอบ
ดวยตนเองแบบ ยอย (30%)
ใหผลตอบกลับ
โครงงานกลุม
ยอยและการ
นําเสนอ(30%)
1. เอกสาร
การมีสวนรวม
ประกอบการ
ในชั้นเรียน
(10%)
เรียน
2. สื่อผสมอื่น ๆ
3. แบบทดสอบ แบบทดสอบ
ดวยตนเองแบบ ยอย (30%)
ใหผลตอบกลับ
โครงงานกลุม
ยอยและการ
นําเสนอ(30%)
1. เอกสาร
การมีสวนรวม
ประกอบการ
ในชั้นเรียน
(10%)
เรียน
2. สื่อผสมอื่น ๆ

ผูสอน

อาจารย
ดร.
สรพล จิ
ระสวัสดิ์

อาจารย
ดร.
สรพล จิ
ระสวัสดิ์

อาจารย
ดร.
สรพล จิ
ระสวัสดิ์

(13)

สัปดาห
ที่
(ชม.)

หัวขอ/
รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบ
งาน

4. นักศึกษานําเสนอผลงานที่
ศึกษาในสัปดาหที่แลว

13-14 จังหวะและ
(6 ชม.) เสียงคลองจอง

กิจกรรมการเรียนการสอน:
1.ผูสอนบรรยายเรื่องจังหวะและ
เสียงคลองจอง
2. อภิปรายกลุม
3. นักศึกษาทําแบบฝกหัด
4. นักศึกษานําเสนอผลงานที่
ศึกษาในสัปดาหที่แลว

15 สรุปและ
(3 ชม.) นําเสนอ
โครงงาน

กิจกรรมการเรียนการสอน:
นักศึกษานําเสนอโครงงานประจํา
ภาคเรียน

16
(1.5
ชม๗

สอบปลายภาค

สื่อที่ใช

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดสวนการ
ประเมิน)
3. แบบทดสอบ แบบทดสอบ
ดวยตนเองแบบ ยอย (30%)
ใหผลตอบกลับ
โครงงานกลุม
ยอยและการ
นําเสนอ(30%)
1. เอกสาร
การมีสวนรวม
ประกอบการ
ในชั้นเรียน
(10%)
เรียน
2. สื่อผสมอื่น ๆ
3. แบบทดสอบ แบบทดสอบ
ดวยตนเองแบบ ยอย (30%)
ใหผลตอบกลับ
โครงงานกลุม
ยอยและการ
นําเสนอ(30%)
1. เอกสาร
โครงงานกลุม
ประกอบการ
ยอยและการ
เรียน
นําเสนอ(30%)
2. สื่อผสมอื่น ๆ
3. ผลงานของ
นักศึกษา

ผูสอน

อาจารย
ดร.
สรพล จิ
ระสวัสดิ์

อาจารย
ดร.
สรพล จิ
ระสวัสดิ์

(14)

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่

ผลการ

วิธีการประเมิน

เรียนรู

สัปดาห

สัดสวน

ที่

ของการ

ประเมิน ประเมินผล
1.
บรรยาย

1.1 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมดาน

1. ประเมินจาก

1-15

10%

คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ

จํานวนการเขา

1. ประเมินความ 2-14

30%

อภิปราย วิชาชีพครู

ชั้นเรียน

ซักถาม

1.4 มีความเสียสละ และเปน

2. สังเกตจาก

แบบอยางที่ดี

การมีสวนรวมใน
การอภิปราย
ซักถาม รวม
ประเมินการ
ทํางานของตน
และเพื่อน
นักศึกษา

2.

2.1 มีความรอบรูในดานความรูทั่วไป

แบบฝกหัด วิชาชีพครู และวิชาเอกประถมศึกษา
ยอย

ถูกตองของ

อยางกวางขวางลึกซึ้ง และเปนระบบ

คําตอบใน

2.3 มีความเขาใจความกาวหนาของ

แบบฝกหัดยอยที่

ความรูเฉพาะดานในสาขาวิชาที่จะ

ใหนักศึกษาทํา

สอนอยางลึกซึ้ง ตระหนักถึง

เดี่ยว ทําคู หรือ

ความสําคัญของงานวิจัยและการวิจัย

ทําเปนกลุม

ในการตอยอดความรู
3.

1.1 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมดาน

โครงงาน คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ยอยกลุม วิชาชีพครู

1. ตรวจสอบ
ความคิดริเริ่ม
ของโครงงาน ไม
มีนําผลงานผูอื่น

2-14

20%

(15)

กิจกรรมที่

ผลการ

วิธีการประเมิน

เรียนรู

สัปดาห

สัดสวน

ที่

ของการ

ประเมิน ประเมินผล
2.4 มีความสามารถในการคิด

มาโดยขาดการ

วิเคราะห สังเคราะห และประเมินคา

อางอิงอยาง

องคความรู และสามารถนําไป

ถูกตอง

ประยุกตใชในการปฏิบัติงานวิชาชีพครู
อยางมีประสิทธิภาพ

2. ตรวจสอบ

3. 1 สามารถคิดคนหาขอเท็จจริง ทํา

ความถูกตองของ

ความเขาใจ และประเมินขอมูล

เนื้อหาใน

สารสนเทศและแนวคิดจาก

โครงงานวาตรง

แหลงขอมูลที่หลากหลาย เพื่อใชใน

ตามจุดประสงค

การปฏิบัติงาน การวินิจฉัย แกปญหา

ที่วางไวหรือไม

และทําการวิจัยเพื่อพัฒนางานและ
พัฒนาองคความรูไดดวยตนเอง

3. ตรวจสอบ

3.4 การคิดวิเคราะห สังเคราะห

ความถูกตอง

ประเมินคา และนําความรูเกี่ยวกับ

ทางดานภาษา

แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่

เชน คําศัพท

เกี่ยวของในศาสตรสาขาวิชา

ไวยากรณ ใน

ประถมศึกษาไปใชในการจัดการเรียนรู โครงงาน
แกปญหาการพัฒนาผูเรียน และการ
วิจัยตอยอดองคความรู มีความเปน

4. ตรวจสอบ

ผูนําในการปฏิบัติงานอยางมีวิสัยทัศน ความเที่ยงตรง
ในการพัฒนาการระดับประถมศึกษา

และความเชื่อมั่น

4.1 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

ของเครื่องมือใน

บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ

การประเมินผล

ของตนเองและผูอื่นในการทํางานและ
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กิจกรรมที่

ผลการ

วิธีการประเมิน

สัปดาห

สัดสวน

ที่

ของการ

เรียนรู

ประเมิน ประเมินผล
การอยูรวมกันอยางเปนกัลยาณมิตร

การเรียนรูใน

และในการเรียนรูพัฒนาตนเองและ

โครงงาน

วิชาชีพอยางตอเนื่อง
4. การ

5.1 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ

1. ประเมินจาก

นําเสนอ

ใชภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยี

การนําเสนอของ

โครงงาน สารสนเทศและสถิติเพื่อการวิจัย เพื่อ
การสื่อสาร การเรียนรู การเก็บ

2-15

10

16

30%

นักศึกษาที่ให
นักศึกษาสวม

รวบรวมขอมูลและนําเสนอขอมูล และ บทบาทของ
การแกปญหาในการดํารงชีวิตและการ ครูผูสอน ผูนํา
จัดการเรียนการสอนอยางเหมาะสม

โครงงานที่ทําไป

และมีประสิทธิภาพ

ใชในหองเรียน

6.1 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการ
เรียนรูที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้ง

2. ประเมินจาก

รูปแบบที่เปนทางการ (Formal)

ความถูกตอง

รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal)

สมบูรณ

และรูปแบบไมเปนทางการ

สอดคลองกับ

(Informal) อยางสรางสรรค

จุดประสงคของ

6.3 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการ

สไลดที่ใช

เรียนรูในวิชาเอกการประถมศึกษาที่

นําเสนอ

จะสอนอยางบูรณาการ
5.

2.1 มีความรอบรูในดานความรูทั่วไป

ตรวจสอบ

ขอสอบ

วิชาชีพครู และวิชาเอกประถมศึกษา

ความถูกตองของ

ปลายภาค อยางกวางขวางลึกซึ้ง และเปนระบบ

คําตอบใน
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กิจกรรมที่

ผลการ

วิธีการประเมิน

เรียนรู

สัปดาห

สัดสวน

ที่

ของการ

ประเมิน ประเมินผล
2.3 มีความเขาใจความกาวหนาของ

ขอสอบปลาย

ความรูเฉพาะดานในสาขาวิชาที่จะ

ภาค

สอนอยางลึกซึ้ง ตระหนักถึง
ความสําคัญของงานวิจัยและการวิจัย
ในการตอยอดความรู
2.4 มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห สังเคราะห และประเมินคา
องคความรู และสามารถนําไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานวิชาชีพครู
อยางมีประสิทธิภาพ
2. การวัดและการประเมินผล
1) การวัดผล :
- การมีสวนรวมในชั้นเรียน
- แบบทดสอบยอย
- โครงงานกลุมยอยและการนําเสนอ
- สอบปลายภาค

10%
30%
30%
30%

2) การประเมินผล : ใชระบบ  อิงกลุม  อิงเกณฑของมหาวิทยาลัย ดังนี้
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
สรพล จิระสวัสดิ์. (2016). Creative Writing For Teaching English. Bangkok. Graphics Site.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
Wallin, L. & Gordon, E. (2011). The Everything Guide to Writing Children's Books: How
to write, publish, and promote books for children of all ages! Massachusetts:
Adams Media
Davis, K. (2015) How to Write a Children's Book. Connecticut: Institute of Children's
Literature
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
สื่อสิ่งพิมพตาง ๆ และเว็บไซตที่เกี่ยวของ
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนาระหวางนักศึกษาและผูสอน (เปนทางการและไมเปนทางการ)
- แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา (ผานระบบบริหารการศึกษา)
2. กลยุทธการประเมินการสอน
- สังเกตการมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษา
- ผลการเรียนของนักศึกษา (จากการทําแบบฝกหัด การนําเสนองาน และการสอบ)
- ผลการประเมินการเรียนการสอน
3. การปรับปรุงการสอน
- ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูสอนในรายวิชาที่เกี่ยวของ
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- ใชการทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยทานอื่นที่อยู
ภายในหรือภายนอกหลักสูตร
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบขอสอบ วิธีและเกณฑการใหคะแนนสอบ
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 5 ป หรือตามขอเสนอแนะ และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4
- เปลี่ยนหรือสลับผูสอนเพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูและมีมุมมองในการประยุกตความรูจากผูสอนที่
หลากหลาย

