รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
หมวดที่ 1 ข%อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
วรรณคดีภาษาอังกฤษสําหรับเด็ก (English Literature for Children) รหัสวิชา 1553313
2. จํานวนหน.วยกิต
3 หน:วยกิต อัตราส:วนการเรียน 3(3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรภาษาอังกฤษ
3.2 ประเภทรายวิชาเลือก
4. อาจารย1ผู%รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย1ผู%สอน
4.1 อาจารยผูEรับผิดชอบรายวิชา
อาจารย อภิรดี ผลประเสริฐ
4.2 อาจารยผูEสอนและกลุ:มเรียน
อาจารยอภิรดี ผลประเสริฐ ตอนเรียน A1
5. ภาคการศึกษา / ชั้นป5ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2561 นักศึกษาชั้นปLที่ 3
6. รายวิชาที่ต%องเรียนมาก.อน (Pre-requisite) (ถ%ามี)
ไม:มี
7. รายวิชาที่ต%องเรียนพร%อมกัน (Co-requisites) (ถ%ามี)
ไม:มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หEอง 1208
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล.าสุด
26 กรกฎาคม 2561

หมวดที่ 2 จุดมุ.งหมายและวัตถุประสงค1
1. จุดมุ.งหมายของรายวิชา
1. เพื่อใหEผูEเรียนมีวินัยต:อตนเอง มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย เสียสละ สามารถทํางานร:วมกับผูEอื่น
2. เพื่อใหEผูEเรียนมีความรูEความเขEาใจในวรรณคดีภาษาอังกฤษสําหรับเด็ก
3. เพื่ อใหE ผูE เรีย นไดE อ:า นและศึ ก ษาวรรณคดี ภ าษาอั งกฤษสํ า หรับ เด็ ก และเรี ย นรูE วั ฒ นธรรมที่
เกี่ยวขEองในวรรณคดี/วรรณกรรมสําหรับเด็ก
4. เพื่อใหEผูEเรียนสามารถอภิปราย วิเคราะหและประเมินงานวรรณคดีภาษาอังกฤษสําหรับเด็ก
ตามหลักการและองคประกอบของวรรณกรรม
5. เพื่อใหEผูEเรียนสามารถนําความรูE หลักการ ทฤษฎี ที่เกี่ยวกับวรรณกรรม/วรรณคดีภาษาอังกฤษ
สํ า หรั บ เด็ ก ที่ ไ ดE รั บ การคั ด สรร และสามารถนํ า ความรูE จ ากการอ: า น การวิ เคราะหงาน
วรรณกรรม/วรรณคดี ภ าษาอั งกฤษสํ า หรับ เด็ก มาประยุ ก ตเขีย นสรEา งผลงานวรรณกรรม
ภาษาอังกฤษสําหรับเด็ก
6. เพื่อส:งเสริมใหEผูEเรียนรักการอ:านและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจากการอ:านงานวรรณกรรม/
วรรณคดีภาษาอังกฤษสําหรับเด็ก
2. วัตถุประสงค1ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 ในดEานกิจกรรมที่ใหEผูEเรียนเลือกอ:านวรรณคดีภาษาอังกฤษสําหรับเด็กในเรื่องที่ชอบและสนใจ
แลEววิเคราะห ประเมินตามทฤษฎีที่เรียนไปเพื่อนําเสนอและเล:าใหEเพื่อนๆฟYงนั้น ผูEสอนจะแจEงล:วงหนEาใหE
ผูEเรียนเตรียมเลือกวรรณกรรม/วรรณคดีภาษาอังกฤษสําหรับเด็กเพื่อทํากิจกรรมReading Projectตั้งแต:
คาบแรกและใหEบอกชื่อหนังสือวรรณคดีภาษาอังกฤษสําหรับเด็กที่ผูEเรียนเลือกในคาบที่2 เพื่อผูEเรียนจะไดEมี
เวลาเพียงพอในการอ:าน วิเคราะห ประเมิน เพื่อนําเสนอ ซึ่งเป^นกิจกรรมที่ส:งเสริมใหEผูEเรียนรักการอ:านและ
สามารถเลือกวรรณกรรม/วรรณคดีภาษาอังกฤษสําหรับเด็กที่ตนชอบไปใชEพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ:าน
การอ:าน
2.2 ปรับเนื้อหาในเอกสารประกอบการเรียนใหEมีความทันสมัย ชัดเจน เขEาใจไดEง:าย และสามารถใชE
งานไดEจริง ผูEสอนเลือกวรรณคดีภาษาอังกฤษสําหรับเด็กใหEตรงกับวัยและระดับของผูEเรียน เนEนการเรียนรูE
ดEวยการปฏิบัติ ทําใหEผูEเรียนเกิดความเชี่ยวชาญจากการฝbกฝนและมีความรักในการอ:านวรรณกรรมและ
วรรณคดีภาษาอังกฤษสําหรับเด็ก

2.3 จากการสอนที่ผ:านมาผูEสอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหEเหมาะสมกับเนื้อหาดEวยกิจกรรม
การเรียนการสอนที่ผูEเรียนสามารถนําความรูEและทฤษฎีที่ศึกษาไปใชEในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ:าน
การอ:าน และผูEเรียนจะไดEทําการฝbกฝนดEวยการปฏิบัติกิจกรรมในขณะเรียนอย:างสม่ําเสมอ ไดEแก: กิจกรรม
การนําเสนอหนEาชั้นเรียน กิจกรรมการคEนควEาจากแหล:งการเรียนรูE กิจกรรมการอ:านวิเคราะหวรรณคดี
ภาษาอังกฤษสําหรับ เด็ก ไดEแก: การอ:านนิยาย เรื่องสั้น นิ ทาน หนังสือภาพต:างๆสําหรับเด็กดEว ยตนเอง
กิจกรรมการสรEางผลงานวรรณกรรมภาษาอังกฤษสําหรับเด็กดEวยตนเอง และกิจกรรมบูรณาการความรูE นํา
ความรูEที่เรียนไปใชEในสถานการณจริง ดEวยการทําโครงการทั้งชั้นเรียนโดยใหEผูEเรียนทุกคนมีส:วนร:วมในการ
ปฏิ บัติ และการสอนในครั้งนี้จ ะปรับกิจกรรมเพื่อใหEผูEเรียนไดEรับความรูEและประสบการณในการเรียนรูE
นอกเหนือจากการเรียนรูEในหEองเรียนมากขึ้น
2.4 ผูEเรียนสามารถนําความรูE หลักการ ทฤษฎี ที่เกี่ยวกับวรรณคดีภาษาอังกฤษสําหรับเด็กที่ไดEรับ
การคัดสรร และสามารถนําความรูEจากการอ:าน การวิเคราะหงานวรรณคดีภาษาอังกฤษสําหรับเด็กที่ไดEรับ
การคัดสรร มาประยุกตเขียนสรEางผลงานวรรณคดีภาษาอังกฤษสําหรับเด็ก ซึ่งจากการสอนที่ผ:านมาเป^น
กิจกรรมที่ผูEเรียนชอบและมีความตั้งใจทําผลงานมาก การใหEนําผลงานวรรณกรรมภาษาอังกฤษสําหรับเด็กที่
ผูEเรียนเขียนดEวยตนเองไปมอบใหEเด็กผูEดEอยโอกาสไดEอ:านเป^นการส:งเสริมใหEนักศึกษามีความภาคภูมิใจที่ไดE
ทําประโยชนใหEกับสังคมจากงานเขียนวรรณกรรมภาษาอังกฤษสําหรับเด็ก
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและเลือกวรรณคดีที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับเด็กผ:านการอ:าน การ
อภิปราย และการประเมินงานวรรณคดีสําหรับเด็กประเภทต:างๆ ที่ไดEรับการคัดสรร รวมถึงสรEางผลงาน
วรรณคดีสําหรับเด็กของตนเองดEวยการฝbกปฏิบัติการเขียน
Study and select appropriate literature to develop English skills for children
through selective examples of children’s literature by reading, discussing, and evaluating a
wide range of outstanding children’s literature, and also creating original works of literature
by participating in a writing workshop.

2. จํานวนชั่วโมงที่ใช%ต.อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝMก

สอนเสริม

ปฏิบัต/ิ งาน

การศึกษาด%วยตนเอง

ภาคสนาม/การฝMกงาน
45 ชั่วโมง/ภาค

ตามความตE อ งการของ

การศึกษา

ผูEเรียนเฉพาะรายบุ คคล

(3ชั่วโมงx15สัปดาห)

90 ชั่วโมง/ภาค

ไม:มี

การศึกษา ( 6ชั่วโมงใน

หรือรายกลุ:ม

1 สัปดาห1 X 15 )

3. จํานวนชั่วโมงต.อสัปดาห1ที่อาจารย1ให%คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก.นักศึกษาเปQนรายบุคคล
1) อาจารยผูEสอนแจEงเวลาใหEคําปรึกษา ผูEเรียนพบผูสE อนโดยตรง จํานวน 3 ชั่วโมงต:อสัปดาห
2) อาจารยผูEสอนใหEคําปรึกษาและคําแนะนําทางวิชาการเป^นรายบุคคลหรือรายกลุ:มตามความ
ตEองการของผูEเรียน ผ:านทางSocial Media, E – MailหรือLine จํานวน 3 ชั่วโมงต:อสัปดาห

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู%ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต%องพัฒนา (เฉพาะตัวที่เน%น)
(1) มีการแก%ปSญหาโดยใช%ดุลยพินิจทางค.านิยม ความรู%สึกของผู%อื่น ค.านิยมพื้นฐาน
และจรรยาบรรณวิชาชีพ (1.1)
(2) มีการแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบต.อการเรียน และการทํางานที่ได%รับมอบหมาย
(1.2)
(3) มีความเขEาใจผูEอื่น เขEาใจโลก และเป^นแบบอย:างที่ดี (1.3)
(4) มีการแสวงหาความรูE และประยุกตใชEความรูEอย:างมีคุณธรรม จริยธรรม (1.4)
(5) มีการแสดงออกซึ่งความซื่อสัตย1สุจริต และความเสียสละ (1.5)
1.2 วิธีการสอน
(1) ปฐมนิเทศผูEเรียนเพื่อใหEรับทราบรายละเอียดของรายวิชา วัตถุประสงคในการเรียนและ
กิจ กรรมในการเรีย นการสอนในรายวิช า กฎเกณฑกติ ก าในรายวิช า อาทิ สิ่งที่ ค วรทราบและพึ งปฏิ บั ติ
ระเบียบการแต:งกาย วินัยการเขEาชั้นเรียน การตรงต:อเวลา ปฏิทินวิชาการ ขั้นตอนในการทํางานที่ไดEรับ
มอบหมาย งานเดี่ยว งานกลุ:ม การทําโครงงานเป^นทีม และเกณฑการประเมิน เพื่อสรEางแนวความคิดใหE
ผูEเรียนตระหนักและรับผิดชอบการเรียนของตนเอง และการส:งงานที่ไดEรับมอบหมาย

(2) มอบหมายใหEผูEเรียนไดEทํางานร:วมกับผูEอื่น เพื่อเรียนรูEซึ่งกันและกัน สามารถรูEจักและ
เขEาใจผูEอื่นไดEแก: การใหEทํากิจกรรมซึ่งเป^นงานกลุ:ม ใชEการเรียนรูEร:วมกันแบบco-operative learning
(3) ผูEสอนเปsดโอกาสใหEผูEเรียนไดEปรึกษาและประมวลปYญหาจากการทํางานกลุ:ม รวมถึง
ชี้แนะการทํางานกลุ:ม ใหEผูEเรียนเสนอแนวทางการแกEไขปYญหาอันเกิดจากการทํางานเพื่อใหEผูEเรียนไดEฝbกการ
รับฟYงความคิดเห็นผูEอื่นอย:างมีเหตุผล มีการสะทEอนกลับจากงานที่ปฏิบัติเพื่อใหEเกิดการเรียนรูE
(4) ผูEสอนเป^นตEนแบบที่ดีและสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ส:งเสริมใหEผูEเรียนปฏิบัติ
ตามค:านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห:งชาติในการสอนอย:าง
สม่ําเสมอ ผูEสอนมีการเสริมแรงเป^นระยะเพื่อกระตุEนใหEผูEเรียนปฏิบัติ จนถึงระดับที่สามารถปฏิบัติไดEจนเป^น
นิสัย
(5) ผูEสอนสรEางบรรยากาศที่ผ:อนคลายในการเรียนรูEในหEองเรียน สรEางความสัมพันธที่ดีกับ
ผูEเรียน ผูEสอนมีความจริงใจ เป^นกัลยาณมิตรกับผูEเรียน สอดแทรกฝbกฝนวิธีการคิดนําไปสู:การปฏิบัติที่ถูกตEอง
ใหEผูEเรียนสามารถคิดถูกตEอง และแสดงออกไดEถูกตEอง
(6) ผูEสอนเนEนการเรียนรูEจากการปฏิบัติเพื่อการเรียนรูEของตนเอง บนพื้นฐานของชีวิตจริง
ดEวยการใหEผูEเรียนคิด ไตร:ตรอง ทบทวน อย:างถูกตEอง ซึ่งจะสรEางใหEผูEเรียนมีสติ มีความรับผิดชอบ
1.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของผูEเรียน การสอบถาม การเขEาหEองเรียนที่ตรงเวลา
ของผูEเรียน การมีระเบียบวินัยในการแต:งกาย การส:งงานครบตามกําหนดเวลา การมีส:วนร:วมใน
การทํากิจกรรม การทํางานกลุ:ม การช:วยเหลือผูEอื่น การคิดดีคิดบวก การเขEาใจความรูEสึกของผูEอื่น
การมี จิ ตสาธารณะ การสั งเกตพฤติ ก รรมในระหว:างเรียนและขณะทํ ากิจ กรรม และการสั งเกต
พฤติกรรมการทํางานนอกชั้นเรียน
(2) ผูEเรียนมีส:วนร:วมในการกําหนดเวลาและลําดับของการส:งงานที่ไดEรับมอบหมายใหEทํา
ผูEสอนเปsดโอกาสใหEผูEเรียนมีส:วนร:วมในกิจกรรมประเมินผลโดยยึดตามเกณฑเป^นหลัก ผูEเรียนมี
โอกาสประเมินตนเองและรับการประเมินจากเพื่อนในกลุ:ม เพื่อฝbกทักษะการรับฟYงความคิดของ
ผูE อื่น และตนเองเพื่ อ นํ า ไปสู: ก ารปรั บ ปรุ งแกEไ ข มี ก ารกํ า หนดเกณฑการใหE ค ะแนนแบบRubric
Scoring ผูEสอนเนEนเรื่องความรับผิดชอบ และคุณภาพของงานตามเกณฑ ไม:ตัดสินถูก ผิด ดี ไม:ดี
2. ความรู%
2.1 ความรู%ที่ต%องได%รับ (เฉพาะตัวที่เน%น)

(1) มีความรู%ด%านวรรณคดีภาษาอังกฤษสําหรับเด็ก อย.างกว%างขวางและเปQนระบบ
(2.1)
(2) มีความตระหนักรู%ในหลักการ และทฤษฎีในองค1ความรู%ทางวรรณคดีภาษาอังกฤษ
สําหรับเด็ก (2.2)
(3) มีความเข%าใจเกี่ยวกับความก%าวหน%าของความรู%ในด%านวรรณคดีภาษาอังกฤษ
สําหรับเด็ก (2.3)
(4) มีความตระหนักถึงงานวิจยั ในปYจจุบันที่เกี่ยวขEองกับการแกEปYญหาและการต:อยอดองค
ความรูE (2.4)
(5) มีความรู% และเข%าใจวัฒนธรรมที่เกี่ยวข%องในวรรณคดีภาษาอังกฤษสําหรับเด็ก ทัง้
ของตนเอง ประเทศในกลุ.มอาเซียน และประเทศเจ%าของภาษา (2.5)
2.2 วิธีการสอน
(1) ผูEสอนเชื่อมโยงความรูEเดิมของผูEเรียนกับความรูEใหม: เพื่อใหEผูEเรียนสามารถทํา
ความเขEาใจและนําความรูEไปใชEไดE นอกจากนี้ผูEสอนยังทบทวนเนื้อหาความรูEที่สําคัญเป^น
ระยะๆเพื่อช:วยใหEผูEเรียนสามารถจดจําและนําขEอมูลไปใชEไดE
(2) ผูEสอนใชEวิธีการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ ไดEแก: การบรรยาย การถาม
ตอบ การอภิปรายกลุ:มย:อย การเรียนแบบลงมือทํา การเรียนรูEสู:การปฏิบัติ การเรียนรูEแบบ
สืบสอบและแสวงหาความรูEเป^นกลุ:ม การเรียนรูEแบบร:วมมือ การเรียนการสอนโดยการ
เรียนรูEจากสื่อและสิ่งแวดลEอมจริง ผูEสอนฝbกฝนการอ:านออกเสียงที่ถูกตEอง การวิเคราะห
การอ:านตีความงานวรรณคดีภาษาอังกฤษสําหรับเด็ก
(3) ฝbกทักษะกระบวนการแสวงหาความรูEดEวยตนเองและส:งเสริมใหEผูEเรียนสรEาง
ความรูEและความเขEาใจในสิ่งที่เรียน ฝbกการวิเคราะหงานวรรณคดีภาษาอังกฤษสําหรับเด็ก
ตามองคประกอบและทฤษฎี ที่ เรีย นไป และฝb กการปฏิ บั ติ โดยสามารถเลื อกวรรณคดี
ภาษาอั งกฤษสํ าหรับ เด็ กที่ ชอบและสนใจเพื่ ออ:า นและวิเคราะห สํ าหรั บพั ฒ นาทั ก ษะ
ภาษาอังกฤษ ผูEสอนส:งเสริมการเรียนเพื่อการเรียนรูE ไม:ใช:การเรียนเพื่อสอบผ:าน ผูEเรียน
สามารถนําความรูEที่เรียนไปประยุกตใชEในชีวิตจริงไดE ส:งเสริมใหEผูEเรียนมีแรงบันดาลใจและ
รักการอ:านวรรณกรรม/วรรณคดีภาษาอังกฤษสําหรับเด็ก

(4) ผูEสอนเสริมแรง ชมเชย ใหEคําพูดชื่นชมอย:างจริงใจต:อผูEเรียนเป^นรายบุคคลใน
การพัฒนาตนเองโดยไม:เปรียบเทียบกับเพื่อน และอาจมีความคิดเห็นเชิงสรEางสรรคโดย
การบอกขEอผิดพลาดที่คEนพบเพื่อใหEผูEเรียนมีโอกาสพัฒนาแกEไขใหEดีขึ้น
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) สังเกตการแสดงออกดEานพฤติกรรมและการมีส:วนร:วมในชั้นเรียน
(2) ประเมินจากผลงานระหว:างภาค งานเขียน การทํางานกลุ:ม และการทํา
โครงงาน (Final Project)
(3) ประเมินการนําเสนอผลงานการคิดวิเคราะหในชั้นเรียน
(4) ประเมินจากการสอบ
(5) การใหEคะแนนพิจารณาจากคุณภาพของงานที่สําเร็จตามเกณฑแบบRubric
Scoringที่ผูEสอนสรEางขึ้น
3. ทักษะทางปSญญา
3.1 ทักษะทางปSญญาที่ต%องพัฒนา (เฉพาะตัวที่เน%น)
(1) มีความสามารถประมวล และค%นหาข%อมูลเพื่ อวิเคราะห1สาเหตุของปSญ หา แก%ไข
ปSญหา และเสนอแนวทางในการแก%ปSญหาได%อย.างเหมาะสมจากแหล.งข%อมูลที่หลากหลายและ
ใช%ข%อมูลที่ได%ในการแก%ไขปSญหาและงานอื่นๆด%วยตนเอง (3.1)
(2) มีความสามารถในการบูร ณาการทักษะภาษาอังกฤษ และความเข%าใจในเนื้อหา
สาระทางวิชาการและวิชาชีพที่เกี่ยวข%องกับ วรรณคดีภาษาอังกฤษสําหรับเด็ก (3.2)
(3) มีความสามารถในการประยุกต1ใช%ความรู%ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติไปใช%ประโยชน1
ในการปฏิบัติได%อย.างเหมาะสม (3.3)
(4) มี การประยุกตใชEนวัตกรรมที่ เกี่ย วขE องเพื่ อพั ฒนาทั กษะการทํางาน และทักษะทาง
ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูEอย:างต:อเนื่อง และแลกเปลี่ยนความรูEผูEอื่นไดE (3.4)
(5) มีการประยุกตใชEความรูEที่เรียนมาเพื่อปรับตัวเขEากับสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย
(3.5)
3.2 วิธีการสอน
1) การมอบหมายงานใหE คิ ด วิ เคราะห แกE ปY ญ หา(Problem-Based Learning) โดย
มอบหมายงานใหE วิ เคราะหและสั งเคราะหประเภทของวรรณคดี ภาษาอัง กฤษสํ า หรั บเด็ ก และ

วัฒนธรรมที่เกี่ยวขEองตามหลักการทฤษฎีที่เรียนไป มีแบบฝbกหัดวิเคราะห โดยใหEลงมือปฏิบัติจริง
และนําเสนอหนEาชั้นเรียน พรEอมมีการสะทEอนกลับจากผูEสอนและผูEเรียนกลุ:มอื่นๆ
2) มีการอภิปรายกลุ:มย:อย การสาธิต การนําเสนอผลงาน การเล:าเรื่อง และการเขียนงาน
วรรณกรรมภาษาอังกฤษสําหรับเด็กดEวยตนเอง
3.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินผลตามสภาพจริงจากคุณภาพผลงานตามเกณฑ และจากการฝbกปฏิบัติ
2) การถามตอบในชั้นเรียนในระดับรายบุคคลและระดับกลุม:
3) การสะทEอนกลับความคิดของผูEเรียนผูEสอน (Reflection)
4) การเขียนงานวรรณกรรมภาษาอังกฤษดEวยตนเอง
4. ทักษะความสัมพันธ1ระหว.างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ1ระหว.างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต%องพัฒนา (เน%นทุกข%อ)
(1) มีการให%ความช.วยเหลือในการแก%ปSญหา และทํางานร.วมกับผู%อื่นได%อย.าง
สร%างสรรค1 (4.1)
(2) มีการแสดงออกถึงภาวะผู%นํา และผู%ตามได%อย.างเหมาะสม ตามสถานการณ1 (4.2)
(3) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห1และแก%ปSญหา โดยการใช%ความรู%ทางภาษาอังกฤษ
เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม.ๆ (4.3)
(4) มีการแสดงความรับผิดชอบในการเรียนรู%อย.างต.อเนื่องเพื่อการพัฒนาตนเองและ
อาชีพ (4.4)
(5) มีความสามารถในการปรับตัวเข%ากับสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย (4.5)
4.2 วิธีการสอน
(1) การทํางานกลุ:ม การเรียนรูEแบบร:วมมือ ผูEเรียนมีส:วนร:วมปฏิบัติการ (Co-operative
learning) และการทํ า โครงงานเป^ น ที ม (Project-based-learning) เกิ ด ปฏิ สั ม พั น ธและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูEระหว:างผูEเรียนกับผูEเรียน ผูEที่ มีความสามารถมากกว:า สามารถช:วยเหลือผูE ที่มี
ความสามารถนEอยกว:า
(2) การมอบหมายงานกลุ:มและมีการเปลี่ยนหมุนเวียนใหEผูEเรียนไดEฝbกการทํางานร:วมกับ
ผูEอื่น สมาชิกในกลุ:มมีหนEาที่ทุกคน ผูEเรียนสามารถรับฟYงขEอมูลสะทEอนกลับจากเพื่อนๆและผูEสอน
ผูEเรียนสามารถคิด ทบทวน เพื่อพัฒนาตนเอง

(3) ฝb กใหE ผูEเรี ย นมี ทั ก ษะการทํ างานร:ว มกั น เป^ น กลุ:ม เป^ น ที ม ผูEร: ว มงานทุ กคนในกลุ: ม มี
โอกาสนําเสนองานทุกคน ผูEเรียนสามารถทํางานกับเพื่อนที่มีความเห็นหรือความเชื่อที่แตกต:างกัน
ไดE เขEากับผูEอื่นที่มีปฏิสัมพันธกับตนไดE
(4) ผูEสอนร:วมสรEางกระบวนการเรียนรูEร:วมกันระหว:างผูEสอนและผูEเรียน ผูEสอนสรEางแรง
บันดาลใจใหEผูEเรียน ปลูกฝYงใหEผูEเรียนมีความรับผิดชอบต:อตนเอง ต:อผูEเกี่ยวขEองและสังคม การเรียน
ในรายวิชานี้ไม:ไดEเนEนที่ตัวเนื้อความรูE เปvาหมายการเรียนรูEคือการฝbกฝนทักษะจากความรูEที่เรียน
การนําความรูEที่เรียนเอาไปใชEไดEจริง ดEวยการลงมือทํา ลงมือปฏิบัติ เพื่อส:งเสริมการเรียนรูEภายใน
ตนเอง
4.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกของผูEเรียน การมีส:วนร:วมในชั้นเรียน
(2) สั งเกตจากพฤติ ก รรมที่ แ สดงออกในการร: ว มทํ า กิ จ กรรมต: า ง ๆ ในกลุ: ม และการ
นําเสนองานในชั้นเรียน
(3) ประเมินโดยพิจารณาจากคุณภาพของผลงานต:าง ๆ ที่มีความครบถEวน ชัดเจน และ
ตรงประเด็น
(4) ประเมินจากผลงาน โดยอาจารย นักศึกษาประเมินตนเอง และการประเมินผลงาน
ระหว:างผูEเรียนดEวยกัน
5. ทักษะการวิเคราะห1เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช%เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห1เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช%เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต%องพัฒนา
(เฉพาะตัวทีเ่ น%น)
(1) สามารถศึกษาและทําความเข%าใจประเด็นปSญหา (5.1)
(2) สามารถเลือกและประยุกตใชEเทคนิคทางคณิตศาสตร ขEอมูลสถิติที่เกี่ยวขEองกับการ
ใชEภาษาในการศึกษาคEนควEา (5.2)
(3) สามารถใช%เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค%น รวบรวม และนําเสนอข%อมูล (5.3)
(4) สามารถสื่อสารโดยใช%ภาษาอังกฤษ และภาษาไทยทัง้ ในการพูดและเขียนได%อย.างมี
ประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับกลุ.มบุคคล (5.4)

5.2 วิธีการสอน
(1) มอบหมายงานสืบคEน คEนควEาขEอมูลที่เกี่ยวขEองกับวรรณคดีภาษาอังกฤษสําหรับเด็ก
ดEวยเทคโนโลยี ในจัดกิจกรรมการเรียนรูEจากการ มอบหมายงานกลุ:มและงานเดี่ยว เพื่อใหEผูEเรียนไดE
ฝbกการวิเคราะหในรูปแบบต:าง ๆ เพื่อใหEผูEเรียนสามารถประยุกตใชEความรูEที่เรียนไดEอย:างถูกตEอง
และเหมาะสม ผูEเรียนสามารถสืบคEนขEอมูลจากแหล:งการเรียนรูE และนําเสนอขEอมูลรายงานในการ
เรียนการสอนดEวยสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารไดEอย:างถูกตEองและมีประสิทธิภาพ สามารถอEางอิง
บอกแหล:งที่มาของขEอมูล และสามารถเลือกใชEเทคโนโลยีเพื่อการคEนควEา มีสื่อประกอบการพูดและเขียน
นําเสนองานดEานวรรณคดีสําหรับเด็กที่เป^นภาษาอังกฤษไดEอย:างเหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากแผนปฏิบัติงาน และแผนของโครงงานที่นําเสนอ
(2) ประเมินการนําเสนอผลงานโดยการใชEสื่อเทคโนโลยี
(3) ประเมินจากการนําเสนอผลงานในชั้นเรียน ผลงานที่เรียบเรียงนําเสนอเป^นภาษาเขียน
การใชEภาษาที่ถูกตEองและเหมาะสม และโครงงาน ตามเกณฑ

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห1ที่
1

หัวข%อ/รายละเอียด
-ปฐมนิเทศ

จํานวน

กิจกรรมการเรียนการสอน

ชั่วโมง

สื่อที่ใช% (ถ%ามี)

3

- ผูEสอนแจEงคําอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค เนื้อหาของ

Introduction to the

รายวิชา กิจ กรรมการเรียนการสอน และเกณฑการใหE

course “English

คะแนนและการประเมินผล

Literature for Children”

- ผูEสอนทําความรูEจักคุEนเคยกับผูEเรียน
- ผูEสอนเตรียมวรรณกรรมสําหรับเด็กที่เป^นภาษาอังกฤษ
หลายประเภทไปใหEผูEเรียนเลือกคนละ 1 เรื่อง ใหEผูEเรียน
อ: า น เช: น Picture books, Tales, Aesob’s Fables,
Classic books such as Alice in Wonderland,
Charlotte’s Web, The Secret Garden : modern

works including Harry Potter,etc. และใหEผูEเรียนลอง
บอกวิเคราะหประเภทของวรรณกรรมที่เลือก
- ถามคํา ถาม 3 ขEอใหE ผูEเรียนเขี ยนตอบ เพื่ อวั ดเจตคติ
และความรูEเดิมของผูEเรียน
1. Why do you want to study Children’s
Literature?
2. What do the readers learn from Children’s
Literature?
3. Tell about your favorite Children’s Literature.
Why do you love it?
2

บ ท ที่ 1 Introduction to

3

-บรรยายความรูEเบื้องตEนเกี่ยวกับวรรณคดีภาษาอังกฤษ

Children’s Literature

สําหรับเด็ก

-What’s Children’s

-ความหมายของวรรณกรรมและวรรณคดี

Literature?

-ความหมายของวรรณคดีภาษาอังกฤษสําหรับเด็ก

-Why do we need to

-ประเภทของวรรณกรรมสําหรับเด็ก

study literature?

-รายชื่อวรรณคดีภาษาอังกฤษสําหรับเด็กที่ควรรูEจัก

- Values of Literature to

-คุณค:าของวรรณกรรมสําหรับเด็ก

Children

Values of literature to children
-กิจกรรมถามตอบคําถาม
-กิจกรรมแบ:งกลุ:มกลุ:มละ 5 คน แจกใบงานที่มีคําถาม
แลEวใหEแต:ละกลุ:มส:งสมาชิกทีละคนออกไปอ:านใบความรูE
ที่ อ ยู: น อกหE อ งเพื่ อ หาคํ า ตอบ กลุ: ม ไหนเสร็ จ ก: อ นไดE
นํ า เสนอและอภิ ป รายหนE า ชั้ น เรี ย นก: อ น ผูE ส อนและ
ผูEเรียนร:วมกันสรุปสิ่งที่เรียนรูE
-ผูEสอนสั่งงานสําหรับครั้งต:อไปใหEผูEเรียนแต:ละคนเลือก
อ:านวรรณกรรมสําหรับ เด็กเล:มที่ชอบ 1 เล:มและเลือก
favorite quotes from the book เพื่ อ นํ า เสนอคราว
หนEา

3

บทที่ 1 Introduction to

3

-ผูEเรียนเลือกวรรณกรรมสําหรับเด็กที่ชอบ แลEวออกมา

Children’s Literature

รายงานหนEาชั้นถึง favorite quotes from the book

(ต:อ)

-การสาธิต การฝbกปฏิบัติการอ:านวรรณกรรมสําหรับเด็ก

-History of Children’s

“A story is a doorway” by Richard Peck

Literature

วิเคราะหและตีความ

- An outline history of

-บรรยาย และแบ:งกลุ:มศึกษาประวัติและวิวัฒนาการของ

publishing for children

วรรณคดี สํ า หรั บ เด็ ก ทั้ ง ในประเทศและต: า งประเทศ

- Children’s Literature

วิเคราะหความแตกต:าง

in other countries

-แบ:งกลุ:ม ศึกษาตัวอย:างวรรณคดีภ าษาอังกฤษสํา หรับ
เด็ ก และวั ฒ นธรรม วิ เ คราะหและทํ า กิ จ กรรมกลุ: ม
นําเสนอหนEาชั้นเรียน
-สรุปการเรียนรูEร:วมกัน
-ผูEเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน
-สั่งงานเดี่ยว อ:านวรรณคดีภาษาอังกฤษสําหรับเด็กที่
ชอบ 5เล:ม แลEวดึง favorite quotesออกมา

4

บทที่ 2 Children’s

3

-แบ: ง กลุ: ม ผูE เ รี ย นศึ ก ษาความตE อ งการของเด็ ก และ

literature and child

พัฒนาการของเด็กในวัยต:างๆและความสนใจในการอ:าน

development

(ตั้งแต:แรกเกิดถึง12ปL) ผูEเรียนสรุปและนําเสนอหนEาชั้น

- Choosing an

เรีย น ผูEส อนมอบหมายงานใหE ผูE เรีย นเลือกวรรณกรรม

appropriate book

สําหรับ เด็ กสํ าหรับวัยต: างๆที่ แตกต:า งกั นในแต: ล ะกลุ: ม
เพื่อนํามานําเสนอ อภิปรายและ วิเคราะหร:วมกัน
-สรุปร:วมกันถึงลักษณะวรรณกรรมที่ ดีสําหรับเด็กและ
หลัก การเลือกวรรณกรรมสําหรับ เด็กใหE ตรงกับวัยและ
ระดับของเด็ก

5

บทที่ 3 The Study of

3

-การบรรยาย/สาธิต การแบ:งกลุ:มใหEผูEเรียนเรียนรูEแบบ

Children’s Literature

ร: ว มมื อ ผูE ส อนนํ า วรรณกรรม/วรรณคดี สํ า หรั บ เด็ ก

-Classification of

ประเภทต: า งๆมาใหE ผูE เรี ย นแต: ล ะกลุ: ม คั ด เลื อ กแยก

children’s literature

ประเภท นําเสนอและอภิปรายร:วมกันหนEาชั้นเรียน

- types of children’s

-บรรยาย สรุ ปการจั ด ประเภทของวรรณกรรมสํา หรั บ

literature

เด็กและยกตัวอย:างวรรณกรรมสําหรับเด็กแต:ละประเภท

Tales, fairytale, folk

ผูEเรียนฝbกปฏิบัติการอ:าน การวิเคราะห ตีความแบบเดี่ยว

tales, Aesop’s fables

-สรุปการเรียนรูEร:วมกัน

fiction and non-fiction,

-ผูEสอนแจEงผูEเรียนล:วงหนEาใหEเตรียมเลือกอ:านวรรณกรรม

short stories, story

สําหรับเด็กเล:มที่ชอบมาคนละ 1 เรื่อง นําเสนอหนEาชั้น

books, picture books,

และวิเคราะหตาม The Elements of Literature

wordless picture

พรEอมส:งรูปเล:มรายงานตามหัวขEอที่มอบหมาย เป^นงาน

books,easy-to-read

เดี่ยวสําหรับ Reading Project โดยจะนําเสนอใน

stories, lullabies, folk

สัปดาหที่13และ14

songs, poem, poetry,
skits, toy books,
alphabet books,prose,
rhymes , nursery
rhymes
6

บทที่ 3 The Study of

3

-(ต:อ)การบรรยาย/สาธิต การแบ: งกลุ:มใหE ผูEเรียนเรียนรูE

Children’s Literature

แบบร:วมมือ ผูEสอนนําวรรณกรรม/วรรณคดีสําหรับเด็ก

-Classification of

ประเภทต: า งๆมาใหE ผูE เรี ย นแต: ล ะกลุ: ม คั ด เลื อ กแยก

children’s literature

ประเภท นําเสนอและอภิปรายร:วมกันหนEาชั้นเรียน

- types of children’s

-บรรยาย สรุ ปการจั ด ประเภทของวรรณกรรมสํา หรั บ

literature

เด็กและยกตัวอย:างวรรณกรรมสําหรับเด็กแต:ละประเภท

Tales, fairytale, folk

ผูEเรียนฝbกปฏิบัติการอ:าน การวิเคราะห ตีความแบบเดี่ยว

tales, Aesop’s fables

-สรุปการเรียนรูEร:วมกันและทําแบบฝbกหัดรายบุคคล

fiction and non-fiction,

-สั่งงานสําหรับใหEนักศึกษานําเสนอชั่วโมงถัดไป โดยใหE

short stories, story

นั ก ศึ ก ษาแบ: ง กลุ: ม กลุ: ม ละ 3 คน เลื อ กวรรณกรรม

books, picture books,

สํ า หรั บ เด็ ก เล: ม ที่ ช อบ บอกประเภทของวรรณกรรม

wordless picture

สําหรับ เด็ก และวั ยที่เหมาะสมของผูE อ:านวรรณกรรม/

books,easy-to-read

วรรณคดีสําหรับเด็กเล:มนี้

stories, lullabies, folk
songs, poem, poetry,
skits, toy books,
alphabet books,prose,
rhymes , nursery
rhymes
7

บทที่ 3 The Study of

3

-นักศึกษานําเสนอ ประเภทของวรรณกรรมสําหรับเด็ก

Children’s Literature

และวัยของผูEอ:านวรรณกรรม/วรรณคดีสําหรับเด็กจาก

-Classification of

วรรณกรรมสําหรับเด็กเล:มที่เลือกมา

children’s literature

-ผูEเรียนสรุปการเรียนรูEร:วมกัน

- types of children’s
literature
8

บทที่ 4 The Elements of

3

-ผูEสอนแบ:งกลุ:มผูEเรียนกลุ:มละ 3 คน (ผูEสอนแบ:งกลุ:มใหE

Literature

เองแบบสุ:มเลือก)

-theme

-ใหE ผูE เ รี ย นแต: ล ะกลุ: ม ศึ ก ษาใบความรูE เ กี่ ย วกั บ The

-plot

Elements of Literature ตามหัวขEอที่ไดEรับมอบหมาย

-point of view

(จากการจับฉลากหัวขEอของตัวแทนกลุ:ม)และยกตัวอย:าง

-character

-ผูE ส อนนํ าเล: ม วรรณกรรมสํ า หรับ เด็ ก มาใหE แ ต: ล ะกลุ: ม

-style

นําเสนอเพื่อยกตัวอย:าง The Elements of Literature

-tone

ตามหัวขEอที่ไดEรับมอบหมาย

-setting

-ผูEเรียนแต:ละกลุ:มนําเสนอองคประกอบของวรรณกรรม
พรE อมยกตั ว อย: า ง อภิ ป รายร: วมกั นในชั้ น เรีย น ผูE เรีย น
ผูEสอนสรุปความรูEร:วมกัน
-ผูEสอนสรุปความรูEจากใบความรูEอีกครั้งพรEอมยกตัวอย:าง

9

บทที่ 4 The Elements of
Literature

3

(ต: อ ) -ผูE เรี ย นแต: ล ะกลุ: ม นํ า เสนอองคประกอบของ
วรรณกรรม พรE อมยกตั ว อย: า ง อภิ ป รายร: ว มกั น ในชั้ น

เรียน ผูEเรียนผูEสอนสรุปความรูEร:วมกัน
-ผูEสอนสรุปความรูEจากใบความรูEอีกครั้งพรEอมยกตัวอย:าง
-สั่งงานกลุ:ม แบ:งกลุ:มผูEเรียนกลุ:มละ3คนชั่วโมงถัดไป ใหE
แต:ละกลุ:มจับฉลากจํานวนบทและอ:านวรรณคดีสําหรับ
เด็ ก เรื่ อ งCharlotte’s Web วิ เคราะห ประเมิ น ตาม
The Elements of Literature ที่เรียนไป นําเสนอหนEา
ชั้นเรียน และทํารายงานสรุป ส:งรูปเล:มตามแบบฟอรม
และตามรายละเอียดงานที่สั่ง รวมทั้งเขียนปกรายงานที่
ถูกตEอง
10

บทที่ 5 Charlotte’s Web

3

Analysis

-ทุก คนในกลุ: มมี ส:ว นร:ว มในการนํ า เสนองาน จากการ
อ:านและวิเคราะหวรรณคดีสําหรับเด็กเรื่องCharlotte’s
Web ตาม The Elements of Literature ตามจํานวน
บทที่รับผิดชอบ กลุ:มที่ไม:ไดEนําเสนอใหEฟYงและอภิปราย
ร:วมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูEจากการนําเสนองานกลุ:ม
ร:วมกัน
-ผูE ส อนซั ก ถามทุ ก บท(Discussion Questions) เป^ น
คําถามที่ผูEเรียนตEองแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ:าน

11

บทที่ 5 Charlotte’s Web

3

Analysis

(ต:อ)ทุกคนในกลุ:มมีส:วนร:วมในการนําเสนองาน จากการ
อ:านและวิเคราะหวรรณคดีสําหรับเด็กเรื่องCharlotte’s
Web ตาม The Elements of Literature ตามจํานวน
บทที่รับ ผิดชอบกลุ:มที่ไม:ไดEนํา เสนอใหEฟYงและอภิ ปราย
ร:วมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูEจากการนําเสนองานกลุ:ม
ร:วมกัน
-ผูE ส อนซั ก ถามทุ ก บท(Discussion Questions) เป^ น
คําถามที่ผูEเรียนตEองแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ:าน

12

Test: Charlotte’s Web
บทที่ 6 How to Create a

3

-ทดสอบการอ:าน Charlotte’s Web ดEวยขEอสอบปรนัย
Reading Comprehension จํ า น ว น 30 ขE อ แ ล ะ

Fantastic Picture Book

ขEอสอบอัตนัย ใหEแสดงความคิดเห็นจํานวน 6 ขEอ

or Story Book

- บ ร ร ย า ย How to Create a Fantastic Picture
Book
-ยกตั วอย: าง สาธิต การเขีย น Picture Book or Story
Bookที่หลากหลายรูปแบบ ชี้ใหEเห็นขั้นตอนการ Create
a Fantastic Picture Bookจากหนั ง สื อ วรรณ กรรม
สําหรับเด็กของจริง
-สั่งงานใหEผูEสอนเขียนงานวรรณกรรมภาษาอังกฤษดEวย
ตนเอง Create a Fantastic Picture Book or Story
Book เป^ น Writing Project สํ า หรั บ นํ า เสนอสั ป ดาห
สุดทEายเป^นFinal Project ผูEเรียนตEองร:างเรื่องที่จะเขียน
มาส: ง เพื่ อ ตรวจทานงานเขี ย นก: อ นลงเล: ม จริ ง เพื่ อ
ตรวจสอบความถูกตEองของภาษา และไวยากรณร:วมกัน

13

Reading Project

3

-ผูEเรีย นนํ าเสนอวรรณกรรมสํ าหรับเด็ กเล:มที่ ชอบและ
วิเคราะหตาม The Elements of Literature พรEอมส:ง
รูปเล:มรายงานตามหัวขEอที่มอบหมาย เป^นงานเดี่ยว

14

Reading Project

3

-ผูEเรีย นนํ าเสนอวรรณกรรมสํ าหรับเด็ กเล:มที่ ชอบและ
วิเคราะหตาม The Elements of Literature พรEอมส:ง
รูปเล:มรายงานตามหัวขEอที่มอบหมาย เป^นงานเดี่ยว

15

Present Final Project

3

-ผูEเรียนทุกคนนําเสนอผลงานวรรณกรรมภาษาอังกฤษที่

(Create a Fantastic

เขี ย นดE ว ยตนเอง Create a Fantastic Picture Book

Picture Book or Story

or Story Book (Writing Project)

Book)

-สุ ด ทE า ยทุ ก คนโหวดคะแนนเสี ย งใหE ผ ลงานการผลิ ต
วรรณกรรมสําหรับเด็กดีเด:น ผูEสอนใหEรางวัลเป^นหนังสือ
วรรณคดีสําหรับเด็กภาษาอังกฤษ
-ผูEเรียนนํา ผลงานวรรณกรรมที่เขียนขึ้นทั้งหมดไปมอบ
ใหEแก:เด็กดE อยโอกาส ณ บEา นราชาวดี หรือ สถานดูแ ล
เด็กผูEดEอยโอกาสตามที่ผูEเรียนไดEเลือกไวE

-ผูE เรี ย นเขี ย นสรุ ป ความรูE ประโยชนที่ ไ ดE รั บ และการ
นําไปใชEจากการทํากิจกรรมในวิชานี้
16

Final Exam

1.30

สอบนอกตาราง 30 คะแนน

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู%
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู%

วิธีการประเมิน

สัปดาห1ทปี่ ระเมิน สัดส.วนของการ
ประเมินผล

1.การมีส:วนร:วมใน ขEอ 1: 1.1 1.2

-การเขE า ชั้ น เรี ย นอย: า ง

ชั้ น เรี ย น ค ว า ม 1.5

สม่ําเสมอ ตรงต:อเวลา

รั บ ผิ ด ชอบในการ ขEอ3: 3.1

เรียกขานชื่อทุกครั้งที่เขEา

เขEาชั้นเรียน การมี ขEอ 4: 4.1 4.2

เรียน

วินัยต:อตนเอง

-การมีส:วนร:วมในการทํ า

4.4 4.5

1-15

10%

3

5%

3

5%

กิจกรรมในกลุ:มและในชั้น
เรียน
-การส:งงานตรงเวลา

2. ทดสอบความรูE ขEอ 2: 2.1 2.2

แ บ บ ท ด ส อ บ ค ว า ม รูE

เบื้ อ งตE น เกี่ ย วกั บ 2.3

เ บื้ อ ง ตE น เ กี่ ย ว กั บ

Children’s

Children’s Literature

Literature
3.กิ จ ก ร ร ม อ: า น ขEอ 2: 2.1 2.5

- การทํางานเดี่ยวคEนควEา

ว ร ร ณ ค ดี ขEอ 3: 3.1

และเลือกอ:านวรรณกรรม

ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ขEอ 5: 5.3

สํ า หรั บ เด็ ก 5 เรื่ อ ง เพื่ อ

สํ า ห รั บ เด็ ก 5

เ ลื อ ก Good Quotes

เรื่ อ ง เพื่ อ เลื อ ก

ประเมินผลตามเกณฑการ

Good Quotes

ใ หE ค ะ แ น น (rubric

พรEอมส:งเอกสาร

scoring)

4. กิจกรรม

ขEอ 1: 1.1 1.2

- ก า ร ทํ า ง า น มี ก า ร

Reading

1.5

วางแผนงานและร: ว มมื อ

Charlotte’s

ขEอ 2: 2.1 2.2

กันในกลุ:ม

Web และ

ขEอ 3: 3.1 3.2

-ประเมินผลการนําเสนอ

วิเคราะหประเมิน

ขEอ 4: 4.1 4.2

การอ:านและวิเคราะห

ตามองคประกอบ

4.3 4.5

ตามองคประกอบของ

ของวรรณกรรม

ขEอ 5: 5.1 5.4

วรรณกรรม(Elements

(Elements of

of Literature)ตามเกณฑ

Literature)

การใหEคะแนน(rubric

10-11

10%

13

20%

15

20%

scoring)
5. Reading

ขEอ 1: 1.1 1.2

-ป ร ะ เมิ น ผ ล งา น ต า ม

Project การอ:าน

1.5

เก ณ ฑ ก า รใหE ค ะ แ น น

วรรณกรรมเล:มที่

ขEอ 2: 2.1 2.2

(rubric scoring)

ชอบและวิเคราะห 2.3 2.5
ประเมินตาม

ขEอ 3: 3.1 3.2

องคประกอบของ
วรรณกรรม
(Elements of
Literature)
5. โครงงานปลาย

ขEอ 1: 1.1 1.2

-การฝb ก ปฏิ บั ติ ก ารแบบ

ภาคเรียนWriting

1.5

บู ร ณ าการนํ า ความรูE ที่

Children’s

ขEอ 2: 2.1 2.2

เรี ย น ม า เขี ย น ชิ้ น งา น

Literature

2.3 2.5

วรรณกรรมภาษาอังกฤษ

Project

ขEอ 3: 3.1 3.2

สํ า หรั บ เด็ ก ดE ว ยตนเอง

เขียนส:งผลงาน

3.3

ประเมิน จากผลงานตาม

และออกแบบ

ขEอ 4: 4.3 4.4

รูปเล:มวรรณกรรม ขEอ 5: 5.1 5.3
ภาษาอังกฤษ

เก ณ ฑ ก า รใหE ค ะ แ น น
(rubric scoring)

5.4

สําหรับเด็กตาม
ความคิด
สรEางสรรคและ
ความรูEที่เรียน

3. การประเมินผลการเรียนอิงเกณฑของมหาวิทยาลัย
เกณฑคะแนน
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-49
ยกเลิกรายวิชา
การประเมินไม3สมบูรณF
ขาดสอบปลายภาค

ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
W
I
M

ความหมายของผลการเรียน
ดีเยี่ยม (Excellent)
ดีมาก Very Good)
ดี (good)
ดีพอใช, (Fairly Good)
พอใช, (Fair)
อ3อน (Poor)
อ3อนมาก (Very Poor)
ตก (Fail)
ได,รับอนุมัติให,ยกเลิกรายวิชา
การประเมินไม3สมบูรณF
ขาดสอบปลายภาค

คาระดับคะแนน
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.0
-------

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
เอกสารChildren’s Literature
2. เอกสารและข%อมูลสําคัญ
ไม:มี
2. เอกสารและข%อมูลแนะนํา
เอกสารตํารา
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 และปSญหาข%องใจ.
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ. 2545.
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 วรรณกรรมที่เยาวชนควรไดEอ:าน

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ1การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ประเมินจากแนวคิดและความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต:อการเรียน
การสอน โดย
- การสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรูEระหว:างผูEสอนกับผูEเรียนและผูEเรียนกับผูEเรียน
- แบบประเมินผูEสอนและแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ1การประเมินการสอน
ในการเก็บขEอมูลเพื่อประเมินการสอน ดําเนินการดังนี้
- ผลงานของนักศึกษา
- ผลการประเมินการสอนของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
นําผลที่ไดEจากการประเมิน มาปรับปรุงการสอนและหาขEอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการเรียนการ
สอนโดยจัดกิจกรรม
-

จัดวิพากษแนวการสอนโดยอาจารยผูEสอนและกรรมการบริหารหลักสูตรภาษาอังกฤษ

-

การรับฟYงขEอมูลสะทEอนกลับจากผูEเรียน

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขEอตามที่คาดหวังจากการเรียนรูEรายวิชา โดยการตรวจผลงาน
กลุ:มผูEเรียน ระหว:างกระบวนการเรียนการสอนรายวิชา
- มีคณะกรรมการประจําสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูEตามที่กําหนดในรายวิชา
คะแนนและเกณฑการตัดสินผลการเรียน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
นําขEอมูลที่ไดEEจากการประเมินจากขEอ 1 และ 2 มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาดังนี้
- ปรับปรุงแผนการสอนทุกปLการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเรียนการ
สอน
สรุปการดําเนินงานในรายวิชาในแต:ละภาคการศึกษา ส:งคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

