รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
หลักสูตรภาษาไทย
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
1543427
วรรณกรรมสรางสรรคสําหรับเด็ก
Creative Literary Works for Children
2. จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
วิชาเลือก
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อ.รักษศิริ ชุณหพันธรักษ
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2555
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
8. สถานที่เรียน
หองเรียน 1108
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
30 ตุลาคม 2555

มคอ. 3
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อใหมีความรู ความเขาใจความรูพื้นฐานเกี่ยวกับวรรณกรรมสําหรับเด็ก
1.2 เพื่อใหสามารถเขียนวรรณกรรมสําหรับเด็กได
1.3 เพื่อใหสามารถนําคุณธรรม จริยธรรมไปถายทอดเปนงานเขียนสําหรับเด็กได
1.4 เพื่อใหสามารถนํางานวรรณกรรมสําหรับเด็กไปใชในการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานได
1.5 เพื่ อ ให มี ทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห ข อ มู ล สารสนเทศในการเลื อ กสรรงานวรรณกรรม
สําหรับเด็ก
1.6 เพื่อใหสามารถใชเทคโนโลยี ในการสืบคนขอมูล และการนําเสนอสารในงานวรรณกรรม
สําหรับเด็กไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อพัฒนาความสามารถ ทักษะการปฏิบัติ การใช IT ที่ไดรับจากการเรียน ดังนี้
1) สามารถฝกฝน มีพัฒนาการที่ดีขึ้นในการเขียนงานวรรณกรรมสําหรับเด็ก
2) ปฏิบัติการการฟง การอาน การพูด และการเขียนเพื่อนําไปประยุกตใชในการ
เขียนงานวรรณกรรมสําหรับเด็ก
3) มีทักษะการใชภาษา และสามารถใช สื่อเทคโนโลยี นําเสนอผลงานไดอยาง
นาสนใจ
4) สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูเรียน ผูสอนได
5) สามารถประยุกตการเรียน กับการทํางานใหเปนประโยชนไดตลอดชีวิต
2.2 เพื่อพัฒนาทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ไดรับจากการเรียน ดังนี้
1) แสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล
2) มีคุณลักษณะที่ยอมรับเหตุผล และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
3) ใหความรวมมือ ชวยเหลือในการทํากิจกรรมกลุม
4) มีทัศนคติที่ดีตอกระบวนการศึกษาคนควาในรูปแบบของการฝกฝน
5) เห็นประโยชนและคุณคาของงานวรรณกรรมสําหรับเด็กในการพัฒนาคุณธรรม
ใหกับเยาวชนในยุคปจจุบัน
6) รับผิดชอบ ซื่อสัตย สุจริต ตรงตอเวลา และเคารพ กฎ ระเบียบในการเรียน

2

มคอ. 3
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาการเขียนบันเทิงคดี และสารคดีสรางสรรคสําหรับเด็กวัยตาง ๆ ทั้งรอยแกว
และรอยกรอง การสรางเรื่องที่สัมพันธกับการรับรูทางภาษาของสมอง การสรางโครงเรื่องแนวคิด
คุ ณธรรมที่เ ด็ ก ควรไดรับ และการจัด กิจกรรมสงเสริมการอา นจากวรรณกรรมสําหรับ เด็ก
การเลือกใชถอยคํา การจัดทําภาพประกอบ วิธีการนําเสนอและการจัดรูปเลม
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม

45

-

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การ
ฝกงาน
-

การศึกษาดวยตนเอง

90

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
จํานวนเวลาใหคําปรึกษาที่เกี่ยวของกับรายวิชาที่สอน 4 ชั่วโมงตอสัปดาห
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1.1.1 มีจริยธรรมในการศึกษาคนควาขอมูลและอางอิงของผูอื่น
1.1.2 มีวินัยตอการเรียน สงมอบงานที่มอบหมายตามเวลาที่กําหนด
1.1.3 รับฟงการแสดงความคิดเห็นของเพื่อนในชั้นเรียน ทั้งในกลุมและนอกกลุม
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 เปด โอกาสใหนัก ศึกษามีก ารตั้งคําถามหรือตอบคําถาม หรือแสดงความคิด เห็นที่
เกี่ยวของกับคุณธรรม จริยธรรมในการการศึกษาคนควาขอมูลและอางอิงของผูอื่น
1.2.2 ใหนักศึกษาอานวรรณกรรมสําหรับเด็ก และวิเคราะหคุณธรรมจริยธรรม ที่ปรากฏใน
งานเขียนนํามาสรุป และอภิปรายแสดงความคิดเห็น
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1.2.3 อาจารยปฏิบัติตนเปนตัวอยาง ใหความสําคัญตอจริยธรรม การมีวินัยเรื่องตรงเวลา
การเปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นและรับฟงความคิดเห็นของนักศึกษา เปนตน
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินผลจากพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียนและการทํากิจกรรมในโอกาสที่
หลักสูตร/คณะ/มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของทางดานคุณธรรมและจริยธรรม
1.3.2 ประเมินผลจากผลงานการศึกษาคนควาของนักศึกษาที่เกี่ยวของกับการนําขอมูลของ
ผูอื่นมาอางอิง
1.3.3 ประเมินความมีวินัยตอการเรียนจากการตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียนและการสง
รายงาน
1.3.4 ประเมินการรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น โดยนักศึกษาที่รวมชั้นในรายวิชา
1.3.5 ประเมินโดยใหนักศึกษาประเมินตนเอง
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
2.1.1 มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับพื้นฐานงานวรรณกรรมสําหรับเด็ก
2.1.2 มีความรูทักษะในการเขียนงานวรรณกรรมสําหรับเด็กทั้งบันเทิงคดี สารคดี ในรูปแบบ
งานเขียนรอยแกว และรอยกรอง
2.1.3 มีความรูทักษะในการจัดทําภาพประกอบ และการจัดทํารูปเลมวรรณกรรมสําหรับเด็ก
2.1.4 มีทักษะในการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานสําหรับเด็ก
2.2 วิธีการสอน
ใชวิธีการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ไดแก การใชกิจกรรมตางๆ เชน การฝกปฏิบัติจริง
การทํางานกลุม กรณีศึกษา บทบาทสมมติ การสืบคนขอมูลผานระบบอินเทอรเน็ต
2.3 วิธีการประเมินผล
1) งานรายบุคคล
- แบบฝกหัด
10%
- กิจกรรมในชั้นเรียน
10%
2) งานรายกลุม
10%
3) ผลงานวรรณกรรมสําหรับเด็ก
20%
4) การจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน
10%
4) สอบปลายภาค
40%
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3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
3.1.1 สามารถรวบรวมขอมูล และวิเคราะหปญหาได
3.1.2 มีทักษะการใชภาษา และสามารถใช สื่อเทคโนโลยี นําเสนอผลงานไดอยางนาสนใจ
3.1.3 สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูเรียนกับผูสอนได
3.1.4 สามารถประยุกตการเรียนกับการทํางานใหเปนประโยชนแกตนเองและหมูคณะได
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 เนนใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติการเขียนวรรณกรรมสรางสรรคสําหรับเด็กในรูปแบบตางๆ
ทั้งรอยแกว รอ ยกรอง ประเภทสารคดีแ ละบั น เทิงคดี โดยจัด ทําเปน รู ป เลมมีภาพประกอบที่
เหมาะสมกับวัยและความสนใจของผูเรียน
3.2.2 แบงนักศึกษาเปนกลุมใหฝกการสืบคนขอมูลจากเอกสาร แหลงขอมูลจริง โดยแต
ละกลุมจะตองนําเสนอในรูปแบบการบูรณาการทักษะทางภาษา
3.2.3 เชิญวิทยากรผูเชี่ยวชาญในการเขียนวรรณกรรมสําหรับเด็ก การจัดทําภาพประกอบ
วรรณกรรมสําหรับเด็ก มาบรรยายใหความรูแกนักศึกษา
3.2.4 แบงกลุมนักศึกษาจัดกิจกรรมสงเสริมการอานใหแกเด็ก โดยนักศึกษาจะใชผลงาน
วรรณกรรมสําหรั บเด็ก ของนั กศึกษานํ ามาบู รณาการเป นการเลานิทาน การเลนเกม การตอบ
คําถาม
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 การมีสวนรวมจากกิจกรรมในชั้นเรียน
3.3.2 แบบฝกหัดรายบุคคล
3.3.2 งานรายกลุม
3.3.3 ผลงานวรรณกรรมสําหรับเด็ก
3.3.4 การสอบปลายภาค
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
4.1.1 มีความรับผิดชอบในการทํางานที่ไดรับมอบหมายทั้งรายบุคคลและงานกลุม
4.1.2 สามารถปรับตัวในการทํางานรวมกับผูอื่น
4.1.3 สามารถแสดงความคิดเห็นในกลุมไดอยางเหมาะสม
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 จัดกิจกรรมในชั้นเรียนที่เปดโอกาสใหนักศึกษามีปฏิสัมพันธกับนักศึกษาคนอื่นในชั้น
เรียน
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4.2.2 มอบหมายงานกลุมและมีการเปลี่ยนกลุมทํางานตามกิจกรรมที่มอบหมาย เพื่อให
นักศึกษาทํางานไดกับผูอื่น โดยไมยึดติดกับเฉพาะเพื่อนที่ใกลชิด
4.2.3 กําหนดความรับผิดชอบของนักศึกษาแตละคนในการทํางานกลุม อยางชัดเจน
4.2.1 จัดกิจกรรมในชั้นเรียนที่เปดโอกาสใหนักศึกษามีปฏิสัมพันธกับนักศึกษาคนอื่นในชั้นเรียน
4.2.2 มอบหมายงานกลุมและมีการเปลี่ยนกลุมทํางานตามกิจกรรมที่มอบหมาย เพื่อให
นักศึกษาทํางานไดกับผูอื่น โดยไมยึดติดกับเฉพาะเพื่อนที่ใกลชิด
4.2.3 กําหนดความรับผิดชอบของนักศึกษาแตละคนในการทํางานกลุมอยางชัดเจน
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินการมีสวนรวมในชั้นเรียน
4.3.2 ประเมินความรับผิดชอบจากรายงานกลุม
4.4.3 ประเมินโดยใหนักศึกษาประเมินสมาชิกในกลุม ทั้งดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและดานความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอง
พัฒนา
5.1.1 สามารถใช Power point และสื่อมัลติมีเดียในการนําเสนองานที่ไดรับมอบหมาย
5.1.2 สามารถสืบหาขอมูลจากแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ
5.1.3 สามารถใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลที่ไดมาจากการสํารวจขอมูลพื้นฐาน
5.1.4 สามารถใชภาษาไทยในการนําเสนอดวยการเขียนและการพูดไดอยางเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 ใช PowerPoint และสื่อมัลติมีเดียที่ชัดเจน นาสนใจ งายตอการทําความเขาใจมา
ประกอบการสอนในชั้นเรียน
5.2.2 แนะนําเทคนิคการสืบคนขอมูล แหลงขอมูลและวิธีการเลือกขอมูลที่นาเชื่อถือ
5.2.3 มอบหมายงานที่ตองมีการศึกษา สังเกต สัมภาษณ และนําขอมูลมาดําเนินการ
วิเคราะหขอมูล
5.2.4 มอบหมายงานที่ตองมีการนําเสนอทั้งในรูปเอกสารและวาจาประกอบสื่อเทคโนโลยี
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินทักษะผลงานการเขียนวรรณกรรมสําหรับเด็ก
5.3.2 ประเมินการเขารวมกิจกรรมรายบุคคล
5.3.3 ประเมินการนําเสนอผลงานรายกลุม
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
หัวขอ/รายละเอียด
สัปดาหที่
1

แนะนําแนวทางการเรียน
วิชาวรรณกรรม
สรางสรรคสําหรับเด็ก

2- 3

ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ
วรรณกรรมสําหรับเด็ก
- ความหมายของ
วรรณกรรมสําหรับเด็ก
- ประเภทของ
วรรณกรรมสําหรับเด็ก
- ลักษณะของ
วรรณกรรมสําหรับเด็ก
ที่ดี
- สวนประกอบของ
วรรณกรรมเด็ก

จํานวน
ชั่วโมง
3

6

กิจกรรมการเรียน การ
ผูสอน
สอน สื่อที่ใช (ถามี)
-แนะนําแนวทางการเรียน
อ.รักษศิริ
วิชาวรรณกรรมสรางสรรค
สําหรับเด็ก
- ใหนักศึกษาชวยกัน
อภิปรายความสําคัญ และ
ประโยชนของวรรณกรรม
สําหรับเด็ก
- Pre Test ความรูพื้นฐาน
เกี่ยวกับวรรณกรรมสําหรับ
เด็ก
- บรรยาย ประกอบดวย
อ.รักษศิริ
PPT.
- ผูสอนอธิบายความหมาย
ของวรรณกรรมสําหรับเด็ก
-แบงกลุมใหนักศึกษา
อภิปรายเรื่องประเภทของ
วรรณกรรมสําหรับเด็ก และ
ใหออกมานําเสนอความ
คิดเห็น
- ใหนักศึกษาแตละคนนํา
วรรณกรรมสําหรับเด็กที่มี
รูปแบบตางๆ มานําเสนอใน
หนาชั้นเรียน
-นําวรรณกรรมสรางสรรค
สําหรับเด็กที่ไดรับรางวัลมา
ใหนักศึกษาพิจารณาวิธี
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4

พัฒนาการและความ
สนใจในการอานของเด็ก
วัยตางๆ

6

5

บทรอยกรองสําหรับเด็ก
- รูปแบบรอยกรอง
สําหรับเด็ก
- คุณธรรมจาก
บทดอกสรอย
- นิทานรอยกรอง

3

6

การเขียนเรื่องสําหรับ
เด็ก
- การตั้งชื่อเรื่อง
- การวางโครงเรื่อง

3

เขียน เนื้อหา รูปเลมโดย
พิจารณาลักษณะที่ดีของ
วรรณกรรมสําหรับเด็ก
- ผูเรียนชวยกันสรุป
ลักษณะที่ดีของวรรณกรรม
สําหรับเด็ก
- บรรยาย ประกอบดวย
PPT.
- แบงกลุมนักศึกษาไป
ศึกษากลุมตัวอยางจากเด็ก
วัยตางๆ เพื่อศึกษา
พัฒนาการ และความสนใจ
ในการอานของเด็กแตละวัย
โดยนําเสนอเปนภาพยนตร
- ใหผูเรียนแตละกลุม
นําเสนอขอมูลพัฒนาการ
และความสนใจในการอาน
ของเด็กแตละวัย
- บรรยาย ประกอบดวย
PPT. เกี่ยวกับบทดอกสรอย
สําหรับเด็ก
- ผูเรียนรวมกันอภิปราย
คุณธรรมที่ควรปลูกฝงใหแก
เด็กในปจจุบัน
– แบงกลุมชวยกันแตงบท
ดอกสรอย
- ฝกปฏิบัติเขียนบทรอย
กรองเปนหนังสือแผนเดียว
- บรรยายประกอบดวย
อ.รักษศิริ
PPT. และฝกปฏิบัติ
- ใหนักศึกษาฝกการวาง
โครงเรื่อง การกําหนด
8
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- การกําหนดตัวละคร
- แนวคิดสําคัญในเรื่อง
- การเปดเรื่อง
- การปดเรื่อง

7

แนวทางการเขียนเรื่อง
สําหรับเด็กแบบมือ
อาชีพ

3

8

เทคนิคการจัดทํา
ภาพประกอบ

3

การเขียนสารคดีสําหรับ
เด็ก
- รูปแบบสารคดีสําหรับ
เด็ก
- เทคนิคการเขียน
สารคดีสําหรับเด็ก

6

9-10

แนวคิด และการสรางตัว
ละคร
- ใหนักศึกษาแตละคนนํา
ผลงานตนเองนําเสนอหนา
ชั้นเรียน โดยผูสอนและ
เพื่อนจะทําหนาที่วิพากษ
เสนอแนะความคิดเห็น
- เชิญวิทยากรผูมีความรู
ความสามารถในการเขียน
วรรณกรรมสําหรับเด็กมา
บรรยายและใหนักศึกษานํา
โครงเรื่องวรรณกรรมเด็ก
ของตนมานําเสนอ เพื่อขอรับ
การวิพากษ
- บรรยาย ประกอบดวย
อ.รักษศิริ
PPT.และฝกปฏิบัติจริง
- เชิญวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ
มาบรรยาย และฝก
ปฏิบัติการในการสราง
ภาพประกอบ
- บรรยาย ประกอบดวย
อ.รักษศิริ
PPT. การเขียนสารคดี
สําหรับเด็ก
- ผูสอนใหผูเรียนชวยกันนึก
ถึงสถานที่ทองเที่ยวที่เด็กๆ
ควรจะไป
- ฝกปฏิบัติเขียนสารคดี
สําหรับเด็กจากขอมูลที่
ผูเรียนไดลงไปศึกษาใน
สถานที่จริง และนํามาเขียน
เปนสารคดีทองเที่ยว
- ใหนักศึกษานําเสนอ
9
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ผลงานการเขียนของตนเอง

11-12

การเขียนบันเทิงคดี
3
สําหรับเด็ก
- รูปแบบบันเทิงคดี
สําหรับเด็ก
- ประเภทของบันเทิงคดี
สําหรับเด็ก
- เทคนิคการเขียน
บันเทิงคดีสําหรับเด็ก

13

เทคนิคการเขาเลม
หนังสือ

3

14

การจัดกิจกรรมสงเสริม
การอาน

3

15

การสอบปลายภาค

2

และใหเพื่อนแสดงความ
คิดเห็นเชิงวิจารณ
- บรรยาย ประกอบดวย
อ.รักษศิริ
PPT. การเขียนบันเทิงคดี
สําหรับเด็ก
- ฝกการเขียนบันเทิงคดี
สําหรับเด็ก
- ใหนักศึกษานําเสนอ
ผลงานการเขียนของตนเอง
และใหเพื่อนแสดงความ
คิดเห็นเชิงวิจารณ และนํา
ผลงานสารคดีและบันเทิงคดี
สําหรับเด็กจัดปายนิเทศ
- บรรยาย และสาธิตวิธีการ อ.รักษศิริ
เขาเลม
- ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติจริง
ในการเขาเลมงาน
วรรณกรรมสําหรับเด็ก
- ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติจริง
โดยการจัดกิจกรรมสงเสริม
การอาน โดยการใหผูเรียน
นําวรรณกรรมสําหรับเด็ก
นําเสนอเปนการแสดง
ประกอบการเลานิทาน
และจัดเกมภาษาไทย ณ
ลานกิจกรรมโรงเรียนสาธิต
ละอออุทิศ
อ.รักษศิริ
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่
ผลการ
วิธีการ
เรียนรู
ประเมิน
1
1.1-1.7, 2.1-2.8, 3.1- แบบฝกหัด
3.4, 4.1-4.6, 5.1
2
1.1-1.7, 2.1-2.8, 3.1- รายงาน
3.4, 4.1-4.6, 5.1-5.4
กลุม
3
1.1-1.7, 2.1-2.8, 3.1- กิจกรรมใน
3.4, 4.1-4.6, 5.1-5.4
ชั้นเรียน
4
1.1-1.7, 2.1-2.8, 3.1- กิจกรรม
3.4, 4.1-4.6, 5.1-5.4 สงเสริม
การอาน
5
1.1-1.7, 2.1-2.8, 3.1- ผลงาน
3.4, 4.1-4.6, 5.1-5.4 วรรณกรรม
สําหรับเด็ก
6
1.2, 1.5 2.1-2.8,3.1- สอบปลาย
3.4,4.3
ภาค

สัปดาหที่
ประเมิน
1,2

สัดสวนของการ
ประเมินผล
รอยละ 10

4

รอยละ 10

1,2,3,4,5,6,7,11,12

รอยละ 10

14

รอยละ 10

13

รอยละ 20

ตามตารางสอบ

รอยละ 40

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
รักษศิริ ชุณหพันธรักษ.(2554) เอกสารประกอบการสอนวิชาวรรณกรรมสรางสรรค
สําหรับเด็ก. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ถวัลย มาศจรัส.(2545). ตัวอยางการเขียนเรื่องบันเทิงคดีและสารคดีสําหรับเด็กและเยาวชน.
กรุงเทพฯ : ธารอักษร.
บันลือ พฤกษะวัน.(2533).วรรณกรรมกับเด็ก. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช.
ภิญญาพร นิตยะประภา.(2534). การผลิตหนังสือสําหรับเด็ก.กรุงเทพฯ :โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮาส.
วินัย รอดจาย.(2534).การเขียนและจัดทําสื่อหนังสือสําหรับเด็กและเยาวชน.กรุงเทพฯ:
ตนออ.
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ศรีรัตน เจิงกลิ่นจันทร.(2538).วรรณกรรมสําหรับเด็ก.พิมพครั้งที่ 3 กรุงเทพฯ :
ไทยวัฒนาพานิช.
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
พัชรี มีสุคนธ (2548 ).ตํานานภาษิตไทย.กรุงเทพฯ : หองเรียน.
ภรังค วิสุทธิแพทย.(2547)นิทานอีสปคํากลอน.กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแสงดาว
Sutherland ,Zena and Arbuthonot May Hill. (1977). Children and Books,5th ed.
Glenview : Scott,Foresman.
การละเลนเด็กไทย. (2549) .[Online]. Available : http://members.thai.net/pubase/s.htm.[2549,
กันยายน 26].
http://www.arnenixoncenter.org
http://en.childrenslibrary.org
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทั้งวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในชั้นเรียน
สื่อการสอน และผลการเรีย นรูที่ไ ดรับ ตลอดจนเสนอแนะเพื่ อ การปรับ ปรุงรายวิชา ดว ยระบบ
คอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธการประเมินการสอน
ในการเก็บขอมูลเพื่อการประเมินการสอน ไดแก จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของนักศึกษา
และการทวนสอบผลประเมินการเรียนรู
3. การปรับปรุงการสอน
กําหนดกลยุทธวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา แลวจัดทํามคอ. 5
รายงานรายวิชาทุกภาคการศึกษา
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การประชุมรวมกันทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาโดยการสุมประเมินขอสอบและ
ความเหมาะสมของการใหคะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนนของรายวิชา 60% ของรายวิชา
ทั้งหมดในความรับผิดชอบของหลักสูตร
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
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พิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา การรายงานรายวิชาโดยอาจารยผูสอน
หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารยผูสอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและ
กลยุทธการสอนที่ใชเพื่อสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสําหรับใชในปการศึกษาถัดไป
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