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รายละเอียดของรายวิชา
ชือ่ สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะ
คณะครุศาสตรB
หมวดที่ 1 ขDอมูลทั่วไป
1.รหัสและชือ่ รายวิชา
รหัสวิชา 1094702 ชื่อรายวิชา การเขียนความเรียงภาษาอังกฤษ (English Composition)

2.จํานวนหน=วยกิต
3 (3-0-6)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
3.2 หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาเอกเลือก

4. อาจารยBผูDรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยBผูDสอน
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
อาจารยอภิรดี ผลประเสริฐ
4.2 อาจารยผูสอนและกลุมเรียน
อาจารยอภิรดี ผลประเสริฐ ตอนเรียน A1

5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปAทเี่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นป<ที่ 4 นักศึกษารหัส59

6. รายวิชาที่ตDองเรียนมาก=อน (Pre-requisite) (ถDามี)
“ไมมี”

7. รายวิชาที่ตDองเรียนพรDอมกัน (Co-requisites) (ถDามี)
“ไมมี”

8. สถานที่เรียน
อาคาร11 หอง 11508 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล=าสุด
1 กรกฎาคม 2562
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หมวดที่ 2 จุดมุ=งหมายและวัตถุประสงคB
1. จุดมุ=งหมายของรายวิชา
1. เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในกลวิธีการเขียนความเรียง
2. เพื่อใหนักศึกษาสามารถวิเคราะหประโยค วลีและคําชนิดตางๆตามหลักไวยากรณ
3. เพื่อใหนักศึกษาสามารถเขียนความเรียงลักษณะตางๆอยางมีขั้นตอน
4. เพื่อใหนักศึกษามีทักษะการเขียนที่ถูกตอง
5. เพื่อใหนักศึกษาสามารถวิเคราะหงานเขียนความเรียงของตนเองและผูอื่น
6. เพื่อใหนักศึกษาสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสําหรับการฝHกการเขียน
ใหกับนักเรียนในระดับประถมศึกษา

2. วัตถุประสงคBในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหสอดคลองกับสาระสําคัญตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่
3) พ.ศ. 2558 และใหเนื้อหาสอดคลองกับบริบทในสังคมปL จจุบันและความรูที่นั กศึกษาครุศาสตร
จําเปMนตองนําไปใชในการสอนระดับประถมศึกษา
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษารูปแบบและขั้นตอนการเขียนความเรียงลักษณะตางๆ การจัดทําโครงเรื่อง การจัดเรียง
ประโยคและความคิดในการเขียนระดับยอหนา ฝHกวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสม
สําหรับการฝHกการเขียนใหกับนักเรียนในระดับประถมศึกษา
Study patterns and steps of writing various types of texts, outlining, organizing
sentences and ideas into a paragraph. Practice organizing English language teaching
activities that are appropriate for developing writing skills of primary school students

2. จํานวนชั่วโมงที่ใชDตอ= ภาคการศึกษา

บรรยาย

สอนเสริม

45 ชั่วโมง/ภาค
การศึกษา

ตามความตองการของ
ผูเรียนเฉพาะ
รายบุคคลหรือรายกลุม

การฝXกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การ
ฝXกงาน
ไมมี

การศึกษาดDวยตนเอง
90 ชั่วโมง/ภาค
การศึกษา ( 6ชั่วโมงใน
1 สัปดาห X 15 )

3. จํานวนชั่วโมงต=อสัปดาหBที่อาจารยBใหDคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก=นักศึกษา
เปZนรายบุคคล
ใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาตามความตองการเปMนรายบุคคลหรือรายกลุม
นอกชั้นเรียน ทางSocial Media, E – MailหรือLine จํานวนไมนอยกวา 2 ชั่วโมงตอสัปดาห และ
อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปM นรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการจํานวน 1 ชั่วโมงตอ
สัปดาห
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูDของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1.1.1 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมดDานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
1.1.2 มีคุณธรรมจริยธรรมที่เสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน
1.1.3 มีความกลาหาญทางจริยธรรมกลาแสดงออกในสิ่งที่เหมาะสมดวยความเขาใจ
ในผูอื่น เขาใจโลกและมีจิตสาธารณะ
1.1.4 มีความเสียสละ และเปZนแบบอย=างที่ดี
1.1.5 เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
1.1.6 สามารถจัดการและแกปLญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู
เชิงสัมพัทธโดยใชดุลยพินิจทางคานิยม ความรูสึกของผูอื่น และประโยชนของสังคม
สวนรวม
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 การบูรณาการสอดแทรกในเนื้อหาวิชาที่เรียน
1.2.2 การเปMนแบบอยางที่ดีของผูสอน
1.2.3 การวิ เคราะหแบบวิ ภ าษวิ ธี (Dialectics) ในประเด็ น วิ ก ฤติ ด านคุ ณ ธรรม
จริยธรรมของสังคมและวิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤติของจรรยาบรรณวิชาชีพครู
เปMนการพูดคุยกันถึงสภาวะพื้นฐานที่เกิดขึ้น ประเด็นสภาวะการขัดแยงกับเรื่องที่
เกิดขึ้น โตแยงดวยเหตุผล และสังเคราะหหาขอสรุป เปMนการประเมินประเด็นวิกฤต
หรือมุมมองที่แตกตางหรือขัดแยงเพื่อเสนอมุมมองที่ดีกวาตระหนักรูถึงความขัดแยง
1.2.4 การเรี ย น รู โดยการป ฏิ สั ม พั น ธเชิ ง ป ฏิ บั ติ ก าร (Interactive action
Learning) มีก ารโตตอบและใหแรงเสริม (Feedback และ Reinforcement) กั บ
การกระทําการปฏิบัติของผูเรียน โดยสรางความสัมพันธระหวางบุคคลในกลุมและ
ในหองเรียนจัดกิจกรรมใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอน
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 วั ด และประเมิ น จากผลการวิ เคราะหแบบวิ ภ าษวิ ธี จากการสั งเคราะหหา
ขอสรุป
1.3.2 วัดและประเมินจากผลการแกปLญหาจากงานเดี่ยวงานกลุม การแสดงความ
คิ ด เห็ น ขณะเรี ย น การมี ส วนรวมในชั้ น เรีย น การตอบคํ า ถาม การสั ง เกตการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การคนควาหาความรูมารายงานนําเสนอและหรืออภิปราย
การสังเกตการใชทาทางการแสดงออก
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2. ความรูD
2.1 ความรูDที่ตDองไดDรับ
2.1.1 มีความรอบรูDในดDานความรูDทั่วไป วิชาชีพครู และวิชาเอกประถมศึกษา
อย=างกวDางขวางลึกซึ้ง และเปZนระบบ
2.1.2 มีความตระหนักรูหลักการและทฤษฎีในองคความรูที่เกี่ยวของอยางบูรณาการ
ทั้งการบูรณาการขามศาสตร และบูรณาการกับโลกแหงความเปMนจริง
2.1.3 มีความเขDาใจความกDาวหนDาของความรูDเฉพาะดDานในสาขาวิชาที่จะสอน
อย=างลึ ก ซึ้ ง ตระหนั ก ถึ งความสํ า คั ญ ของงานวิ จั ยและการวิ จั ยในการต= อยอด
ความรูD
2.1.4 มีความสามารถในการคิดวิเคราะหB สังเคราะหB และประเมินค=าองคBความรูD
และสามารถนําไปประยุกตBใชDในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอย=างมีประสิทธิภาพ
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 ผูสอนใชวิธีการสอนหลากหลายรูปแบบ ไดแก การบรรยายทฤษฏีหลักการ
การถามตอบ การอภิปรายกลุมยอย การเรียนรูแบบลงมือทํา การเรียนรูสูการ
ปฏิบัติ การเรียนรูแบบรวมมือ
2.2.2 ฝHกทักษะกระบวนการแสวงหาความรูดวยตนเองและสงเสริมใหผูเรียนสราง
ความรูและเขาใจในสิ่งที่เรียน ฝHกการปฏิบัติการเขียนความเรียงภาษาอังกฤษ และ
ฝHกการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่ อพัฒนาทักษะการเขียนใหกับนั กเรียนใน
ระดับประถมศึกษา
2.2.3 ฝHกวิเคราะหงานเขียนความเรียงของตนเองและผูอื่น
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 วัดและประเมินจากผลงานเขียน วัดและประเมินผลจากผลการวิเคราะหและ
สังเคราะหองคความรูจากงานเขียนของตนเองและผูอื่น
2.3.2 วัดและประเมินจากผลการทํางานกลุม การเรียนรูแบบรวมมือ และการทํ า
โครงงาน (Final Project)
2.3.3 วัดและประเมินจากผลการนําเสนองานในชั้นเรียน การอภิปรายกลุมยอย
2.3.4 วัดและประเมินจากผลการสอบ
(การใหคะแนนพิ จ ารณาจากคุ ณ ภาพของงานที่ สํ า เร็ จ ตามเกณฑแบบRubric
Scoring ที่ผูสอนสรางขึ้น)
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3. ทักษะทางป]ญญา
3.1 ทักษะทางป]ญญาที่ตDองพัฒนา
3.1.1 สามารถคิ ด คD น หาขD อ เท็ จ จริ ง ทํ า ความเขD า ใจ และประเมิ น ขD อ มู ล
สารสนเทศและแนวคิดจากแหล=ง ขDอมูลที่ห ลากหลาย เพื่อใชDในการปฏิบัติงาน
การวินิจฉัย แกDป]ญหา และทําการวิจัยเพื่อพัฒนางานและพัฒนาองคBความรูDไดD
ดDวยตนเอง
3.1.2 สามารถคิดแกปLญ หาที่ มีความสลับซับซอน เสนอทางออก และนําไปสูการ
แกไขไดอยางสรางสรรค โดยคํ า นึ ง ถึ ง ความรู ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ
ภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ
3.1.3 มีความเปMนผูนําทางปLญญาในการคิดพัฒนางานอยางสรางสรรค มีวิสัยทัศน
และการพัฒนาศาสตรทางครุศาสตร รวมทั้งการพัฒนาทางวิชาชีพอยางมีนวัตกรรม
3.1.4 การคิดวิเคราะหB สังเคราะหB ประเมินค= า และนํ าความรูDเกี่ยวกับแนวคิ ด
ทฤษฎี และหลั กการที่เกี่ย วขDองในศาสตรBส าขาวิช าประถมศึก ษาไปใชD ในการ
จัดการเรียนรูD แกD ป]ญ หาการพั ฒ นาผูD เรียน และการวิจั ย ต=อ ยอดองคBความรูD มี
ความเปZ น ผูD นํ า ในการปฏิ บั ติ ง านอย= า งมี วิ สั ย ทั ศ นB ใ นการพั ฒ นาการระดั บ
ประถมศึกษา
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 มอบหมายใหวิเคราะหงานเขียนความเรียงของตนเองและผูอื่น ดวยการลงมือ
ปฏิบัติจริง และนําเสนอหนาชั้นเรียน พรอมมีการสะทอนกลับจากผูสอน
3.2.2 การอภิ ปรายกลุมยอย การวิภาษ การนํา เสนอผลงาน การสาธิตฝHกการจัด
กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการเขี ย นใหกั บ นั ก เรี ย นในระดั บ
ประถมศึกษา
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 วัดและประเมินตามสภาพจริงจากคุณภาพผลงานตามเกณฑ และจากการฝHก
ปฏิบัติ
3.3.2 วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธีเกีย่ วกับประเด็นวิกฤตทาง
วิชาการ วิชาชีพ และทางสังคม
3.3.3 วัดและประเมินจากผลการถามตอบในชั้นเรียน ในระดับรายบุคคลและราย
กลุม
3.3.4 วัดและประเมินจากการสะทอนกลับความคิดของผูเรียนและผูสอน และการ
สังเกต
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4. ทักษะความสัมพันธBระหว=างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธBระหว=างบุคคลและความรับผิดชอบที่ตDองพัฒนา
4.1.1 มี ความรูDค วามเขD า ใจเกี่ ย วกั บ บทบาทหนD า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของ
ตนเองและผูDอื่นในการทํางานและการอยู=ร=วมกันอย=างเปZนกัลยาณมิตร และใน
การเรียนรูDพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย=างต=อเนื่อง
4.1.2 มีความเอาใจใสชวยเหลือและเอื้อตอการแกปLญหาในกลุมและระหวางกลุมได
อยางสรางสรรค
4.1.3 มี ภ า วะ ผู นํ า แ ล ะ ผู ต า ม ที่ ดี มี ค ว า ม สั ม พั น ธ ที่ ดี กั บ ผู เรี ย น แ ล ะ มี
ความรับผิดชอบตอสวนรวมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
4.1.4 มี ความไวในการรับ รูความรูสึ กของผูอื่ น มี มุ มมองเชิ งบวก มี วุ ฒิ ภาวะทาง
อารมณและสังคม เอาใจใสในการรับฟLง และพั ฒนาความสัมพันธระหวางบุคคล
อยางมีความรับผิดชอบ
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 การเรียนรูแบบมีสวนรวมปฏิบัติการ (Co-operative Learning) และการทํา
โครงงาน (Project-based Learning)
4.2.2 มอบหมายงานกลุ มและมี การเปลี่ ย นหมุ นเวี ย นใหผู เรีย นไดฝH กการทํ างาน
รวมกับผูอื่น สามารถรับฟLงขอมูลสะทอนกลับจากเพื่อนๆและผูสอน สามารถคิด
ทบทวน เพื่อพัฒนาตนเอง
4.2.3 ฝHกใหผูเรียนมีทักษะการทําการรวมกันเปMนกลุมเปMนทีม การรวมกันฝHกสอน
เปMนทีม ผูรวมงานทุกคนในกลุม/ทีมมีโอกาสนําเสนองาน/แสดง/สอน ทุกคน ผูเรียน
สามารถทํางานกับเพื่อนที่มีความเห็นหรือความเชื่อที่แตกตางกันได เขากับผูอื่นที่มี
ปฏิสัมพันธกับตนได
4.3.4 ผูสอนรวมสรางการเรียนรูรวมกันระหวางผูสอนและผูเรียน ผูสอนสรางแรง
บั น ดาลใจใหผู เรี ย นปลู ก ฝL งใหผู เรี ย นมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบตอตนเอง ตออาชี พ ครู
ผูเกี่ยวของและสังคม การเรียนในรายวิชานี้ไมไดเนนที่ตัวเนื้อความรู เปzาหมายการ
เรียนรูคือการฝHกฝนทักษะจากความรูที่เรียน การนําความรูที่เรียนเอาไปใชสอนได
จริง ดวยการลงมือทํา ลงมือปฏิบัติ เพื่อสงเสริมการเรียนรูภายในตนเอง
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 วัดและประเมินจากผลการเรียนรูแบบมีสวนรวมปฏิบัติการ
4.3.2 วัดและประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกของผูเรียน การมีสวนรวมในชั้น
เรียน และการนําเสนองานในชั้นเรียน
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4.3.3 วัดและประเมินจากคุณภาพของผลงานตาง ๆ ที่มีความครบถวน ชัดเจน และ
ตรงประเด็น

5. ทักษะการวิเคราะหBเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชDเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหBเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชDเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตDอง
พัฒนา
5.1.1 มี ความรูDค วามเขD า ใจเกี่ ย วกั บ การใชD ภ าษาพู ด ภาษาเขี ย น เทคโนโลยี
สารสนเทศและสถิติเพื่อการวิจัย เพื่อการสื่อสาร การเรียนรูD การเก็บรวบรวม
ขDอมูลและนําเสนอขDอมูล และการแกDป]ญหาในการดํารงชีวิตและการจัดการเรียน
การสอนอย=างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5.1.2 ตระหนักถึงคุณคาของการใชภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
สถิติเพื่อการวิจัย เพื่อการสื่อสาร การเรียนรู การเก็บรวบรวมขอมูลและนําเสนอ
ขอมูลและการแกปLญหาในการดํารงชีวิตและการจัดการเรียนการสอน
5.1.3 สามารถใชภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และสถิติเพื่อการวิจัย
เพื่อสื่อสารการเรียนรู การเก็บรวบรวมและการนําเสนอขอมูล และการแกไขปLญหา
ในการดํารงชีวิตและการจัดการเรียนการสอนอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5.1.4 สามารถบูรณาการขอมูลเพื่อการสื่อสารอยางเปMนระบบดวยสื่อและเทคโนโลยี
เพื่อการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 การสื บ คนและนํ า เสนอผลงาน โครงงานหรื อ รายงาน โดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ การอางอิงแหลงที่มาของขอมูล
5.2.2 การวิเคราะห และสื่อสารนําเสนอผลงาน
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 วัดและประเมินจากผลการการวิเคราะห และสื่อสารนําเสนอผลงาน
5.3.2 วัดและประเมินจากผลการสืบคนและนําเสนอผลงาน โครงงานหรือรายงาน
โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การอางอิงแหลงที่มาของขอมูล

6. ทักษะการจัดการเรียนรูD
6.1 ทักษะการจัดการเรียนรูDที่ตDองพัฒนา
6.1.1 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูDที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่
เปZนทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม=เปZน
ทางการ (Informal) อย=างสรDางสรรคB
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6.1.2 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่หลากหลาย ทั้งผูเรียนที่
มี ความสามารถพิ เศษ ผู เรีย นที่ มี ค วามสามารถปานกลาง และผู เรี ย นที่ มี ค วาม
ตองการพิเศษอยางมีนวัตกรรม
6.1.3 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูDในวิชาเอกการประถมศึกษาที่จะสอน
อย=างบูรณาการ
6.2 วิธีการสอน
6.2.1 จั ดใหผูเรีย นฝH กปฏิ บั ติ ก ารสอนดวยกิ จ กรรมการเรีย นการสอนเพื่ อพั ฒ นา
ทัก ษะการเขียนใหกั บนัก เรียนในระดั บประถมศึกษา โดยออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรูที่มีรูปแบบหลากหลาย
6.2.2 การมอบหมายใหทําโครงงานบูรณาการความรูที่เรียนมาเพื่อจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนใหกับนักเรียนในระดับประถมศึกษา
6.3 วิธีการประเมินผล
6.3.1 ประเมินจากแผนปฏิบัติงาน แผนการสอน และแผนของโครงงานที่นําเสนอ
6.3.2 ประเมินจากผลการดําเนินงานตามเกณฑ

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหB
หัวขDอ/รายละเอียด
ที่
1
-แนะนํารายวิชา
Introduction to the course
-Introduction to English
Composition
-Introduction to Grammar
Clinic

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่
ผูDสอน
ชั่วโมง
ใชD
3
- ผูสอนทําความรูจักคุนเคยกับ
อ.อภิรดี
ผูเรียน
ผลประเสริฐ
- ผูสอนชี้แจงคําอธิบายรายวิชา
วัตถุประสงคและรายละเอียดของ
รายวิชา กิจกรรมการเรียนการ
สอน และเกณฑการใหคะแนนและ
การประเมินผล
- ผูสอนชี้แจงการฝHกทําแบบฝHก
“Grammar Clinic”
-ใหใบงานผูเรียนเขียนตอบ
เกี่ยวกับตัวเอง “Getting to
know you!”
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สัปดาหB
ที่
2

หัวขDอ/รายละเอียด
-Types of sentences :
Simple, Compound, and
Complex sentences
-Phrases, Clauses,
Independent Clause,
Dependent Clause
-using context clues
-Grammar Clinic

3

-Basic sentence patterns
-Subject-verb agreement
-Fragments
-Captalization rules
-Parts of Speech
-Punctuation

4

-What is a paragraph?
-Rules of Paragraph Writing
-Parts of a Paragraph
A paragraph is like a
sandwich.
-Topic sentence/ supporting
sentences/ concluding
sentence
-The Writing Process
-Introduce peer editing

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่
ชั่วโมง
ใชD
3
- บรรยาย/กิจกรรมถามตอบ
คําถาม/ยกตัวอยางประโยค
- Identify Sentences
- แจกใบงานใหผูเรียนตอบคําถาม
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับEnglish
Composition
- มอบหมายงานใหผูเรียนทํา
แบบฝHกหัดGrammar Clinic หนา
7-10
3
- วิเคราะหโครงสรางประโยค
เบื้องตน
- แบงกลุมผูเรียนวิเคราะห
โครงสรางประโยค นําเสนอ
วิเคราะห และอภิปรายรวมกัน
- มอบหมายงานใหผูเรียนทําแบบ
ฝHกGrammar Clinic หนา 1/1523
3
- ยกตัวอยางความเรียง วิเคราะห
Paragraph /Sentences/Words
-Discuss the steps in writing
Process
- แบงกลุมวิเคราะห Parts of a
Paragraph นําเสนอหนาชั้นเรียน
- ใหผูเรียนเขียนความเรียง“Write
a paragraph about things you
like to do.”และIdentify parts
of paragraph (งานเดี่ยว)
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ผูDสอน
อ.อภิรดี
ผลประเสริฐ

อ.อภิรดี
ผลประเสริฐ

อ.อภิรดี
ผลประเสริฐ
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สัปดาหB
หัวขDอ/รายละเอียด
ที่
5-6 Narrative Paragraphs
-Time order (Tell a story in a
logical time order.)
- Topic sentence tell the
time and place of the story.
-The rests of the sentences
tell what happened in the
correct time order.

7

Descriptive Paragraphs
-using the adjectives

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน/
ชั่วโมง
สื่อที่ใชD
6
-Practice Time Order
-Students make a time line
of the important event in life
and write a short paragraph
about that event.
-Exchange the paragraph
with a partner. Read and
check on the peer review
checklist. Help the partner
improve his/her paragraph.
The owner of the paragraph
corrects the paragraph.
-Writing about your
hometown.
3
-Students read the
description each item. Match
the description with each
pictures.
-Complete adjectives in the
sentences.
-Writing a description about a
gift for a good friend.(มีใบงาน)
(Find a photograph of a
product in a magazine and
describe the gift.)

12

ผูDสอน
อ.อภิรดี
ผลประเสริฐ

อ.อภิรดี
ผลประเสริฐ
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สัปดาหB
หัวขDอ/รายละเอียด
ที่
8
Descriptive Paragraphs
-using the adjectives

9

10

Writing Test (1.5 hrs.)
Logical division of ideas
paragraph (1.5 hrs.)
-Coherence
-Using nouns and pronouns
consistently
-Transition signal words
Process Paragraphs
-Using Time-Order Signal
words :
First, second, third, first of
all, then, after that, next,
finally

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน/
ชั่วโมง
สื่อที่ใชD
3
-Write a paragraph describing
your dream house.
-Exchange the paragraph
with a partner. Read and
check on the peer review
checklist. Help the partner
improve his/her paragraph.
The owner of the paragraph
corrects the paragraph.
Rewrite the paragraph.
Write a descriptive Paragraph
about your expect lover.
3
-Students do the test.
ทดสอบความรูหลังเรียน
-บรรยาย ยกตัวอยาง
-ผูเรียนศึกษาคนควาดวยตนเอง

3

13

-บรรยาย
-ผูสอนยกตัวอยาง Paragraphs
describing the process
วิเคราะหรวมกัน
-อภิปรายหลักไวยากรณที่ใชใน
การเขียนความเรียงประเภทนี้
รวมกัน

ผูDสอน
อ.อภิรดี
ผลประเสริฐ

อ.อภิรดี
ผลประเสริฐ

อ.อภิรดี
ผลประเสริฐ

มคอ. 3
สัปดาหB
หัวขDอ/รายละเอียด
ที่
10 Process Paragraphs
-Using Time-Order Signal
words :
First, second, third, first of
all, then, after that, next,
finally

11

Compare and contrast
Paragraphs

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน/
ชั่วโมง
สื่อที่ใชD
3
-Write about how to get a
new friend in the University.
-Exchange the paragraph
with a partner. Read and
check on the peer review
checklist. Help the partner
improve his/her paragraph.
The owner of the paragraph
corrects the paragraph.
Rewrite the paragraph.
-Write a paragraph how to
cook your favorite dish.
3
-บรรยาย
-ผูสอนยกตัวอยาง Compare
and contrast
Paragraphsวิเคราะหรวมกัน
-อภิปรายหลักไวยากรณที่ใชใน
การเขียนความเรียงประเภทนี้
รวมกัน
-Exchange the paragraph
with a partner. Read and
check on the peer review
checklist. Help the partner
improve his/her paragraph.
The owner of the paragraph
corrects the paragraph.
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ผูDสอน
อ.อภิรดี
ผลประเสริฐ

อ.อภิรดี
ผลประเสริฐ
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สัปดาหB
หัวขDอ/รายละเอียด
ที่
12 Teaching Writing to children
-Preparing to teach
-Planning a lesson
-What is a lesson Plan?
-Steps for planning a lesson
plan
-developing materials
-sequencing activities
-reflections on lesson plan
-10 points to consider when
writing the plan

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน/
ผูDสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใชD
3
-ผูเรียนศึกษาเอกสาร
อ.อภิรดี
“Action Plan for Teachers” A ผลประเสริฐ
Guide to Teaching English by
Callum Robertson and
Richard Acklam,2000.
-ผู สอนนํ า เสนอตั ว อยางแผนการ
สอนเพื่อฝHกทักษะการเขียนสําหรับ
นักเรียนในระดับประถมศึกษา
-แบงกลุมผูเรียนกลุมละ3คน เลือก
บทเรียนภาษาอังกฤษสําหรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษาเพื่อ
สอนทักษะการเขียนกลุมละ1
หัวขอ (ไมซ้ํากัน)ระดมความคิด
เลือกใชวิธีการสอนและสื่อการ
สอนตามที่ตกลงกัน เขียนแผนการ
สอน แลวทดลองสอนกลุมละ15
นาที
-ผูเรียนแตละกลุมสังเกตการสอน
ของเพื่อนๆกลุมอื่นดวย
Observation checklist และให
feedbackรวมกัน
-ผูสอนใหfeedbackทุกกลุม
จากนั้นใหแตละกลุมคิดและปรับ
แผนการสอนที่ทํามา ถาไดสอน
ใหมจะปรับเปลี่ยนแผนการสอน
เดิมอยางไร
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มคอ. 3
สัปดาหB
จํานวน
หัวขDอ/รายละเอียด
ที่
ชัว่ โมง
13-14 -การจั ด กิ จ กรรม การออกแบบ
6
กิจกรรม การวางแผนจัดกิจกรรม
การเรีย นการสอนสํ าหรับ ฝH ก การ
เขี ยนภาษาอังกฤษใหกับ นั กเรีย น
ระดับประถมศึกษา
Writing activities for kids
-หลั ก การใชสื่ อการสอนและการ
เลือกใชสื่อการสอนพรอมตัวอยาง
การจัด กิ จกรรม และแหลงขอมู ล
การจั ด ทํ า สื่ อ การสอนสํ า หรั บ
นักเรียนระดับประถมศึกษา
-creative writing for
elementary students
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กิจกรรมการเรียนการสอน/
ผูDสอน
สื่อที่ใชD
-บรรยาย/ยกตัวอยาง/สาธิต
อ.อภิรดี
-แบงกลุ มผู เรี ย นนั่ ง เปM น กลุ ม ทุ ก ผลประเสริฐ
กลุมจะไดรับบทเรียนภาษาอังกฤษ
สํ า ห รั บ นั ก เ รี ย น ร ะ ดั บ
ประถมศึกษา 1 Unitสําหรับสอน
การเขี ย น โดยผู สอนแจกวั ส ดุ ใ น
การผลิตสื่อใหแตละกลุมดวยวัสดุ
ที่ แ ตกตางกั น ใหสมาชิ ก ในกลุ ม
ระดมสมองนําวัสดุที่มีไปใชในการ
จั ด การเรี ย นการสอนการเขี ย น
ภาษาอังกฤษจากบทเรียนที่ไดรับ
ให แ ต ล ะ ก ลุ ม ป ร ะ ดิ ษ ฐ สื่ อ
ประกอบการจัดกิจกรรม สอนและ
นําเสนอหนาชั้นเรียนทีละกลุม ทุก
ค น ใน ก ลุ ม มี ส ว น ร ว ม ใน ก า ร
นํา เสนองาน กลุ มที่ไมไดนํ าเสนอ
ให นั่ งฟL งแ ล ะ ให feedbackเมื่ อ
เพื่อนสอนและนําเสนอเสร็จ เพื่ อ
แลกเปลี่ยนเรียนรูจากการนําเสนอ
งานกลุมรวมกัน
-ผูเรียนสรุปการเรียนรูรวมกันและ
รวมโหวดคะแนนเสี ย งใหกลุ มที่ มี
ผลงานการผลิตสื่อดีเดน พรอมให
รางวัลจากผูสอน
-ผูเรียนเขียนสรุปความรูและ
ประโยชนที่ไดรับจากการทํา
กิจกรรมในครั้งนี้

มคอ. 3
สัปดาหB
หัวขDอ/รายละเอียด
ที่
15 Writing Project
(Writing activities)
16

Final Test

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน/
ผูDสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใชD
3
ผูเรียนนําเสนอแผนการดําเนินการ อ.อภิรดี
จัดกิจกรรมและแผนการสอนเพื่อ ผลประเสริฐ
จัดทําเปMนรูปเลม
1.5 สอบปลายภาค
อ.อภิรดี
ผลประเสริฐ

2. แผนการประเมินผลการเรียนรูD
คะแนนเก็บ 80 คะแนน คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน

กิจกรรม
1.การมีสวนรวม
ใ น ชั้ น เ รี ย น
ความรับผิดชอบ
ใน ก ารเข าชั้ น
เรีย นการมี วิ นั ย
ตอตนเอง

2.Assignment
“Grammar
Clinic”

สัดส=วน
ผลการเรียนรูD
วิธีการประเมิน
สัปดาหBที่ ของการ
วิธีการทวนสอบ
(หมวด 4)
ประเมิน ประเมินผล
1.1 ขอ 1,4,5 -สั งเกตพฤติ ก รรม ไดแกการ 1-15
5%
-ทวนสอบจากการพูดคุ ย
4.1 ขอ 1,3 เขาชั้ น เรี ย นอยางสม่ํ า เสมอ
ซักถามกับผูเรียน
(Reflection: Students
ตรงตอเวลา เรี ย กขานชื่ อ ทุ ก
Feedback)
ครั้งที่เขาเรียน
-Observation
-สังเกตการมีสวนรวมในการทํา
กิจกรรม
(Participation/Engagement)
-การสงงานตรงเวลา
ประเมิ น ผลตามเกณฑการให
คะแนน
(Rubric Scoring)
1.1 ขอ 1,4 -ตรวจผลงานจากแบบฝHก
2-3
5%
-Peer Checking
2.1 ขอ 1,3,4 “Grammar Clinic”
Answers
3.1 ขอ 1,4
4.1 ขอ 1
5.1 ขอ 1
6.1 ขอ 1,3
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กิจกรรม

ผลการเรียนรูD
(หมวด 4)
3.Assignment 1.1 ขอ 1,4
งานเขี ย นต าม 2.1 ขอ 1,3,4
ประเด็นหัวขอที่ 3.1 ขอ 1,4
ไดรับ 5 เรื่อง
4.1 ขอ 1
(งานเดี่ยว)
5.1 ขอ 1
6.1 ขอ 1,3
4.Writing Test 1.1 ขอ 1,4
ทดสอบความรู 2.1 ขอ 1,3,4
หลังเรียน
3.1 ขอ 1,4
5.การนํ า เสนอ
แ ผ น ก ารส อ น
เพื่ อ ฝH ก ทั ก ษ ะ
การเขียนสําหรับ
นั ก เรี ย นระดั บ
ป ระถ ม ศึ กษ า
และการฝHกสอน
6.การออกแบบ
และวางแผนจั ด
กิ จ ก ร ร ม แ ล ะ
ก า ร จั ด ทํ า สื่ อ
การสอนสําหรับ
ฝH ก ก า ร เขี ย น
ภ าษ าอั งก ฤ ษ
สํา หรับ นั ก เรีย น
ประถมศึกษา
7.Writing
Project

1.1 ขอ 1,4
2.1 ขอ 1,3,4
3.1 ขอ 1,4
4.1 ขอ 1
5.1 ขอ 1
6.1 ขอ 1,3

สัดส=วน
วิธีการประเมิน
สัปดาหBที่ ของการ
วิธีการทวนสอบ
ประเมิน ประเมินผล
ประเมินผลตามเกณฑ 4,6,7,8,10
25%
-Peer Review Checklist
การให ค ะแน น จาก
การประเมินจากเพื่อน
แบบประเมินรูบิค
(แลกเปลี่ยนกันตรวจผลงาน
(Rubric Scoring)
จากเพื่อนโดยมีแบบรายการ
ตรวจสอบ)
ประเมินผลตามเกณฑ
การให ค ะแน น จาก
แบบประเมินรูบิค
(Rubric Scoring)
-การสังเกตการสอน
-แบบประเมินการสอน
(ประเมินผลตามเกณฑ
การให ค ะแน น จาก
แบบประเมินรูบิค)

9

10%

-Self Editing
-Self Revising

12

15%

-Observation Checklist
-การใหFeedback จากเพื่อน
และผูสอน
-การปรับเปลี่ยนแผนการสอน
ที่ทําโดยผูเรียน (Reflection)
ภ า ย ห ลั ง ไ ด รั บ Feedback
รวมกัน
-Observation Checklist
-การใหFeedback จากเพื่อน
และผูสอน

1.1 ขอ 1,4
2.1 ขอ 1,3,4
3.1 ขอ 1,4
4.1 ขอ 1
5.1 ขอ 1
6.1 ขอ 1,3

-การสังเกต
-แบบประเมินการสอน
(ประเมินผลตามเกณฑ
การให ค ะแน น จาก
แบบประเมินรูบิค)
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10%

1.1 ขอ 1,4
2.1 ขอ 1,3,4
3.1 ขอ 1,4
4.1 ขอ 1
5.1 ขอ 1
6.1 ขอ 1,3

-แบบประเมินการสอน
(ประเมินผลตามเกณฑ
การให ค ะแน น จาก
แบบประเมินรูบิค)

15

10%

18

-Process of Reflection :
Think, Talk, Read, Ask,
Conclusion

มคอ. 3
กิจกรรม
8.Final Test
สอบปลายภาค

ผลการเรียนรูD
(หมวด 4)
1.1 ขอ 1,4
2.1 ขอ 1,3,4
3.1 ขอ 1,4
6.1 ขอ 1,3

วิธีการประเมิน
-แบบทดสอบปลาย
ภาค

สัปดาหBที่
ประเมิน
16

สัดส=วน
ของการ
วิธีการทวนสอบ
ประเมินผล
20%
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ (ทวนสอบ
ผลคะแนนที่ได)

3. การประเมินผลการเรียนอิงเกณฑBของมหาวิทยาลัย
เกณฑBคะแนน
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-49
ยกเลิกรายวิชา
การประเมินไมสมบูรณ
ขาดสอบปลายภาค

ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
W
I
M
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ความหมายของผลการเรียน
ดีเยี่ยม (Excellent)
ดีมาก Very Good)
ดี (good)
ดีพอใช (Fairly Good)
พอใช (Fair)
ออน (Poor)
ออนมาก (Very Poor)
ตก (Fail)
ไดรับอนุมัติใหยกเลิกรายวิชา
การประเมินไมสมบูรณ
ขาดสอบปลายภาค

ค=าระดับคะแนน
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.0
-------

มคอ. 3

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
อภิรดี ผลประเสริฐ. (2562). English Composition. กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

2. เอกสารและขDอมูลสําคัญ
Judy L. Miller and Robert F. Cohen. (2001). Reason to Write. Strategies for Success
in Academic Writing. Low Intermediate. Oxford University Press.
Judy L. Miller and Robert F. Cohen. (2001. Reason to Write. Strategies for Success
in Academic Writing. Intermediate. Oxford University Press.
Karen Blanchard and Christine Root. (1988). Get Ready to Write. A Beginning
Writing Text. New York: Pearson Longman.
Linda Robinson Fellag. (2004). Write Ahead. Skills for Academic Success. New York:
Pearson Longman.
Olsher, D. (1996). Words in Motion. An interactive Approach to Writing. Oxford
University Press.
R.R. Jordan. (2006). Academic Writing Course. Study Skills in English (3rd edition).
Pearson Longman.

3. เอกสารและขDอมูลแนะนํา
- https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/606/01/
- https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/685/01/
- https://www.pinterest.com/explore/writing-process/?lp=true
- https://www.time4writing.com/
- https://www.time4writing.com/elementary-school/paragraph-writing/
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธBการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
• นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลการเรียนการสอนของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การ
จัดกิจกรรมในและนอกหองเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบตอการเรียนรูและผล
การเรียนรูที่ไดรับ โดยการแสดงความคิดเห็นผานระบบออนไลนของมหาวิทยาลัย / โดยการเขียน
บรรยาย
• การสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูสอนกับผูเรียน
• รับฟLงความคิดเห็นผานชองทางสื่อonlineไดแก e-mail, Line
• การสังเกตจากพฤติกรรมของผูเรียนกอนสอน-ขณะสอน-หลังสอน

2. กลยุทธBการประเมินการสอน
• การสังเกตการสอน การประเมินการสอนจากผลงานและผลการสอบของนักศึกษาและการ
ประเมินตนเองของอาจารยผูสอน
• คณะกรรมการประจําหลักสูตร ประเมินการสอนจากการทวนสอบผลการเรียนของนักศึกษา
แลวคณะกรรมการฯ แสดงความคิดเห็นและบันทึกเปMนเอกสารหลักฐานสงกลับคืนอาจารยผูสอน
• อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ระหวาง
ภาคการศึกษาและเมื่อสิ้นภาคการศึกษา
• ผูสอนรับfeedbackจากผลการประเมินการสอนของนักศึกษา การรับฟLงขอมูลสะทอนกลับ
จากผูเรียน

3. การปรับปรุงการสอน
• นําผลจากการประเมินการสอนในขอ 2 เพื่อพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนครั้งตอไป

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
• มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอตามที่คาดหวังจากมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชา
ที่กําหนดไว ระหวางกระบวนการเรียนการสอนรายวิชาและหลังจากเรียนวิชานี้เสร็จสิ้นแลว
• คณะกรรมการประจําสาขาวิชา ตรวจสอบความเหมาะสม ความถูกตองและความชัดเจน
ของกิจกรรม การวัดผล ไดแกเกณฑผลการประเมินการเรียนรูตามที่กําหนดในรายวิชา คะแนนและ
เกณฑการตัดสินผลการเรียน
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5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
• นํ าขอมู ล ที่ ไดจากการประเมิ นจากขอ 1 และ 2 มาวางแผนเพื่ อปรับ ปรุงคุ ณ ภาพการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาโดยปรับปรุงแผนการสอนทุกป< การศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการเรียนการสอน และสรุปการดําเนินงานในรายวิชาในแตละภาคการศึกษา สง
คณะครุศาสตร
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