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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
คณะ
คณะครุศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1092401

ภาษากายและวรรณกรรมสาหรับเด็ก
Body Language and Literature for Children

2. จานวนหน่วยกิต
3(3-0-6)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
3.2 หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกบังคับ

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
อาจารย์กุสุมา คาผาง
4.2 อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน
อาจารย์กุสุมา คาผาง กลุ่มเรียน A1

5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 2

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
“ไม่มี”

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
“ไม่มี”

8. สถานที่เรียน
ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่ 15 มิถุนายน 2563

2

มคอ. 3

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความสาคัญ ประวัติ และวิวัฒนาการของ
วรรณกรรมสาหรับเด็กในประเทศไทย
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายประเภทของวรรณกรรมสาหรับเด็กได้
3. เพื่อให้นักศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบ แนวคิด คุณในค่าในวรรณคดีและวรรณกรรมจาก
หนังสือเรียนระดับประถมศึกษาได้
4. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการใช้ภาษากายและเสียงในการเล่าเรื่อง
5. เพื่อให้นักศึกษาสามารถออกแบบและผลิตสื่อการสอนวรรณกรรมสาหรับเด็กประถมศึกษา
ได้

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
“เพื่ อให้ ส อดคล้ อ งกั บ สาระส าคัญ ในกรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ระดั บปริญ ญาตรี สาขาวิช า
การประถมศึ ก ษา พ.ศ.2562 หรื อ เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ข องส านั ก งาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา”

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาความส าคั ญ ประวั ติ และวิวั ฒ นาการของวรรณกรรมส าหรั บ เด็ ก ในประเทศไทย
ประเภทของวรรณกรรมส าหรั บ เด็ ก วิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบ แนวคิ ด คุ ณ ค่ า ในวรรณคดี แ ละ
วรรณกรรมจากหนังสือเรียนระดับประถมศึกษา ศึกษาความสาคัญของภาษากาย ฝึกการใช้ภาษากาย
และเสียงในการเล่าเรื่อง การออกแบบและผลิตสื่อการสอนวรรณกรรมสาหรับเด็กประถมศึกษา ฝึ ก
การใช้ ภ าษากาย เสี ย ง และสื่ อ ในการเล่ า เรื่อ งเพื่ อ ใช้ ในการจั ด การเรี ย นการสอนส าหรั บ เด็ ก
ประถมศึกษา
Study the importance, history and evolution of children's literature in
Thailand, and types of children's literature. Analyze elements, value of language in
the literatures from primary school textbooks. Study the importance of body
language. Practice using body language and sound in storytelling. Design and
produce the teaching materials for primary school children's literature. Practice in
using body language, audio and media in storytelling for learning management for
primary school children.
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2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

45 ชั่วโมง/
ภาคการศึกษา

ไม่มี

การฝึกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การ
ฝึกงาน
ไม่มี

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ชั่วโมง/
ภาคการศึกษา

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษา
เป็นรายบุคคล
1. วันอังคาร เวลา 9.00 - 12.00 น. (3 ชั่วโมง)
ณ ห้องหลักสูตรการประถมศึกษา อาคารเครื่องปั้นดินเผา ชั้น 5 ห้อง 854
2. หมายเลขโทรศัพท์ 0849495819
3. Line ID : kusuma_kn
4. E-mail : kusumakhamphang@gmail.com

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1.1 รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็น
ครู และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
1.1.2 มีวินัย มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบ
และซื่อสัตย์ต่องานที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ และรักและดูแลเอาใจใส่ศิษย์
1.1.3 มี ค่ านิ ย มและคุ ณ ลั กษณะเป็ น ประชาธิป ไตย คื อ การเคารพสิ ท ธิ และให้
เกียรติคนอื่น มีความสามัคคีและทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการดาเนินชีวิตและ
การตัดสินใจ
1.1.4 มี ความกล้ าหาญและแสดงออกทางคุ ณ ธรรมจริยธรรม สามารถวินิ จฉั ย
จัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การทางานและ
สภาพแวดล้ อ ม โดยอาศั ย หลั ก การ เหตุ ผ ลและใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ทางค่ า นิ ย ม บรรทั ด ฐานทางสั งคม
ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มีจิตสานึกในการธารงความโปร่งใสของสังคมและ
ประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียน
ผลงาน
1.2 วิธีการสอน
6) การบรรยายเชิงสัมพันธ์
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8) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
1.3 วิธีการประเมินผล
1) วั ด และประเมิ น จากการสั ง เกตพฤติ ก รรมในขณะท างานตามสภาพจริ ง
(Authentic Approach)
3) วัดและประเมินจากกลุ่มเพื่อน

2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
2.1.1 มีค วามรอบรู้ในหลั กการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อ หาสาระด้ านวิช าชี พของครู
ประถมศึกษา ได้แก่ จิตวิทยาสาหรับครู จิตวิทยาการเรียนรู้ หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้
นวั ต กรรมและเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารการศึ ก ษาและการเรีย นรู้ การวั ด ประเมิ น
การศึ ก ษาและการเรี ย นรู้ การวิ จั ย และการพั ฒ นานวั ต กรรมเพื่ อ พั ฒ นาผู้ เรี ย น และสมรรถนะ
ภาษาอังกฤษส าหรับ ครูป ระถมศึกษา ทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล และทักษะศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมี
ความรู้ ความเข้าใจในการ บูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ
การบู ร ณาการการสอน (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) การสอน
แบบบู ร ณาการความรู้ท างวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิ ต ศาสตร์
(Science Technology Engineering and Mathemetics: STEM Education ชุ ม ช น แ ห่ งก า ร
เรียนรู้ (Professional Learning Community: PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้
2.1.2 มี ค วามรอบรู้ และสามารถวิ เ คราะห์ ห ลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี และ
เนื้อหาวิชาที่สอนในระดับประถมศึกษาอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการ
และนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของสาขาวิชาการประถมศึกษา
2.1.3 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิต ชุมชน สังคมโลก และพหุวัฒธรรม สามมา
รถเผชิญ และเท่าทัน กับ การเปลี่ ยนแปลงของสั งคม และสามารถนาแนวคิดปรัช ญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน
2.1.4 มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารตามมาตรฐาน
2.1.5 ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความสาคัญของศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืนและนามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน
2.2 วิธีการสอน
1) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ
2) การเรียนรู้แบบผสมผสานการเรียนรู้แบบผสมผสาน โดยบูรณาการเทคโนโลยี
ดิจิทัล การเรียนในรูปแบบออนไลน์
3) การเรียนรู้จากกรณีศึกษา
4) การเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
5) การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน/ปัญหาเป็นฐาน
7) การเรียนรู้แบบร่วมมือ
8) การเรียนรู้แบบทีมเป็นฐาน (Team-based Learning)
5
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2.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ดังนี้
1) วัดและประเมินจากการปฏิบัติตามสภาพจริงหรือในห้องปฏิบัติการ
3) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
3.1.1 คิ ด ค้ น หา วิ เ คราะห์ ข้ อ เท็ จ จริ ง และประเมิ น ข้ อ มู ล สื่ อ สารสนเทศจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีสานึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับ
การเปลี่ย นแปลงในโลกยุคดิจิ ทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต นาไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒ นางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงถึง
ความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ
บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
3.1.2 เป็น ผู้น าทางปัญ ญา สามารถคิดริเริ่มและพัฒ นางานอย่างสร้างสรรค์ มี
ภาวะผู้นา
ทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม สามารถชี้นา
และถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์
3.1.3 สร้ า งและประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ จ ากการท าวิ จั ย และสร้ า งหรื อ ร่ ว มสร้ า ง
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม
รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและสังคม
3.2 วิธีการสอน
1) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
2) การเรียนรู้จากการทางานเป็นฐาน (Work-based Learning) ให้ลงมือปฏิบัติ
บ่อยๆ ใช้สถานการณ์จริงและปัญหาที่หลากหลาย เพื่อฝึกฝนจนเกิดความชานาญ
3.3 วิธีการประเมินผล
3) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
4) วัดและประเมินจากการนาเสนอรายงานหรือผลการปฏิบัติงาน

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.1.1 เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่ น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะ
ทางอารมณ์และสังคม
4.1.2 ทางานร่วมกับผู้อื่น ทางานเป็นทีม เป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดี
กับผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดล้อม
4.1.3 มีค วามรับผิ ดชอบต่อหน้า ที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่ วมงาน และต่ อ
ส่วนรวม สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
4.4 มีภาวะผู้นาทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม
สามารถชี้นาและถ่ายถอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์
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4.2 วิธีการสอน
1) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ
2) การเรียนรู้แบบร่วมมือ
3) การเรียนรู้แบบทีมเป็นฐาน (Team-based Learning)
4) การเป็นผู้นาแบบมีส่วนร่วมในการนาเสนองานวิชาการ
5) การคิดให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับ
6) การเรียนรู้แบบร่วมมือ
4.3 วิธีการประเมินผล
1) วัดและประเมินจากผลการเรียนรู้แบบร่วมมือ
2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้าหรือแก้โจทย์ปัญหา
3) วัดและประเมินจากผลการนาเสนองานเป็นกลุ่ม การเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดีใน
การปฏิบัติงานร่วมกัน

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้อง
พัฒนา
5.1.1 มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ เพื่อเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
5.1.2 สื่ อ สารกั บ ผู้ เรี ย น พ่ อ แม่ ผู้ ป กครอง บุ ค คลในชุ ม ชนและสั งคม และ
ผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน
หรือการนาเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม
5.1.3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการ
เรียนรู้ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมสาเร็จรูปที่จาเป็นสาหรับการเรียนรู้ การ
จัดการเรียนรู้ การทางาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่ง
ข้ อ มู ล และสารสนเทศโดยใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ที่ ดี ใ นการตรวจสอบความน่ า เชื่ อ ถื อ ของข้ อ มู ล และ
สารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน
5.2 วิธีการสอน
1) การติดตาม วิเคราะห์ และนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญด้านการศึกษา จาก
ข่าวสารบนสื่อสังคมออนไลน์
2) การสืบค้นและนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญด้านการศึกษาโดยบูรณาการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
5.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่างๆ ทั้งประเมิน
ตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติสร้างสรรค์ผลงานของนักศึกษา คือ
1) วัดและประเมินจากการติดตามวิเคราะห์ และนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญด้านการ
ประถมศึกษา
2) วัดและประเมินจากสืบค้นและนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญทางการศึกษาที่มีการบูร
ณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
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6. ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
6.1. มีความสามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การ
ออกแบบเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมิน
ผู้เรีย น การบริห ารจั ดการชั้น เรี ย น การจัดการเรียนโดยใช้แหล่ งการเรียนรู้ ในโรงเรียนและนอก
โรงเรียน แหล่ง การเรียนรู้แบบเปิดได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพื้นที่
6.2 มีความสามารถในการนาความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ออกแบบกิจ กรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่ วยเหลือ
แก้ไขและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพ
ของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็น
พิเศษ หรือผู้เรียนที่มีข้อจากัดทางกาย
6.3 จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์
เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ และการทางานในสถานการณ์ จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การ
ทางาน การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น ทาเป็น โดยบูรณาการ
การทางานกับการเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ค วามรู้มาใช้เพื่อป้องกัน แก้ไข
ปัญหา และพัฒนา ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนสาคัญ
ที่สุด
6.4 สร้ า งบรรยากาศ และจั ด สภาพแวดล้ อ ม สื่ อ การเรี ย น แหล่ ง วิ ท ยาการ
เทคโนโลยี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้ มีความสามารถใน
การประสานงานและสร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อ
อานวยความสะดวกและร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้
อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ
6.5 สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมี ทักษะศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการ
เรียนรู้ ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทางานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษา
เพื่อการสื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี และการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถ
นาทักษะเหล่านี้มาใช้ใน การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง
6.2 วิธีการสอน
2) การออกแบบการจัด การเรีย นรู้ ในเนื้ อ หาวิ ช าเฉพาะผนวกวิ ธีส อนกั บ เทคโนโลยี
(Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK)
6.3 วิธีการประเมินผล
1) วัดและประเมินจากการฝึกทักษะจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จาลอง

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อ รูปแบบการ
หัวข้อ/รายละเอียด
ผู้สอน
ที่
ชัว่ โมง
ที่ใช้
สอน
1
ป ฐ ม นิ เท ศ แ น ะ น า
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
Onsite
อ.กุสุมา คาผาง
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สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด
รายวิชา
ความรู้ เบื้ อ งต้ น เกี่ยวกั บ
วรรณกรรมสาหรับเด็ก
๑ .๑ ค ว าม ห ม าย ข อ ง
วรรณกรรมสาหรับเด็ก
๑ .๒ ค วาม ส าคั ญ ขอ ง
วรรณกรรมสาหรับเด็ก
๑.๓ ลั ก ษณะส าคั ญ ของ
วรรณกรรมสาหรับเด็ก
๑.๔ จุ ด มุ่ ง หมายในการ
สร้ า งวรรณกรรมส าหรั บ
เด็ก

2

ประวั ติ และพั ฒ นาการ
ของวรรณกรรมส าหรั บ
เด็ก
1. ยุคเริ่มต้น
2. ยุ ค รั ต น โ ก สิ น ท ร์
ตอนต้ น จนถึ ง สมั ย ก่ อ น
ก ารเป ลี่ ย น แ ป ล งก าร

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อ
ชั่วโมง
ที่ใช้
1. ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา
2. อาจารย์แนะนารายวิชา การ
จั ด การเรี ย นการสอนจาก
ม ค อ . 3 ก า ร วั ด แ ล ะ
ประเมิ น ผล และเอกสาร
ประกอบการเรียน
3. อ าจ าร ย์ อ ธิ บ าย ค ว าม รู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับความหมาย
แ ล ะ ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง
วรรณกรรมส าหรับเด็ก จาก
แอปพลิเคชั่น Keynote
4. นั ก ศึ ก ษาแบ่ ง กลุ่ ม ระดม
ความคิ ด เกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะ
ส าคั ญ และจุ ด มุ่ งหมายของ
วรรณกรรมสาหรับเด็กลงใน
โปรแกรม MindNode
5. นักศึกษานาเสนอองค์ความรู้
ข้างต้นหน้าชั้นเรียน
6. อ า จ า ร ย์ แ ล ะ นั ก ศึ ก ษ า
อภิ ป รายความรู้ เ บื้ อ งต้ น
เกี่ยวกับวรรณกรรมสาหรับ
เด็กร่วมกัน
7. นั ก ศึ ก ษาสรุ ป ความรู้ ล งใน
แอปพลิเคชัน่ Pages
สื่อที่ใช้
1. ใบรายชื่อนักศึกษา
2. แอปพลิเคชั่น MindNode
จาก iPad
3. แอปพลิเคชั่น Keynote
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ตรวจสอบนักศึกษา
2. นักศึกษาทาแบบทดสอบ
ก่อนเรียน
3. อาจารย์บรรยายประวัติและ
พัฒนาการของวรรณกรรม
สาหรับเด็กในแต่ละยุคจาก
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รูปแบบการ
สอน
Online

Onsite
Online

ผู้สอน

อ.กุสุมา คาผาง

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด
ปกครอง
3. ยุคหลังการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง
จนถึงปัจจุบัน

3

4

ประเภทของวรรณกรรม
สาหรับเด็ก
1. การจ าแนกประเภท
ตามเนื้อหาของเรื่อง
2. การจ าแนกประเภท
ตามรูปแบบของสื่อ
3. ก า ร จ า แ น ก ต า ม
ลักษณะคาประพันธ์

พั ฒ น า ก า ร ค ว า ม
ต้ อ งก าร แ ล ะค ว า ม
สนใจของเด็ก
1. พัฒ นาการตามช่ว งวัย

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อ รูปแบบการ
ผู้สอน
ชั่วโมง
ที่ใช้
สอน
แอปพลิเคชั่น Keynote
4. นักศึกษาทาแบบทดสอบ
หลังเรียน และทาใบงาน
สรุปความรู้ลงใน
แอปพลิเคชั่น Pages
สื่อที่ใช้
1. ใบรายชื่อนักศึกษา
2. แอปพลิเคชั่น Keynote
3. แบบทดสอบก่อนและหลัง
เรียนจาก Kahoot
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
Onsite
อ.กุสุมา คาผาง
1. ตรวจสอบนักศึกษา
Online
2. นักศึกษาดูตัวอย่างหนังสือ
วรรณกรรมสาหรับเด็ก
ประถมศึกษาจานวน 6 เรื่อง
3. นักศึกษาจาแนกหมวดหมู่
ของหนังสือเป็น 3 ประเภท
ด้วยตนเอง โดยตอบลงใน
Padlet พร้อมกัน
4. อาจารย์บรรยายประเภท
ของวรรณกรรมสาหรับเด็ก
พร้อมทั้งยกตัวอย่างหนังสือ
และภาพประกอบ
นอกเหนือจากข้างต้น
5. นักศึกษาสรุปความรู้ลงใน
โปรแกรม Pages

3

สื่อที่ใช้
1. ใบรายชื่อนักศึกษา
2. โปรแกรมนาเสนอ Keynote
3. หนังสือวรรณกรรมสาหรับ
เด็ก
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ตรวจสอบนักศึกษาจาก
สมาชิกระบบ Ms Teams
2. นักศึกษาทาแบบทดสอบ
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Onsite
อ.กุสุมา คาผาง
Online
Application
MS Teams

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

5

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อ
ชั่วโมง
ที่ใช้
ของเด็ก
ก่อนเรียนจาก Kahoot
2. ความต้ อ งการพื้ น ฐาน
3. นักศึกษายกพัฒนาการของ
ของเด็ก
แต่ละช่วงวัยลงใน Padlet
3. ความสนใจของเด็ก
4. อาจารย์สรุปจาก
4. ค ว าม ต้ อ งก ารแ ล ะ
แอปพลิเคชั่น Keynote
ความสนใจด้ า นการอ่ า น
5. นักศึกษายกตัวอย่างเนื้อ
ของเด็กตามช่วงวัย
เรื่องที่นักเรียนสนใจอ่าน
ตามช่วงวัย ลง Padlet
6. อาจารย์สรุปความสนใจใน
กรอ่านของเด็กแต่ละช่วงวัย
เพือ่ ใช้ประกอบการผลิตสื่อ
วรรณกรรมของตนเอง
7. นักศึกษาทาแบบทดสอบ
หลังเรียนจาก Kahoot
8. นักศึกษาสรุปความรู้ลง
Pages
หัวข้อ/รายละเอียด

วรรณคดีและวรรณกรรม
สาหรับเด็กประถมศึกษา
1. อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ แ ล ะ
แนวคิ ด ใน วรรณ กรรม
สาหรับเด็ก
2. การอ่านวรรณคดี
3. ศิลปะการประพันธ์
4. ฉันทลักษณ์

3

สื่อที่ใช้
1. ใบรายชื่อนักศึกษา
2. โปรแกรม Ms Teams
3. แอปพลิเคชั่น Keynote
4. แบบทดสอบก่อนและหลัง
เรียนจาก Kahoot
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ตรวจสอบนักศึกษาจาก
สมาชิกในโปรแกรม Ms
Teams
2. นักศึกษาเข้ากลุ่มย่อยตาม
channel ใน Ms Teams
เพื่อศึกษาเอกสารตามหัวข้อ
ย่อยในสัปดาห์นี้ และ
เตรียมนาเสนอ
3. นักศึกษานาเสนอหัวข้อที่
ตนเองได้ศึกษาทีละกลุ่มโดย
การ Share Screen
4. อาจารย์สรุปความรู้อีกครั้ง
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รูปแบบการ
สอน

ผู้สอน

Onsite
อ.กุสุมา คาผาง
Online
Application
MS Teams

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

6

หัวข้อ/รายละเอียด

วรรณคดีและวรรณกรรม
สาหรับเด็กประถมศึกษา
1. เนื้อหาและกลวิธี
2. ภ า พ ส ะ ท้ อ น ใ น
วรรณคดี
3. คุณค่าวรรณคดี

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อ
ชั่วโมง
ที่ใช้
จาก Mind mapping
5. นักศึกษาวิเคราะห์ตามหัวข้อ
ที่ทุกกลุ่มนาเสนอจากเรื่องที่
อาจารย์นามาให้อ่านทีละ
เรื่อง
6. นักศึกษาสรุปความรู้ลง
Pages

3

รูปแบบการ
สอน

สื่อที่ใช้
1. ใบรายชื่อนักศึกษา
2. โปรแกรม Ms Teams
3. แอปพลิเคชั่น MindNode
นาเสนอ Mind Mapping
4. ตัวอย่างวรรณคดีหรือ
วรรณกรรม
กิจกรรมการเรียนการสอน
Onsite
1. ตรวจสอบนักศึกษา
Online
2. นักศึกษาอ่านตัวอย่าง
วรรณคดีหรือวรรณกรรมที่
อาจารย์ส่งให้อ่านทีละเรื่อง
3. นักศึกษาวิเคราะห์เนื้อหา
กลวิธีการประพันธ์ ภาพ
สะท้อน และคุณค่าจากเรื่อง
ที่อ่านลง Padlet พร้อมกัน
ทีละเรือ่ ง
4. อาจารย์สรุปความรู้เกี่ยวกับ
เนื้อหา กลวิธีการประพันธ์
ภาพสะท้อน และคุณค่าใน
วรรณคดีจาก Keynote
5. นักศึกษาสรุปความรู้ลง
Pages
สื่อที่ใช้
1. ใบรายชื่อนักศึกษา
2. โปรแกรม Ms Teams
3. แอปพลิเคชั่น Keynote
12

ผู้สอน

อ.กุสุมา คาผาง

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่
7

8

9

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อ
ชั่วโมง
ที่ใช้
4. ตัวอย่างวรรณคดีหรือ
วรรณกรรม
วรรณคดีและวรรณกรรม
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
ไทยในหนังสือวรรณคดีลา
1. ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา
นาระดับชั้นประถมศึกษา
2. นักศึกษาแบ่งกลุ่มเป็น 6
กลุ่มเพื่อศึกษาหนังสือ
วรรณคดีลานา 6 ระดับชั้น
3. อาจารย์อธิบายองค์ประกอบ
และลักษณะการประพันธ์ใน
หนังสือวรรณคดีลานา
4. นักศึกษาวิเคราะห์
องค์ประกอบ แนวคิด และ
คุณค่าจากหนังสือโดยเลือก
มาจานวน 3 เรื่อง
5. นักศึกษาเตรียมทานาเสนอ
โดยใช้เทคโนโลยีจาก iPad
หัวข้อ/รายละเอียด

น าเสนอการวิ เ คราะห์
องค์ ป ระกอบ แน วคิ ด
และคุ ณ ค่ า ทางวรรณคดี
และวรรณกรรมไทยใน
หนั ง สื อ วรรณ คดี ล าน า
ระดับชั้นประถมศึกษา

การออกแบบและการผลิต
สื่อวรรณกรรมสาหรับเด็ก

3

3

สื่อที่ใช้
1. ใบรายชื่อนักศึกษา
2. หนังสือวรรณคดีลานา 6
เล่ม
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา
2. นักศึกษานาเสนองานจาก
เทคโนโลยี กลุ่มละ 30 นาที
3. อาจารย์สรุปความรู้จาก
วรรณคดีและวรรณกรรม
ของแต่ละระดับชั้นจาก
แอปพลิเคชั่น Keynote
สื่อที่ใช้
1. ใบรายชื่อนักศึกษา
2. แอปพลิเคชั่น Keynote
3. โปรแกรม Ms Teams
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา
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รูปแบบการ
สอน

ผู้สอน

Onsite
อ.กุสุมา คาผาง
Online
Application
MS Teams

Onsite
อ.กุสุมา คาผาง
Online
Application
MS Teams

Onsite
Online

อ.กุสุมา คาผาง

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

10

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อ รูปแบบการ
ชั่วโมง
ที่ใช้
สอน
ประถมศึ ก ษาในรู ป แบบ
2. นักศึกษาระดมความคิด
Application
หนังสือ
เกี่ยวกับหลักการออกแบบและ MS Teams
การผลิตสื่อวรรณกรรม โดย
อาจารย์กระตุ้นด้วยคาถาม และ
นามาเขียนไว้บนกระดาน
3. อาจารย์สรุปความรู้เกี่ยวกับ
การออกแบบและการผลิตสื่อ
วรรณกรรมสาหรับเด็ก
ประถมศึกษาในรูปแบบหนังสือ
4. นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวาง
โครงเรื่อง และเขียนสคริปต์
วรรณกรรมของตนเอง
หัวข้อ/รายละเอียด

การออกแบบและการผลิต
สื่อวรรณกรรมสาหรับเด็ก
ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า โด ย ใช้
เทคโนโลยีจาก iPad

3

สื่อที่ใช้
1. ใบรายชื่อนักศึกษา
2. แอปพลิเคชั่น Keynote
3. โปรแกรม Ms Teams
กิจกรรมการเรียนการสอน
Onsite
1. ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา
Online
2. อาจารย์แนะนาแอปพลิเคชั่น
ในการออกแบบและผลิตสื่อ
วรรณกรรมใน iPad
3. อาจารย์อธิบายวิธีการ
ออกแบบภาพประกอบเรื่องใน
แต่ละแอปพลิเคชั่น
4. นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวาด
ภาพประกอบเรื่องสั้น ๆ ที่
อาจารย์เตรียมมาให้
5. นาเสนอให้เพื่อนร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นถึงความเหมาะสม
กับเด็ก
สื่อที่ใช้
1. ใบรายชื่อ
2. ตัวอย่างแอปพลิเคชั่นสาหรับ
ทาสื่อวรรณกรรม เช่น Pages,
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ผู้สอน

อ.กุสุมา คาผาง

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

11

12

หัวข้อ/รายละเอียด

ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารออกแบบ
แล ะผ ลิ ต สื่ อ ส าเร็ จ รู ป
วรรณกรรมส าหรั บ เด็ ก
ประถมศึกษา

ภาษากาย
1) ความหมายของภาษา
กาย
2) ความสาคัญ ของภาษา
กาย
3) ประเภทของภาษากาย
4) การใช้ภาษากายในการ
เล่าเรื่อง

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อ
ชั่วโมง
ที่ใช้
Keynote, Sketch School,
Procreate เป็นต้น
3

3

รูปแบบการ
สอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
Onsite
1. ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา
Online
2. อาจารย์นาตัวอย่าง
วรรณกรรมสาหรับเด็กจาก
แอปพลิเคชั่นใน iPad ให้
นักศึกษาดูและร่วมกันแสดง
ความคิดเห็น
3. นักศึกษานาโครงเรื่องและ
สคริปต์ลงในแอปพลิเคชั่นที่ตน
เลือกพร้อมวาดภาพประกอบ
ตามเทคนิคที่เลือก
4. จากนั้น Epub ให้เป็นรูปเล่ม
5. นักศึกษานาเสนอและให้
เพื่อน ๆ แสดงความคิดเห็นและ
ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อนาไป
ปรับปรุงอีกครั้ง
สื่อที่ใช้
1. ใบรายชื่อนักศึกษา
2. ตัวอย่างสื่อวรรณกรรมใน
iPad
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา
2. อาจารย์สาธิตท่าทางโดยใช้
ร่างกาย และให้นักศึกษาตอบ
ถึงความหมายต่อท่าทางนั้น
3.นักศึกษาทดลองทาท่าทาง
ตามโจทย์ที่จับฉลากได้
4. อาจารย์ให้ความรู้เกี่ยวกับ
ภาษากายจาก Keynote
5. นักศึกษาดูละครใบ้ และ
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นถึง
เรื่องที่ดูไป
15

ผู้สอน

อ.กุสุมา คาผาง

Onsite
อ.กุสุมา คาผาง
Online
Application
MS Teams

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

13

หัวข้อ/รายละเอียด

เสียง
1) ความสาคัญของการใช้
เสียง
2) ก ารใช้ เ สี ยงเพื่ อ สื่ อ
ความหมาย
3) ประเภทของน้าเสียง
4) การใช้เสี ย งในการเล่ า
เรื่อง

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อ
ชั่วโมง
ที่ใช้
6. นักศึกษาแบ่งกลุ่มและจับ
ฉลากเลือกเรื่องที่อาจารย์เตรียม
มาให้ และนาเสนอในรูปแบบ
ละครใบ้
7. นักศึกษานาเสนอละครใบ้ที
ละกลุ่ม และให้เพื่อน ๆ สะท้อน
คิด

3

รูปแบบการ
สอน

สื่อทีใ่ ช้
1. ใบรายชื่อนักศึกษา
2. วีดีทัศน์ละครใบ้
3. เรื่องสาหรับแสดงละครใบ้
4. แอปพลิเคชั่น Keynote
5. โปรแกรม Ms Teams
กิจกรรมการเรียนการสอน
Onsite
1. ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา
Online
2. นักศึกษาฟังเสียงต่าง ๆ จาก
ง่ายไปจนถึงเสียงที่ซับซ้อน และ
ให้บอกว่าเสียงที่ได้ยินนั้นคือ
เสียงอะไร และมีความหมายว่า
อย่างไร
3. อาจารย์สาธิตการใช้เสียงใน
การเล่าเรื่องให้ฟัง จากนั้น
นักศึกษาแสดงความคิดเห็นว่ามี
ความเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง
หรือไม่
4. อาจารย์ให้ความรู้เกี่ยวกับ
การใช้เสียงในการเล่าเรื่อง
5. นักศึกษาจับคู่และเลือกนิทาน
ในการฝึกใช้เสียงในการเล่าเรื่อง
6. นักศึกษานาเสนอทีละคู่และ
ให้ทุกคนแสดงความคิดเห็น
สื่อที่ใช้
1. ใบรายชื่อนักศึกษา
2. แอปพลิเคชั่น Garage band
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ผู้สอน

อ.กุสุมา คาผาง

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

14

15

หัวข้อ/รายละเอียด

ฝึกการใช้ภาษากาย เสียง
และสื่อในการเล่าเรื่องเพื่อ
ใช้ในการจัดการเรียนการ
ส อ น ส า ห รั บ เ ด็ ก
ประถมศึกษา

แสดงผลงานในโครงการ
“นิทานสื่อภาษา ดนตรีพา
สืบสานงานศิลป์ “

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อ
ชั่วโมง
ที่ใช้
ใช้สาธิตเสียง
3. แอปพลิเคชั่น Keynote
4. หนังสือนิทานสาหรับเล่าเรื่อง
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา
2. นักศึกษานาเสนอการใช้ภาษา
กาย เสียง จากสื่อวรรณกรรม
สาหรับเด็กในสัปดาห์ที่ 11

3

รูปแบบการ
สอน

ผู้สอน

Onsite
อ.กุสุมา คาผาง
Online
Application
MS Teams

สื่อที่ใช้
1. ใบรายชื่อนักศึกษา
2. โปรแกรม Ms Teams
กิจกรรมการเรียนการสอน
Onsite
นักศึกษานาเสนอผลงาน
Online
วรรณกรรมสาหรับเด็กของ
ตนเองในโครงการนิทานสื่อ
ภาษา ดนตรีพาสืบสานงานศิลป์

อ.กุสุมา คาผาง

สื่อที่ใช้
1. ใบรายชื่อนักศึกษา
2. ผลงานสื่อวรรณกรรมของ
นักศึกษา
สอบปลายภาค
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หมายเหตุ สรุปรูปแบบการสอน : Online 50 %
: Onsite 50 %

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

 1.1.1, 1.1.2
 1.1.3, 1.1.4

1) วัดและประเมิน
จากการสังเกต
พฤติกรรมในขณะ
ทางานตามสภาพ
จริง

สัปดาห์ที่
ประเมิน
สัปดาห์ที่ 1-15
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สัดส่วนของการ
ประเมินผล
ร้อยละ 5

วิธีการทวน
สอบ
การตรวจสอบ
ใบรายชื่อ
นักศึกษาที่
ลงทะเบียน
เรียน

มคอ. 3
สัปดาห์ที่
ประเมิน
 2.1.2, 2.1.4 1) วัดและประเมิน สัปดาห์ที่ 1 – 6,
และ 16
 2.1.1, 2.1.3, จากการปฏิบัติ
ตามสภาพจริงจาก
2.1.5
การสรุปความรู้
2) การสอบปลาย
ภาค
 3.1.2, 3.1.3 1) วัดและประเมิน สัปดาห์ที่ 14
จากการออกแบบ
 3.1.1
สื่อวรรณกรรม
สาหรับเด็ก
2) การนาเสนอ
สื่อวรรณกรรม
สาหรับเด็ก
ผลการเรียนรู้

 4.1.1, 4.1.2,
4.1.3
 4.1.4
5.1.2, 5.1.3
 5.1.1

 6.1.2, 6.1.3,
6.1.4
 6.1.1, 6.1.5

วิธีการประเมิน

วัดและประเมิน
จากผลการเรียนรู้
แบบร่วมมือ (การ
ทางานกลุ่ม)
วัดและประเมินจาก
การนาเสนอการ
วิเคราะห์วรรณคดี
และวรรณกรรม
สาหรับเด็ก
ประถมศึกษาโดย
การใช้สื่อเทคโนโลยี
1) วัดและประเมิน
การปฏิบัติการใช้
ภาษากายและ
เสียงในการเล่า
เรื่อง

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
ร้อยละ 10
ร้อยละ 40
(สอบปลายภาค)
1) ร้อยละ 10
2) ร้อยละ 10

สัปดาห์ที่ 1-15

ร้อยละ 5

สัปดาห์ที่ 8

ร้อยละ 10

สัปดาห์ที่ 12
และ 13

ร้อยละ 10
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วิธีการทวน
สอบ
1) การตรวจ
งานสรุปความรู้
2) การตรวจ
แบบทดสอบ
1) ตรวจ
ประเมินสื่อ
วรรณกรรม
สาหรับเด็ก
2) ประเมินการ
นาสื่อ
วรรณกรรม
สาหรับเด็ก
สังเกต
พฤติกรรมการ
ทางานกลุ่ม
(รายบุคคล)
การประเมิน
การนาเสนอ
การวิเคราะห์
วรรณคดีและ
วรรณกรรม
สาหรับเด็ก
ประถมศึกษา
แบบประเมิน
การปฏิบัติการ
ใช้ภาษากาย
และเสียงใน
การเล่าเรื่อง

มคอ. 3

3. การประเมินผลการศึกษา
เกณฑ์คะแนน
85-100
79-84
73-48
67-72
61-66
55-60
50-54
0-49
ได้รับอนุมัติให้ยกเลิกรายวิชา
ประเมินไม่สมบูรณ์

เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
W
I

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
นิตยา วรรณกิตร์. (2562). วรรณกรรมสำหรับเด็ก. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์อินทนิล.

2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
ตวงทิพย์ ตันชะโล. (2559). 70 ภำษำกำยสไตล์ญี่ปุ่น. กรุงเทพฯ: ภาษาและวัฒนธรม
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
วิชิตา สุนทรพิพิธ. (2560). วิธเี ล่ำเรื่องให้โลกต้องฟัง Do story. กรุงเทพฯ:
สานักพิมพ์ดารงค์พินกุล
สมพงษ์ สุวรรณจิตกุล. (2555). อ่ำนใจจำกภำษำกำย. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์ MGR 360.
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. (2554) หนังสือเรียน
รำยวิชำพื้นฐำนภำษำไทย ชุดภำษำเพื่อชีวิต วรรณคดีลำนำ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1.
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว.
_________________________________________________. (2554) หนังสือเรียน
รำยวิชำพื้นฐำนภำษำไทย ชุดภำษำเพื่อชีวิต วรรณคดีลำนำ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2.
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว.
_________________________________________________. (2554) หนังสือเรียน
รำยวิชำพื้นฐำนภำษำไทย ชุดภำษำเพื่อชีวิต วรรณคดีลำนำ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3.
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว.
_________________________________________________. (2554) หนังสือเรียน
รำยวิชำพื้นฐำนภำษำไทย ชุดภำษำเพื่อชีวิต วรรณคดีลำนำ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4.
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว.
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_________________________________________________. (2554) หนังสือเรียน
รำยวิชำพื้นฐำนภำษำไทย ชุดภำษำเพื่อชีวิต วรรณคดีลำนำ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5.
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว.
_________________________________________________. (2554) หนังสือเรียน
รำยวิชำพื้นฐำนภำษำไทย ชุดภำษำเพื่อชีวิต วรรณคดีลำนำ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6.
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว.

3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
E-book : Everyone can create ใคร ๆ ก็สร้างสรรค์ได้
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
• นั ก ศึ กษาประเมิ น การเรี ย นการสอนผ่ านแบบประเมิ น อาจารย์ ผ่ านระบบออนไลน์ ข อง
มหาวิทยาลัย (http://eassessment.dusit.ac.th/Login.aspx)
• นักศึกษาประเมินผลการจัดการเรียนการสอน โดยการเขียนบรรยาย
• การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
• รับฟังความคิดเห็นผ่าน e-mail
• การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
• การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียนเมื่อเสร็จสิ้นภาคการศึกษา

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
คณะกรรมการประจาหลักสูตร ประเมินการสอนจากผลการเรีย นของนักศึกษา ผ่านการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ

3. การปรับปรุงการสอน
-

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแจ้งอาจารย์ผู้สอนกาหนดให้การทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรฐานผลการเรีย นรู้ของนั กศึกษาเป็น ส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตร
2. คณะกรรมการศึกษาคู่มือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์เลือกเครื่องมือที่จะนามาใช้ในการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ให้สัมพันธ์สอดคล้องกับ รายละเอียดของรายวิชา
(มคอ.3)
3. คณะกรรมการด าเนิ น การทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ต ามมาตรฐานผลการเรีย นรู้โ ดย
กระบวนการต่างๆ เช่น การสอบ การสังเกต การตรวจสอบ การประเมินผล ในสัปดาห์สุดท้ายของ
การเรียนการสอน โดยใช้เครื่องมือ เช่น แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบสารวจ แบบประเมิน และ
แบบสัมภาษณ์
4. คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ เพื่อใช้ประกอบการจัดทารายงานผลการดาเนินงานของรายวิชา (มคอ.5)
5. คณะกรรมการนาเสนอรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาต่อ
อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ดชอบหลั กสู ตรพร้อ มแนวทางปรับ ปรุง รายงานในรายงานผลการดาเนิ นการของ
รายวิชา (มคอ.5)
6. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของ
นักศึกษา ศึกษา รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของอาจารย์ผู้สอนโดยพิจารณาจากเอกสารหลักฐาน
และสามารถเก็บข้อมูลเพิ่มเติมโดยใช้เครื่องมือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในแต่ละด้านและภาพรวม
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7. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของ
นักศึกษา ทาการประมวลผลข้อมูล และจัดทารายงานพร้อมเสนอแนวทางปรับปรุงเสนอคณะ
8. คณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของกิจกรรมเสริมความเป็นครูตลอดหลักสูตร
9. คณะกรรมการด าเนิ น การทวนสอบการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ก ารสอนแต่ ล ะ
สถานศึกษาที่ เป็ น เครือข่ายฝึ กปฏิบั ติการสอนตามหลั กเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามที่ห ลั กสู ตร
กาหนด
10. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแจ้งผลและแนวทางปรับปรุงต่ออาจารย์ผู้สอนและ
เขียนในรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)

5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
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