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มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชา มศว 112 วรรณกรรมไทยปริทรรศน ์

ส านกันวตักรรมการเรียนรู ้  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่1  ประจ าปีการศึกษา 2555 

 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 

มศว 112 วรรณกรรมไทยปริทรรศน์ 

SWU 112 THAI LITERARY REVIEW 

2. จ านวนหน่วยกิต 

 บรรยาย – ปฏบัิติ  

 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลกัสูตรวิชาศึกษาทัว่ไป ประเภทวิชาบงัคบัหมวดภาษา 

 
4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 

 

กลุ่ม อาจารยป์ระจ ากลุ่ม สถานท่ีติดต่อ โทรศพัท ์ e-mail address 

B01 อาจารย์สริิชญา  คอนกรีต ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 088-0937792 sirichayac@swu.ac.th 

B02 อาจารย์สริิชญา  คอนกรีต ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 088-0937792 sirichayac@swu.ac.th 

B03 อาจารย์สริิชญา  คอนกรีต ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 088-0937792 sirichayac@swu.ac.th 

B05 อาจารย์สริิชญา  คอนกรีต ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 088-0937792 sirichayac@swu.ac.th 

B06 อาจารย์อญัชลี  ภู่ผะกา ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 081-9959305 anchaleepu@swu.ac.th 

B07 อาจารย์อญัชลี  ภู่ผะกา ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 081-9959305 anchaleepu@swu.ac.th 

B08 อาจารย์อญัชลี  ภู่ผะกา ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 081-9959305 anchaleepu@swu.ac.th 

 
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน :  

ภาคการศึกษาที ่1/2555  ชั้นปีที ่1 

 

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถา้ม)ี 

ไม่มี 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) (ถา้มี) 

ไม่มี 
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8. สถานทีเ่รียน 

อาคารเรียนรวม (อาคาร 3) วิทยาเขตองครักษ์ 

อาคารเรียนอเนกประสงค์ของวิชาพ้ืนฐาน (อาคาร 23) วิทยาเขตองครักษ์ 
 

9. วนัทีจ่ดัท าหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

3-4 พฤษภาคม 2555 

 

 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1.1 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ แสวงหาความรู้ด้านภมูิปัญญาทางภาษา

และวรรณกรรม 

1.2 เพ่ือให้ผู้เรียนตระหนักถึงคุณค่าของภาษาและวัฒนธรรม 

1.3 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาภาษาและวรรณกรรมมาใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

เพ่ือให้เหมาะสมกบักลุ่มผู้เรียน  สถานการณ์ปัจจุบัน และระยะเวลาในการเรียนการสอน 

 
หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนนิการ 

 

1. ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษากระบวนการคิด การถ่ายทอดความรู้ ภมูิปัญญา คุณค่าของภาษาและความเป็นไทยในงาน

วรรณกรรม ทั้งน้ีโดยเลือกศึกษาจากวรรณกรรมในอดีตร่วมสมัย ร้อยแก้วหรือร้อยกรอง ด้วยกระบวนการ

เรียนรู้ที่หลากหลาย 

 
2. จ านวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา 

 

 

บรรยาย 

 

สอนเสริม 

การฝึกปฏิบติั  

การศึกษาดว้ย

ตนเอง 

การเรียนโดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน 

กรณีศึกษา การมอบหมาย

งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

20 สอนเสริมตามความ

ต้องการของนิสติเฉพาะ

รายบุคคล 

20 20 20 20 
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3. ความรบัผดิชอบหลกั/ความรบัผดิชอบรอง    

 

รายวิชา 

ดา้นท่ี 1 

คุณธรรมและจริยธรรม 

ดา้นท่ี 2 

ความรู ้

ดา้นท่ี 3 

ทกัษะทาง

ปัญญา 

ดา้นท่ี 4 

ทกัษะ

ความสมัพนั

ธร์ะหว่าง

บุคคลและ

ความ

รบัผิดชอบ 

ดา้นท่ี 5 

การวิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การสื่อสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

มศว 112 ● ○ ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ 

 

4. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หค้ าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตนอกช้ันเ รียนเป็นรายบุคคล  สัปดาห์

ละ  1 ช่ัวโมง (เฉพาะรายที่ต้องการ)  โดยประกาศเวลาให้ค าปรึกษาผ่านเวบ็ไซต์ส านักนวัตกรรมการ

เรียนรู้ วิธกีารสื่อสารท าได้โดยการนัดหมายทางโทรศัพท ์หรือ e-mail 

 
หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนกัศึกษา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 

คุณธรรม จริยธรรมท่ีตอ้งพฒันา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

ความตรงต่อเวลา ความรับผดิชอบต่อ

หน้าที่ ความซื่อสตัย์ 

ลงลายมอืชื่อเข้าชั้นเรียน การเข้าชั้นเรียน การเข้าเรียน/ 

การส่งงานตรงเวลา  

ความรับผดิชอบ มอบหมายงาน การส่งงาน 

การรู้แพ้รู้ชนะ เกม การแสดงออก 

ความมนี า้ใจ กจิกรรมกลุ่ม การแสดงออก 

การรับฟังความคดิเหน็ผู้อื่น  

ความสามคัค ี

กจิกรรมกลุ่ม การเข้าร่วมท ากจิกรรม 

ความกล้าที่จะแสดงออก  

ความมเีหตผุล 

การแสดงความคดิเหน็ การแสดงออก 
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2. ความรู ้

 

ความรูท่ี้ตอ้งไดร้บั วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกบัวรรณคด ี

วรรณกรรมและแนวทางการศึกษา

วรรณคด ีวรรณกรรม 

1. บรรยาย 2. ฝึกปฏบิตั ิ 

3.กจิกรรมกลุ่ม  

4. ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

แบบฝึกหัด 

การอ่านจับใจความ ตคีวาม วเิคราะห์ 

วิจารณ ์ประเมนิค่า วรรณคด ีวรรณกรรม 

1. บรรยาย 2. ฝึกปฏบิตั ิ 

3.กจิกรรมกลุ่ม  

4. ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

แบบฝึกหัด 

ความสมัพันธร์ะหว่างวรรณคด ี

วรรณกรรมกบัชีวิตและสงัคม 

1. บรรยาย 2. ฝึกปฏบิตั ิ 

3.กจิกรรมกลุ่ม  

4. ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

แบบฝึกหัด 

วรรณคดกีบัความเป็นไทย 

1. บรรยาย 2. ฝึกปฏบิตั ิ 

3.กจิกรรมกลุ่ม  

4. ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

แบบฝึกหัด 

วรรณกรรมไทยกบัศิลปะแขนงต่างๆ 

1. บรรยาย 2. ฝึกปฏบิตั ิ 

3.กจิกรรมกลุ่ม  

4. ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

แบบฝึกหัด 

สนุทรียภาพในวรรณกรรมไทย 

1. บรรยาย 2. ฝึกปฏบิตั ิ 

3.กจิกรรมกลุ่ม  

4. ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

แบบฝึกหัด 

 

3. ทกัษะทางปัญญา 

 

ทกัษะทางปัญญาท่ีตอ้งพฒันา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

ทกัษะการคดิเชิงวเิคราะห์ 1. ฝึกปฏบิตั ิ  2.กจิกรรมกลุ่ม 

3.เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก 

4.กรณศีึกษา 5. บรรยาย  

6.ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

1.แบบฝึกหัด 

2.รายงาน 

3.อภิปรายกลุ่ม 

ทกัษะการคดิเชิงสงัเคราะห์ 1. ฝึกปฏบิตั ิ  2.กจิกรรมกลุ่ม 

3.เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก 

4.กรณศีึกษา 5. บรรยาย  

6.ศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

1.แบบฝึกหัด 

2.รายงาน 

      3.อภิปรายกลุ่ม 

ทกัษะการคดิอย่างมวีิจารณญาณ 1. ฝึกปฏบิตั ิ  2.กจิกรรมกลุ่ม 

3.เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก 

4.กรณศีึกษา 5. บรรยาย  

6.ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

1.แบบฝึกหัด 

2.รายงาน 

      3.อภิปรายกลุ่ม 

ทกัษะการคดิเชิงประเมนิค่า 1. ฝึกปฏบิตั ิ  2.กจิกรรมกลุ่ม 

3.เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก 

4.กรณศีึกษา 5. บรรยาย  

6.ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

1.แบบฝึกหัด 

2.รายงาน 

      3.อภิปรายกลุ่ม 

http://syllabus.swu.ac.th/view_listdesc.php?teach_seq_no=5
http://syllabus.swu.ac.th/view_listdesc.php?teach_seq_no=6
http://syllabus.swu.ac.th/view_listdesc.php?teach_seq_no=6
http://syllabus.swu.ac.th/view_listdesc.php?teach_seq_no=8
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ทกัษะการคดิเชิงสร้างสรรค ์ 1. ฝึกปฏบิตั ิ  2.กจิกรรมกลุ่ม 

3.เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก 

4.กรณศีึกษา 5. บรรยาย  

6.ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

1.แบบฝึกหัด 

2.รายงาน 

      3.อภิปรายกลุ่ม 

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

 

ทกัษะท่ีตอ้งพฒันา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

ความตรงต่อเวลา ความรับผดิชอบต่อ

หน้าที่  

ลงลายมอืชื่อเข้าชั้นเรียน การเข้าชั้นเรียน 

ความซื่อสตัย์ มอบหมายงาน การส่งงาน 

การรู้แพ้รู้ชนะ เกม การแสดงออก 

ความมนี า้ใจ กจิกรรมกลุ่ม การแสดงออก 

การรับฟังความคดิเหน็ผู้อื่น  1. กจิกรรมกลุ่ม 

2. การแสดงความคดิเหน็ 

การเข้าร่วมท ากจิกรรม 

ความสามคัค ี 1. กจิกรรมกลุ่ม 

2. การแสดงความคดิเหน็ 

การแสดงออก 

 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ทกัษะท่ีตอ้งพฒันา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

ทกัษะในการสบืค้นข้อมูลข่าวสาร การ

วิเคราะห์ข้อมูล การจัดการ การ

น าเสนอข้อมูล 

1. ฝึกปฏบิตั ิ2.กจิกรรมกลุ่ม 

3.เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก 

4.กรณศีึกษา 5.บรรยาย  

6. ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

1.แบบฝึกหัด 

2. รายงาน  

3.อภิปรายกลุ่ม 

ทกัษะในการคดิเชื่อมโยงสมัพันธ ์ 

การวิเคราะห์ความรู้  กบัข้อมูลเชงิสถติิ 

1. ฝึกปฏบิตั ิ2.กจิกรรมกลุ่ม 

3.เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก 

4.กรณศีึกษา 5.บรรยาย  

6. ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

1.แบบฝึกหัด 

2. รายงาน  

3.อภิปรายกลุ่ม 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สปัดาห ์

/วนั เดือน 

ปี 

หวัขอ้การเรียนรู ้ จ านวน

ชัว่โมง 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการประเมินผล 

วิธีการ/เทคนคิ

การสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 

สือ่ที่ใช ้

1 

11-15 

มิ.ย. 55 

ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกบั

วรรณคดีวรรณกรรม 

-ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง

วรรณคดี วรรณกรรม

และวรรณศิลป์ 

-คุณค่าของวรรณคดี 

และวรรณกรรม 

4 บรรยาย, อภิปราย

จากกรณีศึกษา,  

กจิกรรมกลุ่ม 

 

- แจก course syllabus อธบิาย

ความส าคัญ วัตถุประสงค์รายวิชา 

ลักษณะกจิกรรมการเรียนการสอน 

งานมอบหมาย เกณฑก์ารประเมินผล  

กจิกรรมที่ 1 

- ให้นิสิตแสดงความคิดเหน็เกี่ยวกับ

หนังสือที่เคยอ่านและประทบัใจ 

 

 

 

2 

18-22 

มิ.ย.55  

 

แนวทางการอ่าน

วรรณกรรม 

(จับใจความ, ตีความ 

,วิเคราะห์, วิจารณ์, 

ประเมินค่า) 

4 บรรยาย, อภิปราย

จากกรณีศึกษา,  

กจิกรรมกลุ่ม 

-อาจารย์ให้นิสิตดูรูปภาพ, วีดีโอ, 

ภาพยนตร์ตัวอย่าง และให้นิสิต

อธบิายความหมายของเร่ืองตาม

ความเข้าใจของตนเอง 

กจิกรรมที่ 2 

ให้นิสิตอ่านเร่ืองสั้นและกวีนิพนธ์

กรณีศึกษาและฝึกการตีความ 

 

 

3 

25-29 

มิ.ย.55 

 

การอ่านกบัสุนทรียภาพ 

 

4 บรรยาย, อภิปราย

จากกรณีศึกษา,  

กจิกรรมกลุ่ม 

 

- อาจารย์ให้นิสิตดูรูปภาพ, วีดีโอ, 

ภาพยนตร์ตัวอย่าง แล้วต้ังค าถาม

เกี่ยวกบัความคิดที่เกดิขึ้นให้นิสิตจับ

กลุ่มอภิปราย 

กจิกรรมที่ 3 

ให้นิสิต (กลุ่ม) อ่านเร่ืองสั้นและกวี

นิพนธก์รณีศึกษา เร่ือง “มุมมอง” 

และอภิปรายประเดน็  

“สิ่งที่ได้จากการอ่านหนังสือ” 

 

เกบ็คะแนนจาก

แบบฝึกหัดช้ินงาน

กลุ่ม 5 คะแนน 

4 

2-6 

ก.ค.55 

 

การอ่านกบั

ความสัมพันธใ์น

ครอบครัว 

4 บรรยาย, อภิปราย

จากกรณีศึกษา,  

กจิกรรมกลุ่ม 

 

อาจารย์ให้นิสิตดูรูปภาพ, วีดีโอ, 

ภาพยนตร์ตัวอย่าง แล้วต้ังค าถาม

เกี่ยวกบัความคิดที่เกดิขึ้น ให้นิสิต

จับกลุ่มอภิปราย 

กจิกรรมที่ 4 

ให้นิสิต (กลุ่ม) อ่านเร่ืองสั้นและกวี

นิพนธก์รณีศึกษาที่ก  าหนดให้และ

อภิปรายประเดน็  

“ครอบครัวคืออย่างไร” 

เกบ็คะแนนจาก

แบบฝึกหัดช้ินงาน

กลุ่ม 5 คะแนน 

5 

9-13 

ก.ค.55 

 

การอ่านกบัสังคมไทย 4 บรรยาย, อภิปราย

จากกรณีศึกษา,  

กจิกรรมกลุ่ม 

อาจารย์ให้นิสิตดูรูปภาพ, วีดีโอ, 

ภาพยนตร์ แล้วต้ังค าถามเกี่ยวกับ

ความคิดที่เกดิขึ้น ให้นิสิตจับกลุ่ม

อภิปราย 

เกบ็คะแนนจาก

แบบฝึกหัดช้ินงาน

กลุ่ม 5 คะแนน 
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สปัดาห ์

/วนั เดือน 

ปี 

หวัขอ้การเรียนรู ้ จ านวน

ชัว่โมง 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการประเมินผล 

วิธีการ/เทคนคิ

การสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 

สือ่ที่ใช ้

กจิกรรมที่ 5 

ให้นิสิต (กลุ่ม) อ่านเร่ืองสั้นและกวี

นิพนธก์รณีศึกษาที่ก  าหนดให้และ

อภิปรายประเดน็  

“วรรณกรรมสะท้อนความเป็นไทย

อย่างไร” 

6 

16-20 

ก.ค.55 

 

 

การอ่านกบัประชาคม

โลก 

4 บรรยาย, อภิปราย

จากกรณีศึกษา,  

กจิกรรมกลุ่ม 

 

อาจารย์ให้นิสิตดูรูปภาพ, วีดีโอ, 

ภาพยนตร์ตัวอย่าง แล้วต้ังค าถาม

เกี่ยวกบัความคิดที่เกดิขึ้น ให้นิสิต

จับกลุ่มอภิปราย 

กจิกรรมที่ 6 

ให้นิสิต (กลุ่ม) เลือกอ่านนิทาน

นานาชาติจากเร่ืองที่ก  าหนดให้และ

อภิปรายประเดน็ 

 “ความหลากหลายและความ

แตกต่างของกลุ่มคนต่างวัฒนธรรม” 

กจิกรรมที่ 7 

อาจารย์มอบหมายให้นิสิตไป

คัดเลือกหนังสือ ในหัวข้อ 

 “การอ่านกบัตัวเรา” 

 

เกบ็คะแนนจาก

แบบฝึกหัดช้ินงาน

กลุ่ม 5 คะแนน 

7 

23-27 

ก.ค.55 

 

 

การอ่านกบัตัวเรา 4 บรรยาย, อภิปราย

จากกรณีศึกษา,  

กจิกรรมกลุ่ม 

 

-อาจารย์ให้ตัวแทนนิสิต(อาสาสมัคร

และการสุ่ม) น าเสนอผลงานใน

หัวข้อ “การอ่านกบัตัวเรา 

-อาจารย์ให้นิสิตดูวีดีทศัน์รายการ 

คน ค้น คน ตอน “เขียนฝันด้วย

ปลายเท้า” แล้วต้ังค าถามเกี่ยวกับ

ความคิดที่เกดิขึ้น ให้นิสิตจับกลุ่ม

อภิปราย 

- อาจารย์ให้นิสิตอ่านเร่ืองสั้นและกวี

นิพนธก์รณีศึกษาที่ก  าหนดให้ 

กจิกรรมที่ 8 

-อาจารย์มอบหมายให้นิสิตแบ่งกลุ่ม

กลุ่มละ 10-15 คน เลือก

วรรณกรรมจากหนังสือที่ช่ืนชอบ 

และคัดเลือกมาน าเสนอ 

ในหัวข้อ  

“การอ่านกบัแรงบันดาลใจ”  

กจิกรรมที่ 9 

-อาจารย์มอบหมายให้นิสิตอ่าน

หนังสือเร่ือง “คุณปู่แว่นตาโต” เพ่ือ

เตรียมสอบปลายภาค 

เกบ็คะแนนจาก

แบบฝึกหัดงานเด่ียว 5 

คะแนน 
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สปัดาห ์

/วนั เดือน 

ปี 

หวัขอ้การเรียนรู ้ จ านวน

ชัว่โมง 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการประเมินผล 

วิธีการ/เทคนคิ

การสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 

สือ่ที่ใช ้

8 

30 ก.ค.- 

3 ส.ค.55 

 

หยุดวันเข้าพรรษา 4 ศึกษาด้วยตัวเอง -นิสิตศึกษาค้นคว้าเพ่ือน าเสนอ

ความก้าวหน้าของโครงงาน 

 

 

9 

6-10 

ส.ค.55 

 

งดการเรียนการสอนเน่ืองจากตรงกบัสัปดาห์สอบกลางภาค 

 

10 

13-17 

ส.ค.55 

หยุดชดเชยวันเฉลิม

พระชนมพรรษา 

4 ศึกษาด้วยตนเอง -นิสิตศึกษาค้นคว้าเพ่ือน าเสนอ

ความก้าวหน้าของโครงงาน 

 

 

11 

20-24 

ส.ค.55 

 

การอ่านกับแรงบันดาล

ใจ 

4 ซักถาม, ให้

ค าแนะน า 

ให้ค าแนะน าและติดตาม

ความก้าวหน้าโครงงาน (นิสิตกลุ่มที่

1) 

ให้คะแนนความ

รับผิดชอบ 

 

12 

27-31 

ส.ค.55 

 

 

การอ่านกับแรงบันดาล

ใจ 

4 ซักถาม, ให้

ค าแนะน า 

ให้ค าแนะน าและติดตาม

ความก้าวหน้าโครงงาน (นิสิตกลุ่มที่

2) 

ให้คะแนนความ

รับผิดชอบ 

 

13 

3-7 

ก.ย.55 

 

การอ่านกับแรงบันดาล

ใจ 

4 สรุป, อภิปราย, ให้

ค าแนะน า 

-น าเสนอผลงานและส่งรายงาน 

(คร้ังที่ 1) 

ให้คะแนนผลงานและ

รายงาน (10 

คะแนน) 

14 

10-14 

ก.ย.55 

 

 

การอ่านกบัแรงบันดาล

ใจ 

4 สรุป, อภิปราย, ให้

ค าแนะน า 

-น าเสนอผลงานและส่งรายงาน (คร้ัง

ที่ 2) 

-ตัดสินผลงานดีเด่นในแต่ละกลุ่ม 

ให้คะแนนผลงานและ

รายงาน (10 

คะแนน) 

15 

17-21 

ก.ย.55 

 

 

สรุปและอภิปรายผล

โครงการ “การอ่านกับ

แรงบันดาลใจ” 

4 สรุป, อภิปราย, ให้

ค าแนะน า, 

ประเมินผล 

- อาจารย์สรุปภาพรวมของโครงการ 

“การอ่านกบัแรงบันดาลใจ” 

- ทดสอบความรู้เกี่ยวกบัผลงาน  

ให้คะแนนรายบุคคล 

5 คะแนน 

16 

24-28 

ก.ย.55 

 

ทบทวนความรู้และ

อภิปรายผลการเรียนรู้

รายวิชา 

 

4  - นิสิตช่วยกนัสรุปผลการเรียนรู้

รายวิชา 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

 

สาระการประเมิน 

 

 

ผลการเรียนรู ้

 

วิธีการประเมิน 

สดัส่วนของการ

ประเมินผล 

ภาคเนื้อหา -ความรู้ 

-ทกัษะทางปัญญา 

-สอบหนังสอือ่าน 

นอกเวลา 

-สอบปลายภาค 

10% 

 

30% 

 

ภาคกจิกรรม -คุณธรรมจริยธรรม 

-ความรู้ 

-ทกัษะทางปัญญา 

-ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

-ทกัษะการวเิคราะห์เชงิตวัเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กจิกรรมในชั้นเรียน 

โครงงานกลุ่ม 

30% 

20% 

ภาคการมสี่วนร่วม -คุณธรรมจริยธรรม 

-ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

งานที่ได้รับมอบหมาย 

การเข้าชั้นเรียน 

5% 

5% 

 
หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ต าราและเอกสารหลกั 

-กุหลาบ มัลลิกะมาส (2539).  ความรูท้ ัว่ไปทางวรรณคดีไทย. กรุงเทพ: ส านักพิมพ์

มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 

-ชมัยภร แสงกระจ่าง. (2543). คุณปู่แว่นตาโต. กรุงเทพฯ : คมบาง. 

-ปรียา หิรัญประดิษฐ์. (และคนอื่นๆ). (2533). เอกสารการสอนชุดวิชา 12306 พฒันาการ

วรรณคดีไทย. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธริาช. 

-สจิุตรา  จรจิตร.(2547). มนุษยก์บัวรรณกรรม. พิมพ์คร้ังที่ 2. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 

2. เอกสารและขอ้มูลส าคญั 

- www.youtube.com 

- http://ilc.swu.ac.th 

 

3. เอกสารและขอ้มูลแนะน า 

-เวป็ไซต์ที่เกี่ยวข้องกบัภาษาและวรรณกรรมไทย ภมิูปัญญาไทย 

-ซีดี  ดีวีดี  สารคดีและภาพยนตร์ 

 

 

 

http://www.youtube.com/
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หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 

มศว ปค 003  

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

- มศว ปค 003 

  -  ผลการเรียน 

 - การสงัเกตบรรยายกาศการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

 

3. การปรบัปรุงการสอน 

- สัมมนา ประชุมเชิงปฏบัิติการกลุ่มผู้สอน 

- การวิจัยในช้ันเรียน 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวิชา 

- ตรวจสอบข้อสอบว่าสอดคล้องตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้  

- ตรวจสอบวิธกีารให้คะแนน ความเที่ยง และการตัดเกรด 

 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

การประชุมคณะกรรมการ น าผลการประชุมวางแผนกลยุทธใ์นการปรับปรุงและพัฒนารายวิชา    

 

 

 


