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มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชา มศว 112 วรรณกรรมไทยปริทรรศน ์

หมวดวิชา ศึกษาทัว่ไป 

ส านกันวตักรรมการเรียนรู ้  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่1  ประจ าปีการศึกษา 2556 

 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและช่ือรายวิชา 

มศว  112 วรรณกรรมไทยปริทรรศน์ 

SWU 112 THAI LITERARY REVIEW 

2. จ านวนหน่วยกิต 

 บรรยาย – ปฏบิัติ  

 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสตูรวิชาศึกษาทั่วไป ประเภทวิชาบังคับหมวดภาษา 

 

4. อาจารยผู์ร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

 

กลุ่ม อาจารยป์ระจ ากลุ่ม สถานที่ติดต่อ โทรศพัท ์ e-mail address 

B01 อ.เพญ็วิษา วัฒนปรีชานนท ์ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้  0813951926 jeng_na_rak@hotmail.com 

B02 อ.สริิมา เชียงเชาว์ไว ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้  0814402482 sirimama@hotmail.com 

B03 อ.เพญ็วิษา วัฒนปรีชานนท ์ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้  0813951926 jeng_na_rak@hotmail.com 

B04 อ.สริิมา เชียงเชาว์ไว ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้  0814402482 sirimama@hotmail.com 

B05 อ.สริิชญา  คอนกรีต ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้  0851424586 sirichayac@swu.ac.th 

B06 อ.เพญ็วิษา วัฒนปรีชานนท ์ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้  0813951926 jeng_na_rak@hotmail.com 

B07 อ.สริิชญา  คอนกรีต ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้  0851424586 sirichayac@swu.ac.th 

B08 อ.กานต์รวี  ชมเชย ส านักวัฒนธรรมและศิลปะ 0875709974 kunpomzaa@hotmail.com 

B09 อ.สริิชญา  คอนกรีต ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้  0851424586 sirichayac@swu.ac.th 

B10 อ.พรเทพ โตชยางกูร ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 0870908428 bao_v_46@hotmail.com 

 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน :  

ภาคการศึกษาที่ 1/2556  ช้ันปีที่ 1 

 

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถา้ม)ี 

ไม่มี 
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7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) (ถา้ม)ี 

ไม่มี 

8. สถานทีเ่รียน 

อาคารเรียนอเนกประสงค์ของวิชาพ้ืนฐาน (อาคาร 23) วิทยาเขตองครักษ์ 

อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ วิทยาเขตประสานมิตร 

 

9. วนัทีจ่ดัท าหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

30 เมษายน 2556 

 

 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1.1 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้กระบวนการ จับใจความ ตีความ คิดวิเคราะห์และสงัเคราะห์สาร ใน

การแสวงหาความรู้จากวรรณกรรม 

1.2 เพ่ือให้ผู้เรียนตระหนักถงึคุณค่าของภาษาและวัฒนธรรม 

1.3 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้จากการศกึษาและวรรณกรรมมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 

1.4 เพ่ือให้ผู้เรียนมีทกัษะในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

เพ่ือให้เหมาะสมกบักลุ่มผู้เรียน  สถานการณ์ปัจจุบัน และระยะเวลาในการเรียนการสอน 

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

 

1. ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษากระบวนการคิด การถ่ายทอดความรู้  ภมูิปัญญา คุณค่าของภาษาและความเป็นไทยในงาน

วรรณกรรม ทั้งน้ีโดยเลือกศกึษาจากวรรณกรรมในอดีตร่วมสมัย ร้อยแก้วหรือร้อยกรอง ด้วยกระบวนการ

เรียนรู้ที่หลากหลาย  

 

2. จ านวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา 

 

บรรยาย การมอบหมายงาน 

โครงการ/กิจกรรม 

การเรียนรูจ้าก

กรณีศึกษา 

การเรียนรูโ้ดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน 

การเรียนรูด้ว้ย

ตนเอง 

25 30 20 20 40 
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3. ความรบัผิดชอบหลกั/ความรบัผิดชอบรอง    

 

รายวิชา 

ดา้นที่ 1 

คุณธรรมและจริยธรรม 

ดา้นที่ 2 

ความรู ้

ดา้นที่ 3 

ทกัษะทาง

ปัญญา 

ดา้นที่ 4 

ทกัษะ

ความสมัพนั

ธร์ะหว่าง

บุคคลและ

ความ

รบัผิดชอบ 

ดา้นที่ 5 

การวิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การสือ่สาร

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 าทางวิชาการแก่นิสตินอกช้ันเรียนเป็นรายบุคคล  สปัดาห์

ละ  1 ช่ัวโมง (เฉพาะรายที่ต้องการ)  โดยประกาศเวลาให้ค าปรึกษาผ่านเวบ็ไซต์ส านักนวัตกรรมการ

เรียนรู้วิธกีารสื่อสารท าได้โดยการนัดหมายทางโทรศัพท ์หรือ e-mail 

 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนกัศึกษา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

คุณธรรม จริยธรรมที่ตอ้งพฒันา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

ความตรงต่อเวลา ความซื่อสตัย์สจุริต บรรยาย/ กรณีศึกษา/ กจิกรรมที่

มอบหมาย 

สงัเกตพฤติกรรม/การเข้าเรียน/การ

ส่งงานตรงเวลา  

ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น กรณศีึกษา/ กจิกรรมกลุ่ม/ สงัเกตพฤติกรรม/การส่งงาน 

ความมีน า้ใจต่อผู้อื่น กจิกรรมกลุ่ม สงัเกตพฤติกรรม/ การมีส่วนร่วม/

การแสดงความคิดเหน็ 

การรับฟังความคิดเหน็ผู้อื่น  

ความสามัคคี 

กรณศีึกษา/กจิกรรมกลุ่ม การเข้าร่วมท ากจิกรรม/การแสดง

ความคิดเหน็ 

ความกล้าในการแสดงความคิดเหน็

อย่างมีเหตุผล  

การมอบหมายงาน การแสดงความคิดเหน็ 
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2. ความรู ้
ความรูที้่ตอ้งไดร้บั วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

มีความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกบัวรรณคดี 

วรรณกรรมและแนวทางการศึกษา

วรรณคดี วรรณกรรม 

บรรยาย/ฝึกปฏบิัติ/กจิกรรมเดี่ยว-

กลุ่ม/ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

 

คุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย/

การตอบค าถาม/การอภิปราย 

มีความรู้ความเข้าใจการอ่านวรรณกรรม

ในระดับที่ลึกซ้ึงย่ิงขึ้น 

 

บรรยาย/ฝึกปฏบิัติ/กจิกรรมเดี่ยว-

กลุ่ม/ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

 

คุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย/

การตอบค าถาม/การอภิปราย 

รับรู้ถึงความงามและสนุทรียภาพที่เกดิ

จากวรรณกรรมไทย 

 

บรรยาย/ฝึกปฏบิัติ/กจิกรรมเดี่ยว-

กลุ่ม/ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

 

คุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย/

การตอบค าถาม/การอภิปราย 

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั

ความสมัพันธร์ะหว่างวรรณกรรมกบัชีวิต

และสงัคม  

บรรยาย/ฝึกปฏบิัติ/กจิกรรมเดี่ยว-

กลุ่ม/ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

 

คุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย/

การตอบค าถาม/การอภิปราย 

มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถงึ

ความสมัพันธร์ะหว่างวรรณกรรมกบั

ศิลปะแขนงต่าง ๆ  

บรรยาย/ฝึกปฏบิัติ/กจิกรรมเดี่ยว-

กลุ่ม/ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

 

คุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย/

การตอบค าถาม/การอภิปราย 

มีความสามารถในการเช่ือมโยงประโยชน์

ที่ได้จากวรรณกรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิต

จริง 

บรรยาย/ฝึกปฏบิัติ/กจิกรรมเดี่ยว-

กลุ่ม/ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

 

คุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย/

การตอบค าถาม/การอภิปราย 

 

3. ทกัษะทางปัญญา 
ทกัษะทางปัญญา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

เป็นผู้มีทกัษะในการคิดเชิงวิเคราะห์/

สงัเคราะห์/ประเมินค่า ได้ 

บรรยาย/ กรณีศึกษา/กจิกรรมเดี่ยว-

กลุ่ม/ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

 

คุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย/การ

ตอบค าถาม/การแสดงความคิดเหน็/

การสอบ 

เป็นผู้มีทกัษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ บรรยาย/ กรณีศึกษา/กจิกรรมเดี่ยว-

กลุ่ม/ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

 

คุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย/การ

ตอบค าถาม/การแสดงความคิดเหน็/

การสอบ 

สามารถเช่ือมโยงความรู้ ต่างๆ เพ่ือ

น าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

บรรยาย/ กรณีศึกษา/กจิกรรมเดี่ยว-

กลุ่ม/ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

 

คุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย/การ

ตอบค าถาม/การแสดงความคิดเหน็/

การสอบ 

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

ทกัษะที่ตอ้งพฒันา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสาร

และสร้างความสมัพันธ์  

บรรยาย/กจิกรรมกลุ่ม/อภิปราย สงัเกตพฤติกรรมในช้ันเรียน/ 

บุคลิกภาพ/การสื่อสารกบัผู้อื่น  

สามารถปรับตัวท างานร่วมกบัผู้อื่นได้ มอบหมายงาน สงัเกตวิธกีารท างานร่วมกบัผู้อื่น/ 

ความคิดเหน็ของเพ่ือนในกลุ่ม 

สามารถรับผดิชอบงานที่ได้รับ

มอบหมายจากส่วนรวมได้ 

เกม คุณภาพของผลงาน/วิธกีารท างาน

ร่วมกบัผู้อื่น 

http://syllabus.swu.ac.th/view_listdesc.php?teach_seq_no=8
http://syllabus.swu.ac.th/view_listdesc.php?teach_seq_no=8
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5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทกัษะที่ตอ้งพฒันา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

ทกัษะในการสบืค้นข้อมูลข่าวสาร การ

วิเคราะห์ข้อมูล การจัดการ การ

น าเสนอข้อมูล 

บรรยาย/ กรณีศึกษา/ กจิกรรมเดี่ยว-

กลุ่ม/ โครงการส่งเสริมการอ่าน 

 

สงัเกตพฤติกรรมในการสื่อสารในด้าน 

ฟัง พูด อ่าน เขียน และการน าเสนอ

หน้าช้ันเรียน 

ทกัษะในการคิดเช่ือมโยงสมัพันธ ์ 

การวิเคราะห์ความรู้  กบัข้อมูลเชิงสถติิ 

บรรยาย/ กรณีศึกษา/ กจิกรรมเดี่ยว-

กลุ่ม/ โครงการส่งเสริมการอ่าน 

 

คุณภาพของผลงานและการน าเสนอ

ผลงาน 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สปัดาห/์ 

วนั เดือน ปี 

จุดมุ่งหมาย หวัขอ้การเรียนรู ้ กิจกรรมการเรียนการสอน/สือ่ทีใ่ช ้ งานมอบหมาย 

(1) 

10 ม.ิย.- 

14 ม.ิย.56 

-มคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั

จุดมุ่งหมายและการเรียนการ

สอนวชิา มศว 112 

- เสริมสร้างเจตคตทิี่ดใีนการ

พัฒนาทกัษะสื่อสารแก่นสิติทั้ง 

5 ด้าน คอื การสร้าง

ความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล 

การฟัง การพูด การอ่าน และ

การเขียน 

-มคีวามเข้าใจเกี่ยวกบัลักษณะ

ของวรรณคดีและวรรณกรรม

เบื้องต้น 

- ปฐมนิเทศแนะน า

รายวชิา ชี้ แจง

จุดมุ่งหมาย กจิกรรม 

การประเมนิผล  

- บรรยายและ

อภปิรายเกี่ยวกบั

ความรู้ เบื้องต้น

เกี่ยวกบัวรรณคดี

วรรณกรรม 

-คว ามหมา ยขอ ง

วรรณคด ีวรรณกรรม

และวรรณศลิป์ 

-คุณค่าของวรรณคด ี

และวรรณกรรม 

- แจก course syllabus อธบิายความส าคญั 

วตัถุประสงคร์ายวชิา ลักษณะกจิกรรมการเรียนการ

สอน งานมอบหมาย เกณฑก์ารประเมนิผล  

- ให้นสิติแสดงความคดิเหน็เกี่ยวกบัหนงัสอื

ประเภทต่าง ๆ และยกตวัอย่างหนงัสอืที่เคยอ่าน

และประทบัใจ 

-ให้นสิติ

แบ่งกลุ่ม

ประมาณ 10-12 

คนและจัดท า

ข้อมูลนสิติ 

-ให้นสิติมายืม

หนังสอือ่านนอก

เวลา 

(2) 

17 ม.ิย.- 

21 ม.ิย.56  

 

-มคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั

แนวทางการอ่าน การดูและการ

ฟัง วรรณกรรมในระดบัที่ลึกซ้ึง

ยิ่งขึ้น 

-สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม

ตามพฤตกิรรมด้านคุณธรรมที่

ต้องการส่งเสริม 

-เน้นการพัฒนาทกัษะการสร้าง

ความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล

และทกัษะการสื่อสารด้านต่าง 

ๆ จากการชมสื่อและการท า

กจิกรรม 

 

 

การตคีวาม

วรรณกรรม 

 

 

-อาจารย์ให้นสิติดูรปูภาพ, ภาพยนตร์, บทกวี

นิพนธ ์ฯลฯ และให้นสิติอธบิายความหมายของเร่ือง

ตามความเข้าใจของตนเอง  

-อาจารยช์ี้ แนะแนวทางการตคีวามวรรณกรรม โดย

ยกตวัอย่างประกอบ 

-ให้นสิติอ่านเร่ืองสั้นและกวนีิพนธก์รณศีกึษาและ

ฝึกการตคีวาม 

-เตรียมตวั

ส าหรับท า

แบบทดสอบการ

ตคีวาม วเิคราะห์ 

วจิารณ์

วรรณกรรมใน

สปัดาห์หน้า 

(3) 

24 ม.ิย.- 

28 ม.ิย.56  

-มคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั

แนวทางการอ่าน การดแูละการ

ฟัง วรรณกรรมในระดบัที่ลึกซ้ึง

ยิ่งขึ้น 

-สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม

ตามพฤตกิรรมด้านคุณธรรมที่

ต้องการส่งเสริม 

-เน้นการพัฒนาทกัษะการสร้าง

การวเิคราะห์วจิารณ์

วรรณกรรม 

 

-อาจารย์ให้นสิติดูรปูภาพ, ภาพยนตร์, บทกวี

นิพนธ ์ฯลฯ ตั้งค าถามเพ่ือทดสอบการวเิคราะห์ 

วจิารณข์องนิสติ 

-อาจารย์ช้ีแนะแนวทางการวเิคราะห์ วจิารณ์

วรรณกรรม โดยยกตวัอย่างประกอบ 

-นิสติท าแบบฝึกหัดคร้ังที่ 1 ทดสอบการอ่าน

ตคีวาม วเิคราะห์ วจิารณว์รรณกรรม จากเร่ืองสั้น

หรือบทกวนีิพนธ ์ 

เตรียมเลือก

หนังสอืหรือ

ภาพยนตร์มา

อภปิรายใน

ประเดน็เร่ือง

สนุทรียภาพ 



มคอ. 3 
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สปัดาห/์ 

วนั เดือน ปี 

จุดมุ่งหมาย หวัขอ้การเรียนรู ้ กิจกรรมการเรียนการสอน/สือ่ทีใ่ช ้ งานมอบหมาย 

ความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล

และทกัษะการสื่อสารด้านต่าง 

ๆ จากการชมสื่อและการท า

กจิกรรม 

(4) 

1 ก.ค.- 

5 ก.ค.56  

-มคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั

แนวทางการอ่าน การดแูละการ

ฟัง วรรณกรรมในระดบัที่ลึกซ้ึง

ยิ่งขึ้น 

-มคีวามสามารถในการเลือก

เสพวรรณกรรณที่ก่อให้เกดิ

ประโยชน์กบัตนเองในด้านต่าง 

ๆ   

- ตระหนักถงึคุณค่าของภาษา 

- สอดแทรกคณุธรรม

จริยธรรมตามพฤตกิรรมด้าน

คุณธรรมที่ต้องการส่งเสริม 

-เน้นการพัฒนาทกัษะการสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และทักษะการสื่อสารด้านต่าง 

ๆ จากการชมสื่อและการท า

กจิกรรม 

วรรณกรรมกับพลัง

ภาษา 

 

- อาจารย์ให้นิสติฟังเพลง อ่านบทประพันธ ์ฯลฯ 

แล้วช่วยกนัอภปิรายในประเดน็ “ภาษาในงาน

วรรณกรรมส่งผลต่ออารมณแ์ละความคดิของผู้ รับ

สารอย่างไร”  

- นสิติท าแบบฝึกหัดคร้ังที่ 2 

-อาจารย์แนะแนวทางให้นสิติเหน็ความสมัพันธ์

ระหว่างวรรณกรรมกบัศลิปะแขนงต่างๆ  

-นิสติและอาจารย์ช่วยกนัอภปิรายสรปุประเดน็ 

 

- มอบหมายให้

นิสติเตรียม

น าเสนองานกลุ่ม

ในประเดน็

ความสมัพันธ์

ระหว่าง

วรรณกรรมกบั

ศลิปะแขนง

ต่างๆ โดยจับ

ฉลากเพ่ือเลือก

หัวข้อ 

(5) 

8 ก.ค.- 

12 ก.ค.56 

 

-มคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั

แนวทางการอ่าน การดแูละการ

ฟัง วรรณกรรมในระดบัที่ลึกซ้ึง

ยิ่งขึ้น 

-มคีวามสามารถในการเลือก

เสพวรรณกรรณที่ก่อให้เกดิ

ประโยชน์กบัตนเองในด้านต่าง 

ๆ   

-ตระหนักและเหน็คุณค่าของ

ศลิปวฒันธรรมและความ

เช่ือมโยงของศลิปะแขนงต่าง ๆ  

-สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม

ตามพฤตกิรรมด้านคุณธรรมที่

ต้องการส่งเสริม 

-เน้นการพัฒนาทกัษะการสร้าง

ความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล

และทกัษะการสื่อสารด้านต่าง 

ๆ จากการชมสื่อและการท า

กจิกรรม 

 

วรรณกรรมกบัศลิปะ

แขนงต่างๆ 

- แบบฝึกหัดคร้ังที่ 3 นสิติแต่ละกลุ่มน าเสนอ

ความสมัพันธร์ะหว่างวรรณกรรมกบัศลิปะแขนง

ต่างๆ ตามหัวข้อที่จับฉลากได้  

-นิสติและอาจารย์ช่วยกนัอภปิรายสรปุประเดน็ 

 

- อาจารย์สั่งงาน

ให้นสิติอ่านเร่ือง

สั้น “สทีี่แปด

ของรุ้งกนิน า้” 

ของ บนิหลา สนั

กาลาครีี และ

เตรียมอภิปราย

ในสปัดาห์หน้า 

 



มคอ. 3 
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สปัดาห/์ 

วนั เดือน ปี 

จุดมุ่งหมาย หวัขอ้การเรียนรู ้ กิจกรรมการเรียนการสอน/สือ่ทีใ่ช ้ งานมอบหมาย 

(6) 

15 ก.ค.- 

19 ก.ค.56  

-มคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั

แนวทางการอ่าน การดแูละการ

ฟัง วรรณกรรมในระดบัที่ลึกซ้ึง

ยิ่งขึ้น 

-มคีวามสามารถในการเลือก

เสพวรรณกรรณที่ก่อให้เกดิ

ประโยชน์กบัตนเองในด้านต่าง 

ๆ   

-สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม

ตามพฤตกิรรมด้านคุณธรรมที่

ต้องการส่งเสริม 

-เน้นการพัฒนาทกัษะการสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และทักษะการสื่อสารด้านต่าง 

ๆ จากการชมสื่อและการท า

กจิกรรม 

วรรณกรรมกบั

ความสมัพันธใ์น

ครอบครัวและ

สงัคมไทย 

-อาจารย์ตั้งค าถามเกี่ยวกบัความคดิที่เกดิขึ้น จาก

การอ่านเร่ืองสั้น “สทีี่แปดของรุ้ งกนิน า้”  

- อาจารย์ช้ีแนะแนวทางความสมัพันธร์ะหว่าง

วรรณกรรมกบัสงัคม  

-ให้นสิติ (กลุ่ม) อ่านเร่ืองสั้นและกวนีิพนธ์

กรณศีกึษาที่ก าหนดให้และอภปิรายประเดน็  

“วรรณกรรมสะท้อนสงัคมไทยอย่างไร” 

- นสิติท าแบบฝึกหัดคร้ังที่ 4 

 

-นิสติเตรียม

เลือกหนังสอืหรือ

ภาพยนตร์มา

อภปิรายใน

ประเดน็เร่ือง

วรรณกรรมกบั

ประชาคม

อาเซียน 

 

(7) 

22 ก.ค.- 

23 ก.ค.56  

 

 

-มคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั

แนวทางการอ่าน การดแูละการ

ฟัง วรรณกรรมในระดบัที่ลึกซ้ึง

ยิ่งขึ้น 

-มคีวามสามารถในการเลือก

เสพวรรณกรรณที่ก่อให้เกดิ

ประโยชน์กบัตนเองในด้านต่าง 

ๆ   

-เข้าใจเกี่ยวกบัความเหมอืน

และความแตกต่างของสงัคม

ศิลปวฒันธรรมแต่ละชนชาต ิ

-สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม

ตามพฤตกิรรมด้านคุณธรรมที่

ต้องการส่งเสริม 

-เน้นการพัฒนาทกัษะการสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และทักษะการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการค้นคว้าข้อมูล  

ว ร ร ณ ก ร ร ม กั บ

ประชาคมโลก  

ศกึษาด้วยตนเอง  -นิสติเตรียม

เลือกหนังสอืหรือ

ภาพยนตร์และ

น ามาศกึษาใน

ประเดน็ “ความ

เหมอืนและความ

แตกต่างของ

สงัคม

ศลิปวฒันธรรม

แต่ละชนชาต”ิ 

เตรียมน าเสนอ

หน้าชั้นเรียน

สปัดาห์ต่อไป 

(8) 

29 ก.ค.- 

2 ส.ค.56  

 

-มคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั

แนวทางการอ่าน การดแูละการ

ฟัง วรรณกรรมในระดบัที่ลึกซ้ึง

ยิ่งขึ้น 

-มคีวามสามารถในการเลือก

เสพวรรณกรรณที่ก่อให้เกดิ

วรรณกรรมกบั

ประชาคมโลก (ต่อ)  

- อาจารยใ์ห้ชมคลิปภาพยนตร์สั้น เปิดประเดน็

อภปิรายเร่ือง “ความสมัพันธร์ะหว่างวรรณกรรมกบั

ประชาคมโลก” ให้นสิติแสดงความคิดเหน็ 

- แบบฝึกหัดเกบ็คะแนนคร้ังที่ 5 ให้นสิติแต่ละ

กลุ่มน าเสนอวรรณกรรมนานาชาตทิี่เลือกอ่านมา

อภปิรายในประเดน็ “ความเหมอืนและความ

-นิสติเตรียม

เลือกหนังสอืหรือ

ภาพยนตร์มา

อภปิรายใน

ประเดน็เร่ือง

วรรณกรรมกบั
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สปัดาห/์ 

วนั เดือน ปี 

จุดมุ่งหมาย หวัขอ้การเรียนรู ้ กิจกรรมการเรียนการสอน/สือ่ทีใ่ช ้ งานมอบหมาย 

ประโยชน์กบัตนเองในด้านต่าง 

ๆ   

-เข้าใจเกี่ยวกบัความเหมอืน

และความแตกต่างของสงัคม

ศิิลปวฒันธรรมแต่ละชนชาต ิ

-สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม

ตามพฤตกิรรมด้านคุณธรรมที่

ต้องการส่งเสริม 

-เน้นการพัฒนาทกัษะการสร้าง

ความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล

และทกัษะการสื่อสารด้านต่าง 

ๆ จากการชมสื่อและการท า

กจิกรรม 

แตกต่างของสงัคมศลิปวฒันธรรมแต่ละชนชาติ” 

-นิสติและอาจารย์ช่วยกนัอภปิรายสรปุประเดน็ 

 

ตวัเรา 

-นิสติเตรียมตวั

ท าแบบทดสอบ

หนังสอือ่านนอก

เวลา 

(9) 

5 ส.ค.- 

9 ส.ค.56 

 

สปัดาห์สอบกลางภาคส าหรับรายวชิาที่จัดสอบตามตารางมหาวิทยาลัย (งดการเรียนการสอน) 

 

(10) 

12 ส.ค.- 

16 ส.ค.56 

-สามารถน าความรู้ ที่ ได้จาก

การเรียนมาใช้ในการพิจารณา

วร รกร รม ไ ด้ อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง

เหมาะสม  

-มีความสามารถในการเลือก

เสพวรรณกรรณที่ ก่อให้เกิด

ประโยชน์กับตนเองในด้านต่าง 

ๆ   

การอ่านหนังสือนอก

เวล า เ ร่ื อ ง  “824” 

ของ งามพรรณ เวช

ชาชีวะ 

- ศกึษาด้วยตนเอง 

- อ่านวรรณกรรมที่ก าหนดให้ 

-ให้นสิติอ่านนว

นิยายเร่ือง  

“824” ของ งาม

พรรณ เวชชาชีวะ 

เพ่ือเตรียมท า

แบบทดสอบ 

(11) 

19 ส.ค.- 

23 ส.ค.56 

-มคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั

แนวทางการอ่าน การดแูละการ

ฟัง วรรณกรรมในระดบัที่ลึกซ้ึง

ยิ่งขึ้น 

-มคีวามสามารถในการเลือก

เสพวรรณกรรณที่ก่อให้เกดิ

ประโยชน์กบัตนเองในด้านต่าง 

ๆ   

-เข้าใจและตระหนักถงึคณุค่า

ของวรรณกรรมทมีต่ีอการ

ด าเนินชีวติ 

-สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม

ตามพฤติกรรมด้านคุณธรรมที่

ต้องการส่งเสริม 

-เน้นการพัฒนาทกัษะการสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และทักษะการสื่อสารด้านต่าง 

วรรณกรรมกบัตวัเรา - อาจารย์ให้ตวัแทนนิสติ(อาสาสมคัรและการสุ่ม) 

น าเสนอผลงานในหัวข้อ “วรรณกรรมกบัตวัเรา” 

- อาจารย์ให้นิสติดูวดีทีศัน์รายการ คน ค้น คน 

ตอน “เขียนฝนัด้วยปลายเท้า” แล้วตั้งค าถาม

เกี่ยวกบัความคดิที่เกดิขึ้น ให้นิสติจับกลุ่มอภปิราย 

- อาจารย์ให้นิสติอ่านความเรียงกรณศีกึษาที่

ก าหนดให้ เช่น งานเขยีนของนิ้ วกลม , หนุ่มเมอืง

จันท ์ , วนิทร์ เลียววาริณ 

-  นิสติและอาจารย์ช่วยกนัอภปิรายและสรปุ

ประเดน็ 

- นสิติท าแบบทดสอบหนังสอือ่านนอกเวลา 

กรณศีกึษา นวนิยายขนาดสั้นเร่ือง “824” ของ งาม

พรรณ เวชชาชีวะ 

-อาจารย์

มอบหมายให้

นิสติ (กลุ่ม) 

เลือกวรรณกรรม

จากหนงัสอืที่ช่ืน

ชอบ และ

คดัเลือกมา

น าเสนอในหัวข้อ 

“การอ่าน

วรรณกรรมสร้าง

แรงบนัดาลใจ” 
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สปัดาห/์ 

วนั เดือน ปี 

จุดมุ่งหมาย หวัขอ้การเรียนรู ้ กิจกรรมการเรียนการสอน/สือ่ทีใ่ช ้ งานมอบหมาย 

ๆ จากการชมสื่ อและการท า

กจิกรรม 

(12) 

26 ส.ค.- 

30 ส.ค.56 

-เน้นการพัฒนาทกัษะการสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และทักษะการสื่ อส าร ด้ าน   

ต่าง ๆ 

-สามารถน าแนวคิดที่ได้จาก

วรรณกรรมไปประยุกต์ใช้กับ

ก า ร ด า เ นิ น ชี วิ ต ไ ด้ อ ย่ า ง

เหมาะสมและเกดิประโยชน์ 

การอ่านวรรณกรรม

สร้างแรงบนัดาลใจ 

- อาจารยใ์ห้ค าแนะน าและติดตามความก้าวหน้า

โครงงาน  

- นสิติน าเสนอโครงร่างและความคดิในการ

ด าเนินการ 

นิสติเตรียม

น าเสนอโครงการ 

“การอ่าน

วรรณกรรมสร้าง

แรงบนัดาลใจ” 

(13) 

2 ก.ย.- 

6 ก.ย.56 

-เน้นการพัฒนาทกัษะการสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และทักษะการสื่อสารด้านต่าง 

ๆ 

-สามารถน าแนวคิดที่ได้จาก

วรรณกรรมไปประยุกต์ใช้กับ

ก า ร ด า เ นิ น ชี วิ ต ไ ด้ อ ย่ า ง

เหมาะสมและเกดิประโยชน์ 

-สามารถน าเสนอสารสนเทศ

ในรูปแบบที่ เหมาะสมและมี

คุณภาพ 

-พัฒนาทักษะการสื่อสารทุก

ด้าน 

การอ่านวรรณกรรม

สร้างแรงบนัดาลใจ 

- น าเสนอผลงานและส่งรายงานคร้ังที่ 1 -นิสติส่ง

โครงการ “การ

อ่านสร้างแรง

บนัดาลใจ” 

- นสิติท า mind 

map สรปุความรู้

รายวชิา (งาน

กลุ่ม) 

(14) 

9 ก.ย.- 

13 ก.ย.56 

 

-เน้นการพัฒนาทกัษะการสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และทักษะการสื่อสารด้านต่าง 

ๆ 

-สามารถน าแนวคิดที่ได้จาก

วรรณกรรมไปประยุกต์ใช้กับ

ก า ร ด า เ นิ น ชี วิ ต ไ ด้ อ ย่ า ง

เหมาะสมและเกดิประโยชน์ 

-สามารถน าเสนอสารสนเทศ

ในรูปแบบที่ เหมาะสมและมี

-การอ่านสร้างแรง

บนัดาลใจ 

-นิสติท าแบบ

ประเมนิความพึง

พอใจ 

- น าเสนอผลงานและส่งรายงานคร้ังที่ 2 

- ตดัสนิผลงานดเีด่นในแต่ละกลุ่ม 

- นสิติส่ง mind map สรปุความรู้รายวชิา

แบบฝึกหัดเกบ็คะแนนคร้ังที่ 6 

 

- นสิติเตรียม

ตวัทบทวน

ความรู้ทั้งหมด

เพ่ือท า

แบบทดสอบ 
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สปัดาห/์ 

วนั เดือน ปี 

จุดมุ่งหมาย หวัขอ้การเรียนรู ้ กิจกรรมการเรียนการสอน/สือ่ทีใ่ช ้ งานมอบหมาย 

คุณภาพ 

-พัฒนาทกัษะการสื่อสารทุก

ด้าน 

(15) 

16 ก.ย.- 

20 ก.ย.56 

 

-เน้นการพัฒนาทกัษะการสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และทักษะการสื่อสารด้านต่าง 

ๆ 

-สามารถน าแนวคิดที่ได้จาก

วรรณกรรมไปประยุกต์ใช้กับ

ก า ร ด า เ นิ น ชี วิ ต ไ ด้ อ ย่ า ง

เหมาะสมและเกดิประโยชน์ 

-สามารถน าเสนอสารสนเทศ

ในรูปแบบที่ เหมาะสมและมี

คุณภาพ 

-พัฒนาทักษะการสื่อสารทุก

ด้าน 

สรุปและอภิปรายผล

โครงการ “การอ่าน

สร้างแรงบนัดาลใจ” 

- อาจารย์สรปุภาพรวมของโครงการ “การอ่านสร้าง

แรงบนัดาลใจ” 

- ประเมนิผลความรู้รายวชิา และโครงงาน 

- อาจารย์น านิสติมาท าแบบประเมนิความพึงพอใจ

ผู้เรียนวชิาศกึษาทั่วไปตามเวลาที่ก าหนด 

 

(16) 

23 ก.ย.- 

27 ก.ย.56 

 ทบทวนความรู้และ

อภปิรายผลการ

เรียนรู้รายวชิา 

 

- อาจารย์และนสิติช่วยกนัสรปุผลการเรียนรู้รายวชิา 

 

 

(17) 

30 ก.ย.- 

11 ต.ค.56  

สปัดาห์สอบกลางภาคส าหรับรายวชิาที่จัดสอบตามตารางมหาวิทยาลัย 



มคอ. 3 

ส านกันวตักรรมการเรียนรู ้ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 12 

 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

 

สาระการประเมิน 

 

 

ผลการเรียนรู ้

 

วิธีการประเมิน 

สดัส่วนของ

การ

ประเมินผล 

ภาคเน้ือหา -ความรู้ 

-ทกัษะทางปัญญา 

-สอบหนังสอือ่าน 

นอกเวลา 

-สอบปลายภาค 

20% 

 

20% 

ภาคกจิกรรม -คุณธรรมจริยธรรม 

-ความรู้ 

-ทกัษะทางปัญญา 

-ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

-ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กจิกรรมในช้ันเรียน 

โครงงานกลุ่ม 

30% 

20% 

ภาคการมีส่วนร่วม -คุณธรรมจริยธรรม 

-ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

การมีส่วนร่วมในช้ันเรียน 

การเข้าช้ันเรียน 

5% 

5% 

 

หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ต าราและเอกสารหลกั 

-กุหลาบ มัลลิกะมาส (2539).  ความรูท้ัว่ไปทางวรรณคดีไทย. กรงุเทพ: ส านักพิมพ์

มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 

-งามพรรณ เวชชาชีวะ (2550). 824. กรุงเทพฯ : เวิร์คพอยท.์  

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

วรรณคดีไทย. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช. 

-สจุิตรา  จรจติร.(2547). มนุษยก์บัวรรณกรรม. พิมพ์คร้ังที่ 2. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 

2. เอกสารและขอ้มูลส าคญั 

- www.youtube.com 

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

- www.classstart.com 

- www.facebook.com 

 

3. เอกสารและขอ้มูลแนะน า 

-เวป็ไซต์ที่เกี่ยวข้องกบัภาษาและวรรณกรรมไทย ภมิูปัญญาไทย 

-ซีดี  ดีวดี ี สารคดีและภาพยนตร์ 

 

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

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 

ประเมินผลรายวิชาโดยนิสติ 

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

- การสงัเกตการณส์อนโดยผู้ร่วมงาน 

  -  ผลการเรียนของนิสติ 

 - การสงัเกตบรรยายกาศการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

 

3. การปรบัปรุงการสอน 

- สมัมนา ประชุมเชิงปฏบิัตกิารกลุ่มผู้สอน 

- การวิจัยในช้ันเรียน 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวิชา 

- ตรวจสอบข้อสอบว่าสอดคล้องตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

- ตรวจสอบวธิกีารให้คะแนน ความเที่ยง และการตดัเกรด 

 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

การประชุมคณะกรรมการ น าผลการประชุมวางแผนกลยุทธใ์นการปรับปรงุและพัฒนารายวิชา    


