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มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชา มศว 112 วรรณกรรมไทยปริทรรศน 

หมวดวิชา ศึกษาทั่วไป 

สํานักนวัตกรรมการเรียนรู   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที่ 2  ประจําปการศึกษา 2556 

 

 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
มศว  112 วรรณกรรมไทยปริทรรศน 

SWU 112 THAI LITERARY REVIEW 

2. จํานวนหนวยกิต 

 บรรยาย – ปฏิบัติ  

 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประเภทวิชาบังคบัหมวดภาษา 

 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

อาจารยผูรับชอบ     อ.สิริชญา คอนกรีต 
 

กลุม อาจารยประจํากลุม สถานที่ติดตอ โทรศัพท e-mail address 

B01 อ.เพ็ญวิษา วัฒนปรีชานนท สํานักนวัตกรรมการเรียนรู 0813951926 jeng_na_rak@hotmail.com 

B02 ผศ.รุงภัสสรณ ศรัทธาธนพัฒน สํานักนวัตกรรมการเรียนรู 0819459924 waralee5424@hotmail.com 

B03 อ.สิริชญา  คอนกรีต สํานักนวัตกรรมการเรียนรู 0851424586 sirichayac@swu.ac.th 

B04 อ.เพ็ญวิษา วัฒนปรีชานนท สํานักนวัตกรรมการเรียนรู 0813951926 jeng_na_rak@hotmail.com 

B05 อ.สิริชญา  คอนกรีต สํานักนวัตกรรมการเรียนรู 0851424586 sirichayac@swu.ac.th 

B06 อ.พรเทพ โตชยางกูร สํานักนวัตกรรมการเรียนรู 0870908428 bao_v_46@hotmail.com 

B07 อ.เพ็ญวิษา วัฒนปรีชานนท สํานักนวัตกรรมการเรียนรู 0813951926 jeng_na_rak@hotmail.com 

B08 อ.สิริชญา  คอนกรีต สํานักนวัตกรรมการเรียนรู 0851424586 sirichayac@swu.ac.th

B09 อ.สุนทรี โชติดิลก สํานักนวัตกรรมการเรียนรู 0887532126 nongnuploy_ploy@hotmail.com 

B10 อ.สุนทรี โชติดิลก สํานักนวัตกรรมการเรียนรู 0887532126 nongnuploy_ploy@hotmail.com

 

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปที่เรียน :  

ภาคการศึกษาที่ 2/2556  ช้ันปที่ 1 

 

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 

ไมมี 
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7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) (ถามี) 

ไมมี 

8. สถานทีเ่รียน 

อาคารเรียนรวม (อาคาร 3) วิทยาเขตองครักษ 

อาคารเรียนรวมอเนกประสงค (อาคาร 35) และอาคารเรียนรวม (อาคาร 14) วิทยาเขตประสาน

มิตร 

 

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

 19 กันยายน 2556 
 

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา 
1.1 เพ่ือใหผูเรียนสามารถใชกระบวนการ จับใจความ ตีความ คดิวิเคราะหและสังเคราะหสาร ใน

การแสวงหาความรูจากวรรณกรรม 

1.2 เพ่ือใหผูเรียนตระหนักถึงคุณคาของภาษาและวัฒนธรรม 

1.3 เพ่ือใหผูเรียนสามารถประยุกตความรูที่ไดจากการศกึษาและวรรณกรรมมาใชในชีวิตประจําวัน 

1.4 เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะในการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางถูกตอง 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพ่ือใหเหมาะสมกับกลุมผูเรียน  สถานการณปจจุบนั และระยะเวลาในการเรียนการสอน 

 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

 

1. คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษากระบวนการคดิ การถายทอดความรู ภูมิปญญา คุณคาของภาษาและความเปนไทยในงาน

วรรณกรรม ทั้งนี้โดยเลือกศกึษาจากวรรณกรรมในอดีตรวมสมัย รอยแกวหรือรอยกรอง ดวยกระบวนการ

เรียนรูที่หลากหลาย  

 

2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 
 

บรรยาย การมอบหมายงาน 

โครงงาน/กิจกรรม 

การเรียนรูจาก

กรณีศึกษา 

การเรียนรูโดยใช

ปญหาเปนฐาน 

การเรียนรูดวย

ตนเอง 

25 30 20 20 40 

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง    
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รายวิชา 

ดานที่ 1 

คุณธรรมและจริยธรรม 

ดานที่ 2 

ความรู 

ดานที่ 3 

ทักษะทาง

ปญญา 

ดานที่ 4 

ทักษะ

ความสัมพัน

ธระหวาง

บุคคลและ

ความ

รับผิดชอบ 

ดานที่ 5 

การวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร

และการใช

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. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนิสิตนอกชั้นเรียนเปนรายบุคคล  สัปดาห

ละ  1 ช่ัวโมง (เฉพาะรายที่ตองการ)  โดยประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเว็บไซตสํานักนวัตกรรมการ

เรียนรูวิธีการสื่อสารทําไดโดยการนัดหมายทางโทรศัพท หรือ e-mail 

 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

ความตรงตอเวลา ความซื่อสัตยสุจริต บรรยาย/ กรณีศึกษา/ กิจกรรมที่

มอบหมาย 

สังเกตพฤติกรรม/การเขาเรียน/การ

สงงานตรงเวลา  

ความรับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืน กรณีศึกษา/ กิจกรรมกลุม/ สังเกตพฤติกรรม/การสงงาน 

ความมีน้ําใจตอผูอ่ืน กิจกรรมกลุม สังเกตพฤติกรรม/ การมีสวนรวม/

การแสดงความคิดเห็น 

การรับฟงความคิดเห็นผูอ่ืน  

ความสามัคคี 

กรณีศึกษา/กิจกรรมกลุม การเขารวมทํากิจกรรม/การแสดง

ความคิดเห็น 

ความกลาในการแสดงความคิดเห็น

อยางมีเหตุผล  

การมอบหมายงาน การแสดงความคิดเห็น 

 

2. ความรู 
ความรูที่ตองไดรับ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

มีความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับวรรณคดี 

วรรณกรรมและแนวทางการศึกษา

วรรณคดี วรรณกรรม 

บรรยาย/ฝกปฏิบัติ/กิจกรรมเดี่ยว-

กลุม/ศึกษาคนควาดวยตนเอง 

 

คุณภาพของงานท่ีไดรับมอบหมาย/

การตอบคําถาม/การอภิปราย 

มีความรูความเขาใจการอานวรรณกรรม

ในระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น 

 

บรรยาย/ฝกปฏิบัติ/กิจกรรมเดี่ยว-

กลุม/ศึกษาคนควาดวยตนเอง 

 

คุณภาพของงานท่ีไดรับมอบหมาย/

การตอบคําถาม/การอภิปราย 
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รับรูถึงพลังภาษาที่เกิดจากวรรณกรรม

ไทย 
 

บรรยาย/ฝกปฏิบัติ/กิจกรรมเดี่ยว-

กลุม/ศึกษาคนควาดวยตนเอง 

 

คุณภาพของงานท่ีไดรับมอบหมาย/

การตอบคําถาม/การอภิปราย 

มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

ความสัมพันธระหวางวรรณกรรมกับชีวิต

และสังคม  

บรรยาย/ฝกปฏิบัติ/กิจกรรมเดี่ยว-

กลุม/ศึกษาคนควาดวยตนเอง 

 

คุณภาพของงานท่ีไดรับมอบหมาย/

การตอบคําถาม/การอภิปราย 

มีความรูความเขาใจและตระหนักถึง

ความสัมพันธระหวางวรรณกรรมกับ

ศิลปะแขนงตาง ๆ  

บรรยาย/ฝกปฏิบัติ/กิจกรรมเดี่ยว-

กลุม/ศึกษาคนควาดวยตนเอง 

 

คุณภาพของงานท่ีไดรับมอบหมาย/

การตอบคําถาม/การอภิปราย 

มีความรูความเขาใจวรรณกรรมที่สะทอน

วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย 

บรรยาย/ฝกปฏิบัติ/กิจกรรมเดี่ยว-

กลุม/ศึกษาคนควาดวยตนเอง 

 

คุณภาพของงานท่ีไดรับมอบหมาย/

การตอบคําถาม/การอภิปราย 

มีความสามารถในการเชื่อมโยงประโยชน

ท่ีไดจากวรรณกรรมไปประยุกตใชในชีวิต

จริง 

บรรยาย/ฝกปฏิบัติ/กิจกรรมเดี่ยว-

กลุม/ศึกษาคนควาดวยตนเอง 

 

คุณภาพของงานท่ีไดรับมอบหมาย/

การตอบคําถาม/การอภิปราย 

 

3. ทักษะทางปญญา 
ทักษะทางปญญา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

เปนผูมีทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห/

สังเคราะห/ประเมินคา ได 

บรรยาย/ กรณีศึกษา/กิจกรรมเดี่ยว-

กลุม/ ศึกษาคนควาดวยตนเอง 

 

คุณภาพของงานท่ีไดรับมอบหมาย/การ

ตอบคําถาม/การแสดงความคิดเห็น/

การสอบ 

เปนผูมีทักษะการคิดเชิงสรางสรรค บรรยาย/ กรณีศึกษา/กิจกรรมเดี่ยว-

กลุม/ ศึกษาคนควาดวยตนเอง 

 

คุณภาพของงานท่ีไดรับมอบหมาย/การ

ตอบคําถาม/การแสดงความคิดเห็น/

การสอบ 

สามารถเชื่อมโยงความรูตางๆ เพ่ือ

นําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต 

บรรยาย/ กรณีศึกษา/กิจกรรมเดี่ยว-

กลุม/ ศึกษาคนควาดวยตนเอง 

 

คุณภาพของงานท่ีไดรับมอบหมาย/การ

ตอบคําถาม/การแสดงความคิดเห็น/

การสอบ 

 

4. ทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะที่ตองพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

สามารถใชภาษาในการติดตอสื่อสาร

และสรางความสัมพันธ  

บรรยาย/กิจกรรมกลุม/อภิปราย สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน/ 

บุคลิกภาพ/การสื่อสารกับผูอ่ืน  

สามารถปรับตัวทํางานรวมกับผูอ่ืนได มอบหมายงาน สังเกตวิธีการทํางานรวมกับผูอ่ืน/ 

ความคิดเห็นของเพื่อนในกลุม 

สามารถรับผิดชอบงานที่ไดรับ

มอบหมายจากสวนรวมได 

เกม คุณภาพของผลงาน/วิธีการทํางาน

รวมกับผูอ่ืน 
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5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะที่ตองพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

ทักษะในการสืบคนขอมูลขาวสาร การ

วิเคราะหขอมูล การจัดการ การ

นําเสนอขอมูล 

บรรยาย/ กรณีศึกษา/ กิจกรรมเดี่ยว-

กลุม/ โครงงานสงเสริมการอาน 

 

สังเกตพฤติกรรมในการสื่อสารในดาน 

ฟง พูด อาน เขียน และการนําเสนอ

หนาชั้นเรียน 

ทักษะในการคิดเชื่อมโยงสัมพันธ  

การวิเคราะหความรู กับขอมูลเชิงสถิติ 

บรรยาย/ กรณีศึกษา/ กิจกรรมเดี่ยว-

กลุม/ โครงงานสงเสริมการอาน 

 

คุณภาพของผลงานและการนําเสนอ

ผลงาน 

 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห/ 

วัน เดือน ป 

จุดมุงหมาย หัวขอการเรยีนรู กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อท่ีใช งานมอบหมาย 

(1) 

28 ต.ค.- 
1 พ.ย.56 

-มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

จุดมุงหมายและการเรียนการ

สอนวชิา มศว 112 

- เสริมสรางเจตคติท่ีดีในการ

พัฒนาทักษะสื่อสารแกนสิิตทั้ง 

5 ดาน คือ การสราง

ความสัมพันธระหวางบุคคล 

การฟง การพูด การอาน และ

การเขียน 

-มีความเขาใจเกีย่วกับลักษณะ

ของวรรณคดีและวรรณกรรม

เบื้องตน 

- ปฐมนิเทศแนะนํา

รายวิชา ชี้แจง

จุดมุงหมาย กิจกรรม 

การประเมินผล  

- บรรยายและ

อภิปรายเกี่ยวกับ  

ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง

วรรณคดี วรรณกรรม

และวรรณศิลป 

-ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง

วรรณกรรมไทยกอน

และหลังรับอิทธิพล

ตะวันตก 

-ป ร ะ โ ย ช น ข อ ง

การศึกษาวรรณคดี 

และวรรณกรรม 

- แจก course syllabus อธิบายความสําคัญ 

วัตถุประสงครายวิชา ลักษณะกิจกรรมการเรียนการ

สอน งานมอบหมาย เกณฑการประเมินผล  

- ใหนสิิตแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนงัสอื

ประเภทตาง ๆ และยกตัวอยางหนงัสือท่ีเคยอาน

และประทับใจ 

-ใหนสิิต

แบงกลุม

ประมาณ 10-12 

คนเพื่อทํางาน

กลุมตลอดทั้ง

เทอม และสงใบ

รายชื่อสมาชกิ

กลุม 

-ใหนสิิตยืม

หนังสืออานนอก

เวลา 824 ของ 
งามพรรณ เวชชา

ชีวะ 



มคอ. 3 

สํานักนวัตกรรมการเรียนรู  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนา 6 

 

สัปดาห/ 

วัน เดือน ป 

จุดมุงหมาย หัวขอการเรยีนรู กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อท่ีใช งานมอบหมาย 

(2) 

4 พ.ย.- 8 

พ.ย. 56 

-มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

แนวทางการอาน การดแูละการ

ฟง วรรณกรรมในระดับที่ลึกซ้ึง

ยิ่งขึ้น 

-สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม

ตามพฤติกรรมดานคุณธรรมที่

ตองการสงเสริม 

-เนนการพัฒนาทักษะการสราง

ความสัมพันธระหวางบุคคล

และทักษะการสือ่สารดาน   

ตางๆ จากการชมสื่อและการทํา

กิจกรรม 

 

 

การจับใจความและ

ตีความวรรณกรรม 

 

 

-อาจารยใหนสิิตดูรูปภาพ, ภาพยนตร, บทกวี

นิพนธ ฯลฯ และใหนสิิตอธิบายความหมายของเรือ่ง

ตามความเขาใจของตนเอง  

-อาจารยชี้แนะแนวทางการตีความวรรณกรรม โดย

ยกตัวอยางประกอบ 

-ใหนสิิตอานเรื่องสั้นและกวีนิพนธกรณีศึกษาและ

ฝกการตีความ 

 

-เตรียมตัว

สําหรับทํา

แบบทดสอบการ

ตีความ วิเคราะห 

วิจารณ

วรรณกรรมใน

สัปดาหหนา 

(3) 

11 พ.ย.- 15 

พ.ย. 56 

-มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

แนวทางการอาน การดแูละการ

ฟง วรรณกรรมในระดับที่ลึกซ้ึง

ยิ่งขึ้น 

-สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม

ตามพฤติกรรมดานคุณธรรมที่

ตองการสงเสริม 

-เนนการพัฒนาทักษะการสราง

ความสัมพันธระหวางบุคคล

และทักษะการสือ่สารดาน   

ตางๆ จากการชมสื่อและการทํา

กิจกรรม 

การวิเคราะหวิจารณ

และประเมินคา

วรรณกรรม 
 

-อาจารยใหนสิิตดูรูปภาพ, ภาพยนตร, บทกวี

นิพนธ ฯลฯ ตัง้คําถามเพื่อทดสอบการวิเคราะห 

วิจารณของนิสิต 

-อาจารยชี้แนะแนวทางการวิเคราะห วิจารณ

วรรณกรรม โดยยกตัวอยางประกอบ 

-นิสิตทาํแบบฝกหัดครั้งท่ี 1 ทดสอบการอาน

ตีความ วิเคราะห วิจารณวรรณกรรม จากเรื่องสัน้

หรือบทกวนีิพนธ  

นิสิตในแตละ

กลุมเตรียมเลอืก

ขอความโฆษณา

ในนิตยสาร หรือ

บทเพลงมา

อภิปรายใน

ประเด็นเรื่อง

พลังภาษา 

(4) 

18 พ.ย.- 22 

พ.ย. 56 

-มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

แนวทางการอาน การดแูละการ

ฟง วรรณกรรมในระดับที่ลึกซ้ึง

ยิ่งขึ้น 

-มีความสามารถในการเลือก

เสพวรรณกรรณทีก่อใหเกิด

ประโยชนกับตนเองในดาน   

ตางๆ   

- ตระหนักถงึคุณคาของภาษา 

- สอดแทรกคณุธรรม

จริยธรรมตามพฤติกรรมดาน

คุณธรรมที่ตองการสงเสริม 

-เนนการพัฒนาทักษะการสราง

ความสัมพันธระหวางบุคคล

และทั กษะการสื่ อส ารด าน  

ตาง ๆ จากการชมสื่อและการ

วรรณกรรมกับพลัง

ภาษา 

 

- อาจารยใหนิสิตฟงเพลง อานบทประพันธ ฯลฯ 

แลวชวยกันอภิปรายในประเด็น “ภาษาในงาน

วรรณกรรมสงผลตออารมณและความคิดของผูรับ

สารอยางไร”  
- นสิิตชวยกนัอภิปรายสรุปประเด็น 
- นสิิตทําแบบฝกหัดครัง้ท่ี 2 (อภิปรายกลุมและ

นําเสนอหนาชัน้) 

 

 



มคอ. 3 

สํานักนวัตกรรมการเรียนรู  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนา 7 

 

สัปดาห/ 

วัน เดือน ป 

จุดมุงหมาย หัวขอการเรยีนรู กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อท่ีใช งานมอบหมาย 

ทํากิจกรรม 

(5) 

25 พ.ย. - 

29 พ.ย. 56 

 

-มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

แนวทางการอาน การดแูละการ

ฟง วรรณกรรมในระดับที่ลึกซ้ึง

ยิ่งขึ้น 

-มีความสามารถในการเลือก

เสพวรรณกรรณทีก่อใหเกิด

ประโยชนกับตนเองในดาน  

ตางๆ   

-ตระหนกัและเหน็คุณคาของ

ศิลปวัฒนธรรมและความ

เชื่อมโยงของศลิปะแขนงตางๆ  

-สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม

ตามพฤติกรรมดานคุณธรรมที่

ตองการสงเสริม 

-เนนการพัฒนาทักษะการสราง

ความสัมพันธระหวางบุคคล

และทักษะการสือ่สารดาน   

ตางๆ จากการชมสื่อและการทํา

กิจกรรม 

วรรณกรรมกับ

ศาสตรและศิลปะ

แขนงตางๆ 

- อาจารยบรรยายหัวขอ “ความสมัพันธระหวาง

วรรณกรรมกับศาสตรและศลิปะแขนงตางๆ”  
‐ อาจารยใหนิสิตดูภาพ ฟงเพลง และดูวิดีทัศน

ประกอบ พรอมตัง้คําถามเพื่อทดสอบความเขาใจ

ของนสิิต 

-นิสิตชวยกนัอภิปรายสรุปประเด็น 
 

‐ อานเอกสาร
ประกอบการ

สอนเพ่ิมเติม

หัวขอ 

“วรรณกรรมกับ

ศาสตรและศิลปะ

แขนงตางๆ” 

 

(6) 

2 ธ.ค.- 

6 ธ.ค. 56 

-มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

แนวทางการอาน การดแูละการ

ฟง วรรณกรรมในระดับที่ลึกซ้ึง

ยิ่งขึ้น 

-มีความสามารถในการเลือก

เสพวรรณกรรณทีก่อใหเกิด

ประโยชนกับตนเองในดาน  

ตางๆ   

-ตระหนกัและเหน็คุณคาของ

ศิลปวัฒนธรรมและความ

เชื่อมโยงของศลิปะแขนงตางๆ  

-สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม

ตามพฤติกรรมดานคุณธรรมที่

ตองการสงเสริม 

-เนนการพัฒนาทักษะการสราง

ความสัมพันธระหวางบคุคล

และทักษะการสือ่สารดาน   

ตางๆ จากการชมสื่อและการทํา

กิจกรรม 

วรรณกรรมกับ

ศาสตรและศิลปะ

แขนงตางๆ 

ศึกษาดวยตนเอง  

(7) 

9 ธ.ค.- 

13 ธ.ค. 56  

-มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

แนวทางการอาน การดแูละการ

ฟง วรรณกรรมในระดับที่ลึกซ้ึง

วรรณกรรมกับ

วัฒนธรรมและภมิู

ปญญาไทย 

- อาจารยบรรยายหัวขอ “ความสมัพันธระหวาง

วรรณกรรมกับวฒันธรรมและภูมิปญญาไทย”  

‐ อาจารยใหนิสิตดูภาพ ฟงเพลง และดูวิดีทัศน
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สํานักนวัตกรรมการเรียนรู  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนา 8 

 

สัปดาห/ 

วัน เดือน ป 

จุดมุงหมาย หัวขอการเรยีนรู กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อท่ีใช งานมอบหมาย 

 ยิ่งขึ้น 

-มีความสามารถในการเลือก

เสพวรรณกรรณทีก่อใหเกิด

ประโยชนกับตนเองในดาน  

ตางๆ   

-สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม

ตามพฤติกรรมดานคุณธรรมที่

ตองการสงเสริม 

-เนนการพัฒนาทักษะการสราง

ความสัมพันธระหวางบุคคล

และทักษะการสือ่สารดานตางๆ 

จากการชมสือ่และการทํา

กิจกรรม 

  ประกอบ พรอมตัง้คําถามเพื่อทดสอบความเขาใจ

ของนสิิต 

- นสิิตชวยกนัอภิปรายสรุปประเด็น  
- นสิิตทําแบบฝกหัดครัง้ท่ี 3 (อภิปรายกลุมและ

นําเสนอหนาชัน้) 

 

(8) 

16 ธ.ค.- 

20 ธ.ค. 56  

 

-มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

แนวทางการอาน การดแูละการ

ฟง วรรณกรรมในระดับที่ลึกซ้ึง

ยิ่งขึ้น 

-มีความสามารถในการเลือก

เสพวรรณกรรณทีก่อใหเกิด

ประโยชนกับตนเองในดาน  

ตางๆ   

-สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม

ตามพฤติกรรมดานคุณธรรมที่

ตองการสงเสริม 

-เนนการพัฒนาทักษะการสราง

ความสัมพันธระหวางบุคคล

และทักษะการสือ่สารดานตางๆ 

จากการชมสือ่และการทํา

กิจกรรม 

วรรณกรรมกับชีวิต

และสงัคม (1) 
 
 

- อาจารยชีแ้นะแนวทางความสัมพันธระหวาง

วรรณกรรมกับชีวิตและสงัคม 

-ใหนสิิต (กลุม) อานความเรียงแนวใหกําลังใจชีวิต

ของ   วินทร เลียววาริณ หรอืนิ้วกลม และอภิปราย

ประเด็น “วรรณกรรมใหคุณคาอยางไรตอชีวิต” 
 

- นสิิตเตรียมตัว

ทําแบบทดสอบ

หนังสืออานนอก

เวลา 
- อาจารยสัง่งาน

ใหนสิิตเลือกอาน

วรรณกรรม และ

เขียนวิเคราะห

ภาพสะทอนของ

สังคมจากงาน

วรรณกรรม สง

สัปดาห  
 

(9) 

23 ธ.ค.- 

27 ธ.ค. 56  

 

สัปดาหสอบกลางภาคสําหรับรายวชิาที่จัดสอบตามตารางมหาวิทยาลยั (งดการเรียนการสอน) 

(10) 

30 ธ.ค. 56 - 

3 ม.ค. 57 

-สามารถนําความรู ท่ีไดจาก

การเรียนมาใชในการพิจารณา

วรรณกรรมไดอยางถูกตอง

เหมาะสม  

-มีความสามารถในการเลือก

เสพวรรณกรรณที่กอใหเกิด

ประโยชนกับตนเองในดาน

ตางๆ   

วรรณกรรมกับชีวิต

และสงัคม (2) 

 

- ศึกษาดวยตนเอง

 

-ใหนสิิตอานนว

นิยายเรือ่ง  

“824” ของ งาม

พรรณ เวชชาชีวะ 

เพ่ือเตรียมทํา

แบบทดสอบ

หนังสืออานนอก

เวลา 

(11) -มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ วรรณกรรมกับชีวิต - อาจารยใหตัวแทนนิสติ(อาสาสมคัรและการสุม) -อาจารย



มคอ. 3 
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สัปดาห/ 

วัน เดือน ป 

จุดมุงหมาย หัวขอการเรยีนรู กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อท่ีใช งานมอบหมาย 

6 ม.ค.- 

10 ม.ค. 57 

แนวทางการอาน การดแูละการ

ฟง วรรณกรรมในระดับที่ลึกซ้ึง

ยิ่งขึ้น 

-มีความสามารถในการเลือก

เสพวรรณกรรณทีก่อใหเกิด

ประโยชนกับตนเองในดาน

ตางๆ   

-เขาใจและตระหนักถึงคุณคา

ของวรรณกรรมทมีีตอการ

ดําเนินชีวิต 

-สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม

ตามพฤติกรรมดานคุณธรรมที่

ตองการสงเสริม 

-เนนการพัฒนาทักษะการสราง

ความสัมพันธระหวางบุคคล

และทักษะการสื่อสารดานตางๆ 

จ ากกา ร ชมสื่ อ แล ะก า รทํ า

กิจกรรม 

และสงัคม (3) 

 
 

นําเสนอผลงานในหัวขอ “ภาพสะทอนของสังคม

จากงานวรรณกรรม” 

-  นิสิตและอาจารยชวยกนัอภิปรายและสรุป

ประเด็น 

- นสิิตทําแบบทดสอบหนังสืออานนอกเวลา 

กรณีศกึษา นวนิยายขนาดสัน้เรื่อง “824” ของ งาม

พรรณ เวชชาชีวะ 

มอบหมายให

นิสิต (กลุม) 

เลือกวรรณกรรม

จากหนงัสอืท่ีชื่น

ชอบ และ

คัดเลือกมา

นําเสนอในหัวขอ 

“การอาน

วรรณกรรมสราง

แรงบนัดาลใจ” 
‐ ทําแผนผัง
ความคิด (mind 

map) สรุป

ความรูรายวชิา 

เพ่ือนําเสนอ

สัปดาหหนา 

(12) 

13 ม.ค.- 

17 ม.ค. 57 

-เนนการพัฒนาทักษะการสราง

ความสัมพันธระหวางบุคคล

และทั กษะการสื่ อส ารด าน  

ตางๆ 

-สามารถนําแนวคิดที่ไดจาก

วรรณกรรมไปประยุกตใชกับ

ก า ร ดํ า เ นิ น ชี วิ ต ไ ด อ ย า ง

เหมาะสมและเกิดประโยชน 

วรรณกรรมสรางแรง

บันดาลใจ (1) 

 

- นสิิตนาํเสนอโครงรางและความคิดโครงงาน 

“วรรณกรรมสรางแรงบันดาลใจ” อาจารยให

คําแนะนาํ  

-  นสิิตสงแผนผงัความคิด (mind map) สรุปความรู

รายวิชา พรอมนําเสนอใหเพ่ือนในชั้นฟง(แบบฝกหดั

ครั้งท่ี 4)  
 

นิสิตนําคําชี้แนะ

โครงงาน 

“วรรณกรรม

สรางแรงบันดาล

ใจ” จากอาจารย

ไปปรับปรุงและ

ผลิตเปนผลงาน

เพ่ือนําเสนอ

สัปดาหหนา 

(13) 

20 ม.ค.- 

24 ม.ค. 57 

-เนนการพัฒนาทักษะการสราง

ความสัมพันธระหวางบุคคล

และทักษะการสื่อสารดานตางๆ 

-สามารถนําแนวคิดที่ไดจาก

วรรณกรรมไปประยุกตใชกับ

ก า ร ดํ า เ นิ น ชี วิ ต ไ ด อ ย า ง

เหมาะสมและเกิดประโยชน 

-สามารถนําเสนอสารสนเทศ

ในรูปแบบที่ เหมาะสมและมี

คุณภาพ 

-พัฒนาทักษะการสื่อสารทุก

วรรณกรรมสรางแรง

บันดาลใจ (2) 

 

- นําเสนอผลงานและสงรายงานครัง้ท่ี 1  -นิสิตสง

โครงงาน “การ

อานสรางแรง

บันดาลใจ” 

- นสิิตทํา mind 

map สรุปความรู

รายวิชา (งาน

กลุม) 
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สัปดาห/ 

วัน เดือน ป 

จุดมุงหมาย หัวขอการเรยีนรู กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อท่ีใช งานมอบหมาย 

ดาน 

(14) 

27 ม.ค.- 

31 ม.ค. 57 

-เนนการพัฒนาทักษะการสราง

ความสัมพันธระหวางบุคคล

และทักษะการสื่อสารดานตางๆ 

-สามารถนําแนวคิดที่ไดจาก

วรรณกรรมไปประยุกตใชกับ

ก า ร ดํ า เ นิ น ชี วิ ต ไ ด อ ย า ง

เหมาะสมและเกิดประโยชน 

-สามารถนําเสนอสารสนเทศ

ในรูปแบบที่ เหมาะสมและมี

คุณภาพ 

-พัฒนาทักษะการสื่อสารทุก

ดาน 

วรรณกรรมสรางแรง

บันดาลใจ (3) 

 

- นําเสนอผลงานและสงรายงานครัง้ท่ี 2 

- ตัดสนิผลงานดเีดนในแตละกลุม 

 

 

- นสิิตเตรียม

ตัวทบทวน

ความรูท้ังหมด

เพ่ือทํา

แบบทดสอบ 

(15) 

3 ก.พ.- 

7 ก.พ. 57 
 

-เนนการพัฒนาทักษะการสราง

ความสัมพันธระหวางบุคคล

และทักษะการสื่อสารดานตางๆ 

-สามารถนําแนวคิดที่ไดจาก

วรรณกรรมไปประยุกตใชกับ

ก า ร ดํ า เ นิ น ชี วิ ต ไ ด อ ย า ง

เหมาะสมและเกิดประโยชน 

-สามารถนําเสนอสารสนเทศ

ในรูปแบบที่ เหมาะสมและมี

คุณภาพ 

-พัฒนาทักษะการสื่อสารทุก

ดาน 

สรุปและอภิปรายผล

โครงงาน 

“วรรณกรรมสราง

แรงบนัดาลใจ” 

- อาจารยสรุปภาพรวมของโครงงาน “วรรณกรรม

สรางแรงบันดาลใจ” 

- ประเมินผลความรูรายวชิา และโครงงาน 

- อาจารยนาํนสิิตมาทําแบบประเมินความพึงพอใจ

ผูเรียนวิชาศึกษาทั่วไปตามเวลาทีก่ําหนด 

 

(16) 

10 ก.พ.- 

14 ก.พ. 57 
 

-เนนการพัฒนาทักษะการสราง

ความสัมพันธระหวางบุคคล

และทักษะการสื่อสารดานตางๆ 

-สามารถนําแนวคิดที่ไดจาก

วรรณกรรมไปประยุกตใชกับ

ก า ร ดํ า เ นิ น ชี วิ ต ไ ด อ ย า ง

ทบทวนความรูและ

อภิปรายผลการ

เรียนรูรายวชิา 
 

- อาจารยและนสิติชวยกันสรุปผลการเรียนรูรายวชิา 
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สัปดาห/ 

วัน เดือน ป 

จุดมุงหมาย หัวขอการเรยีนรู กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อท่ีใช งานมอบหมาย 

เหมาะสมและเกิดประโยชน 

-สามารถนําเสนอสารสนเทศ

ในรูปแบบที่ เหมาะสมและมี

คุณภาพ 

-พัฒนาทักษะการสื่อสารทุก

ดาน 

(17) 

17 ก.พ.- 

28 ก.พ. 57 

สัปดาหสอบปลายภาคสําหรับรายวิชาที่จัดสอบตามตารางมหาวิทยาลยั 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

 

สาระการประเมิน 

 

 

ผลการเรียนรู 

 

วิธีการประเมิน 

สัดสวนของการ

ประเมินผล 

ภาคเนื้อหา -ความรู 

-ทักษะทางปญญา 

-สอบหนังสืออาน 

นอกเวลา 

- สอบปลายภาค 

20% 

 

20% 

ภาคกิจกรรม -คุณธรรมจริยธรรม 

-ความรู 

-ทักษะทางปญญา 

-ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

-ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- กิจกรรมในชั้นเรียน 

- โครงงานกลุม 

35% 

20% 

ภาคการมีสวนรวม -คุณธรรมจริยธรรม 

-ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

-ความรับผิดชอบ 

-การมีสวนรวมในชั้นเรียน 

 

5% 

 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ตําราและเอกสารหลัก 

กุหลาบ มัลลิกะมาส (2539).  ความรูทั่วไปทางวรรณคดีไทย. กรุงเทพ: สํานักพิมพมหาวิทยาลัย

รามคําแหง. 

งามพรรณ เวชชาชีวะ (2550). 824. กรุงเทพฯ : เวิรคพอยท.  
ปรียา หิรัญประดิษฐ. (และคนอื่นๆ). (2533). เอกสารการสอนชุดวิชา 12306 พัฒนาการวรรณคดี

ไทย. นนทบุรี: มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช. 
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วิทย  ศิวะศริยานนท. (2514). วรรณคดีและวรรณคดีวิจารณ.  กรุงเทพฯ: สมาคมภาษาและหนังสือแหง

ประเทศไทย. 
สุจิตรา  จรจิตร.(2547). มนุษยกับวรรณกรรม. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร. 

อนุมานราชธน, พระยา. (2531). การศึกษาวรรณคดใีนแงวรรณศิลป. กรุงเทพฯ: คณะอนุกรรมการ

จัดพิมพเอกสารเนื่องในวาระครบ 100 ป พระยาอนุมานราชธน 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

- www.youtube.com 

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

- www.classstart.com 

- www.facebook.com 

 

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 
-เว็ปไซตที่เก่ียวของกับภาษาและวรรณกรรมไทย ภูมิปญญาไทย 

-ซีดี  ดีวดี ี สารคดีและภาพยนตร 

 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธการประเมินประสทิธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
ประเมินผลรายวิชาโดยนิสิต 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 

- การสังเกตการณสอนโดยผูรวมงาน 

  - ผลการเรียนของนิสิต 

 - การสังเกตบรรยายกาศการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

 

3. การปรับปรุงการสอน 

- สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัตกิารกลุมผูสอน 

- การวิจัยในชั้นเรียน 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์องนักศึกษาในรายวิชา 
- ตรวจสอบขอสอบวาสอดคลองตามวัตถปุระสงคการเรียนรู 

- ตรวจสอบวิธีการใหคะแนน ความเที่ยง และการตดัเกรด 

 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
การประชุมคณะกรรมการ นําผลการประชุมวางแผนกลยุทธในการปรับปรุงและพัฒนารายวิชา    


