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มคอ.3 

 

รายละเอียดของรายวิชา มศว 112 วรรณกรรมไทยปริทรรศน ์

หมวดวิชา ศึกษาทัว่ไป 

ส านกันวตักรรมการเรียนรู ้  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่2  ประจ าปีการศึกษา 2557 

 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 

มศว 112 วรรณกรรมไทยปริทรรศน์ (SWU 112 THAI LITERARY REVIEW) 

 

2. จ านวนหน่วยกิต 

บรรยาย-ปฏบัิติ 

 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ประเภทวิชาบังคับหมวดภาษา 

 

4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 

กลุ่ม อาจารยผู์ส้อน สถานท่ีติดต่อ โทรศพัท ์ E-mail 

B01 ผศ.รุ่งภัสสรณ ์ศรัทธาธนพัฒน ์ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 0819459924 waralee5424@hotmail.com 

B02 อ.สริิมา เชียงเชาวไ์ว ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 0830188632 sirimama@hotmail.com 

B03 อ.เพญ็วิษา วัฒนปรีชานนท ์ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 0813951926 ajn.penvisa@gmail.com 

B04 อ.สริิมา เชียงเชาวไ์ว ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 0830188632 sirimama@hotmail.com 

B05 อ.พรเทพ โตชยางกูร ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 0870908428 bao_v_46@hotmail.com 

B06 อ.เพญ็วิษา วัฒนปรีชานนท ์ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 0813951926 ajn.penvisa@gmail.com 

B07 อ.วัลลภา จิระตกิาล ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 0898116563 kpn_lalapa@hotmail.com 

B08 อ.เพญ็วิษา วัฒนปรีชานนท ์ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 0813951926 ajn.penvisa@gmail.com 

B09 อ.สนุทรี โชตดิลิก ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 0887532126 nongnuploy_ploy@hotmail.com 

B10 อ.สนุทรี โชตดิลิก ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 0887532126 nongnuploy_ploy@hotmail.com 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน  

ภาคการศึกษาที่ 2/2557  ช้ันปีที่ 1 

 

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถา้ม)ี 

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

ไม่มี 

 

8. สถานทีเ่รียน 

อาคารเรียนรวม (อาคาร 3) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  องครักษ์ 

อาคารเรียนรวม (อาคาร 35) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร  

 

9. วนัทีจ่ดัท าหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

19 ธนัวาคม 2557 

 

 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1.1 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้กระบวนการจับใจความ ตีความ คิดวิเคราะห์และสงัเคราะห์สาร ใน

การแสวงหาความรู้จากวรรณกรรม 

1.2 เพ่ือให้ผู้เรียนตระหนักถึงคุณค่าของภาษาและวัฒนธรรม 

1.3 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาและวรรณกรรมมาใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน 

1.4 เพ่ือให้ผู้เรียนมีทกัษะในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง  

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/อภิปราย การมอบหมายโครงงาน/กิจกรรม 
การเรียนรูจ้าก

กรณีศึกษา 

การศึกษาดว้ย

ตนเอง 

30 

 

30 30 45 
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3. ความรบัผดิชอบหลกั/ความรบัผิดชอบรอง   

 

4. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หค้ าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นสิิตเป็นรายบุคคล 

         อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสตินอกช้ันเรียนเป็นรายบุคคล  สปัดาห์ละ 

1 ช่ัวโมง (เฉพาะรายที่ต้องการ)  โดยประกาศเวลาให้ค าปรึกษาผ่านเวบ็ไซต์ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้  

วิธกีารสื่อสารท าได้โดยการนัดหมายทางโทรศัพท ์หรือ e-mail 

 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนสิิต 

 

1. คุณธรรมจริยธรรม 

คุณธรรมจริยธรรมท่ีตอ้งพฒันา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

ความตรงต่อเวลา ความซื่อสตัย์สจุริต บรรยาย/ กรณศีึกษา/ กจิกรรมที่

มอบหมาย 

สงัเกตพฤตกิรรม/ การเข้าเรียน/ 

การส่งงานตรงเวลา 

ความรับผดิชอบต่อตนเองและผู้อื่น กรณศีึกษา/ กจิกรรมกลุ่ม สงัเกตพฤตกิรรม/ การส่งงาน 

ความมนี า้ใจต่อผู้อื่น กจิกรรมกลุ่ม สงัเกตพฤตกิรรม/ การมสี่วนร่วม/ 

การแสดงความคดิเหน็ 

การรับฟังความคดิเหน็ของผู้อื่น  

ความสามคัค ี

กรณศีึกษา/ กจิกรรมกลุ่ม การเข้าร่วมท ากจิกรรม/ การแสดง

ความคดิเหน็ 

ความกล้าในการแสดงความคดิเหน็อย่างมี

เหตผุล 

การมอบหมายงาน การแสดงความคดิเหน็ 

 

 

 

 

 

 

 

รายวิชา 

 

ดา้นที ่1 

คุณธรรมและ

จริยธรรม 

 

ดา้นที ่2 

ความรู ้

 

ดา้นที ่3 

ทกัษะทาง

ปัญญา 

 

ดา้นที ่4 

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่าง

บุคคลและ

ความ

รบัผิดชอบ 

 

ดา้นที ่5 

การวิเคราะห์

เชิงตวัเลข การ

สือ่สารและการ

ใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

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

มศว 112 

 

● ○ ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ 
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2. ความรู ้

ความรูท่ี้ตอ้งไดร้บั วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

มคีวามรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกบัวรรณคด ี

วรรณกรรมและแนวทางการศึกษา

วรรณคด ีวรรณกรรม 

บรรยาย/ฝึกปฏบิตั/ิกจิกรรมเดี่ยว-

กลุ่ม/ศึกษาค้นคว้าด้วยตวัเอง 

คุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย/

การตอบค าถาม/การอภิปราย 

มคีวามรู้ความเข้าใจการอ่าน

วรรณกรรมในระดบัที่ลึกซึ้ งย่ิงขึ้น 

บรรยาย/ฝึกปฏบิตั/ิกจิกรรมเดี่ยว-

กลุ่ม/ศึกษาค้นคว้าด้วยตวัเอง 

คุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย/

การตอบค าถาม/การอภิปราย 

รับรู้ถงึพลังภาษาที่เกดิจาก

วรรณกรรมไทย 

บรรยาย/ฝึกปฏบิตั/ิกจิกรรมเดี่ยว-

กลุ่ม/ศึกษาค้นคว้าด้วยตวัเอง 

คุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย/

การตอบค าถาม/การอภิปราย 

มคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั

ความสมัพันธร์ะหว่างวรรณกรรมกบั

ชีวิตและสงัคม 

บรรยาย/ฝึกปฏบิตั/ิกจิกรรมเดี่ยว-

กลุ่ม/ศึกษาค้นคว้าด้วยตวัเอง 

คุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย/

การตอบค าถาม/การอภิปราย 

มคีวามรู้ความเข้าใจและตระหนกัถงึ

ความสมัพันธร์ะหว่างวรรณกรรมกบั

ศิลปะแขนงต่างๆ 

บรรยาย/ฝึกปฏบิตั/ิกจิกรรมเดี่ยว-

กลุ่ม/ศึกษาค้นคว้าด้วยตวัเอง 

คุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย/

การตอบค าถาม/การอภิปราย 

มคีวามรู้ความเข้าใจวรรณกรรมที่

สะท้อนวฒันธรรมและภมูปัิญญาไทย 

บรรยาย/ฝึกปฏบิตั/ิกจิกรรมเดี่ยว-

กลุ่ม/ศึกษาค้นคว้าด้วยตวัเอง 

คุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย/

การตอบค าถาม/การอภิปราย 

มคีวามสามารถในการเชื่อมโยง

ประโยชน์ที่ได้จากวรรณกรรมไป

ประยุกตใ์ช้ในชีวิตประจ าวนั 

บรรยาย/ฝึกปฏบิตั/ิกจิกรรมเดี่ยว-

กลุ่ม/ศึกษาค้นคว้าด้วยตวัเอง 

คุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย/

การตอบค าถาม/การอภิปราย 

 

3. ทกัษะทางปัญญา 

ทกัษะทางปัญญา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

เป็นผู้มทีกัษะในการคดิเชงิวเิคราะห์/

สงัเคราะห์/ประเมนิค่าได้ 

บรรยาย/ฝึกปฏบิตั/ิกจิกรรมเดี่ยว-

กลุ่ม/ศึกษาค้นคว้าด้วยตวัเอง 

คุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย/

การตอบค าถาม/การแสดงความ

คดิเหน็/การสอบ 

เป็นผู้มทีกัษะการคดิเชงิสร้างสรรค์ บรรยาย/ฝึกปฏบิตั/ิกจิกรรมเดี่ยว-

กลุ่ม/ศึกษาค้นคว้าด้วยตวัเอง 

คุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย/

การตอบค าถาม/การแสดงความ

คดิเหน็/การสอบ 

สามารถเชื่อมโยงความรู้ ต่างๆเพ่ือ

น าไปประยุกตใ์ช้ในการด าเนนิชวีติ 

บรรยาย/ฝึกปฏบิตั/ิกจิกรรมเดี่ยว-

กลุ่ม/ศึกษาค้นคว้าด้วยตวัเอง 

คุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย/

การตอบค าถาม/การแสดงความ

คดิเหน็/การสอบ 

 

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

ทกัษะท่ีตอ้งพฒันา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

สามารถใช้ภาษาในการตดิต่อสื่อสาร

และสร้างความสมัพันธ ์

บรรยาย/กจิกรรมกลุ่ม/อภิปราย สงัเกตพฤตกิรรมในชั้นเรียน/

บุคลิกภาพ/การสื่อสารกบัผู้อื่น 

สามารถปรับตวัท างานร่วมกบัผู้อื่นได้ มอบหมายงาน สงัเกตวิธกีารท างานร่วมกบัผู้อื่น/

ความคดิเหน็ของเพ่ือนในกลุ่ม 

สามารถรับผดิชอบงานที่ได้รับ

มอบหมายจากส่วนรวมได้ 

เกม คุณภาพของผลงาน/วิธกีารท างาน

ร่วมกบัผู้อื่น 
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5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

ทกัษะในการสบืค้นข้อมูลข่าวสาร 

การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดการ  

การน าเสนอข้อมูล 

บรรยาย/ กรณศีึกษา/ กจิกรรมเดี่ยว-

กลุ่ม/ โครงงานส่งเสริมการอ่าน 

สงัเกตพฤตกิรรมในการสื่อสารด้าน

ฟัง พูด อ่าน เขยีน และการ

น าเสนอหน้าชั้นเรียน 

ทกัษะในการคดิเชื่อมโยงสมัพันธ ์การ

วิเคราะห์ความรู้  กบัข้อมูลเชงิสถติ ิ

บรรยาย/ กรณศีึกษา/ กจิกรรมเดี่ยว-

กลุ่ม/ โครงงานส่งเสริมการอ่าน 

คุณภาพของผลงานและการ

น าเสนอผลงาน 

 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 

1.แผนการสอน 

 

สปัดาห ์/ 

วนั เดือน ปี 

จุดมุ่งหมาย หวัขอ้การเรียนรู ้ กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อท่ีใช ้ งานมอบหมาย 

(1) 

12-16 

ม.ค. 58 

- มคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั

จุดมุ่งหมายและการเรียนการ

สอนวิชา มศว 112 

- เสริมสร้างเจตคตทิี่ดใีนการ

พัฒนาทกัษะสื่อสารแก่นิสติทั้ง  

5 ด้าน คอื การสร้าง

ความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล 

การฟัง การพูด การอ่าน และ 

การเขยีน 

- มคีวามเข้าใจเกี่ยวกบั

ลักษณะของวรรณคดแีละ

วรรณกรรมเบื้องต้น 

- ปฐมนเิทศแนะน า

รายวิชา ชี้แจง

จุดมุ่งหมาย กจิกรรม  

การประเมนิผล 

- บรรยายและ

อภิปรายเกี่ยวกบั

ความหมายของ

วรรณคด ีวรรณกรรม 

และวรรณศิลป์ 

- ลักษณะของ

วรรณกรรมไทยก่อน

และหลังรับอทิธพิล

ตะวนัตก 

- ประโยชน์ของ

การศึกษาวรรณคดี

และวรรณกรรม 

-แจก course syllabus อธบิาย

ความส าคญั วัตถุประสงคร์ายวิชา 

ลักษณะกจิกรรมการเรียนการสอน 

งานมอบหมาย เกณฑก์ารประเมนิผล 

- ให้นิสติแสดงความคดิเหน็เกี่ยวกบั

หนังสอืประเภทต่างๆและ

ยกตวัอย่างหนงัสอืที่เคยอ่านและ

ประทบัใจ 

- ให้นิสติแบ่งกลุ่ม

ประมาณ 10-12 คนเพ่ือ

ท างานกลุ่มตลอดทั้งเทอม

และส่งใบรายชื่อสมาชิก

กลุ่ม 

- ให้นิสติยืมหนังสอือ่าน

นอกเวลา คุณปู่แว่นตาโต 

ของ ชมยัภร แสงกระจ่าง 
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สปัดาห ์/ 

วนั เดือน ปี 

จุดมุ่งหมาย หวัขอ้การเรียนรู ้ กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อท่ีใช ้ งานมอบหมาย 

(2) 

19-23

ม.ค. 58 

- มคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั

แนวทางการอ่าน การดูและการ

ฟังวรรณกรรมในระดบัที่ลึกซึ้ ง

ยิ่งขึ้น 

- สอดแทรกคุณธรรม

จริยธรรมตามพฤตกิรรมด้าน

คุณธรรมที่ต้องการส่งเสริม 

- เน้นการพัฒนาทกัษะการ

สร้างความสมัพันธร์ะหว่าง

บุคคลและทกัษะการสื่อสาร

ด้านต่างๆ จากการชมสื่อและ

การท ากจิกรรม 

การจับใจความและ

ตคีวามวรรณกรรม 

- อาจารย์ให้นิสติดูรปูภาพ, 

ภาพยนตร์, บทกวีนิพนธ ์ฯลฯ และ

ให้นิสติอธบิายความหมายของเรื่อง

ตามความเข้าใจของตนเอง 

- อาจารย์ชี้แนะแนวทางการตคีวาม

วรรณกรรม โดยยกตวัอย่างประกอบ 

- ให้นิสติอ่านเรื่องสั้นและกวนีิพนธ์

กรณศีึกษาและฝึกการตคีวาม 

-เตรียมตวัส าหรับท า

แบบทดสอบการตคีวาม 

วิเคราะห์ วิจารณ์

วรรณกรรมในสปัดาห์หน้า 

(3) 

26-30  

ม.ค. 58 

- มคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั

แนวทางการอ่าน การดูและการ

ฟังวรรณกรรมในระดบัที่ลึกซึ้ ง

ยิ่งขึ้น 

- สอดแทรกคุณธรรม

จริยธรรมตามพฤตกิรรมด้าน

คุณธรรมที่ต้องการส่งเสริม 

- เน้นการพัฒนาทกัษะการ

สร้างความสมัพันธร์ะหว่าง

บุคคลและทกัษะการสื่อสาร

ด้านต่างๆ จากการชมสื่อและ

การท ากจิกรรม 

การวิเคราะห์ วิจารณ์

และประเมนิค่า

วรรณกรรม 

- อาจารย์ให้นิสติดูรปูภาพ, 

ภาพยนตร์, บทกวีนิพนธ ์ฯลฯ และ

ให้นิสติอธบิายความหมายของเรื่อง

ตามความเข้าใจของตนเอง 

- อาจารย์ชี้แนะแนวทางการตคีวาม

วรรณกรรม โดยยกตวัอย่างประกอบ 

- นิสติท าแบบฝึกหัดคร้ังที่ 1 

ทดสอบการอ่านตคีวาม วิเคราะห์ 

วิจารณว์รรณกรรมจากเรื่องสั้นและกวี

นิพนธ ์

-นิสติในแต่ละกลุ่มเตรียม

เลือกข้อความโฆษณาใน

นิตยสาร หรือบทเพลงมา

อภิปรายในประเดน็พลงั

ภาษา 

(4) 

2-6 ก.พ. 

58 

- มคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั

แนวทางการอ่าน การดูและการ

ฟังวรรณกรรมในระดบัที่ลึกซึ้ ง

ยิ่งขึ้น 

- มคีวามสามารถในการเลือก

เสพวรรณกรรมที่ก่อให้เกดิ

ประโยชน์กบัตนเองในด้าน

ต่างๆ 

- ตระหนีกถงึคุณค่าของภาษา 

- สอดแทรกคุณธรรม

จริยธรรมตามพฤตกิรรมด้าน

คุณธรรมที่ต้องการส่งเสริม 

- เน้นการพัฒนาทกัษะการ

สร้างความสมัพันธร์ะหว่าง

บุคคลและทกัษะการสื่อสาร

ด้านต่างๆ จากการชมสื่อและ

การท ากจิกรรม 

วรรณกรรมกบัพลัง

ภาษา 

- อาจารย์ให้นิสติฟังเพลง อ่านบท

ประพันธ ์ฯลฯ แล้วช่วยกนัอภิปราย

ในประเดน็ “ภาษาในงานวรรณกรรม

ส่งผลต่ออารมณแ์ละความคดิของ

ผู้รับสารอย่างไร” 

- นิสติช่วยกนัอภิปรายและสรปุ

ประเดน็ 

- นิสติท าแบบฝึกหัดคร้ังที่ 2 

(อภิปรายกลุ่มและน าเสนอหน้าชั้น) 

-นิสติในแต่ละกลุ่มเตรียม

วรรณกรรมมาอภิปรายใน

ประเดน็วรรณกรรมกบั

ศาสตร์และศิลปะแขนง

ต่างๆ 
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สปัดาห ์/ 

วนั เดือน ปี 

จุดมุ่งหมาย หวัขอ้การเรียนรู ้ กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อท่ีใช ้ งานมอบหมาย 

(5) 

9-13 

ก.พ. 58 

- มคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั

แนวทางการอ่าน การดูและการ

ฟังวรรณกรรมในระดบัที่ลึกซึ้ ง

ยิ่งขึ้น 

- มคีวามสามารถในการเลือก

เสพวรรณกรรมที่ก่อให้เกดิ

ประโยชน์กบัตนเองในด้าน

ต่างๆ 

-ตระหนักและเหน็คุณค่าของ

ศิลปวัฒนธรรมและความ

เชื่อมโยงของศิลปะแขนงต่างๆ 

- สอดแทรกคุณธรรม

จริยธรรมตามพฤตกิรรมด้าน

คุณธรรมที่ต้องการส่งเสริม 

- เน้นการพัฒนาทกัษะการ

สร้างความสมัพันธร์ะหว่าง

บุคคลและทกัษะการสื่อสาร

ด้านต่างๆ จากการชมสื่อและ

การท ากจิกรรม 

วรรณกรรมกบั

ศาสตร์และศิลปะ

แขนงต่างๆ 

- อาจารย์บรรยายหัวข้อ 

“ความสมัพันธร์ะหว่างวรรณกรรมกบั

ศาสตร์และศิลปะแขนงต่างๆ” 

- อาจารย์ให้นิสติดูภาพ ฟังเพลง 

และดูวีดทิศัน์ประกอบ พร้อมตั้ง

ค าถามเพ่ือทดสอบความเข้าใจของ

นิสติ 

-นิสติช่วยกนัอภิปรายสรปุประเดน็ 

และน าเสนองานกลุ่มหน้าชั้นเรียน

จากหัวข้อที่น่าสนใจ 

- อ่านเอกสารประกอบการ

สอนเพ่ิมเตมิ หัวข้อ 

“วรรณกรรมกบัศาสตร์และ

ศิลปะแขนงต่างๆ” 

-นิสติในแต่ละกลุ่มเตรียม

วรรณกรรมมาอภิปรายใน

ประเดน็วรรณกรรมกบั

วัฒนธรรมและภมูปัิญญา

ไทย  

(6) 

16-20 

ก.พ.58 

- มคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั

แนวทางการอ่าน การดูและการ

ฟังวรรณกรรมในระดบัที่ลึกซึ้ ง

ยิ่งขึ้น 

- มคีวามสามารถในการเลือก

เสพวรรณกรรมที่ก่อให้เกดิ

ประโยชน์กบัตนเองในด้าน

ต่างๆ 

- สอดแทรกคุณธรรม

จริยธรรมตามพฤตกิรรมด้าน

คุณธรรมที่ต้องการส่งเสริม 

- เน้นการพัฒนาทกัษะการ

สร้างความสมัพันธร์ะหว่าง

บุคคลและทกัษะการสื่อสาร

ด้านต่างๆ จากการชมสื่อและ

การท ากจิกรรม 

วรรณกรรมกบั

วัฒนธรรมและภมูิ

ปัญญาไทย 

- อาจารย์บรรยายหัวข้อ 

“ความสมัพันธร์ะหว่างวรรณกรรมกบั

วัฒนธรรมและภมูปัิญญาไทย” 

- อาจารย์ให้นิสติดูภาพ ฟังเพลง 

และดูวีดทิศัน์ประกอบ พร้อมตั้ง

ค าถามเพ่ือทดสอบความเข้าใจของ

นิสติ 

-นิสติช่วยกนัอภิปรายสรปุประเดน็ 

- อ่านเอกสารประกอบการ

สอนเพ่ิมเตมิ หัวข้อ 

“วรรณกรรมกบัวัฒนธรรม

และภมูปัิญญาไทย” 

-นิสติในแต่ละกลุ่มเตรียม

วรรณกรรมมาอภิปรายใน

ประเดน็วรรณกรรมกบักบั

ชีวิตและสงัคม 

(7) 

23- 

27 ก.พ. 

58  

- มคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั

แนวทางการอ่าน การดูและการ

ฟังวรรณกรรมในระดบัที่ลึกซึ้ ง

ยิ่งขึ้น 

- มคีวามสามารถในการเลือก

เสพวรรณกรรมที่ก่อให้เกดิ 

วรรณกรรมกบัชีวิต

และสงัคม (1) 

-อาจารย์ชี้แนะแนวทางความสมัพันธ์

ระหว่างวรรณกรรมกบัชีวิตและสงัคม 

-ให้นิสติอ่านความเรียง เรื่องสั้น บท

กวี และร่วมกนัอภิปรายประเดน็ 

“ความสมัพันธร์ะหว่างวรรณกรรมกบั

ชีวิตและสงัคม” 

-นิสติเตรียมตวัท า

แบบทดสอบหนังสอือ่าน

นอกเวลา 

-อาจารย์สั่งงานให้นิสติ

เลือกวรรณคดหีรือ

วรรณกรรมที่สนใจมาศึกษา 
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สปัดาห ์/ 

วนั เดือน ปี 

จุดมุ่งหมาย หวัขอ้การเรียนรู ้ กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อท่ีใช ้ งานมอบหมาย 

 ประโยชน์กบัตนเองในด้าน

ต่างๆ 

-สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม

ตามพฤตกิรรมด้านคุณธรรมที่

ต้องการส่งเสริม 

- เน้นการพัฒนาทกัษะการ

สร้างความสมัพันธร์ะหว่าง

บุคคลและทกัษะการสื่อสาร

ด้านต่างๆ จากการชมสื่อและ

การท ากจิกรรม 

 -นิสติส่งและน าเสนอรายงาน

การศึกษาค้นคว้าวรรณกรรมในหัวข้อ

ที่น่าสนใจ (แบบฝึกหัดคร้ังที่ 3) 

ค้นคว้าท ารายงานเพ่ิมเตมิ

จาก 3 หัวข้อที่เรียนไปแล้ว 

ได้แก่ วรรณกรรมกบั

ศาสตร์และศิลปะแขนง

ต่างๆ, วรรณกรรมกบั

วัฒนธรรมและภมูปัิญญา

ไทย และ วรรณกรรมกบั

ชีวิตและสงัคม 

-ให้นิสติอ่านหนงัสอือ่าน

นอกเวลา คุณปู่แว่นตาโต 

ของ ชมยัภร แสงกระจ่าง 

เพ่ือเตรียมท าแบบทดสอบ

หนังสอือ่านนอกเวลา 

(8) 

2-6  ม.ีค.

58 

- มคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั

แนวทางการอ่าน การดูและการ

ฟังวรรณกรรมในระดบัที่ลึกซึ้ ง

ยิ่งขึ้น 

- มคีวามสามารถในการเลือก

เสพวรรณกรรมที่ก่อให้เกดิ

ประโยชน์กบัตนเองในด้าน

ต่างๆ 

- สอดแทรกคุณธรรม

จริยธรรมตามพฤตกิรรมด้าน

คุณธรรมที่ต้องการส่งเสริม 

- เน้นการพัฒนาทกัษะการ

สร้างความสมัพันธร์ะหว่าง

บุคคลและทกัษะการสื่อสาร

ด้านต่างๆ จากการชมสื่อและ

การท ากจิกรรม 

วรรณกรรมกบัชีวิต

และสงัคม (2) 

ศึกษาด้วยตนเอง  

9-13 ม.ีค. 

58 

 

สปัดาห์สอบกลางภาคส าหรับรายวิชาที่จัดสอบตามตารางมหาวิทยาลัย (งดการเรียนการสอน) 

 

(9) 

16-20 

ม.ีค.58 

 

 

 

 

 

 

- มคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั

แนวทางการอ่าน การดูและการ

ฟังวรรณกรรมในระดบัที่ลึกซึ้ ง

ยิ่งขึ้น 

- มคีวามสามารถในการเลือก

เสพวรรณกรรมที่ก่อให้เกดิ

ประโยชน์กบัตนเองในด้าน

ต่างๆ 

- สอดแทรกคุณธรรม 

วรรณกรรมกบัชีวิต

และสงัคม (3) 

 

 

 

 

 

 

 

-อาจารย์ให้ตวัแทนนิสติ(อาสาสมคัร

และการสุ่ม) น าเสนอผลงานในหัวข้อ 

“ภาพสะท้อนของสงัคมจากงาน

วรรณกรรม” 

-นิสติและอาจารย์ช่วยกนัอภปิราย

และสรปุประเดน็ 

-นิสติท าแบบทดสอบหนังสอือ่าน

นอกเวลา กรณศีึกษา นวนิยายขนาด

สั้นเรื่อง “คุณปู่แว่นตาโต”  

-อาจารย์มอบหมายให้

นิสติ(กลุ่ม) เลือก

วรรณกรรมจากหนังสอืที่

ชื่นชอบและคดัเลือกมา

น าเสนอในหัวข้อ “การอ่าน

วรรณกรรมสร้างแรง

บนัดาลใจ” 
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สปัดาห ์/ 

วนั เดือน ปี 

จุดมุ่งหมาย 

 

หวัขอ้การเรียนรู ้ กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อท่ีใช ้ งานมอบหมาย 

 จริยธรรมตามพฤตกิรรมด้าน

คุณธรรมที่ต้องการส่งเสริม 

- เน้นการพัฒนาทกัษะการ

สร้างความสมัพันธร์ะหว่าง

บุคคลและทกัษะการสื่อสาร

ด้านต่างๆ จากการชมสื่อและ

การท ากจิกรรม 

 ของ ชมยัภร แสงกระจ่าง  

(10) 

23-27 

ม.ีค.58 

- เน้นการพัฒนาทกัษะการ

สร้างความสมัพันธร์ะหว่าง

บุคคลและทกัษะการสื่อสาร

ด้านต่างๆ 

- สามารถน าแนวคดิที่ได้จาก

วรรณกรรมไปประยุกตใ์ช้กบั

การด าเนนิชีวิตได้อย่าง

เหมาะสมและเกดิประโยชน ์

เข้าร่วมงาน open 

house ของส านัก

นวัตกรรมการเรียนรู้ 

 

-อาจารย์น านิสติเข้าร่วมงาน open 

house ของส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 

 

 

(11) 

30 ม.ีค.-3  

เม.ย.58 

- เน้นการพัฒนาทกัษะการ

สร้างความสมัพันธร์ะหว่าง

บุคคลและทกัษะการสื่อสาร

ด้านต่างๆ 

- สามารถน าแนวคดิที่ได้จาก

วรรณกรรมไปประยุกตใ์ช้กบั

การด าเนนิชีวิตได้อย่าง

เหมาะสมและเกดิประโยชน ์

-สามารถน าเสนอสารสนเทศ

ในรปูแบบที่เหมาะสมและมี

คุณภาพ 

-พัฒนาทกัษะการสื่อสารทุก

ด้าน 

วรรณกรรมสร้างแรง

บนัดาลใจ (1) 

-นิสติน าเสนอโครงร่างและความคดิ

โครงงาน “วรรณกรรมสร้างแรง

บนัดาลใจ” อาจารยใ์ห้ค าแนะน าคร้ัง

ที่ 1 

นิสติน าค าชี้แนะโครงงาน 

“วรรณกรรมสร้างแรง

บนัดาลใจ” จากอาจารย์ไป

ปรับปรงุ 

(12) 

6-10เม.ย. 

58 

 

 

 

 

 

 

- เน้นการพัฒนาทกัษะการ

สร้างความสมัพันธร์ะหว่าง

บุคคลและทกัษะการสื่อสาร

ด้านต่างๆ จากการชมสื่อและ

การท ากจิกรรม 

-สามารถน าแนวคดิที่ได้จาก

วรรณกรรมไปประยุกตใ์ช้กบั 

การด าเนนิชีวิตได้อย่าง

เหมาะสมและเกดิประโยชน ์

-สามารถน าเสนอสารสนเทศ

ในรปูแบบที่เหมาะสมและมี

คุณภาพ  

-พัฒนาทกัษะการสื่อสารทุกด้าน 

วรรณกรรมสร้างแรง

บนัดาลใจ (2) 

 

 

 

 

 

-นิสติน าเสนอโครงร่างและความคดิ

โครงงาน “วรรณกรรมสร้างแรง

บนัดาลใจ” อาจารยใ์ห้ค าแนะน าคร้ัง

ที่ 2 

 

 

 

-นิสติส่งโครงงาน “การ

อ่านสร้างแรงบนัดาลใจ”

และน าค าชี้แนะโครงงาน 

“วรรณกรรมสร้างแรง

บนัดาลใจ” จากอาจารย์ไป

ปรับปรงุ 
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สปัดาห ์/ 

วนั เดือน ปี 

จุดมุ่งหมาย 

 

หวัขอ้การเรียนรู ้ กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อท่ีใช ้ งานมอบหมาย 

(13) 

13-17

เม.ย.58 

- เน้นการพัฒนาทกัษะการ

สร้างความสมัพันธร์ะหว่าง

บุคคลและทกัษะการสื่อสาร

ด้านต่างๆ จากการชมสื่อและ

การท ากจิกรรม 

- สอดแทรกคุณธรรม

จริยธรรมตามพฤตกิรรมด้าน

คุณธรรมที่ต้องการส่งเสริม 

- สามารถน าแนวคดิที่ได้จาก

วรรณกรรมไปประยุกตใ์ช้กบั

การด าเนนิชีวิตได้อย่าง

เหมาะสมและเกดิประโยชน ์

- พัฒนาทกัษะการสื่อสารทุก

ด้าน 

วรรณกรรมสร้างแรง

บนัดาลใจ (3) 

ศึกษาด้วยตนเอง 

 

 

 

 

 

(14) 

20-24

เม.ย.58 

- เน้นการพัฒนาทกัษะการ

สร้างความสมัพันธร์ะหว่าง

บุคคลและทกัษะการสื่อสาร

ด้านต่างๆ จากการชมสื่อและ

การท ากจิกรรม 

- สอดแทรกคุณธรรม

จริยธรรมตามพฤตกิรรมด้าน

คุณธรรมที่ต้องการส่งเสริม 

- สามารถน าแนวคดิที่ได้จาก

วรรณกรรมไปประยุกตใ์ช้กบั

การด าเนนิชีวิตได้อย่าง

เหมาะสมและเกดิประโยชน ์

- พัฒนาทกัษะการสื่อสารทุก

ด้าน 

วรรณกรรมสร้างแรง

บนัดาลใจ (4) 

-น าเสนอผลงานและส่งรายงาน 

-ตดัสนิผลงานดเีด่นในแต่ละกลุ่ม 

-ท าแผนผงัความคดิ 

(mind map) สรปุความรู้

รายวิชาเพ่ือน าเสนอ

สปัดาห์หน้า (งานกลุ่ม) 

 

(15) 

27 เม.ย.-1 

พ.ค. 58 

- เน้นการพัฒนาทกัษะการ

สร้างความสมัพันธร์ะหว่าง

บุคคลและทกัษะการสื่อสาร

ด้านต่างๆ 

- สามารถน าแนวคดิที่ได้จาก

วรรณกรรมไปประยุกตใ์ช้กบั

การด าเนนิชีวิตได้อย่าง

เหมาะสมและเกดิประโยชน ์

- สามารถน าเสนอสารสนเทศ

ในรปูแบบที่เหมาะสมและมี

คุณภาพ 

- พัฒนาทกัษะการสื่อสารทุก

ด้าน 

ทบทวนความรู้ -นิสติส่งแผนผงัความคดิ (mind 

map) สรปุความรู้รายวิชา พร้อม

น าเสนอให้เพ่ือนในชั้นฟัง 

(แบบฝึกหัดคร้ังที่ 4) 

 

-นิสติเตรียมทบทวน

ความรู้ทั้งหมดเพ่ือนท า

แบบทดสอบประเมนิผล

ความรู้รายวิชา 
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(16) 

4-8 พ.ค.

58 

- เน้นการพัฒนาทกัษะการ

สร้างความสมัพันธร์ะหว่าง

บุคคลและทกัษะการสื่อสาร

ด้านต่างๆ 

- สามารถน าแนวคดิที่ได้จาก

วรรณกรรมไปประยุกตใ์ช้กบั

การด าเนนิชีวิตได้อย่าง

เหมาะสมและเกดิประโยชน ์

- สามารถน าเสนอสารสนเทศ

ในรปูแบบที่เหมาะสมและมี

คุณภาพ 

-พัฒนาทกัษะการสื่อสารทุก

ด้าน 

สรปุและอภปิรายผล

โครงงาน 

“วรรณกรรมสร้าง

แรงบนัดาลใจ” 

-อาจารย์สรปุภาพรวมของโครงงาน 

“วรรณกรรมสร้างแรงบนัดาลใจ” 

-ประเมนิผลความรู้รายวิชาและ

โครงงาน 

-อาจารย์น านิสติมาท าแบบประเมนิ

ความพึงพอใจผู้เรียนวิชาศึกษาทัว่ไป

ตามเวลาที่ก  าหนด 

-ให้นิสติท าแบบประเมนิ ILC003 – 

ประเมนิสาธารณปูโภค ส านัก

นวัตกรรมการเรียนรู้ 

 

(17) 

11-15 

พ.ค.58 

- เน้นการพัฒนาทกัษะการ

สร้างความสมัพันธร์ะหว่าง

บุคคลและทกัษะการสื่อสาร

ด้านต่างๆ 

- สามารถน าแนวคดิที่ได้จาก

วรรณกรรมไปประยุกตใ์ช้กบั

การด าเนนิชีวิตได้อย่าง

เหมาะสมและเกดิประโยชน ์

- สามารถน าเสนอสารสนเทศ

ในรปูแบบที่เหมาะสมและมี

คุณภาพ 

-พัฒนาทกัษะการสื่อสารทุก

ด้าน 

ทบทวนความรู้และ

อภิปรายผลการ

เรียนรู้รายวชิา 

-อาจารย์และนิสติช่วยกนัสรปุผลการ

เรียนรู้รายวชิา 

 

18-29 

พ.ค.58 

 

สปัดาห์สอบปลายภาคส าหรบัรายวิชาที่จัดสอบตามตารางมหาวิทยาลัย 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

 

สาระ 

การประเมิน 

ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน สปัดาหที์ป่ระเมิน สดัส่วนของการ

ประเมินผล 

ภาคเน้ือหา -ความรู้  

-ทกัษะทางปัญญา 

-ทดสอบหนังสอือ่าน

นอกเวลา 

-สอบปลายภาค 

9 

 

16 

20% 

 

20% 

ภาคกจิกรรม -คุณธรรมจริยธรรม  

-ความรู้  

-ทกัษะทางปัญญา  

-ทกัษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคล และ

-กจิกรรมในช้ันเรียน 

-โครงงานกลุ่ม 

 

3,4,7,15 

 

10,11,13,14 

35% 

 

20% 
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ความรับผิดชอบ 

-ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ภาคการมี

ส่วนร่วม 

-คุณธรรมจริยธรรม  

-ทกัษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคล และ

ความรับผิดชอบ 

-ความรับผิดชอบ 

-การมีส่วนร่วมในช้ัน

เรียน 

ทุกสปัดาห์ 5% 

รวม 100% 

 

 

หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลกั 

กุหลาบ มัลลิกะมาส. (2539). ความรูท้ ัว่ไปทางวรรณคดีไทย. พิมพ์คร้ังที่ 12: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย 

            รามค าแหง. 

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

ปรีชา หิรัญประดิษฐ์ (และคนอื่นๆ). (2533). เอกสารการสอนชุดวิชา 12306 พฒันาการวรรณคดี 

            ไทย. นนทบุรี:มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธริาช. 

วิทย์ ศิวะศริยานนท.์ (2514). วรรณคดีและวรรณคดีวิจารณ.์ กรุงเทพฯ: สมาคมภาษาและหนังสอืแห่ง 

           ประเทศไทย. 

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

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

            จัดพิมพ์เอกสารเน่ืองในวาระครบ 100 ปีพระยาอนุมานราชธน. 

2. เอกสารและขอ้มูลส าคญั 

- www.youtube.com 

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

- www.classstart.com 

- www.facebook.com   

 

3. เอกสารและขอ้มูลแนะน า 

- เวป็ไซต์ที่เกี่ยวข้องกบัภาษาและวรรณกรรมไทย ภมิูปัญญาไทย 

- ซีดี ดีวีดี สารคดีและภาพยนตร์ 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนสิิต 

ประเมินผลรายวิชาโดยนิสติ 
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2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

 - การสงัเกตการณ์สอนโดยผู้ร่วมงาน 

 - ผลการเรียนของนิสิต 

 - การสงัเกตบรรยากาศการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

 

3. การปรบัปรุงการสอน 

 - สมัมนา ประชุมเชิงปฏบัิติการกลุ่มผู้สอน 

 -  การวิจัยในช้ันเรียน 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนสิิตในรายวิชา 

  - ตรวจสอบข้อสอบว่าสอดคล้องตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้  

  - ตรวจสอบวิธกีารให้คะแนน ความเที่ยง และตัดเกรด 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

  การประชุมคณะกรรมการ น าผลการประชุมวางแผนกลยุทธใ์นการปรับปรุงและพัฒนารายวิชา 

 

 

 


