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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะ
คณะครุศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1093502 วรรณกรรมศึกษาสาหรับครู
Literature for Teachers

2. จานวนหน่วยกิต
3(2-2-5)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประถมศึกษา
3.2 ประเภทของรายวิชาบังคับ

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ธนัญชย์ ชัยวุฒิมากร
4.2 อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน อาจารย์ธนัญชย์ ชัยวุฒิมากร

5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ชั้นปีที่ 3

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

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

8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
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10 พฤศจิกายน 2561

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1) ได้ความรู้ ความคิดจากการเรียนรู้จากการศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมไทย
1.2) เกิดความคิดสร้างสรรค์จากการอ่านและอภิปรายงานด้านวรรณคดีและวรรณกรรมไทย
1.3) ได้นาทักษะการอ่านและอภิปรายงานด้านวรรณคดีและวรรณกรรมไทย ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
ชีวิตประจาวัน

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อพัฒนาความสามารถ ทักษะการปฏิบัติ การใช้ IT ที่ได้รับจากการเรียน ดังนี้
1) มีทักษะในการอภิปรายงานด้านวรรณคดีและวรรณกรรมไทย และสามารถใช้ทักษะ
ดังกล่าวในชีวิตประจาวันได้
2) มีความสามารถในอ่านและอภิปรายงานด้านวรรณคดีและวรรณกรรมไทย ได้อย่าง
เหมาะสม
2.2 เพื่อพัฒนาทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ได้รับจากการเรียน ดังนี้
1) ฝึกมารยาทในการฟัง พูด และอ่านอย่างเหมาะสม
2) เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น และนามาปรับใช้ให้เหมาะสม
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาลักษณะวรรณคดีมรดก วรรณคดีไทย วรรณกรรมไทย วรรณกรรมแปล ในด้านรูปแบบ เนื้อหา
แนวคิด วัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อ ค่านิยม และอิทธิพลของวรรณกรรมไทยต่อสังคม ฝึกการวิเคราะห์
วิจารณ์วรรณกรรมประเภทต่างๆ เพื่อประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน

2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
(ช่องใดไม่มี ให้ลงว่า ไม่มี)
บรรยาย

สอนเสริม

48ชั่วโมง/ภาคการศึกษา

-

การฝึกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การ
ฝึกงาน
-

การศึกษาด้วยตนเอง
60 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
- จานวนเวลาให้คาปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่สอน 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
- อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาให้คาปรึกษาผ่านเว็บไซต์สาขาวิชา/Social Media
- อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้อง
1.1.1 ผลการเรียนรู้คุณธรรม
1. แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2. มีคุณธรรมจริยธรรมที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
3. มีความกล้าหาญทางจริยธรรมกล้าแสดงออกในสิ่งที่เหมาะสมด้วยความเข้าใจ
ในผู้อื่น เข้าใจโลกและมีจิตวิญญาณ
4. มีความเสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดี
5. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
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6. สามารถจัดการและแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณ วิชาชีพครู
เชิงสัมพัทธ์โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สึกของผู้อื่น และประโยชน์ของสังคมและส่วนร่วม
1.1.2 วิธีการสอน
1. การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤติด้านคุณธรรม
จริยธรรมของสังคมและวิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤติของจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2. การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ (Interactive action Learning)
3. การใช้กรณีศึกษา (Case study)
1.1.3 วิธีการประเมินผล
1. วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
2. วัดและประเมินจากกลุ่มเพื่อน
3. วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา
4. วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอด
หลักสูตร

2. ความรู้
2.1 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1. มีความรอบรู้ในด้านความรู้ทั่วไป วิชาชีพครู และวิชาเอกประถมศึกษา อย่าง
กว้างขวางลึกซึ้ง และเป็นระบบ
 2. มีความตระหนักรู้หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่าง มรณาการ ทั้ง
การบูรณาการข้ามศาสตร์ และบูรณาการกับโลกแห่งความเป็นจริง
3. มีความเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชาที่จะ สอนอย่าง
ลึกซึ้ง ตระหนักถึงความสาคัญของงานวิจัยและการวิจัยในการต่อยอดความรู้
4. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า องค์ความรู้ และ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ
2.2.2 วิธีการสอน
1. การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้และการเรียนรู้แบบสืบสอบ
(Inquiry method)
2. การทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์ความรู้ 3) การวิเคราะห์แบบ
วิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤติขององค์ความรู้และทฤษฎี
4. การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative learning) เพื่อประยุกต์และ
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ประเมินค่าองค์ความรู้ในสถานการณ์โลกแห่งความเป็นจริง
5. การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร
2.2.3 วิธีการประเมินผล
1) วัดและประเมินผลจากผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้
2) วัดและประเมินผลจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะ
ขององค์ความรู้
3) วัดและประเมินผลจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
4) วัดและประเมินผลจากการเรียนรู้แบบร่วมมือ
5) วัดและประเมินผลจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู
เป็นรายปีตลอดหลักสูตร

3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
3.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. สามารถคิ ด ค้ น หาข้ อ เท็ จ จริ ง ท าความเข้ า ใจ และประเมิ น ข้ อ มู ล
สารสนเทศและแนวคิ ด จากแหล่ งข้ อ มู ล ที่ห ลากหลาย เพื่อ ใช้ใ นการปฏิ บั ติง าน การ
วินิจฉัย แก้ปัญหา และทาการวิจัยเพื่อพัฒนางานและพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
2. สามารถคิดแก้ปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน เสนอทางออก และ นาไปสู่การ
แก้ ไ ขได้ อ ย่า งสร้ า งสรรค์ โดยค านึง ถึ ง ความรู้ ท างภาคทฤษฎี ประสบการณ์ ภ าคปฏิ บั ติ และ
ผลกระทบจากการตัดสินใจ
3. มีความเป็นผู้นาทางปัญญาในการคิดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ เฮลสัยทัศน์
และการพัฒนาศาสตร์ทางครุศาสตร์ รวมทั้งการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม
4. การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนาความรู้เกี่ยวกับ แนวคิด
ทฤษฎี และหลัก การที่เ กี่ยวข้องในศาสตร์ ส าขาวิช าประถมศึก ษาไปใช้ใ นการจัด การเรี ยนรู้
แก้ปัญหาการพัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้นาใน การปฏิบัติงาน
อย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการระดับประถมศึกษา
3.3.2 วิธีการสอน
1) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ วิชาชีพ และ
ทางสังคม (Problem-based learning)
2) การทาวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน
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3) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างมีวิสัยทัศน์ (Research and
Development และ Vision-based learning)
4) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
3.3.3 วิธีการประเมินผล
1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็น วิกฤตทาง
วิชาการ วิชาชีพ และทางสังคม
2) วัดและประเมินผลจากผลการทาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
3) วัดและประเมินผลจากการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
4) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี ตลอด
หลักสูตร

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ ตนเองและ
ผู้อื่นในการทางานและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นกัลยาณมิตร และในการเรียนรู้พัฒนา ตนเองและ
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
2) มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่าง กลุ่มได้อย่าง
สร้างสรรค์
3) มีภาวะผู้นาและผู้ตามที่ดี มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน และมี ความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
4) มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะ ทางอารมณ์และ
สังคม เอาใจใส่ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมี ความรับผิดชอบ
4.2 วิธีการสอน
1. การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ (Participative learning through action)
2. การเป็นผู้นาแบบมีส่วนร่วม (Shared leadership) ในการนาเสนองาน วิชาการ
3. การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร
4.3 วิธีการประเมินผล
1. วัดและประเมินจากผลการเรียนแบบร่วมมือ
2. วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้า/แก้โจทย์
3. วัดและประเมินจากผลนาเสนอผลงานกลุ่ม และการเป็นผู้นาในการ อภิปรายซักถาม
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มคอ. 3
4. วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปี ตลอดหลักสูตร

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศและ
สถิติเพื่อการวิจัย เพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้ การเก็บรวบรวม ข้อมูลและนาเสนอข้อมูล และการ
แก้ปัญหาในการดารงชีวิตและการจัดการเรียนการสอนอย่าง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2. ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยี สารสนเทศ และสถิติ
เพื่อการวิจัย เพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้ การเก็บรวบรวมข้อมูลและ เสนอข้อมูลและการแก้ปัญหา
ในการดารงชีวิตและการจัดการเรียนการสอน
3. สามารถใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และสถิติ เพื่อการวิจัยเพื่อ
สื่อสารการเรียนรู้ การเก็บรวบรวมและการนาเสนอข้อมูล และการแก้ไขปัญหา ในการดารงชีวิต
และการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4. สามารถบูรณาการข้อมูลเพื่อการสื่อสารอย่างเป็นระบบด้วยชื่อและ เทคโนโลยีเพื่อ
การสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 วิธีการสอน
1. การติดตามวิเคราะห์ และนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญด้าน การศึกษาจากข่าวหรือ
แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย
2. การสืบค้นและนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญด้านการศึกษาโดยใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
3. จัดให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการใช้สถิติพื้นฐานและสถิติเพื่อการวิจัย การใช้ภาษาพูด
เขียนและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการให้ข้อมูลป้อนกลับและการให้ ความช่วยเหลือ
4. การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร
5.3 วิธีการประเมินผล
1. วัดและประเมินจากผลการติดตามวิเคราะห์ และนาเสนอรายงาน ประเด็นสาคัญด้าน
การศึกษา
2. วัดและประเมินจากผลการสืบค้นและนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญ ด้านการศึกษาโดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. วัดและประเมินจากความสามารถในการเทคนิคการนาเสนอรายงาน หรือทางานวิจัยโดย
ใช้ทฤษฎี หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องรองรับการเลือกใช้สถิติวิเคราะห์ในการทางานวิจัย
4. วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปี
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ตลอดหลักสูตร

6. ทักษะการจัดการเรียนรู้
6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
1. มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้ง รปแบบที่
เป็นทางการ (Formal) รูปแบบถึงทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ
(Informal) อย่างสร้างสรรค์
2. มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้ง ผู้เรียนที่
มีความสามารถพิเศษ ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความต้องการ พิเศษ
อย่างมีนวัตกรรม
3. มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกการประถมศึกษาที่จะสอน
อย่างบูรณาการ
6.2 วิธีการสอน
1. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก่อนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
2. การปฏิบัติการสอนเต็มเวลาในสถานศึกษา (Fedbcredeoming through
action)
3. การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร
6.3 วิธีการประเมินผล
1) วัดและประเมินจากผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก่อนปฏิบัติการสอน
2) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนเต็มเวลา
3) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปี ตลอด
หลักสูตร
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
กิจกรรม
การวัดผล
หัวข้อรายละเอียด
สื่อการสอน
ที่
การเรียนการสอน
ประเมินผล
1
ปฐมนิเทศ อธิบายหลักสูตรและ 1. แนะนารายวิชา วิธีเรียน
1. เอกสารประกอบการ - สังเกตการ
(3 ชม) วิธีการเรียน การมอบหมายงาน 2. ชี้ แ จ งวิ ธี ก า ร วั ด แ ล ะ กา ร สอน
ตั้งคาถามและ
และการให้เกรด
ประเมินผล
2. โปรแกรม PowerPoint ตอบคาถาม
- พิ จ า ร ณ า
3. ซักถามข้อสงสัยและหาข้อสรุป
จากการทา
ร่วมกัน
กิจกรรม
4. บรรยายเชิ ง อภิ ป รายผ่ า น

ผู้สอน
อาจารย์
ธนัญชย์
ชัยวุฒิมากร

โปรแกรม MS PowerPoint
5. ร่วมกันทากิจกรรม
6. สรุปเนื้อหาบทเรียน
2
(3 ชม)

ความรู้พื้นฐานวรรณคดี

3
(3 ชม)

ความรู้พื้นฐานวรรณกรรม

4
(3 ชม)

วรรณคดีไทยสมัยสุโขทัย

1. บรรยายเชิ ง อภิ ป รายผ่ า น 1. เอกสารประกอบการ - สังเกตการ
ตั้งคาถามและ
โปรแกรม MS PowerPoint
สอน
2. ร่วมกันทากิจกรรม
2. โปรแกรม PowerPoint ตอบคาถาม
- พิ จ า ร ณ า
3. สรุปเนื้อหาบทเรียน
จากการทา
กิจกรรม
1. บรรยายเชิ ง อภิ ป รายผ่ า น 1. เอกสารประกอบการ - สังเกตการ
ตั้งคาถามและ
โปรแกรม MS PowerPoint
สอน
2. ร่วมกันทากิจกรรม
2. โปรแกรม PowerPoint ตอบคาถาม
- พิ จ า ร ณ า
3. สรุปเนื้อหาบทเรียน
จากการทา
กิจกรรม
1. บรรยายเชิ ง อภิ ป รายผ่ า น 1. เอกสารประกอบการ - สังเกตการ
ตั้งคาถามและ
โปรแกรม MS PowerPoint
สอน
2. ร่วมกันทากิจกรรม
2. โปรแกรม PowerPoint ตอบคาถาม
- พิ จ า ร ณ า
3. สรุปเนื้อหาบทเรียน
จากการทา
กิจกรรม
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อาจารย์
ธนัญชย์
ชัยวุฒิมากร

อาจารย์
ธนัญชย์
ชัยวุฒิมากร

อาจารย์
ธนัญชย์
ชัยวุฒิมากร

มคอ. 3
สัปดาห์
หัวข้อรายละเอียด
ที่
5-7 วรรณคดีไทยสมัยอยุธยา
(3 ชม)

8
(3 ชม)

วรรณคดีไทยสมัยกรุงธนบุรี

9
(3 ชม)

วรรณคดีและวรรณกรรมสมัย
รัตนโกสินทร์
(รัชกาลที1่ -2)

10
(3 ชม)

วรรณคดีและวรรณกรรมสมัย
รัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ 3-4)

11
(3 ชม)

วรรณคดีและวรรณกรรมสมัย
รัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ 5-6)

12
(3 ชม)

วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร์
(รัชกาลที่ 7-8)

กิจกรรม
การวัดผล
สื่อการสอน
การเรียนการสอน
ประเมินผล
1. บรรยายเชิ ง อภิ ป รายผ่ า น 1. เอกสารประกอบการ - สังเกตการ
ตั้งคาถามและ
โปรแกรม MS PowerPoint
สอน
2. ร่วมกันทากิจกรรม
2. โปรแกรม PowerPoint ตอบคาถาม
- พิ จ า ร ณ า
3. สรุปเนื้อหาบทเรียน
จากการทา
กิจกรรม
1. บรรยายเชิ ง อภิ ป รายผ่ า น 1. เอกสารประกอบการ - สังเกตการ
ตั้งคาถามและ
โปรแกรม MS PowerPoint
สอน
2. ร่วมกันทากิจกรรม
2. โปรแกรม PowerPoint ตอบคาถาม
- พิ จ า ร ณ า
3. สรุปเนื้อหาบทเรียน
จากการทา
กิจกรรม
1. บรรยายเชิ ง อภิ ป รายผ่ า น 1. เอกสารประกอบการ - สังเกตการ
ตั้งคาถามและ
โปรแกรม MS PowerPoint
สอน
2. ร่วมกันทากิจกรรม
2. โปรแกรม PowerPoint ตอบคาถาม
- พิ จ า ร ณ า
3. สรุปเนื้อหาบทเรียน
จากการทา
กิจกรรม
1. บรรยายเชิ ง อภิ ป รายผ่ า น 1. เอกสารประกอบการ - สังเกตการ
ตั้งคาถามและ
โปรแกรม MS PowerPoint
สอน
2. ร่วมกันทากิจกรรม
2. โปรแกรม PowerPoint ตอบคาถาม
- พิ จ า ร ณ า
3. สรุปเนื้อหาบทเรียน
จากการทา
กิจกรรม
1. บรรยายเชิ ง อภิ ป รายผ่ า น 1. เอกสารประกอบการ - สังเกตการ
ตั้งคาถามและ
โปรแกรม MS PowerPoint
สอน
2. ร่วมกันทากิจกรรม
2. โปรแกรม PowerPoint ตอบคาถาม
- พิ จ า ร ณ า
3. สรุปเนื้อหาบทเรียน
จากการทา
กิจกรรม
1. บรรยายเชิ ง อภิ ป รายผ่ า น 1. เอกสารประกอบการ - สังเกตการ
ตั้งคาถามและ
โปรแกรม MS PowerPoint
สอน
2. ร่วมกันทากิจกรรม
2. โปรแกรม PowerPoint ตอบคาถาม
- พิ จ า ร ณ า
3. สรุปเนื้อหาบทเรียน
จากการทา
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ผู้สอน
อาจารย์
ธนัญชย์
ชัยวุฒิมากร

อาจารย์
ธนัญชย์
ชัยวุฒิมากร

อาจารย์
ธนัญชย์
ชัยวุฒิมากร

อาจารย์
ธนัญชย์
ชัยวุฒิมากร

อาจารย์
ธนัญชย์
ชัยวุฒิมากร

อาจารย์
ธนัญชย์
ชัยวุฒิมากร

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อรายละเอียด

13
(3 ชม)

วรรณกรรมไทยปัจจุบัน

14
(3 ชม)

วรรณกรรมไทยสาหรับครู

15
(3 ชม)

การทบทวนเนื้อหาบทเรียน

16

กิจกรรม
การเรียนการสอน

สื่อการสอน

การวัดผล
ประเมินผล
กิจกรรม

1. บรรยายเชิ ง อภิ ป รายผ่ า น 1. เอกสารประกอบการ - สังเกตการ
ตั้งคาถามและ
โปรแกรม MS PowerPoint
สอน
2. ร่วมกันทากิจกรรม
2. โปรแกรม PowerPoint ตอบคาถาม
- พิ จ า ร ณ า
3. สรุปเนื้อหาบทเรียน
จากการทา
กิจกรรม
1. บรรยายเชิ ง อภิ ป รายผ่ า น 1. เอกสารประกอบการ - สังเกตการ
ตั้งคาถามและ
โปรแกรม MS PowerPoint
สอน
2. ร่วมกันทากิจกรรม
2. โปรแกรม PowerPoint ตอบคาถาม
- พิ จ า ร ณ า
3. สรุปเนื้อหาบทเรียน
จากการทา
กิจกรรม
ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกัน
1. เอกสารประกอบการ - สังเกตการ
ทบทวนเรื่องวรรณกรรมศึกษา
ตั้งคาถามและ
สอน
สาหรับครู
2. โปรแกรม PowerPoint ตอบคาถาม
- พิ จ า ร ณ า
จากการทา
กิจกรรม
สอบปลายภาค
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ผู้สอน

อาจารย์
ธนัญชย์
ชัยวุฒิมากร

อาจารย์
ธนัญชย์
ชัยวุฒิมากร

อาจารย์
ธนัญชย์
ชัยวุฒิมากร

มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบของรายวิชา (Curriculum Mapping) ตามที่กาหนดในรายละเอียดของหลักสูตร สัปดาห์ที่ประเมิน
และสัดส่วนของการประเมิน
สัปดาห์ที่
ประเมิน
ต้องตรงกับหมวด กาหนดให้
ถ้ากาหนดสัปดาห์
ที่ 4 ของ มคอ.3 สอดคล้องกับผล ทีม่ ีการประเมินไว้
นี้ กับMapping การเรียนรู้โดยนา ในแผนการสอน
ใน มคอ.2
วิธีการประเมินมา (หมวดที่ 5 ข้อ 1)
โดยใส่เฉพาะตัว จากหมวดที่ 4
ในตารางนี้ต้อง
เลขก็ได้
ของ มคอ.3 นี้
ตรงกับแผนการ
เช่น 1.1.1, 2.1.4,
สอน
5.1.3
ดังกล่าว
ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
ระบุ % ในแต่ละ
มาตรฐานผลการ
เรียนรู้และ
สอดคล้องกับ
Curriculum
Mapping
ตัวอย่าง 10%

3. การประเมินผลการศึกษา
1) การวัดผล :
- คะแนนเก็บระหว่างภาค
- คะแนนสอบปลายภาค

ร้อยละ 70
ร้อยละ 30

2) การประเมิน
กิจกรรมที่ 1 ความรับผิดชอบและวินัยในการเรียน

10 คะแนน

กิจกรรมที่ 3 ชิ้นงานจากการทางาน ใบงาน

30 คะแนน

กิจกรรมที่ 4 งานที่มอบหมายในชั้นเรียน

30 คะแนน

กิจกรรมที่ 5 การสอบปลายภาค

30 คะแนน
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วิธีการทวน
สอบ
ให้ระบุวิธีการ
ทวนสอบ

มคอ. 3
2) การประเมินผล : ใช้ระบบ  อิงกลุ่ม  อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
ระดับคะแนน
ระดับผลการเรียน
90-100

A

85-89

B+

75-84

B

70-74

C+

60-69

C

55-59

D+

50-54

D

0-49

F

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
ธนัญชย์ ชัยวุฒิมากร. (2561). เอกสารประกอบการเรียน วรรณกรรมสาหรับครู. กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
กตัญญู ชูชื่น. (2543). ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวรรณคดีไทย. กรุงเทพมหานคร:พิมพ์ที่ โอ.เอส .
พริ้นติ้งเฮ้าส์.
กระแสร์ มาลยากรณ์. (2530). วรรณกรรมไทยปัจจุบัน.กรุงเทพมหานคร:พิมพ์ที่ โอ.เอส.พริ้น ติ้งเฮ้าส์.
กุสุมา รักษมณี. (2537). ดั่งรัตนโกสินทร์. กรุงเทพฯ: ศยาม.
กุหลาบ มัลลิกะมาส. (2518). วรรณกรรมไทย .กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
กุหลาบ มัลลิกะมาส และวิพุธ โสภวงศ์. (2527). หนังสือเรียนภาษาไทย รายวิชา ท 032 ประวัติวรรณคดี
2. กรุงเทพมหานคร. โรงพิมพ์คุรุสภา.
เกื้อพันธ์ นาคปุปผา. (2525). พื้นฐานการอ่านวรรณคดีไทย. กรุงเทพฯ: มิตรสยาม.
ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต และสุจิตรา จงสถิย์วัฒนา. (2542). สร้อยผกาวาจากวี. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์.
ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. (2551).ภาษากับการเมือง ความเป็นการเมือง.กรุงเทพมหานคร:
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ดนยา วงศ์ธนะชัย. (2542).วรรณกรรมปัจจจุบัน.กรุงเทพมหานคร.
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ตรีศิลป์ บุญขจร. (2547) .นวนิยายกับสังคมไทย.พิมพ์ครั้งที่ 3.กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทวีศักดิ์ ญาณประทีป. (2535). วรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
ทิพย์สุเนตร อนัมบุตร. (2532). วรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (พิมมพ์ครั้งที่ 3).
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
-------------------------. (2530). วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร์2. (พิมพ์ครั้งที่ 7). กรุงเทพฯ:
ไทยวัฒนาพานิช.
ธวัช ปุณโณทก. (2557). แนวทางศึกษาวรรณกรรมปัจจุบัน.กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.
ธัญญา สังขพันธานนท์. (2539). วรรณกรรมวิจารณ์. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์นาคร.
ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ. (2539). วรรณกรรมในชีวิต:ชีวิตในวรรณกรรม.กรุงเทพมหานคร:
สานักพิมพ์มิ่งมิตร.
นพดล วันทร์เพ็ญ. (2534). การใช้ภาษาไทย.กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่แสงศิลป์การพิมพ์.
นราธิปพงศ์ประพันธ์, พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่น. (2502). วิทยาวรรณกรรม. พระนคร: แพร่พิทยา.
นิตยา กาญจนะวรรณ. (2515). วรรณกรรมอยุธยา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
นิธิ เอียวศรีวงศ์. (2527). ปากไก่และใบเรือ. กรุงเทพฯ: อมรินทร์การพิมพ์.
บุญยงค์ เกศเทศ. (2536). แลลอดวรรณกรรมไทย.กรุงเทพมหานคร: โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ้าส์.
บุญเหลือ เทพยสุวรรณ, มล และเจตนา นาควัชระ. (2522). วรรณคดี. กรุงเทพฯ: วัฒนาพานิช.
บุญเหลือ เทพยสุวรรณ, มล. (2517). วิเคราะห์รสวรรณคดีไทย. โครงการตาราสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ สามคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์ไทยวัฒนพานิช.
---------------------------------. (2529). แว่นวรรณกรรม. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เทพประทานพร.
เบญจมาศ พลอินทร์ . (2528). แง่คิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.
พรอัมรินทร์ พรหมเกิด. (2545). สังคมวิทยาการเมือง(Polttical Sociology).ขอนแก่น:
โรงพิมพ์คลังนา.
ไพรถ เลิศพิริยกมล. (2542). วรรณกรรมปัจจุบัน. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช.

3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
กระแสร์ มาลยาภรณ์. (2530). วรรณกรรมไทยปัจจุบัน.กรุงเทพฯ:โอเดียนสโตร์.
กุหลาบ มัลลิกะมาส. (2519). วรรณกรรมไทย.กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
________________. (2520). วรรณคดีวิจารณ์.กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
เจตนา นาควัชระ และ ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ. (2514). วรรณไวทยากร. กรุงเทพฯ :โครงการ
ตาราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย.
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทั้งวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในชั้นเรียน สื่อ
การสอน และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ ตลอดจนเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ของมหาวิทยาลัย

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินการสอน ได้แก่ จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษาและ
การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้

3. การปรับปรุงการสอน
หลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนร่วมกันระดมสมองกาหนดกลยุทธ์วิธีการสอนจากผลการประเมิน
ประสิทธิผลของรายวิชา แล้วจัดทา มคอ. 5 รายงานรายวิชาทุกภาคการศึกษา

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
หลักสูต ร และอาจารย์ผู้สอนมีการจัดการประชุมร่วมกัน ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาใน
รายวิชาโดยการสุ่มประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนน
ของรายวิชา 60% ของรายวิชาทั้งหมดในความรับผิดชอบของหลักสูตร

5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
หลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการ
ประเมินการสอนโดยนักศึกษา การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของ
รายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิ ดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้เพื่อสรุปวางแผน
พัฒนาปรับปรุงสาหรับใช้ในปีการศึกษาถัดไป
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