รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

1.1 รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 1552307

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตร6และสังคมศาสตร6 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

หมวดที่ 1 ขEอมูลทั่วไป
ชื่อวิชา สุนทรียภาพทางวรรณคดีและวรรณคดีวิจารณ6
ชื่อ วิช าภาษาอั งกฤษ Literature Appreciation and Criticism

1.2 จำนวนหนNวยกิต
3 หนZวยกิต (3-0-6)
1.3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
1) หลักสูตรศิลปศาสตรPบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
2) ประเภทของรายวิชา: หมวดวิชาเฉพาะ กลุNมวิชาพื้นฐานทางภาษาและมนุษยศาสตรP
1.4 อาจารยPผูEรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยPผูEสอน
ผูaชZวยศาสตราจารย6 ดร. นวรัตน6 เตชะโชควิวัฒน6 ตอนเรียน A1
1.5 ภาคการศึกษา/ชั้นป]ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ชั้นปjที่ 3
1.6 รายวิชาที่ตEองเรียนมากNอน (Pre-requisite) (ถEามี)
ไมZมี
1.7 รายวิชาที่ตEองเรียนพรEอมกัน (Co-requisites) (ถEามี)
ไมZมี
1.8 สถานที่เรียน
หaอง 1206
อาคาร 1 ภายในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ตอนเรียน
A1 วันพฤหัสบดี เวลา 14:30 – 17:30 น
1.9 วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลNาสุด
15 กรกฎาคม 2562
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หมวดที่ 2 จุดมุNงหมายและวัตถุประสงคP

2.1. จุดมุNงหมายของรายวิชา
1. เพื่อใหaผูaเรียนไดaเรียนรูaและเขaาใจแนวคิดตZางๆ เกี่ยวกับสุนทรียภาพทางวรรณคดี ในดaาน
ความหมายและนัยประวัติ และเทคนิคการใชaภาษาอังกฤษในรูปแบบตZางๆ ที่ทำใหaเกิดสุนทรียภาพ
ทางภาษาในงานวรรณคดี สามารถประยุกต6ใชaความรูaเกี่ยวกับภาษาในรูปแบบตZางๆ และดaานเทคนิคตZางๆ
เพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและสรaางสุนทรียภาพทางภาษา
2. เพื่อใหaผูaเรียนมีวินัย ตรงตZอเวลา และมีความรับผิดชอบในการเรียนและการทำงานที่ไดaรับ
มอบหมาย ยอมรับฟvงความคิดเห็นของผูaอื่น มีจิตสาธารณะและทำงานรZวมกับผูaอื่นไดa
3. เพื่อใหaผูaเรียนสามารถบูรณาการทักษะและสาระทางวิชาการทางภาษา เพื่อการประกอบอาชีพใน
ไดa สามารถประยุกต6ใชaนวัตกรรมเพื่อการเรียนรูaตลอดชีวิตและแลกแปลี่ยนความรูaกับผูaอนื่ ไดa
4. เพื่อใหaผูaเรียนสามารถใหaความชZวยเหลือในการแกaปvญหา และทำงานรZวมกับผูaอื่นไดaอยZาง
สรaางสรรค6 มีความคิดริเริม่ และสรaางสรรค6ในการวิเคราะห6และแกaไขปvญหาโดยการใชaองค6ความรูaทาง
ภาษา รวมถึงเทคโนโลยีในปvจจุบันไดa
5. เพื่อใหaผูaเรียนสามารถใชaสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับการเรียนรูaและในการ
สืบคaนขaอมูลในการพัฒนาตนใหaเกิดการเรียนรูaตลอดชีวิตไดa สามารถตรวจสอบและแกaไขการใชaสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและมีประโยชน6แกZการสื่อสารทางภาษาและใหaเกิดการเรียนรูaตลอด
ชีวิต
2.2 วัตถุประสงคPในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อพัฒนารายวิชาใหaสอดคลaองกับสถานการณ6การเรียนการสอน
ที่เนaนผูaเรียนเปzนสำคัญ
(learner-centered learning) โดยการเรียนการสอนในรายวิชานี้มุZงเนaนใหaผูaเรียนไดaพัฒนาตนเอง ใน
การวิเคราะห6ขaอมูลที่ไดaจากสถานการณ6รอบตัว และสามารถประยุกต6ขaอมูลดังกลZาว เพื่อสรaางความรูa
และความเขaาใจใหaเกิดขึ้นกับตนเองและผูaอื่นในสังคม เพื่อใหaเกิดการพัฒนาสังคมของตนเองและสังคม
โลกในภาพรวม

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ
3.1 คำอธิบายรายวิชา
ความหมายของสุนทรียภาพทางวรรณคดี คุณคZา ความงามของวรรณคดีในเชิงความหมายตรง
และนัยประวัต1ิ การใชaภาษาเชิงเปรียบเทียบ โวหารภาพพจน6 สำนวน จินตภาพ สัญลักษณ6 ที่สZงผZาน
ในรูปแบบการประพันธ6ทั้งรaอยแกaวและรaอยกรอง ดaวยวิธีการคัดสรร วิเคราะห6 เปรียบเทียบ และการ
ตีความเพื่อสุนทรียภาพ
1

สะกดตามมคอ.๒ ของหลักสูตรปj ๒๕๖๐ ที่ถูกตaองควรสะกดวZา “นัยประหวัด”
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Meaning of literature appreciation, the value and beauty of the literature in
both of its connotative2 and implicative meaning, the comparative language,
figurative language, idioms, imagery, and symbolism in literary works, both of prose
and poetry via selection, analysis, comparison and interpretation methods for
appreciation.
3.2 จำนวนชั่วโมงที่ใชEตNอภาคการศึกษา
บรรยาย การ
ฝsก
บรรยาย 45 ชั่วโมงตZอ
ภาคการศึกษา

สอนเสริม

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝsกงาน

การศึกษาดEวยตนเอง

สอนเสริมตามความจำเปzน ไมZมีการฝ•กปฏิบัติการ/งาน ศึกษาดaวยตนเอง 90
โดยพิจารณาจาก
ภาคสนาม
ชั่วโมงตZอภาค
พัฒนาการ
การศึกษา (6
ตaองการของ
ชั่วโมงตZอสัปดาห6)
ผูaเรียนแตZละราย
ตามความจำเปzน

3.3 จำนวนชั่วโมงตNอสัปดาหPที่อาจารยPใหEคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกNผูEเรียนเปuน
รายบุคคล
3.3.1 โดยปกติ ผูสa อนจัดเวลาใหaคำปรึกษาเปzนรายบุคคลหรือเปzนกลุZมตามความตaองการ 3
ชั่วโมงตZอสัปดาห6
3.3.2 ผูaสอนใหaคำปรึกษาและคำแนะนำทางวิชาการเปzนรายบุคคล หรือรายกลุZมตามความ
ตaองการของผูเa รียน ผZานทาง Social Media, E – Mail หรือสนทนารายเดี่ยวและกลุZมในLine Chat
แบบไมZจำกัดเวลา

2

เขียนตามมคอ.๒ ของหลักสูตรปj ๒๕๖๐ ที่ถูกตaองควรเปzน “denotative”
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูEของนักศึกษา

4.1 แผนพัฒนาและประเมินผลการเรียนรูแE ตNละดEาน
ผลการเรียนรูEที่ตEองการพัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาหPที่
ประเมิน

ดEานคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีวินัย ตรงตNอเวลา และมีความรับผิดชอบใน
การเรียนและการทำงานที่ไดEรับมอบหมาย (1.1)
(2) มีการแสวงหาความรูaและประยุกต6ใชaความรูaอยZาง
มีคุณธรรมและจริยธรรม (1.2)
(3) ยอมรับฟwงความคิดเห็นของผูEอื่น มีจิต
สาธารณะและทำงานรNวมกับผูEอนื่ ไดE (1.3)
(4) มีความเขaาใจผูaอื่น เขaาใจความหลากหลายของ
สังคมและวัฒนธรรม (1.4)
(5) มีการแกaปvญหาโดยใชaดุลยพินิจที่เปzนไปตาม
ความถูกตaองของกฎหมาย กฎเกณฑ6ทางสังคม
รวมถึงวัฒนธรรมไทย (1.5)

(1) ปฐมนิ เทศผูa เรี ยนเพื่ อใหa
รั บ ทราบรายละเอี ย ดของ
รายวิชา วัตถุประสงค6ในการ
เรี ย นและกิ จ กรรมในการ
เรี ย นการสอนในรายวิ ช า
กฎเกณฑ6 ก ติ ก าในรายวิ ช า
อาทิ สิ่ งที่ ค วรทราบและพึ ง
ปฏิบัติ เชZน ระเบียบการแตZง
กาย วิ นั ย การเขa า ชั้ น เรี ย น
การต รงตZ อ เว ลา ป ฏิ ทิ น
วิ ช า การ ขั้ น ต อ นใน กา ร
ทำงานที่ ไ ดa รั บ มอบหมาย
และเกณฑ6 การประเมิ น เพื่ อ
สรaางแนวความคิด ใหa ผูaเรีย น
ตระหนักและรับผิดชอบการ
เรียนของตนเอง และการสZ ง
งานที่ไดaรับมอบหมาย
(2) กำหนดเวลาในการเขa า
เรี ย น ที่ ชั ด เ จ น แ ล ะ
ม อ บ ห ม า ย ใหa ผูa เรี ย น ไดa
ท ำ งา น แ ล ะ แ ส ด ง ค ว า ม
รั บ ผิ ด ช อ บ ต า ม ที่ ไดa รั บ
มอบหมาย
(3) มอบหมายใหaผูaเรียน
ทำงานรZวมกับผูaอื่น เพื่อ
เรียนรูaซึ่งกันและกัน สามารถ
รูaจักและเขaาใจผูaอื่นไดaแกZ
การใหaทำกิจกรรมซึ่งเปzนงาน
กลุZม ใชaการเรียนรูaรZวมกัน
แบบ co-operative
learning
(4) ผูaสอนชี้แนะเรื่องเกี่ยวกับ
การทำงานดaวยความเสียสละ

(1) ประเมินจากพฤติกรรมของ
ผูaเรียน ในระหวZางเรียน ขณะทำ
กิจกรรมและนอกชั้นเรียนการ
สอบถาม การเขaาหaองเรียนที่ตรง
เวลาของผูaเรียน การมีระเบียบ
วินัยในการแตZงกาย และความ
รับผิดชอบในการทำงานที่ไดaรับ
มอบหมาย
( 2 ) ป ร ะ เ มิ น จ า ก ต า ม
กำหนดเวลาและลำดั บ ของการ
สZ ง งานที่ ไ ดa รั บ มอบหมายใหa ท ำ
การสZงงานครบตามกำหนดเวลา
การมีสZวนรZวมในการทำกิจกรรม
การทำงานกลุZม
(3) ประเมินจากการสังเกตผูaเรียน
จากการประเมิ น ตนเองและรั บ
การประเมิ น จากเพื่ อ นในกลุZ ม
เพื่อฝ•กทักษะการรับฟvงความคิ ด
ของผูa อื่ นและตนเองเพื่ อ นำไปสูZ
การปรั บ ปรุ ง แกa ไ ข การเขa า ใจ
ค ว า ม รูa สึ ก ข อ ง ผูa อื่ น มี จิ ต
สาธารณะ

1-15

คNา
น้ำหนัก
ของการ
ประเมิน
ผล
10%
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ผลการเรียนรูEที่ตEองการพัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาหPที่
ประเมิน

ดEานความรูE
(1) มี ค วามรูE แ ละความเขE า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การ
แนวคิ ด ทฤษฎี และเนื้ อ หาสาระสำคั ญ ในองคP
ความรูEทางภาษาเปuนอยNางดี (2.1)
(2) มีความสามารถในการศีกษาคaนควaาและพัฒ นา
องค6 ความรูa ของตนเองใหa เกิด เปz น การเรี ยนรูaต ลอด
ชีวิตไดa (2.2)
(3) สามารถนำความรูEทางภาษาไปประยุกตPใชEใน
การพัฒนาและแกEไขปwญหาไดEจริง เอเชีย (2.3)
(4) สามารถบู ร ณาการความรูa ท างภาษาเขa า กั บ
ศาสตร6อื่นๆ ที่เกี่ยวขaองไดa เพื่อเสริมสรaางทักษะการ
เรียนรูaในศตวรรษที่ 21 (2.4)

(1) ผูa ส อนนำเสนอความรูa
ดังกลZาวในการบรรยาย โดย
เชื่ อ มโย งค วามรูa เ ดิ ม ของ
ผูaเรียนกับความรูaใหมZ
(2) กระตุaนใหaผูaเรียนเกิดการ
เรี ยนรูa ขaอ มู ล เกี่ ย วกั บ ทั ก ษะ
การใชaภ าษาอังกฤษที่ ป ราฏ
ในงานวรรณคดี โดยเนaนการ
วิ เ คราะห6 วิ พ ากษ6 วิ จ ารณ6
ตีความและสังเคราะห6ขaอมูล
(3) จัดการเรียนการสอนโดย
ฝ•กใหaผูaเรียนปฏิบัติการใชa
ทักษะภาษาใน
สภาพแวดลaอมเสมือนจริง
(Authentic Materials and
Environment)
เพื่อชี้
ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับ
เทคนิคและรูปแบบการใชa
ภาษาในการสื่อสารอยZางมี
ประสิทธิภาพ ทั้งโดยตรง
และโดยนัยประหวัด
(1) การมอบหมายงานใหaคิด
วิเคราะห6 แกaปvญหา
(Problem-Based Learning)
ในการใชaทักษะทาง
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
หaองเรียน เพื่อเตรียมพรaอม
สำหรับการประกอบอาชีพใน
อนาคต
(2) สZงเสริมใหaผูaเรียนนำความรูa
ดaานทักษะภาษาอังกฤษมาใชa
ในชีวิตประจำวัน และทดลอง
ใชaกับผูaอื่นเพื่อแลกเปลี่ยน
ขaอมูล เพื่อตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของทักษะการ
สื่อสารดังกลZาว

(1) ตรวจประเมินจากแบบทดสอบ
และผลงานเขียนทัง้ หมด
(2) ประเมินจากการฝ•กใชaเทคนิค
และรูปแบบของภาษาที่เทียบเคียง
จากงานวรรณคดีที่ผูaสอนนำมาเปzน
ตัวอยZาง
(3) ประเมินพฤติกรรมการเรียนรูaที่
สะทaอนการแสดงความคิดเห็น
และความคิดริเริ่ม

1-15

คNา
น้ำหนัก
ของการ
ประเมิน
ผล
30%

(1) สังเกตพฤติกรรมการ
แกaปvญหาในการใชaทักษะ
ภาษาอังกฤษแบบเผชิญหนaา
2) ประเมินจากการแสดงออก
ทางพฤติกรรมการเรียนและการ
อภิปราย การถามตอบในชั้น
เรียน ที่ใชaภาษาอังกฤษเปzนหลัก
3) ประเมินจากแบบทดสอบและ
การตอบคำถามและการแสดง
ความคิดเห็น ในงานที่มอบหมาย
ทั้งในและนอกชั้นเรียน วZา
สามารถเชื่อมโยงความรูทa ี่ไดaกับ
การประยุกต6ใชaในชีวิตประจำวัน
โดยเฉพาะในบริบทเฉพาะของ
สังคมเอเชีย

1-15

30%

ดEานทักษะทางปwญญา
(1) มี ค วามสามารถประมวลขa อ มู ล เพื่ อ วิ เ คราะห6
สาเหตุของปvญหา แกaไขปvญหาดaวยการเสนอแนวทาง
ในการแกa ปv ญ หาไดa อ ยZ า งถู ก ตa อ ง เหมาะสมและ
สรaางสรรค6 (3.1)
(2) มีค วามสามารถในการบูรณาการทั กษะ และ
สาระทางวิ ช าการทางภาษา เพื่ อ การประกอบ
อาชีพไดE (3.2)
(3) มีประยุกตPใชEนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะในการ
สื่อ สารและการทำงานเพื่ อการเรีย นรูEต ลอดชี วิ ต
รวมถึงแลกเปลี่ยนความรูEกับผูEอื่นไดE (3.3)
(4) มี ก ารประยุ ก ต6 ใ ชa อ งค6 ค วามรูa ท างภาษาเพื่ อ
ปรั บ ตั วเขa าใหa เขa า กั บ สั ง คมแ ละ วั ฒ น ธรรมที่
หลากหลาย (3.4)
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ผลการเรียนรูEที่ตEองการพัฒนา

ดEานทักษะความสัมพันธPระหวNางบุคคลและความ
รับผิดชอบที่ตEองพัฒนา (เนEนทุกขEอ)
(1) มีการใหEความชNวยเหลือในการแกEปwญหา และ
ทำงานรNวมกับผูEอื่นไดEอยNางสรEางสรรคP (4.1)
(2) มีความคิดริเริ่มและสรEางสรรคPในการวิเคราะหP
และแกEไขปwญ หาโดยการใชEองคPความรูEทางภาษา
รวมถึงเทคโนโลยีในปwจจุบันไดE (4.2)
(3) มี การแสดงความรับผิดชอบในการเรียนรูaอยZ าง
ตZอเนื่องเพื่อการพัฒนาตนและชZวยเหลือผูaอื่น (4.3)
(4) มีการแสดงออกถึงภาวะผูaนำและสามารถเปzนผูa
ตามไดa อ ยZ างเหมาะสมในการทำงานรZ วมกั บ ผูa อื่ น
(4.4)

ดEานทักษะการวิเคราะหPเชิงตัว
เลข การสื่อสาร และการใชE
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มี ทั ก ษะในการใชa ค อมพิ ว เตอร6 แ ละการคิ ด
คำนวณเชิงคณิตศาสตร6เบื้องตaน (5.1)
(2) สามารถคัดเลื อกสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับการเรียนรูaและการสืบคaนขaอมูลในการพัฒนาตน
ใหaเกิดการเรียนรูaตลอดชีวิตไดa (5.2)
(3) สามารถใชE สื่ อ และเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่
เหมาะสมกับการเรียนรูEและในการสืบคEนขEอมูลใน
การพัฒนาตนใหEเกิดการเรียนรูEตลอดชีวิตไดE (5.3)
(4) สามารถใชaสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สื่ อ สารทางภาษากั บ ผูa อื่ น ไดa อ ยZ า งถู ก ตa อ งและ
เหมาะสม (5.4)
(5) สามารถตรวจสอบและแกE ไ ขการใชE สื่ อ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและมีประโยชนP
แกN ก ารสื่ อ สารทางภาษาและใหE เกิ ด การเรี ย นรูE
ตลอดชีวิต

วิธีการสอน

(3) กระตุaนใหaผูaเรียนสังเกตการ
ใชaภาษาในรูปแบบและดaวย
เทคนิคตZางๆ ตามเจaาของ
ภาษา เพื่อสื่อความหมาย
(1) มอบหมายกิจกรรมกลุZม
ในการเรียนการสอนแบบ
เผชิญปvญหา โดยใหaผูaเรียน
แบZงบทบาทหนaาที่ผูaนำและผูa
ตาม
(2) มอบหมายกิจกรรมการ
เรียนการสอน
ที่ตaองประยุกต6ใชaความรูaและ
ทักษะทางภาษาและ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ
ทำงานใหaลุลZวง

(1) มอบหมายงานสืบคaน
คaนควaาขaอมูลที่เกี่ยวขaองกับ
รายวิชา ตามรายละเอียดที่
ไดaรับมอบหมาย ดaวยการใชa
เทคโนโลยี เพื่อเขaาถึงแหลZง
การเรียนรูaอยZางเหมาะสม
(2) มอบหมายใหaผูaเรียน
นำเสนอขaอมูลที่คaนควaามา
ดaวยการใชaสื่อและ
เทคโนโลยีเพื่อการนำเสนอ
ไดaอยZางถูกตaองและมี
ประสิทธิภาพ
(3) มอบหมายผูaเรียนใหaใชa
ภาษาอังกฤษในการ
นำเสนอขaอมูลทั้งในดaาน
การพูดและเขียนไดaอยZางมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม
ตามรูปแบบและเทคนิคที่ไดa

วิธีการประเมิน

สัปดาหPที่
ประเมิน

คNา
น้ำหนัก
ของการ
ประเมิน
ผล

(1) ประเมินจากพฤติกรรมการ
แสดงออกของผูaเรียน การมีสZวน
รZวมนการแกaปvญหาตามบทบาทที่
เหมาะสม
(2) สังเกตจากพฤติกรรมการ
เรียนรูaเกี่ยวกับการใชaทักษะภาษา
และเทคโนโลยีประกอบในการ
ดำเนินงานที่ไดaรับมอบหมาย
และการนำเสนองานในชั้นเรียน
อยZางริเริ่มสรaางสรรค6
(3) ประเมินจากผลงานโดย
อาจารย6 ผูaเรียนประเมินตนเอง
และการประเมินผลงานระหวZาง
ผูaเรียนดaวยกัน
(1) ประเมินจากการดำเนินงานที่
มอบหมาย
(2) ประเมินการนำเสนอผลงาน
โดยการใชaสื่อเทคโนโลยี
(3) ประเมินจากการใชa
ภาษาอังกฤษทั้งในภาษาเขียน
และภาษาพูด ในการนำเสนอ
ผลงานอยZางถูกตaองและ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

1-15

10%

1-15

20%
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ผลการเรียนรูEที่ตEองการพัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาหPที่
ประเมิน

คNา
น้ำหนัก
ของการ
ประเมิน
ผล

เรียนรูaจากการใชaภาษาใน
งานวรรณคดีที่ผูaสอนนำมา
เปzนตัวอยZาง

หมายเหตุ ผลการเรียนรูตE ัวเขEม = ความรับผิดชอบหลัก ผลการเรียนรูaตัวธรรมดา = ความรับผิดชอบรอง

5.1 แผนการสอน
สัปดาหPที่

หัวขEอ/รายละเอียด

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใชE

(ชม.)
1-2
(6 ชม.)

3-4
(6 ชม.)

การวัดและประเมินผล

ผูEสอน

(สัดสNวนการประเมิน)
Course Orientation
Chapter 1: Introduction
to Literary Appreciation
1.1 Definition of Literary
Appreciation
1.2 Rationale for Literary
Appreciation
1.3 Stages of Literary
Appreciation

กิจกรรมการเรียนการสอน:
1. แนะนำรายละเอียดของวิชา
2. อภิปรายพรaอมการนำเสนอความหมายและ
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับของ Literary
Appreciation
3. สรุปประเด็นเนื้อหาทั้งหมดโดยใชaกิจกรรม
กลุZม
4. กระตุaนใหaผูaเรียนรวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับ
Literary Appreciation
5. เฉลยแบบฝ•กหัด ซักถาม แสดงความคิดเห็น

กิจกรรม/ใบงาน:
- มคอ.3 (PDF)
- Handout 1: Introduction to Literature
Appreciation
Chapter 2: Literary
กิจกรรมการเรียนการสอน:
Criticism in General
1. อภิปรายพรaอมการนำเสนอความหมายและ
2.1 Definitions of Literary
แนวคิดหลักเกี่ยวกับ Literary Criticism

1. มคอ.3
2. เอกสาร
ประกอบการเรียน
3. Microsoft Office
Word
4. visualizer

1. การเขaาและมีสZวนรZวม
ในชั้นเรียน (10%)

ผศ.ดร. นวรัตน6
เตชะโชควิวฒ
ั น6

2. ความรับผิดชอบ
ตZอการเรียนและงานที่
ไดaมอบหมาย (10%)
3. การตอบคำถามและ
สังเกตผูaเรียนระหวZาง
สอนและทำกิจกรรม
(10%)
4. ความถูกตaองในการทำ
แบบฝ•กหัด (70%)

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
2. Microsoft Office

1. การเขaาและมีสZวนรZวม
ในชั้นเรียน (10%)
2. ความรับผิดชอบ

ผศ.ดร. นวรัตน6
เตชะโชควิวฒ
ั น6
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สัปดาหPที่
(ชม.)

หัวขEอ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

Criticism
2.2 Rationale for Literary
Criticism

2. มอบหมายกิจกรรมกลุZมใหaผูaเรียนระดม
สมอง รวบรวมขaอมูลและสรุปเกี่ยวกับ
Literary Criticism ที่จัดหาใหa
3. เฉลยแบบฝ•กหัด ซักถาม แสดงความคิดเห็น

สื่อที่ใชE

การวัดและประเมินผล
(สัดสNวนการประเมิน)

Word
3. Microsoft
PowerPoint
4. visualizer

ตZอการเรียนและงานที่
ไดaมอบหมาย (10%)
3. การตอบคำถามและ

กิจกรรม/ใบงาน:
- Handout 2: Literary Criticism
- Group work with Assignment
5-6
(6 ชม.)

7-8
(6 ชม.)

Chapter 3: Principles
Underlying Literary
Criticism
3.1 Fundamental
Concepts of Literary
Criticism in the Past
3.2 Contemporary
Literary Criticism

Chapter 4: Evaluation
and Interpretation of
Poetry
4.1 Samples of Poetry
4.2 Discussion of Poetry
Samples in terms of
linguistics devices
and implication

กิจกรรมการเรียนการสอน:
1. อภิปรายพรaอมการนำเสนอแนวคิดพื้นฐาน
เกี่ยวกับ Literary Criticism และ แนวทาง
Literary Criticism ในปvจจุบัน
2. มอบหมายกิจกรรมกลุZมใหaผูaเรียนสรุป
ประเด็นหลัก เกี่ยวกับ Literary Criticism ที่
จัดหาใหa
3. เฉลยแบบฝ•กหัด ซักถาม แสดงความคิดเห็น
กิจกรรม/ใบงาน:
- Handout 3: Principles Underlying
Literary Criticism
- Pair work with oral presentation
- Individual work with written
assignment
กิจกรรมการเรียนการสอน:
1. อภิปรายพรaอมการนำเสนอตัวอยZางของ
Poetry
2. มอบหมายกิจกรรมกลุZมใหaผูaเรียนระดม
สมอง ประเมินคZาและตีความ ตัวอยZางของ
Poetry ที่จัดหาใหa
3. เฉลยแบบฝ•กหัด ซักถาม แสดงความคิดเห็น
กิจกรรม/ใบงาน:
- Handout 4: Evaluation and
Interpretation of Poetry
- Individual work with oral presentation

ผูEสอน

สังเกตผูaเรียนระหวZาง
สอนและทำกิจกรรม
(10%)
4. ความถูกตaองในการทำ
แบบฝ•กหัด (70%)

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
2. Microsoft Office
Word
3. Microsoft
PowerPoint
4. visualizer

1. การเขaาและมีสZวนรZวม
ในชั้นเรียน (10%)
2. ความรับผิดชอบ
ตZอการเรียนและงานที่

ผศ.ดร. นวรัตน6
เตชะโชควิวฒ
ั น6

ไดaมอบหมาย (10%)
3. การตอบคำถามและ
สังเกตผูaเรียนระหวZาง
สอนและทำกิจกรรม
(10%)
4. ความถูกตaองในการทำ
แบบฝ•กหัด (70%)

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
2. Microsoft Office
Word
3. Microsoft
PowerPoint
4. visualizer

1. การเขaาและมีสZวนรZวม
ในชั้นเรียน (10%)
2. ความรับผิดชอบ

ผศ.ดร. นวรัตน6
เตชะโชควิวฒ
ั น6

ตZอการเรียนและงานที่
ไดaมอบหมาย (10%)
3. การตอบคำถามและ
สังเกตผูaเรียนระหวZาง
สอนและทำกิจกรรม
(10%)
4. ความถูกตaองในการทำ
แบบฝ•กหัด (70%)

9-10
(12 ชม.)

Chapter 5: Evaluation
and Interpretation of
Short Stories

กิจกรรมการเรียนการสอน:
1. อภิปรายพรaอมการนำเสนอตัวอยZางของ
Short Stories

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
2. Microsoft Office

1. การเขaาและมีสZวนรZวม
ในชั้นเรียน (10%)
2. ความรับผิดชอบ

ผศ.ดร. นวรัตน6
เตชะโชควิวฒ
ั น6
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สัปดาหPที่
(ชม.)

11-12
(3 ชม.)

หัวขEอ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใชE

การวัดและประเมินผล
(สัดสNวนการประเมิน)
ตZอการเรียนและงานที่
ไดaมอบหมาย (10%)
3. การตอบคำถามและ

5.1 Samples of Short
Stories
5.2 Discussion of Short
Story Samples in
terms of linguistics
devices and
implication

2. มอบหมายกิจกรรมกลุZมใหaผูaเรียนระดม
สมอง ประเมินคZาและตีความ ตัวอยZางของ
Short Stories ที่จัดหาใหa
3. เฉลยแบบฝ•กหัด ซักถาม แสดงความคิดเห็น
กิจกรรม/ใบงาน:
- Handout 4: Evaluation and
Interpretation of Short Stories
- Individual work with oral presentation

Word
3. Microsoft
PowerPoint
4. visualizer

Chapter 5: Evaluation
and Interpretation of
Novels
5.3 Samples of Novels
5.4 Discussion of Novel
Samples in terms of
linguistics devices
and implication

กิจกรรมการเรียนการสอน:
1. อภิปรายพรaอมการนำเสนอตัวอยZางของ
Novels
2. มอบหมายกิจกรรมกลุZมใหaผูaเรียนระดม
สมอง ประเมินคZาและตีความ ตัวอยZางของ
Novels ที่จัดหาใหa
3. เฉลยแบบฝ•กหัด ซักถาม แสดงความคิดเห็น
กิจกรรม/ใบงาน:
- Handout 4: Evaluation and
Interpretation of Novels
- Individual work with oral presentation

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
2. Microsoft Office
Word
3. Microsoft
PowerPoint
4. visualizer

ผูEสอน

สังเกตผูaเรียนระหวZาง
สอนและทำกิจกรรม
(10%)
4. ความถูกตaองในการทำ
แบบฝ•กหัด (70%)
1. การเขaาและมีสZวนรZวม
ในชั้นเรียน (10%)
2. ความรับผิดชอบ
ตZอการเรียนและงานที่

ผศ.ดร. นวรัตน6
เตชะโชควิวฒ
ั น6

ไดaมอบหมาย (10%)
3. การตอบคำถามและ
สังเกตผูaเรียนระหวZาง
สอนและทำกิจกรรม
(10%)
4. ความถูกตaองในการทำ
แบบฝ•กหัด (70%)

13-14
(3 ชม.)

15
(3 ชม.)

Chapter 5: Evaluation
and Interpretation of
Plays
5.5 Samples of Plays
5.6 Discussion of Play
Samples in terms of
linguistics devices
and implication

Chapter 6: Emerging
Issues Related to
Literary Appreciation
and Criticism
8.1 Distinguishing

กิจกรรมการเรียนการสอน:
1. อภิปรายพรaอมการนำเสนอตัวอยZางของ
Plays
2. มอบหมายกิจกรรมกลุZมใหaผูaเรียนระดม
สมอง ประเมินคZาและตีความ ตัวอยZางของ
Plays ที่จัดหาใหa
3. เฉลยแบบฝ•กหัด ซักถาม แสดงความคิดเห็น
กิจกรรม/ใบงาน:
- Handout 4: Evaluation and
Interpretation of Plays
- Individual work with oral presentation

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
2. Microsoft Office
Word
3. Microsoft
PowerPoint
4. visualizer

กิจกรรมการเรียนการสอน:
1. อภิปรายประเด็นตZางๆ ที่เกี่ยวขaองกับ
Asian Literature
2. มอบหมายกิจกรรมกลุZมใหaผูaเรียนระดม
สมอง รวบรวมองค6ความรูทa ี่เกี่ยวขaองกับ

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
2. Microsoft Office
Word
3. Microsoft

1. การเขaาและมีสZวนรZวม
ในชั้นเรียน (10%)

ผศ.ดร. นวรัตน6
เตชะโชควิวฒ
ั น6

2. ความรับผิดชอบ
ตZอการเรียนและงานที่
ไดaมอบหมาย (10%)
3. การตอบคำถามและ
สังเกตผูaเรียนระหวZาง
สอนและทำกิจกรรม
(10%)
4. ความถูกตaองในการทำ
แบบฝ•กหัด (70%)
1. การเขaาและมีสZวนรZวม
ในชั้นเรียน (10%)

ผศ.ดร. นวรัตน6
เตชะโชควิวฒ
ั น6

2. ความรับผิดชอบ
ตZอการเรียนและงานที่
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สัปดาหPที่
(ชม.)

หัวขEอ/รายละเอียด
Features of
Literature
8.2 Additional Values
8.3 Negative Aspects of
Literature

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใชE

การวัดและประเมินผล
(สัดสNวนการประเมิน)

Asian Literature
PowerPoint
3. กระตุaนใหaผูaเรียนนำเสนอประเด็นที่เกี่ยวขaอง 4. visualizer
กับ Literary Appreciation and Criticism
กิจกรรม/ใบงาน:
- Handout 8: Emerging Issues Related
Literary Appreciation and Criticism
- Pair work with oral presentation
- Individual work with written
assignment

ไดaมอบหมาย (10%)
3. การตอบคำถามและ
สังเกตผูaเรียนระหวZาง

5.2 การวัดและการประเมินผล
1) การวัดผล
คะแนนระหวNางภาค
• การเขaาชั้นเรียนและการมีสZวนรZวมในชั้นเรียน
(Class Attendance and Participation)
• การทดสอบยZอย (Quizzes)
• การทำงานทีม่ อบหมายนอกชั้นเรียน (Off-class Work)
• การทำโครงงาน (Project Work)
• การสอบปากเปลZาเกี่ยวกับโครงงานและเนื้อหาที่เรียน
(Oral Exam about Project Work and Lessons)
คะแนนสอบปลายภาค (Final Exam)

ผูEสอน

สอนและทำกิจกรรม
(10%)
4. ความถูกตaองในการทำ
แบบฝ•กหัด (70%)

รEอยละ 70
รaอยละ 20
รaอยละ 20
รaอยละ 10
รaอยละ 10
รaอยละ 10
รEอยละ 30
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2)

การประเมินผล: ใชaระบบ ¨ อิงกลุZม

เกณฑPการใหEคะแนน
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-49
เพิกถอนรายวิชา
สZงงานไมZครบ

þ อิงเกณฑ6ของมหาวิทยาลัย ดังนี้

เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
W
I

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
6.1 เอกสารและตำราหลัก
เอกสารประกอบการเรียน:
Techachokwiwat, N. (2019). Literary Appreciation and Criticism. Bangkok : Suan
Dusit Rajabhat University Book Centre.
6.2 เอกสารและขEอมูลสำคัญ
ธัญญา สังขพันธานนท6. (2539). วรรณกรรมวิจารณ6. ปทุมธานี: สำนักพิมพ6นาคร.
DiYanni, R. (2006). Literature: Reading Fiction, Poetry, Drama, and the Essay: Part
Two (Poetry). New York: McGraw-Hills, Inc.
Holmes, D. (2003). Understanding the Art of Poetry. Bangkok: Chulalongkorn
University Press.
6.3 เอกสารและขEอมูลแนะนำ
Tulachandra (trans). (1998). Four Reigns. Bangkok: Silkworm Books.
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา

7.1 กลยุทธPการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยผูEเรียน
ประเมินโดยผูaเรียนดaวยแบบประเมินผล
7.2 กลยุทธPการประเมินการสอน
สอบถามจากผูaเรียน
7.3 การปรับปรุงการสอน
- (เนื่องจากรายวิชานี้เป-ดสอนเปzนครัง้ แรกในปjการศึกษานี้)
7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของผูEเรียนในรายวิชา
สังเกตพฤติกรรมและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนและการทำงานที่มอบหมายตZาง ๆ เชZน
- การอภิปรายในชั้นเรียน (Discussions)
- ประเมินจากผลสอบ
- แบบทดสอบยZอย (Quizzes)
- การสอบปลายภาค (Final Exam)
7.5 การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ผูaสอนทบทวนและวิพากษ6เนื้อหาและวิธีการสอนภายหลังและเขียนขaอเสนอแนะ
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