รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ในมหาวิทยาลัย/คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8/สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ

หมวดที่ 1 ขEอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
1553308 วรรณคดีเอเชีย (Asian Literature)
2. จำนวนหนNวยกิต
3 หนTวยกิต (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
ภาษาอังกฤษ/หมวดวิชาเฉพาะดYาน/วิชาเลือก-กลุTมวิชาวรรณคดี
4. อาจารยQผูEรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยQผูEสอน
ผูYชTวยศาสตราจารย8 ดร. นวรัตน8 เตชะโชควิวัฒน8
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปUที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ชั้นปfที่ 4
6. รายวิชาที่ตEองเรียนมากNอน (Pre-requisite) (ถEามี)
ไมTมี
7. รายวิชาที่ตEองเรียนพรEอมกัน (Co-requisites) (ถEามี)
ไมTมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ภายในมหาวิทยาลัย
ตอนเรียน
A1 วันพฤหัสบดี เวลา 11:30 – 14:30 น อาคาร 1 หYอง 1206
9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลNาสุด
15 กรกฎาคม 2562

หมวดที่ 2 จุดมุNงหมายและวัตถุประสงคQ

1. จุดมุNงหมายของรายวิชา
1. เพื่อ ใหYผูYเรียนไดYเรียนรูYและเขYาใจแนวคิ ดตTางๆ โดยการศึก ษาและวิเคราะห8 ขYอมู ล จาก
วรรณคดีประเภทตTางๆ ของนักประพันธ8ชาวเอเชียที่ไดYรับการแปลเปpนภาษาอังกฤษ และวรรณคดี
ฉบับภาษาอังกฤษที่สะทYอนความคิดเกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียและอาเซียน
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2. เพื่ อใหYผูYเรียนสามารถประยุกต8ใชYขYอมูล ความรูYและแนวคิดที่ปรากฏในงานวรรณคดีเอเชีย
ดังกลTาว กับการดำเนินชีวิตของตนเองและผูYอื่น โดยนำไปเผยแพรTและชี้นำสังคมเมื่อมีโอกาส ในฐานะผูYที่
ไดYรับการศึกษาและมีความรูYดี
3. เพื่อใหYผูYเรียนสามารถพัฒนาทักษะการคิดในเชิงวิเคราะห8 เปรียบเทียบและวิพากษ8วิจารณ8
4. เพื่อใหYผูYเรียนสามารถวิเคราะห8เชิงเปรียบเทียบงานวรรณคดีเอเชียฉบับภาษาอังกฤษและ
ฉบับแปล ทั้งในดYานแนวความคิดและวัฒนธรรมที่นำเสนอในงานวรรณคดี ที่แตกตTางจากวรรณคดี
อังกฤษของเจYาของภาษา
2. วัตถุประสงคQในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อพัฒนารายวิชาใหYสอดคลYองกับสถานการณ8การเรียนการสอนที่เนYนผูYเรียนเปpนสำคัญ (learnercentered learning) โดยการเรียนการสอนในรายวิชานี้มุTงเนYนใหYผเูY รียนไดYพฒ
ั นาตนเอง ในการ
วิเคราะห8ขYอมูลที่ไดYจากสถานการณ8รอบตัว และสามารถประยุกต8ขYอมูลดังกลTาว เพื่อสรYางความรูแY ละ
ความเขYาใจใหYเกิดขึ้นกับตนเองและผูอY ื่นในสังคม เพื่อใหYเกิดการพัฒนาสังคมของตนเองและสังคมโลก
ในภาพรวม

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ
1. คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา และวิเคราะห8เชิงเปรียบเทียบงานวรรณคดีประเภทตTางๆ นวนิยาย เรื่องสั้น บทรYอ ย
กรอง และบทละครของนั ก ประพั นธ8ชาวเอเชียที่ไดYรับ การแปลเปpนภาษาอัง กฤษ โดยมุTงเนYนงาน
วรรณคดีของนักเขียนในภูมิภาคอาเซียนผTานการอภิปราย และการวิเคราะห8งานวรรณคดี
Study and compare different types of English translation literature such as
novels, short stories, poetry, and plays written by Asian authors especially those from
ASEAN region through discussion and analysis of the literary works.
2. จำนวนชั่วโมงที่ใชEตNอภาคการศึกษา
บรรยาย การ
ฝmก
บรรยาย 45 ชั่วโมงตTอ
ภาคการศึกษา

สอนเสริม

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝmกงาน

การศึกษาดEวยตนเอง

สอนเสริมตามความจำเปpน ไมTมีการฝ‰กปฏิบัติการ/งาน ศึกษาดYวยตนเอง 90
โดยพิจารณาจาก
ภาคสนาม
ชั่วโมงตTอภาคการศึกษา
พัฒนาการตYองการของ
(6 ชั่วโมงตTอสัปดาห8)
ผูYเรียนแตTละราย ตาม
ความจำเปpน
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3. จำนวนชั่วโมงตNอสัปดาหQที่อาจารยQใหEคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกNผูEเรียนเปoน
รายบุคคล
3.1 โดยปกติ ผูสY อนจัดเวลาใหYคำปรึกษาเปpนรายบุคคลหรือเปpนกลุTมตามความตYองการ 3 ชั่วโมง
ตTอสัปดาห8
3.2 ผูYสอนใหYคำปรึกษาและคำแนะนำทางวิชาการเปpนรายบุคคลหรือรายกลุTมตามความตYองการ
ของผูYเรียน ผTานทางSocial Media, E – Mailหรือสนทนารายเดี่ยวและกลุTมในLine Chat แบบไมT
จำกัดเวลา

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูEของนักศึกษา

4.1 แผนพัฒนาและประเมินผลการเรียนรูแE ตNละดEาน
ผลการเรียนรูEที่ตEองการพัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาหQที่
ประเมิน

ดEานคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีการแกEปpญหาโดยใชEดุลยพินิจทางคNานิยม
ความรูEสึกของผูอE ื่น คNานิยมพื้นฐาน และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ (1.1)
(2) มีการแสดงออกซึง่ ความรับผิดชอบตNอการ
เรียน และการทำงานที่ไดEรับมอบหมาย (1.2)
(3) มีความเขYาใจผูYอื่น เขYาใจโลก และเปpนแบบอยTาง
ที่ดี (1.3)
(4) มีการแสวงหาความรูY และประยุกต8ใชYความรูY
อยTางมีคุณธรรม จริยธรรม (1.4)
(5) มีการแสดงออกซึง่ ความซือ่ สัตยQสุจริต และ
ความเสียสละ (1.5)

(1) ปฐมนิ เทศผูY เรี ยนเพื่ อใหY
รั บ ทราบรายละเอี ย ดของ
รายวิชา วัตถุประสงค8ในการ
เรี ย นและกิ จ กรรมในการ
เรี ย นการสอนในรายวิ ช า
กฎเกณฑ8 ก ติ ก าในรายวิ ช า
อาทิ สิ่ งที่ ค วรทราบและพึ ง
ปฏิบัติ เชTน ระเบียบการแตTง
กาย วิ นั ย การเขY า ชั้ น เรี ย น
การต รงตT อ เว ลา ป ฏิ ทิ น
วิ ช า การ ขั้ น ต อ นใน กา ร
ทำงานที่ ไ ดY รั บ มอบหมาย
และเกณฑ8 การประเมิ น เพื่ อ
สรYางแนวความคิด ใหY ผูYเรีย น
ตระหนักและรับผิดชอบการ
เรียนของตนเอง และการสT ง
งานที่ ไดY รับ มอบหมาย ดY ว ย
การวิ เ คราะห8 แ ละหาทาง
แกYปŽญหาที่ถูกตYอง
(2) กำหนดเวลาในการเขY า
เรี ย น ที่ ชั ด เ จ น แ ล ะ

(1) ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรมของผูYเรียน ในระหวTาง
เรียน ขณะทำกิจกรรมและนอก
ชั้นเรียนการสอบถาม การมี
ระเบียบวินัยในการแตTงกาย การ
สังเกตพฤติกรรม และการสังเกต
พฤติกรรมการทำงาน
(2) ประเมินจากการเขYาหYองเรียน
ที่ ต รง เว ลา ข องผูY เ รี ย น ต า ม
กำหนดเวลาและลำดั บ ของการ
สT ง งานที่ ไ ดY รั บ มอบหมายใหY ท ำ
การสTงงานครบตามกำหนดเวลา
การมีสTวนรTวมในการทำกิจกรรม
การทำงานกลุTม
(3) ประเมินจากการสังเกตผูYเรียน
จากการประเมิ น ตนเองและรั บ
การประเมิ น จากเพื่ อ นในกลุT ม
เพื่อฝ‰กทักษะการรับฟŽงความคิ ด
ของผูY อื่ นและตนเองเพื่ อ นำไปสูT
การปรั บ ปรุ ง แกY ไ ข การเขY า ใจ
ความรูYสึกของผูYอื่น

1-15

คNา
น้ำหนัก
ของการ
ประเมิน
ผล
10%
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ผลการเรียนรูEที่ตEองการพัฒนา

วิธีการสอน

ม อ บ ห ม า ย ใหY ผูY เรี ย น ไดY
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 ไดY รั บ
มอบหมาย
(3) มอบหมายใหYผูYเรียน
ทำงานรTวมกับผูYอื่น เพื่อ
เรียนรูYซึ่งกันและกัน สามารถ
รูYจักและเขYาใจผูYอื่นไดYแกT
การใหYทำกิจกรรมซึ่งเปpนงาน
กลุTม ใชYการเรียนรูYรTวมกัน
แบบ co-operative
learning
ผูYสอนเป‘ดโอกาสใหYผูYเรียนไดY
ปรึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ปŽ ญ หาจาก
การทำงานกลุTม รวมถึงชี้แนะ
การทำงานกลุT ม ใหY ผูY เรี ย น
เสน อแ น วท างก ารแ กY ไข
ปŽญหาอันเกิดจากการทำงาน
เพื่อใหYผูYเรียนไดYฝ‰กการรับฟŽง
ความคิ ด เห็ น ผูY อื่ น อยT า งมี
เหตุ ผ ล มี ก ารสะทY อ นกลั บ
จากงานที่ ป ฏิ บั ติ เพื่ อ ใหY เกิ ด
การเรียนรูY
(4) ผูY ส อนเปp น ตY น แบบที่ ดี
และสอดแทรกเรื่องคุณธรรม
จริ ย ธรรม ในการแสวงหา
ความรูYแ ละการประยุ กต8 ใ ชY
ความรูY
(5) ผูYสอนชี้แนะเรื่องเกี่ยวกับ
การทำงานดYวยความซื่อสัตย8
และเสียสละ
ดEานความรูE
(1) ผูY ส อนนำเสนอความรูY
(1 ) มี คว าม รูE เ กี่ ย ว กั บ วรรณ คดี เ อ เชี ยอยN าง ดังกลTาวในการบรรยาย โดย
กวEางขวางและเปoนระบบ (2.1)
เชื่ อ มโย งค วามรูY เ ดิ ม ของ
(2) มี ความตระหนั กรูE ในหลั ก การ และทฤษฎีใ น ผูYเรียนกับความรูYใหมT
องคQความรูEเกี่ยวกับวรรณคดีเอเชีย (2.2)
(2) กระตุYนใหYผูYเรียนเกิดการ

วิธีการประเมิน

สัปดาหQที่
ประเมิน

คNา
น้ำหนัก
ของการ
ประเมิน
ผล

1-15

30%

(4) ประเมินจากการสังเกตวิธีการ
แสวงหาความรูYและการนำความรูY
ไปใชY ข องผูYเรี ย นอใหY มี คุ ณ ธรรม
และจริยธรรม
(5) ประเมิ นจากการทำงานของ
ผูYเรียนวTา มีความซื่อสัตย8และการ
มี จิ ต สาธารณะ การชT ว ยเหลื อ
ผูYอื่น

(1) ตรวจประเมินจากแบบทดสอบ
และผลงานเขียนทัง้ หมด
(2) ประเมินจากการนำเสนอขYอมูล
ในรูปแบบการถามตอบ การ
อภิปราย ที่สะทYอนการวิเคราะห8
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ผลการเรียนรูEที่ตEองการพัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

(3) มี ค วามเขE า ใจเกี่ ย วกั บ ความกE า วหนE า ของ
ความรูEในดEานวรรณคดีเอเชีย (2.3)
(4) มีความตระหนักถึงงานวิจัยในปŽจจุบันที่เกี่ยวขYอง
กับการแกYปŽญหาและการตTอยอดองค8ความรูY (2.4)
(5) มีความรูE และเขEาใจวัฒนธรรมที่เกี่ยวขEองกับ
วรรณคดีเอเชีย ทั้งของตนเองและของประเทศใน
กลุNมอาเซียน และประเทศเจEาของภาษา (2.5)

เรี ย นรูY ขY อ มู ล เกี่ ย วกั บ งาน
วรรณคดีเอเชียโดยใชYวิธีการ
เรี ย นการสอนหลากหลาย
รูปแบบ ไดYแกT การถามตอบ
การอภิปรายประเด็นความรูY
แ บ บ อุ ป นั ย (Inductive
Method) และแบบนิ ร นั ย
(Deductive Method) โดย
เ นY น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห8
วิพ ากษ8 วิ จ ารณ8 ตี ค วามและ
สังเคราะห8ขYอมูล
(3) จัดการเรียนการสอนโดย
การเรียนรูYจากสื่อและ
สิ่งแวดลYอมจริง (Authentic
Materials
and
Environment)
เพื่อชี้
ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับขYอมูล
และความรูYที่ไดYรับจาก
วรรณคดีเอเชียซึ่งตTางจาก
วรรณคดีภาษาอังกฤษของ
เจYาของภาษา โดยเฉพาะ
ดYานแนวคิดเบื้องหลังและ
วัฒนธรรม รวมถึงการนำ
ขYอมูลและความรูYที่สะทYอน
จากวรรณคดีเอเชีย
ไป
ประยุกต8ใชYในชีวิตประจำวัน
ซึ่งแสดงถึงความกYาวหนYา
ขององค8ความรูฯY ดังกลTาว
(1) การมอบหมายงานใหYคิด
วิเคราะห8 แกYปŽญหา
(Problem-Based Learning)
โดยมอบหมายงานใหYวิเคราะห8
และสังเคราะห8ประเภทของ
วรรณคดีเอเชียและวัฒนธรรม
ที่เกี่ยวขYอง
(2) สTงเสริมใหYผูYเรียนนำความรูY

วิพากษ8วิจารณ8 การตีความ และ
การสังเคราะห8ขYอมูล ที่แสดงวTา
ผูYเรียนไดYเกิดการเรียนรูYเกี่ยวกับ
เนื้อหาของวรรณคดีเอเชียหรือไมT
(3) ประเมินพฤติกรรมการเรียนรูYที่
สะทYอนการแสดงความคิดเห็น
และความคิดริเริ่ม

ดEานทักษะทางปpญญา
(1) มีความสามารถประมวล และคEนหาขEอมูลเพื่อ
วิเคราะหQสาเหตุของปpญหา แกEไขปpญหา และเสนอ
แนวทางในการแกE ปp ญ หาไดE อ ยNางเหมาะสมจาก
แหลNงขEอมูลที่หลากหลายและใชEขEอมูลที่ไดEในการ
แกEไขปpญหาและงานอื่นๆดEวยตนเอง (3.1)
(2) มี ค วาม สามารถในการบู ร ณ าการทั กษะ
ภาษาอังกฤษ และความเขEาใจในเนื้อหาสาระทาง

(1) สังเกตพฤติกรรมการ
แกYปŽญหาในการเรียนการสอน
แบบเผชิญหนYา
2) ประเมินจากการแสดงออก
ทางพฤติกรรมการเรียนและการ
อภิปราย การถามตอบในชั้น
เรียน ที่ใชYภาษาอังกฤษเปpนหลัก
3) ประเมินจากแบบทดสอบและ

สัปดาหQที่
ประเมิน

คNา
น้ำหนัก
ของการ
ประเมิน
ผล

1-15

30%
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ผลการเรียนรูEที่ตEองการพัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

วิชาการและวิชาชีพที่เกี่ยวขEองกับ วรรณคดีเอเชีย
(3.2)
(3) มี ค วามสามารถในการประยุ ก ตQ ใ ชE ค วามรูE
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติไปใชEป ระโยชนQในการ
ปฏิบัติไดEอยNางเหมาะสม (3.3)
(4) มีการประยุกต8ใชYนวัตกรรมที่เกี่ยวขYองเพื่อพัฒนา
ทักษะการทำงาน และทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่ อ
การเรียนรูYอยTางตTอเนื่อง และแลกเปลี่ยนความรูYผูYอื่น
ไดY (3.4)
(5) มีการประยุกตQใชEความรูEที่เรียนมาเพื่อปรับตัว
เขEากับสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย (3.5)

ดYานทักษะภาษาอังกฤษมาใชY
คYนควYาหาความรูYที่เกี่ยวขYอง
กับวรรณคดีเอเชียดYวยตนเอง
โดยปฏิบัติการอTาน วิเคราะห8
สังเคราะห8และวิพากษ8วิจารณ8
พรYอมขอความคิดเห็นใน
ลักษณะการสะทYอนกลับจาก
ผูYสอนและผูYเรียนกลุTมอื่นๆ
โดยใชYภาษาอังกฤษ
(3) ใหYผูYเรียนนำเสนอความรูทY ี่
ไดYรับและวิธีการประยุกต8ใชY
ความรูYดังกลTาวในบริบทเฉพาะ
ของสังคมเอเชีย
(1) มอบหมายกิจกรรมกลุTม
ในการเรียนการสอนแบบ
เผชิญปŽญหา โดยใหYผูYเรียน
แบTงบทบาทหนYาที่ผูYนำและผูY
ตาม
(2) มอบหมายกิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบความ
รTวมมือ (Cooperative
Learning)
(3) มอบหมายงานทีต่ Yอง
ประยุกต8ใชYความรูYและทักษะ
ในการใชYเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมตTางๆ
(4) กระตุYนใหYมีการเปลี่ยน
หมุนเวียนบทบาทการทำงาน
รTวมกับผูYอื่น รับฟŽงขYอมูล
สะทYอนกลับจากเพื่อนๆและ
ผูYสอน กTอนนำขYอมูลไปคิด
ทบทวน เพื่อพัฒนาตนเอง
(5) มอบหมายใหYผูYเรียนมี
ทักษะการทำงานรTวมกันเปpน
กลุTมที่มีลักษณะตTางกัน โดย
ใหYนำแนวคิดเกี่ยวกับ

การตอบคำถามและการแสดง
ความคิดเห็น ในงานที่มอบหมาย
ทั้งในและนอกชั้นเรียน วTา
สามารถเชื่อมโยงความรูทY ี่ไดYกับ
การประยุกต8ใชYในชีวิตประจำวัน
โดยเฉพาะในบริบทเฉพาะของ
สังคมเอเชีย

ดEานทักษะความสัมพันธQระหวNางบุคคลและความ
รับผิดชอบที่ตEองพัฒนา (เนEนทุกขEอ)
(1) มีการใหEความชNวยเหลือในการแกEปpญหา และ
ทำงานรNวมกับผูEอื่นไดEอยNางสรEางสรรคQ (4.1)
(2) มี ก ารแสดงออกถึ งภาวะผูE น ำ และผูE ต ามไดE
อยNางเหมาะสม ตามสถานการณQ (4.2)
(3) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะหQและแกEปpญหา
โดยการใชE ค วามรูE ท างภาษาอัง กฤษ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมใหมNๆ (4.3)
(4) มีการแสดงความรับผิดชอบในการเรียนรูEอยNาง
ตNอเนื่องเพื่อการพัฒนาตนเองและอาชีพ (4.4)
(5) มี ความสามารถในการปรับ ตั ว เขE ากั บ สั ง คม
และวัฒนธรรมที่หลากหลาย (4.5)

(1) ประเมินจากพฤติกรรมการ
แสดงออกของผูYเรียน การมีสTวน
รTวมนการแกYปŽญหาตามบทบาทที่
เหมาะสม
(2) สังเกตจากพฤติกรรมที่
แสดงออกในการรTวมทำกิจกรรม
ตTาง ๆ ในกลุTม และการนำเสนอ
งานในชั้นเรียน
(3) ประเมินโดยพิจารณาจาก
คุณภาพของผลงานตTาง ๆ ที่มี
ความครบถYวน ชัดเจน และตรง
ประเด็น
(4) ประเมินจากผลงานโดย
อาจารย8 ผูYเรียนประเมินตนเอง
และการประเมินผลงานระหวTาง
ผูYเรียนดYวยกัน

สัปดาหQที่
ประเมิน

คNา
น้ำหนัก
ของการ
ประเมิน
ผล

1-15

10%
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ผลการเรียนรูEที่ตEองการพัฒนา

วิธีการสอน

วรรณคดีเอเชียที่อาจ
แตกตTางไปตามภูมิหลังทาง
วัฒนธรรม มาแบTงปŽนกัน
และ/หรือไดYรับการกระตุYน
จากผูYสอน และวางแผน
ปรับตัวเขYาหาสังคมที่มี
แนวคิดทางวัฒนธรรมที่
แตกตTางดังกลTาว ดYวยการ
อภิปรายโดยใชYบทบาทสมมุติ
ดEานทักษะการวิเคราะหQเชิงตัว
(1) มอบหมายงานสืบคYน
เลข การสื่อสาร และการใชE
คYนควYาขYอมูลที่เกี่ยวขYองกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วรรณคดีเอเชีย ดYวย
(1)สามารถศึกษาและทำความเขEาใจ
เทคโนโลยี จากแหลTงการ
ประเด็นปpญหา (5.1)
เรียนรูY ตามรายละเอียดที่
(2) สามารถเลือกและประยุกต8ใชY
ไดYรับมอบหมาย
เทคนิคทางคณิตศาสตร8 ขYอมูลสถิติที่เกี่ยวขYองกับการ (2) มอบหมายใหYผูYเรียน
ใชYภาษาในการศึกษาคYนควYา (5.2)
นำเสนอขYอมูลที่คYนควYามา
(3) สามารถใชEเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคEน รวบรวม
ดYวยสื่อและเทคโนโลยีเพื่อ
และนำเสนอขEอมูล (5.3)
การสื่อสารไดYอยTางถูกตYอง
(4) สามารถสื่อสารโดยใชEภาษา
และมีประสิทธิภาพ
อังกฤษ และภาษาไทยทั้งในการพูดและเขียนไดE
(3) มอบหมายผูYเรียนใหYใชY
อยNางมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับ
ภาษาอังกฤษในการ
กลุNมบุคคล (5.4)
นำเสนอขYอมูลงานดYาน
วรรณคดีเอเชียทั้งในการพูด
และเขียนไดYอยTางมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม

วิธีการประเมิน

สัปดาหQที่
ประเมิน

คNา
น้ำหนัก
ของการ
ประเมิน
ผล

(1) ประเมินจากแผนปฏิบัติงาน
และแผนของโครงงานที่นำเสนอ
(2) ประเมินการนำเสนอผลงาน
โดยการใชYสื่อเทคโนโลยี
(3) ประเมินจากการนำเสนอ
ผลงานในชั้นเรียน ผลงานที่เรียบ
เรียงนำเสนอเปpนภาษาเขียนและ
ภาษาพูด การใชYภาษาที่ถูกตYอง
และเหมาะสม และโครงงาน ตาม
เกณฑ8

1-15

20%

หมายเหตุ ผลการเรียนรูตE ัวเขEม = ความรับผิดชอบหลัก ผลการเรียนรูYตัวธรรมดา = ความรับผิดชอบรอง
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1. แผนการสอน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

สัปดาหQที่
(ชม.)

หัวขEอ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใชE

การวัดและประเมินผล
(สัดสNวนการประเมิน)

ผูEสอน

1-2
(6 ชม.)

Course Orientation
Chapter 1: Introduction
to Asian Literature
1.1 Definitions of Asian
Literature
1.2 Samples of Asian
Literature

กิจกรรมการเรียนการสอน:
1. แนะนำรายละเอียดของวิชา
2. อภิปรายพรYอมการนำเสนอตัวอยTางของ
Asian Literature
3. สรุปประเด็นเนื้อหาทั้งหมดโดยใชYกิจกรรม
กลุTม
4. กระตุYนใหYผูYเรียนวิเคราะห8ตัวอยTางของ
Asian Literature
5. เฉลยแบบฝ‰กหัด ซักถาม แสดงความคิดเห็น

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

1. การเขYาและมีสTวนรTวม
ในชั้นเรียน (10%)
2. ความรับผิดชอบ

ผศ.ดร. นวรัตน8
เตชะโชควิวฒ
ั น8

3-4
(6 ชม.)

5-6
(6 ชม.)

Chapter 2: Asian Poetry
2.1 Samples of Asian
Poetry
2.2 Discussion on
Relevant Issues

Chapter 3: Asian
Folktales
3.1 Samples of Asian
Folktales
3.2 Discussion on
Relevant Issues

กิจกรรม/ใบงาน:
- มคอ.3 (PDF)
- Handout 1: Introduction to Asian
Literature
กิจกรรมการเรียนการสอน:
1. อภิปรายพรYอมการนำเสนอตัวอยTางของ
Asian Poetry
2. มอบหมายกิจกรรมกลุTมใหYผูYเรียนระดม
สมอง วิเคราะห8ตัวอยTางของ Asian Poetry
ที่จัดหาใหY
4. กระตุYนใหYผูYเรียนวิเคราะห8ตัวอยTางของ
Asian Literature
5. เฉลยแบบฝ‰กหัด ซักถาม แสดงความคิดเห็น
กิจกรรม/ใบงาน:
- Handout 2: Asian Poetry
- Group work with Assignment
กิจกรรมการเรียนการสอน:
1. อภิปรายพรYอมการนำเสนอตัวอยTางของ
Asian Folktales
2. มอบหมายกิจกรรมกลุTมใหYผูYเรียนระดม
สมอง วิเคราะห8ตัวอยTางของ Asian
Folktales ที่จัดหาใหY
3. กระตุYนใหYผูYเรียนวิเคราะห8ตัวอยTางของ
Asian Folktales
4. เฉลยแบบฝ‰กหัด ซักถาม แสดงความคิดเห็น

ตTอการเรียนและงานที่
ไดYมอบหมาย (10%)
3. การตอบคำถามและ
สังเกตผูYเรียนระหวTาง
สอนและทำกิจกรรม
(10%)
4. ความถูกตYองในการทำ
แบบฝ‰กหัด (70%)

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

1. การเขYาและมีสTวนรTวม
ในชั้นเรียน (10%)
2. ความรับผิดชอบ

ผศ.ดร. นวรัตน8
เตชะโชควิวฒ
ั น8

ตTอการเรียนและงานที่
ไดYมอบหมาย (10%)
3. การตอบคำถามและ
สังเกตผูYเรียนระหวTาง
สอนและทำกิจกรรม
(10%)
4. ความถูกตYองในการทำ
แบบฝ‰กหัด (70%)

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

1. การเขYาและมีสTวนรTวม
ในชั้นเรียน (10%)
2. ความรับผิดชอบ
ตTอการเรียนและงานที่

ผศ.ดร. นวรัตน8
เตชะโชควิวฒ
ั น8

ไดYมอบหมาย (10%)
3. การตอบคำถามและ
สังเกตผูYเรียนระหวTาง
สอนและทำกิจกรรม
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สัปดาหQที่
(ชม.)

7-8
(6 ชม.)

9-12
(12 ชม.)

13
(3 ชม.)

หัวขEอ/รายละเอียด

Chapter 4: Asian Short
Stories
4.1 Samples of Asian
Short Stories
4.2 Discussion on
Relevant Issues

Chapter 5: Asian Novels
5.1 Samples of Asian
Novels
5.2 Discussion on
Relevant Issues

Chapter 6: Asian
Children’s Literature
6.1 Samples of Asian
Children’s Literature
6.2 Discussion on
Relevant Issues

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
กิจกรรม/ใบงาน:
- Handout 3: Asian Folktales
- Pair work with oral presentation
- Individual work with written
assignment
กิจกรรมการเรียนการสอน:
1. อภิปรายพรYอมการนำเสนอตัวอยTางของ
Asian Short Stories
2. มอบหมายกิจกรรมกลุTมใหYผูYเรียนระดม
สมอง วิเคราะห8ตัวอยTางของ Asian Short
Stories ที่จัดหาใหY
3. กระตุYนใหYผูYเรียนวิเคราะห8ตัวอยTางของ
Asian Short Stories
4. เฉลยแบบฝ‰กหัด ซักถาม แสดงความคิดเห็น
กิจกรรม/ใบงาน:
- Handout 4: Asian Short Stories
- Individual work with oral presentation
กิจกรรมการเรียนการสอน:
1. อภิปรายพรYอมการนำเสนอตัวอยTางของ
Asian Novels
2. มอบหมายกิจกรรมกลุTมใหYผูYเรียนระดม
สมอง วิเคราะห8ตัวอยTางของ Asian
Folktales ที่จัดหาใหY
3. กระตุYนใหYผูYเรียนวิเคราะห8ตัวอยTางของ
Asian Folktales
4. เฉลยแบบฝ‰กหัด ซักถาม แสดงความคิดเห็น
กิจกรรม/ใบงาน:
- Handout 5: Asian Novels
- Group work and pair work with oral
presentations
- Individual written assignments
กิจกรรมการเรียนการสอน:
1. อภิปรายพรYอมการนำเสนอตัวอยTางของ
Asian Children’s Literature
2. มอบหมายกิจกรรมกลุTมใหYผูYเรียนระดม
สมอง วิเคราะห8ตัวอยTางของ Asian
Children’s Literature ที่จัดหาใหY
3. กระตุYนใหYผูYเรียนวิเคราะห8ตัวอยTางของ

สื่อที่ใชE

การวัดและประเมินผล
(สัดสNวนการประเมิน)

ผูEสอน

(10%)
4. ความถูกตYองในการทำ
แบบฝ‰กหัด (70%)
1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
2. Microsoft Office
Word
3. Microsoft
PowerPoint
4. visualizer

1. การเขYาและมีสTวนรTวม
ในชั้นเรียน (10%)
2. ความรับผิดชอบ
ตTอการเรียนและงานที่

ผศ.ดร. นวรัตน8
เตชะโชควิวฒ
ั น8

ไดYมอบหมาย (10%)
3. การตอบคำถามและ
สังเกตผูYเรียนระหวTาง
สอนและทำกิจกรรม
(10%)
4. ความถูกตYองในการทำ
แบบฝ‰กหัด (70%)

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

1. การเขYาและมีสTวนรTวม
ในชั้นเรียน (10%)

ผศ.ดร. นวรัตน8
เตชะโชควิวฒ
ั น8

2. ความรับผิดชอบ
ตTอการเรียนและงานที่
ไดYมอบหมาย (10%)
3. การตอบคำถามและ
สังเกตผูYเรียนระหวTาง
สอนและทำกิจกรรม
(10%)
4. ความถูกตYองในการทำ
แบบฝ‰กหัด (70%)

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

1. การเขYาและมีสTวนรTวม
ในชั้นเรียน (10%)

ผศ.ดร. นวรัตน8
เตชะโชควิวฒ
ั น8

2. ความรับผิดชอบ
ตTอการเรียนและงานที่
ไดYมอบหมาย (10%)
3. การตอบคำถามและ
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สัปดาหQที่
(ชม.)

14
(3 ชม.)

15
(3 ชม.)

16
(3 ชม.)

หัวขEอ/รายละเอียด

Chapter 7: Asian Essays
7.1 Samples of Asian
Essays
7.2 Discussion on
Relevant Issues

Chapter 8: Issues
Related to Asian
Literature
8.1 Information and
Concepts
8.2 Additional Values
8.3 Different Features
from Native EnglishLanguage Literature

Off-scheduled Final
Examination

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
Asian Children’s Literature
4. เฉลยแบบฝ‰กหัด ซักถาม แสดงความคิดเห็น
กิจกรรม/ใบงาน:
- Handout 6: Asian Children’s Literature
- Pair work with oral presentation
- Individual work with written
assignment
กิจกรรมการเรียนการสอน:
1. อภิปรายพรYอมการนำเสนอตัวอยTางของ
Asian Essays
2. มอบหมายกิจกรรมกลุTมใหYผูYเรียนระดม
สมอง วิเคราะห8ตัวอยTางของ Asian Essays
ที่จัดหาใหY
3. กระตุYนใหYผูYเรียนวิเคราะห8ตัวอยTางของ
Asian Essays
4. เฉลยแบบฝ‰กหัด ซักถาม แสดงความคิดเห็น
กิจกรรม/ใบงาน:
- Handout 7: Asian Essays
- Pair work with oral presentation
- Individual work with written
assignment
กิจกรรมการเรียนการสอน:
1. อภิปรายประเด็นตTางๆ ที่เกี่ยวขYองกับ
Asian Literature
2. มอบหมายกิจกรรมกลุTมใหYผูYเรียนระดม
สมอง รวบรวมองค8ความรูทY ี่เกี่ยวขYองกับ
Asian Literature
3. กระตุYนใหYผูYเรียนนำเสนอประเด็นที่เกี่ยวขYอง
กับ Asian Literature
4. เฉลยแบบฝ‰กหัด ซักถาม แสดงความคิดเห็น
กิจกรรม/ใบงาน:
- Handout 8: Issues Related to Asian
Literature
- Pair work with oral presentation
- Individual work with written
assignment
Off-scheduled Final Examination

สื่อที่ใชE

การวัดและประเมินผล
(สัดสNวนการประเมิน)

ผูEสอน

สังเกตผูYเรียนระหวTาง
สอนและทำกิจกรรม
(10%)
4. ความถูกตYองในการทำ
แบบฝ‰กหัด (70%)
1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
2. Microsoft Office
Word
3. Microsoft
PowerPoint
4. visualizer

1. การเขYาและมีสTวนรTวม
ในชั้นเรียน (10%)
2. ความรับผิดชอบ
ตTอการเรียนและงานที่

ผศ.ดร. นวรัตน8
เตชะโชควิวฒ
ั น8

ไดYมอบหมาย (10%)
3. การตอบคำถามและ
สังเกตผูYเรียนระหวTาง
สอนและทำกิจกรรม
(10%)
4. ความถูกตYองในการทำ
แบบฝ‰กหัด (70%)

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

1. การเขYาและมีสTวนรTวม
ในชั้นเรียน (10%)
2. ความรับผิดชอบ
ตTอการเรียนและงานที่

ผศ.ดร. นวรัตน8
เตชะโชควิวฒ
ั น8

ไดYมอบหมาย (10%)
3. การตอบคำถามและ
สังเกตผูYเรียนระหวTาง
สอนและทำกิจกรรม
(10%)
4. ความถูกตYองในการทำ
แบบฝ‰กหัด (70%)

1. แบบทดสอบปลาย
ภาค

1. ความถูกตYองในการทำ
แบบฝ‰กหัด (100%)

ผศ.ดร. นวรัตน8
เตชะโชควิวฒ
ั น8
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรูE
หัวขEอ
1.การเขYาชั้นเรียน
และการตรงตTอ
เวลา
2. การมีสTวนรTวม
ในชั้นเรียน

3.การทดสอบ
ยTอย

4. การทำงานที่
มอบหมายนอก
ชั้นเรียน

5. การทำ
โครงงาน

6. การสอบปาก
เปลTาเกี่ยวกับ
โครงงาน

ผลการ
เรียนรูE
ขYอ 1: 1.1, 1.2 &
1.4

ขYอ 1: 1.1, 1.2 &
1.4
ขYอ 2: 2.1, 2.3 &
2.4
ขYอ 3: 3.1 & 3.2
ขYอ 4: 4.1, 4.2 &
4.3
ขYอ 5: 5.1, 5.2,
5.3 & 5.4
ขYอ 6: 6.1 & 6.2
ขYอ 2: 2.1, 2.3 &
2.4
ขYอ 3: 3.1 & 3.2
ขYอ 5: 5.1, 5.2,
5.3 & 5.4
ขYอ 1: 1.1, 1.2 &
1.4
ขYอ 2: 2.1, 2.3 &
2.4
ขYอ 3: 3.1 & 3.2
ขYอ 4: 4.1, 4.2 &
4.3
ขYอ 5: 5.1, 5.2,
5.3 & 5.4
ขYอ 6: 6.3
ขYอ 2: 2.1, 2.3 &
2.4
ขYอ 3: 3.1
ขYอ 5: 5.1, 5.2,
5.3 & 5.4
ขYอ 1: 1.1, 1.2 &
1.4
ขYอ 2: 2.1, 2.3 &
2.4
ขYอ 3: 3.1 & 3.2
ขYอ 5: 5.1, 5.2,
5.3 & 5.4
ขYอ 6: 6.3

วิธีการประเมิน

สัปดาหQที่
ประเมิน
1-15

สัดสNวนของการ
ประเมินผล
10%

1-15

10%

5, 7, 10, 13

25%

1-15

10%

- คุณภาพของงาน และการนำเสนอ
- ความรับผิดชอบในการทำงาน
- การสTงงานตรงเวลา
- ความคิดเห็นและการประเมินจากผูYสอน

16

10%

- คุณภาพของงาน และการนำเสนอ
- ความรับผิดชอบในการทำงาน
- การสTงงานตรงเวลา
- ความคิดเห็นและการประเมินจากผูYสอน

16

10%

1) ประเมินจากการตรงตTอเวลาในการเขYาชั้นเรียน
และการสTงงานตรงตามเวลาที่กำหนด
2) ประเมินจากความรับผิดชอบในการทำงานที่ไดYรบั
มอบหมาย
- ประเมินจากการสังเกตการแสดงความคิดเห็นในชั้น
เรียน
- สังเกตจากการอภิปราย และการแสดงความคิดเห็น
ในชั้นเรียนและการทำงานกลุTมโดยเฉพาะการนำเสนอ
ความคิดเห็นแยYง และการรับฟŽง การยอมรับความ
คิดเห็นของผูYอื่น
- ประเมินจากความถูกตYองของขYอมูล
- ประเมินจากผลงานที่ไมTมีการคัดลอก มีคุณภาพ
และเรียบรYอย
- ประเมินจากความถูกตYองของขYอมูล
- ประเมินจากผลงานที่ไมTมีการคัดลอก มีคุณภาพ
และเรียบรYอย

- ประเมินจากความถูกตYองของขYอมูล
- ประเมิ นจากผลงานที่ ไมTมี ก ารคั ด ลอก มีคุ ณ ภาพ
และเรียบรYอย
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หัวขEอ
7. สอบปลายภาค

ผลการ
เรียนรูE
ขYอ 2: 2.1, 2.3 &
2.4
ขYอ 3: 3.1 & 3.2

วิธีการประเมิน
- แบบทดสอบปลายภาค

3. การประเมินผลการศึกษา
เกณฑ8การใหYคะแนน
เกณฑQการใหEคะแนน
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-49
เพิกถอนรายวิชา
สTงงานไมTครบ

สัปดาหQที่
ประเมิน
16

สัดสNวนของการ
ประเมินผล
25%

เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
W
I

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตำราหลัก
เอกสารประกอบการเรียน:
Techachokwiwat, N. (2019). Asian Literature VS Analysis and Relevant
Concepts. Bangkok : Suan Dusit Rajabhat University Book Centre.
2. เอกสารและขEอมูลสำคัญ
(N.a.) (n.d.). Urashima Taro [online]. Retrieved from https://www.funjapan.jp/th/articles/5848.
Barang, M. (2000). Time. Nakhon Ratchasima: Howling Books.
Buck, P.S. (1931). The Good Earth [online]. Retrieved from
https://epdf.pub/pearl-bucks-the-good-earth.html.
Sumalee (Translated). (2557). Kaew the Naughty. Bangkok: Nanmeebooks.
12

มคอ. &

Tan, A. (1989). The Joy Luck Club [online]. Retrieved from
https://www.academia.edu/35348062/The_Joy_Luck_Club_and_Amy_Tan.
3. เอกสารและขEอมูลแนะนำ
-

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธQการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยผูEเรียน
ประเมินโดยผูYเรียนดYวยแบบประเมินผล
2. กลยุทธQการประเมินการสอน
สอบถามจากผูYเรียน
3. การปรับปรุงการสอน
ทบทวนเนื้อหาและวิธีการสอน โดยพิจารณาจากมคอ. 5 ในปfการศึกษา/ภาคการศึกษากTอนหนYานี้
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์ องผูEเรียนในรายวิชา
สังเกตพฤติกรรมและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนและการทำงานที่มอบหมายตTาง ๆ เชTน
- การอภิปรายในชั้นเรียน (Discussions)
ประเมินจากผลสอบ
- แบบทดสอบยTอย (Quizzes)
- การสอบปลายภาค (Final Exam)
5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ผูYสอนทบทวนและวิพากษ8เนื้อหาและวิธีการสอนภายหลังและเขียนขYอเสนอแนะ
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