รายละเอียดของรายวิชา
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ในมหาวิทยาลัย/คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ภาษาไทย

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา
1541214
ชื่อรายวิชา
วรรณคดีศึกษา
2. จานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
วิชาเฉพาะ
4. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ สู อน
อ.ศุภศิริ บุญประเวศ
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2556 ชั้นปี ที่ 1
6. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
7. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
8. สถานทีเ่ รียน
ห้อง
9. วันทีจ่ ัดทาหรือปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่ าสุ ด
30 สิ งหาคม 2556
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1) ได้ความรู้ ความคิดจากการเรี ยนรู้จากการศึกษาวรรณคดี
1.2) เกิดความคิดสร้างสรรค์จากการอ่านและอภิปรายงานด้านวรรณคดี
1.3) ได้นาทักษะการอ่านและอภิปรายงานด้านวรรณคดี ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวติ ประจาวัน
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
2.1 เพื่อพัฒนาความสามารถ ทักษะการปฏิบตั ิ การใช้ IT ที่ได้รับจากการเรี ยน ดังนี้
1) มีทกั ษะในการอภิปรายงานด้านวรรณคดี และสามารถใช้ทกั ษะดังกล่าวใน
ชีวติ ประจาวันได้
2) มีความสามารถในอ่านและอภิปรายงานด้านวรรณคดี ได้อย่างเหมาะสม
2.2 เพื่อพัฒนาทัศนคติ คุณธรรม จริ ยธรรม ที่ได้รับจากการเรี ยน ดังนี้
1) ฝึ กมารยาทในการฟัง พูด และอ่านอย่างเหมาะสม
2) เคารพความคิดเห็นของผูอ้ ื่น และนามาปรับใช้ให้เหมาะสม
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาวิวฒั นาการของวรรณคดีไทยสมัยต่างๆในด้านรู ปแบบคาประพันธ์ เนื้ อหา แนวคิด
ในวรรณคดี ที่ สัมพันธ์ กบั ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ ไทย วิเคราะห์ คุณค่าที่ ได้รับจากวรรณคดี ไทยที่ มี
อิทธิพลในปัจจุบนั
2. จานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึ ก
สอนเสริ ม
48

-

ปฏิบตั ิ/งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
-

การศึกษาด้วยตนเอง
60

3. จานวนชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ ที่อาจารย์ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
จานวนเวลาให้คาปรึ กษาที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่สอน 6 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต่ ้ องพัฒนา
1.1.1 มีจริ ยธรรมในการศึกษาค้นคว้าข้อมูล และอภิปรายวรรณคดี
1.1.2 มีวนิ ยั ต่อการเรี ยน ส่ งมอบงานที่มอบหมายตามเวลาที่กาหนด
1.1.3 รับฟังการแสดงความคิดเห็นของเพื่อนในชั้นเรี ยน ทั้งในกลุ่มและนอกกลุ่ม
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษามีการตั้งคาถามหรื อตอบคาถาม หรื อแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง
กับคุณธรรม จริ ยธรรมในการศึกษาค้นคว้าข้อมูล และอภิปรายวรรณคดี
1.2.2 อาจารย์ปฏิบตั ิตนเป็ นตัวอย่าง ให้ความสาคัญต่อมารยาทในการอภิปรายวรรณคดีเรื่ องต่างๆ
การมีวนิ ยั เรื่ องเวลา การเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาแสดงความคิดเห็นและรับฟั งความคิดเห็นของนักศึกษา
เป็ นต้น
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1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินผลจากพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรี ยนและการทากิจกรรมในโอกาสที่หลักสู ตร/
คณะ/มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านคุณธรรมและจริ ยธรรม
1.3.2 ประเมินผลจากผลงานการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับวรรณคดีไทยสมัยต่างๆ
1.3.3 ประเมินความมีวนิ ยั ต่อการเรี ยนจากการตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรี ยนและการส่ งรายงาน
1.3.4 ประเมินการรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น โดยนักศึกษาที่ร่วมชั้นในรายวิชา
1.3.5 ประเมินโดยให้นกั ศึกษาประเมินตนเอง
2. ความรู้
2.1 ความรู้ ทตี่ ้ องได้ รับ
2.1.1 มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ทกั ษะการอ่านและอภิปรายวรรณคดี
2.1.2 มีความรู้ดา้ นวรรณคดีไทยสมัยต่างๆ
2.2 วิธีการสอน
ใช้วธิ ี การสอนโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ได้แก่ วิธีการสอนแบบบรรยาย โดยเน้นให้นกั ศึกษา
หาทางค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม วิธีการสอนแบบร่ วมมือ วิธีการสอนแบบกระบวนการกลุ่ม การศึกษาด้วย
ตนเองและการค้นคว้าทางอินเตอร์ เน็ต
2.3 วิธีการประเมินผล
1) งานเดี่ยว
- แบบฝึ กหัดวรรณคดีไทย
- รายงานวรรณคดีไทย

30%
10%

2)งานกลุ่ม
-การทารายงาน “วรรณคดีพ้ืนบ้านไทย” 20%
จากการเข้าร่ วมโครงการ “ตามรอยวรรณคดีไทย ตอน...วรรณคดีพ้นื บ้าน”
-การจัดโครงการ “เรี ยนรู้วรรณคดีไทย ตามรอยวรรณคดีพ้นื บ้าน” 10%
3)สอบปลายภาค

30%
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3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ตอ้ งพัฒนา
3.1.1 มีความรู้ความเข้าใจวรรณคดีไทยสมัยต่างๆ
3.1.2 มีทกั ษะการใช้ภาษา และสามารถใช้ สื่ อเทคโนโลยี นาเสนอผลงานได้อย่างน่าสนใจ
3.1.3 สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูเ้ รี ยน ผูส้ อนได้
3.1.4 สามารถประยุกต์การเรี ยนกับการทางานให้เป็ นประโยชน์แก่ตนเองและหมู่คณะได้
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 วิธีการสอนที่เน้นให้นกั ศึกษาได้ปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง เช่น การอภิปรายวรรณคดีไทยสมัยต่างๆ
การวิเคราะห์ วิจารณ์วรรณคดีไทยสมัยต่างๆ เป็ นต้น
3.2.2 ฝึ กด้วยการให้ตอบปั ญหาในชั้นเรี ยน การแสดงความคิดเห็น และการระดมสมองจาก
ประเด็นศึกษาที่กาหนด
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินจากการตอบปั ญหาและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรี ยน ทั้งรายบุคคลและกลุ่ม
3.3.2 แบบฝึ กหัด
3.3.3 การสอบปลายภาค
4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ ้ องพัฒนา
4.1.1 มีความรับผิดชอบในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
4.1.2 สามารถปรับตัวในการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
4.1.3 วางตัวและร่ วมแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 จัดกิจกรรมในชั้นเรี ยนที่เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษามีปฏิสัมพันธ์กบั นักศึกษาคนอื่นในชั้นเรี ยน
4.2.2 มอบหมายงานกลุ่มและมีการเปลี่ยนกลุ่มทางานตามกิจกรรมที่มอบหมาย เพื่อให้นกั ศึกษา
ทางานได้กบั ผูอ้ ื่น โดยไม่ยดึ ติดกับเฉพาะเพื่อนที่ใกล้ชิด
4.2.3 กาหนดความรับผิดชอบของนักศึกษาแต่ละคนในการทางานกลุ่ม อย่างชัดเจน
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินการมีส่วนร่ วมในชั้นเรี ยน
4.3.2 ประเมินจากการทาแบบฝึ กหัด
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4.3.2 ประเมินความรับผิดชอบและการทารายงาน จากรายงานกลุ่มและรายงานเดี่ยว
4.4.3 ประเมินโดยให้นกั ศึกษาประเมินสมาชิกในกลุ่ม ทั้งด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และด้านความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้ องพัฒนา
5.1.1 สามารถใช้ Power point และสื่ อมัลติมีเดีย ในการนาเสนองานที่ได้รับมอบหมาย
5.1.2 สามารถคัดเลือกข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่ อถือ
5.1.3 สามารถค้นคว้าหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
5.1.4 สามารถนาทักษะการคิดวิเคราะห์มาใช้ในการนาเสนอด้วยการเขียนและการพูดได้อย่าง
เหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 ใช้ PowerPoint และสื่ อมัลติมีเดียที่ชดั เจน น่าสนใจ ง่ายต่อการทาความเข้าใจมา
ประกอบการสอนในชั้นเรี ยน
5.2.2 แนะนาเทคนิคการสื บค้นข้อมูล แหล่งข้อมูลและวิธีการเลือกข้อมูลที่น่าเชื่ อถือ
5.2.3 มอบหมายงานที่ตอ้ งมีการสื บค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2.4 มอบหมายงานที่ตอ้ งมีการนาเสนอทั้งในรู ปเอกสารและวาจาประกอบสื่ อเทคโนโลยี
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินทักษะการใช้ภาษาจากรายงานและการนาเสนอหน้าชั้นเรี ยน
5.3.2 ประเมินทักษะการใช้สื่อจากการรายงานหน้าชั้นเรี ยน
5.3.3 ประเมินรายงานการสื บค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
เนือ้ หา
กิจกรรม
ที่
การเรียนการสอน
1
ปฐมนิเทศ อธิบายหลักสูตรและ -ผูส้ อนอธิบายกระบวนการสอน
วิธีการเรี ยน การมอบหมายงาน และเนื้อหาหลักสูตร เกณฑ์การ
และการให้เกรด
ประเมินผล
-ผูส้ อนให้นกั ศึกษาทุกคนทา
แบบทดสอบก่อนเรี ยนเรื่ อง
“วรรณคดีศึกษา”
2

3

วรรณคดีไทย
-ความหมายของวรรณคดี
-ความสาคัญของวรรณคดี
-ประโยชน์ของวรรณคดี
-ภาพสะท้อนจากวรรณคดี
วรรณคดีไทยสมัยสุโขทัย

4

วรรณคดีไทยสมัยอยุธยา
ตอนต้น

5

วรรณคดีไทยสมัยอยุธยา
ตอนกลาง

-ผูส้ อนอธิบายเนื้อหาของ
วรรณคดี
-ผูส้ อนและนักศึกษาร่ วมกัน
อภิปรายถึงประโยชน์ของ
วรรณคดี
-ผูส้ อนอธิบายเนื้อหาของ
วรรณคดีไทยสมัยสุโขทัย
-นักศึกษาทาแบบฝึ กหัด
“วรรณคดีไทยสมัยสุโขทัย”

สื่อการสอน
1. power point
ประกอบการบรรยาย
2. เอกสารประกอบการ
เรี ยน
3.แบบทดสอบก่อนเรี ยน
เรื่ อง “วรรณคดีศึกษา”
1. power point
ประกอบการบรรยาย
2. เอกสารประกอบการ
เรี ยน

1. power point
ประกอบการบรรยาย
2. เอกสารประกอบการ
เรี ยน
3.แบบฝึ กหัด“วรรณคดี
ไทยสมัยสุโขทัย”
-ผูส้ อนอธิบายเนื้อหาของ
1. power point
วรรณคดีไทยสมัยอยุธยาตอนต้น ประกอบการบรรยาย
-นักศึกษาทาแบบฝึ กหัด
2. เอกสารประกอบการ
“วรรณคดีไทยสมัยอยุธยา
เรี ยน
ตอนต้น”
3.แบบฝึ กหัด“วรรณคดี
ไทยสมัยอยุธยาตอนต้น”
-ผูส้ อนอธิบายเนื้อหาของ
1. power point
วรรณคดีไทยสมัยอยุธยา
ประกอบการบรรยาย
ตอนกลาง
2. เอกสารประกอบการ
-นักศึกษาทาแบบฝึ กหัด
เรี ยน
“วรรณคดีไทยสมัยอยุธยา
3.แบบฝึ กหัด“วรรณคดี
ตอนกลาง”
ไทยสมัยอยุธยาตอนกลาง”

การวัดผล
หมายเหตุ
ประเมินผล
1.ประเมินผลการ
ทาแบบทดสอบ
ก่อนเรี ยน เรื่ อง
“วรรณคดีศึกษา”

1.การสังเกตจาก
การอภิปรายและ
การแสดงความ
คิดเห็น
1.การสังเกตจาก
การอภิปรายและ
การแสดงความ
คิดเห็น

1.การสังเกตจาก
การอภิปรายและ
การแสดงความ
คิดเห็น
2.ตรวจจากการ
ทาแบบฝึ กหัด
1.การสังเกตจาก
การอภิปรายและ
การแสดงความ
คิดเห็น
2.ตรวจจากการ
ทาแบบฝึ กหัด
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สัปดาห์
เนือ้ หา
ที่
6
วรรณคดีไทยสมัยอยุธยาตอน
ปลาย

7

8

9

10

กิจกรรม
การเรียนการสอน
-ผูส้ อนอธิบายเนื้อหาของ
วรรณคดีไทยสมัยอยุธยาตอน
ปลาย
-นักศึกษาทาแบบฝึ กหัด
“วรรณคดีไทยสมัยอยุธยาตอน
ปลาย”

สื่อการสอน

1. power point
ประกอบการบรรยาย
2. เอกสารประกอบการ
เรี ยน
3.แบบฝึ กหัด“วรรณคดี
ไทยสมัยอยุธยาตอน
ปลาย”
วรรณคดีไทยสมัยกรุ งธนบุรี
-ผูส้ อนอธิบายเนื้อหาของ
1. power point
วรรณคดีไทยสมัยกรุ งธนบุรี
ประกอบการบรรยาย
-นักศึกษาทาแบบฝึ กหัด
2. เอกสารประกอบการ
“วรรณคดีไทยสมัยกรุ งธนบุรี” เรี ยน
3.แบบฝึ กหัด“วรรณคดี
ไทยสมัยกรุ งธนบุรี”
วรรณคดีไทยสมัยรัตนโกสิ นทร์ -ผูส้ อนอธิบายเนื้อหาของ
1. power point
ตอนต้น(รัชกาลที่1-3)
วรรณคดีไทยสมัยรัตนโกสิ นทร์ ประกอบการบรรยาย
ตอนต้น(รัชกาลที่1-3)
2. เอกสารประกอบการ
-นักศึกษาทาแบบฝึ กหัด
เรี ยน
“วรรณคดีไทยสมัย
3.แบบฝึ กหัดวรรณคดีไทย
รัตนโกสิ นทร์ตอนต้น(รัชกาลที่ สมัยรัตนโกสิ นทร์ตอนต้น
1-3)”
(รัชกาลที่1-3)
วรรณคดีไทยสมัยรัตนโกสิ นทร์ -ผูส้ อนอธิบายเนื้อหาของ
1. power point
ตอนกลาง (รัชกาลที่ 4-5)
วรรณคดีไทยสมัยรัตนโกสิ นทร์ ประกอบการบรรยาย
ตอนกลาง (รัชกาลที่ 4-5)
2. เอกสารประกอบการ
-นักศึกษาทาแบบฝึ กหัด
เรี ยน
“วรรณคดีไทยสมัย
3.แบบฝึ กหัดวรรณคดีไทย
รัตนโกสิ นทร์ตอนกลาง (รัชกาล สมัยรัตนโกสิ นทร์
ที่ 4-5)”
ตอนกลาง (รัชกาลที่ 4-5)
วรรณคดีไทยสมัยรัตนโกสิ นทร์ -ผูส้ อนอธิบายเนื้อหาของ
1. power point
ตอนปลาย (รัชกาลที่ 6-9)
วรรณคดีไทยสมัยรัตนโกสิ นทร์ ประกอบการบรรยาย
2. เอกสารประกอบการเรี ยน
ตอนปลาย (รัชกาลที่ 6-9)
3.แบบฝึ กหัดวรรณคดีไทย
-นักศึกษาทาแบบฝึ กหัด
สมัยรัตนโกสิ นทร์ตอน
“วรรณคดีไทยสมัย
ปลาย
รัตนโกสิ นทร์ตอนปลาย”

การวัดผล
หมายเหตุ
ประเมินผล
1.การสังเกตจาก
การอภิปรายและ
การแสดงความ
คิดเห็น
2.ตรวจจากการ
ทาแบบฝึ กหัด
1.การสังเกตจาก
การอภิปรายและ
การแสดงความ
คิดเห็น
2.ตรวจจากการ
ทาแบบฝึ กหัด
1.การสังเกตจาก
การอภิปรายและ
การแสดงความ
คิดเห็น
2.ตรวจจากการ
ทาแบบฝึ กหัด
1.การสังเกตจาก
การอภิปรายและ
การแสดงความ
คิดเห็น
2.ตรวจจากการ
ทาแบบฝึ กหัด
1.การสังเกตจาก
การอภิปรายและ
การแสดงความ
คิดเห็น
2.ตรวจจากการ
ทาแบบฝึ กหัด
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สัปดาห์
เนือ้ หา
ที่
11
นักศึกษาดูงานตามโครงการ
“ตามรอยวรรณคดีไทย ตอน...
วรรณคดีพ้นื บ้าน”
12

13

14

การนาเสนอรายงาน “เรี ยนรู ้
วรรณคดีไทย ตามรอยวรรณคดี
พื้นบ้าน”
การจัดโครงการ “เรี ยนรู ้
วรรณคดีไทย ตามรอยวรรณคดี
พื้นบ้าน”
วรรณคดีไทยกับสังคมไทย

กิจกรรม
การเรียนการสอน
นักศึกษาทัศนศึกษาดูงานนอก
สถานที่ ตามโครงการ “ตามรอย
วรรณคดี กรุ งศรี อยุธยา”
นักศึกษาแต่ละกลุ่มนาเสนอ
รายงาน “เรี ยนรู ้วรรณคดีไทย
ตามรอยวรรณคดีพ้นื บ้าน”
นักศึกษาร่ วมกันจัดโครงการ
“เรี ยนรู ้วรรณคดีไทย ตามรอย
วรรณคดีพ้นื บ้าน” เพื่อนาเสนอ
สิ่ งที่ได้จากการศึกษาดูงาน
ผูส้ อนและนักศึกษาร่ วมกัน
อภิปรายเรื่ องวรรณคดีไทยกับ
สังคมไทย

15

สื่อการสอน

1. power point
ประกอบการบรรยาย

การวัดผล
ประเมินผล
1.ตรวจจากการ
เอกสาร
ประกอบการดู
งาน
1.ตรวจจากการ
รายงาน

1. power point
ประกอบการบรรยาย

1.ตรวจจากการ
จัดโครงการ

1. power point
ประกอบการบรรยาย

1.การสังเกตจาก
การอภิปรายและ
การแสดงความ
คิดเห็น

1. เอกสารประกอบการดู
งาน

หมายเหตุ

สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
กิจกรรมที่
ผลการ
เรียนรู้
1
มีความรู้ความเข้าใจ
วรรณคดีไทยสมัยสุ โขทัย
2
มีความรู้ความเข้าใจ
วรรณคดีไทยสมัยอยุธยา
ตอนต้น
3
มีความรู้ความเข้าใจ
วรรณคดีไทยสมัยอยุธยา
ตอนกลาง
4
มีความรู้ความเข้าใจ
วรรณคดีไทยสมัยอยุธยา
ตอนปลาย

วิธีการ
ประเมิน
แบบฝึ กหัด

สั ปดาห์ ที่
ประเมิน
3

สั ดส่ วนของการ
ประเมินผล
ร้อยละ 5

แบบฝึ กหัด

4

ร้อยละ 5

แบบฝึ กหัด

5

ร้อยละ5

แบบฝึ กหัด

6

ร้อยละ5
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กิจกรรมที่
5

6

7

8

9
10
11

12

ผลการ
วิธีการประเมิน
เรียนรู้
มีความรู้ความเข้าใจ
แบบฝึ กหัด
วรรณคดีไทยสมัยกรุ ง
ธนบุรี
มีความรู้ความเข้าใจ
แบบฝึ กหัด
วรรณคดีไทยสมัย
รัตนโกสิ นทร์ ตอนต้น
มีความรู้ความเข้าใจ
แบบฝึ กหัด
วรรณคดีไทยสมัย
รัตนโกสิ นทร์ ตอนกลาง
มีความรู้ความเข้าใจ
แบบฝึ กหัด
วรรณคดีไทยสมัยรัตน
โกสิ นทร์ตอนปลาย
มีความรู้ความเข้าใจใน
รายงาน
วรรณคดีพ้นื บ้านไทย
มีความรู้ความเข้าใจใน
รายงาน
วรรณคดีไทยสมัยต่างๆ
มีความรู้ ความเข้าใจใน
การจัด
วรรณคดีพ้นื บ้านไทย และ
โครงการ
สามารถจัดโครงการเพื่อ
เผยแพร่ ความรู ้ได้
สอบปลายภาค
แบบทดสอบ

สั ปดาห์ ที่
ประเมิน
7

สั ดส่ วนของการ
ประเมินผล
ร้อยละ5

8

ร้อยละ5

9

ร้อยละ5

10

ร้อยละ5

12

ร้อยละ10

1-15

ร้อยละ10

13

ร้อยละ10

15

30

10

มคอ. 3

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
อิงอร สุ พนั ธุ์วณิ ช.2547.วรรณกรรมวิจารณ์.กรุ งเทพฯ:บริ ษทั แอคทีฟพริ้ นท์ จากัด.
2.เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
กุหลาบ มัลลิกมาส.2521.วรรณคดีวจิ ารณ์.กรุ งเทพฯ:มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
จารุ ณี เขมิยาทร.2522.ประวัติวรรณคดีวจิ ารณ์.กรุ งเทพฯ:ไทยวัฒนาพานิช.
เจตนา นาควัชระ และ ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุ วรรณ.2514. วรรณไวทยากร. กรุ งเทพฯ :โครงการ
ตาราสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ สมาคมสังคมศาสตร์ แห่งประเทศไทย.
ชลธิ ชา (สัตยาวัฒนา) กลัดอยู.่ 2522. การนาวรรณคดีวจิ ารณ์แผนใหม่ แบบตะวันตกมาใช้ กบั
วรรณคดีไทย.เชียงใหม่:ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
บุญเหลือ เทพยสุ วรรณ.2539. แว่นวรรณกรรม. กรุ งเทพฯ:อมริ นทร์ พริ้ นติง้ แอนด์พบั ลิชชิ่ง.
วิทย์ ศิวะศิริยานนท์.2504.วรรณคดีและวรรณคดีวจิ ารณ์.พระนคร:สมาคมภาษาและหนังสื อแห่ง
ประเทศไทย.
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
ชลดา เรื องรักษ์ลิขิต.2514.ประวัติวรรณคดีวจิ ารณ์ไทย พ.ศ.2425-2525.กรุ งเทพฯ:ประพันธ์สาร.
ดวงมน จิตรจานง.2528.หลังม่ านวรรณศิลป์ .กรุ งเทพฯ:เทียนวรรณ.
สายทิพย์ นุกลู กิจ.2525.วรรณคดีวจิ ารณ์.กรุ งเทพฯ:โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
นักศึกษาทุกคนประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชา ทั้งวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในชั้นเรี ยน สื่ อ
การสอน และผลการเรี ยนรู้ที่ได้รับ ตลอดจนเสนอแนะเพื่อการปรับปรุ งรายวิชา ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินการสอน ได้แก่ จากผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรู้ของนักศึกษาและ
การทวนสอบผลประเมินการเรี ยนรู้
3. การปรับปรุ งการสอน
หลักสู ตร และอาจารย์ผสู ้ อนร่ วมกันระดมสมองกาหนดกลยุทธ์วธิ ี การสอนจากผลการประเมิน
ประสิ ทธิผลของรายวิชา แล้วจัดทา มคอ. 5 รายงานรายวิชาทุกภาคการศึกษา
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
หลักสู ตร และอาจารย์ผสู้ อนมีการจัดการประชุมร่ วมกันทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาใน
รายวิชาโดยการสุ่ มประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับ
คะแนนของรายวิชา 60% ของรายวิชาทั้งหมดในความรับผิดชอบของหลักสู ตร
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิ ทธิผลของรายวิชา
หลักสู ตร และอาจารย์ผสู้ อนมีระบบการทบทวนประสิ ทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการ
ประเมินการสอนโดยนักศึกษา การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผสู้ อน หลังการทบทวนประสิ ทธิผลของ
รายวิชา อาจารย์ผสู้ อนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้ อหาที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้เพื่อสรุ ปวางแผน
พัฒนาปรับปรุ งสาหรับใช้ในปี การศึกษาถัดไป
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