รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 1553306

ชื่อวิชา สุนทรี ยภาพทางวรรณคดี
Literature Appreciation
2. จานวนหน่ วยกิต 3 (3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
1. หลักสูตร: ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง 2554
2. ประเภทของรายวิชา: หมวดวิชาบังคับ วิชาเฉพาะด้ าน
4. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน
1. อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชา: ผศ.ดร. ธีรเดช ชื่นประภานุสรณ์
2. อาจารย์ผ้ สู อน: ผศ.ดร. ธีรเดช ชื่นประภานุสรณ์
5. ภาคการศึกษา / ชัน้ ปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2561 ชันปี
้ ที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่ อน (pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรี ยน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่ าสุด
3 พฤศจิกายน 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 พุทธิพิสัย (ความรู้ที่ได้รับจากการเรียน) ทราบประวัตคิ วามเป็ นมา ประเภทของวรรณกรรมแต่ละ
ประเภท แยกแยะ วิเคราะห์ วิจารณ์และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ เพื่อการดารงชีวิตได้
1.2 ทักษะพิสัย (ความสามรถ ทักษะการปฏิบัติ การใช้ IT ที่ได้รับจากการเรียน) เพื่อพัฒนาทักษะ
(Skill) และกระบวนการพัฒนาปั ญ ญาอย่างยัง่ ยืนทังรู
้ ปธรรมและนามธรรมอันได้ แก่ รู ปธรรมคือความรู้ ที่
แสดงออกมาภายนอก (Explicit Knowledge) เช่น การเขียนบทวิเคราะห์วรรณกรรมอย่างถูกต้ องตามหลัก
สากล และ ความรู้ภายใน (Implicit Knowledge) เช่นการมีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรม ในการคัดเลือก คัดสรร
ข้ อความต่างๆที่ผ้ อู ื่นได้ ทาไว้ แล้ วการแปลคาศัพท์เฉพาะ การใช้รูปแบบการเขียนที่ถูกต้อง
1.3 จิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ได้รับจาการเรียน) 1.เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างร่วมมือ
กัน (Co-operative learning) ระหว่างผู้ศึกษากับผู้ศึกษาด้วยกันเอง 2.เพื่อก่อให้เกิดการทางานอย่างร่วมมือ
เพื่ อ ส่ งเสริ ม เจตคติ ต่ อ การศึ ก ษาและการน าความรู้ ที่ ได้ รั บ หลั งจากที่ เรี ย นแล้ ว ไปใช้ ใ ห้ เกิ ด ประโยชน์ ต่ อ
หน่วยงานของตนเอง
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ในวรรณกรรม วรรณคดี และสามารถนาความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับการ
ดารงชีวิตในปัจจุบันตลอดจนสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับจาการเรียนให้กับบุคคลอื่นๆได้ทราบและ
เข้าใจได้
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาวรรณกรรมหลากหลายประเภท ได้แก่ บทกลอน บทละคร นวนิ ยาย เรื่องสั้น และงานประพันธ์
ต่างๆในแง่มุมมองของความงามและการใช้ภาษา อุปมา อุปไมย โวหารภาพพจน์ต่างๆ รูปแบบการประพันธ์
ด้วยวิธีการคัดสรร วิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตีความเพื่อสุนทรียภาพ
Study the wide variety of literature texts, including the major genres of poetry, drama,
novel, short story and various compositions in the aspect of language beauty and usage,
simile, metaphor, figurative language, form of literary by selection, analysis, and comparison
and interpretation methods for appreciation.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม

(3X15)
45 ชัว่ โมง

สอนเสริมหรื อการเพิ่มเติมคาศัพท์
เฉพาะด้ านให้ กบั ผู้เรี ยนทุกคน
อธิบายและยกตัวอย่างการตีความ
วรรณคดีให้ นกั ศึกษาได้ เข้ าใจ

การฝึ กปฏิบัต/ิ
งานภาคสนาม/การ
ฝึ กงาน
-

การศึกษาด้ วย
ตนเอง
(6X15)
90 ชัว่ โมง

3.จานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ท่ อี าจารย์ ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
1. การใช้ ชอ่ งทางการปรึกษาผ่านการติดต่อทางระบบโซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social Network) หรื อ
convergent network
2. อาจารย์ผ้ สู อนจัดเวลาให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการ 6 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่
ต้ องการหรื อเป็ นหมู่คณะ)
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หมวดที่ 4การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
4.1 แผนพัฒนาและการประเมินผลการเรี ยนรู้ (หมวด 5 ข้ อ 2)
ผลการเรี ยนรู้ ท่ ตี ้ องการพัฒนา
กลยุทธ์ การสอน
(ความรับผิดชอบหลัก)

1.คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
(ข้อ 1.1 / 1.2 / 1.5)
1.เน้นการฝึกฝนทักษะการวิเคราะห์ ตีความและ
- สามารแก้ ไขปั ญ หาโดยใช้ ดุ ล พิ นิ จ ทาง
สังเคราะห์โดยใช้หลักการเรียนรู้ร่วมกันแบบ Coค่านิยม ความรู้สึกของผู้อื่น ค่านิยมพื้นฐาน และ
operative learning เพื่ อ ก่ อ ให้ เกิ ด ปฏิ สั ม พั น ธ์
จรรยาบรรณวิชาชีพ
ระหว่ า งผู้ เ รี ย นกั บ ผู้ เ รี ย น (ผู้ มี ค วามสามารถ
- มีการแสดงออกซึ่งความรับผิชอบต่อการ มากกว่าช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่า)
เรียนและการทางานที่รับมอบหมาย
2.เน้น การพั ฒ นาทั กษะการเรีย นรู้ภ าษาอังกฤษ
- มีการแสดงออกซึ่งความซื้อสัตย์สุจริตและ ต า ม ห ลั ก Five Principle เพื่ อ ก่ อ ใ ห้ เกิ ด
ความเสียสละ
ก ร ะ บ ว น ก า ร เรี ย น รู้ แ บ บ น า ต น เอ งแ ล ะ
กระบ วน การพึ่ งพ าอาศั ย กั น ตลอดจนเป็ น
กระบวนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับ
ผู้ ส อน และผู้ เรี ย นกั บ ผู้ เรี ย น ตลอดจนการใช้
กิ จ กรรมในรู ป แบบ Active Learning เข้ า มา
ผสมผสานเพื่ อ ให้ เ กิ ด กระบวนารสร้ า งเสริ ม
จริยธรรมทั้งทางตรงและทางอ้อม

กลยุทธ์ การประเมิน

1.ประเมินจากพฤติกรรมในชันเรี
้ ยน การ
แสดงออกด้ านคุณธรรม จริยธรรม เช่น การเข้ าชัน้
เรี ยน การตรงต่อเวลา การส่งงาน ตลอดจน
กิริยามารยาทในการพูด การวางตัวในขณะอยูใ่ น
ชันเรี
้ ยน
2. การประเมินจากการทางานกลุ่ม การเข้าร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ และการประเมินจากชิ้นงานที่แปล
หรือนาเสนอ โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน แบบ
Rubric Scoring ที่ผู้สอนสร้างขึ้น
3.แบบประเมินพฤติกรรมจริยธรรมตนเองที่ให้ผู้
ศึกษาทาการประเมินตนเอง (Self Assessment)
หลังจากที่ทางานกลุ่มในแต่ละครั้ง เพื่อฝึกทักษะ
การยอมรับตนเองและนาไปสู่การปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องต่างๆในอนาคต

สัปดาห์ สัดส่ วน
ที่
การ
ประเมิน ประ
เมินผล
1-15

5%

3. เน้นการปลูกจิตสานึกและมองเห็นคุณค่าในงาน 4. การมีสว่ นร่วมในการคิด วิเคราะห์ ร่วม
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ผลการเรี ยนรู้ ท่ ตี ้ องการพัฒนา
(ความรับผิดชอบหลัก)

กลยุทธ์ การสอน

กลยุทธ์ การประเมิน

อภิปรายและแสดงความเห็นที่เป็ นประโยชน์และ
สร้ างสรรค์
2.ความรู้ที่ต้องได้รับ (ข้อ 2.1/2.2/2.3/2.5)
สาหรับการประเมินผลการเรียนรู้นั้นผู้สอนได้แยก
1.เน้ น เทคนิ ค วิ ธี ก ารหลั ก การการปฏิ บั ติ ก าร การประเมินผลออกเป็น 2 ลักษณะคือ
1.มีความรู้ในสาขาวิชาภาษาอังฤษและสาขาที่
เกีย่ วข้อง ได้แก่ การแปล การสอนภาษาอังกฤษ ทางการอ่ า น การวิ เ คราะห์ การตี ค วาม การ 1.การประเมิ น ด้ า นพุ ท ธิ พิ สั ย (Cognitive) คื อ องค์
พิจารณาคุณค่าความงามและสุนทรียภาพในงาน ความรู้ที่ได้รับจากการเรีย นในแต่ล ะครั้งด้วยการ
วรรณคดีและภาษาศาสตร์อย่างกว้างขวางและ
วรรณกรรม
สอบข้อเขียนในรูปแบบการแปล การวิเคราะห์ การ
เป็นระบบ
ตีค วาม งานวรรณกรรมและวรรณคดี ที่ ถ่ายทอด
2. มีความตระหนักรู้ในหลักการและทฤษฎีในองค์ 2.เน้นหลักและวิธีการฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาเชิง
ออกมาในเชิงการเขียน ทั้งกลางภาค (Formative)
ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษและสาขาที่เกี่ยวข้อง สุนทรียภาพทางรสของวรรณกรรม
และปลายภาค (Summative)
ได้แก่ การแปล การสอนภาษาอังกฤษ วรรณคดี 3.เน้ นการฝึ ก ฝนการใช้ สื่ อ การประยุ กต์สื่ อเพื่ อ
2.การประเมินด้านทักษะพิสัย (Psychomotor) คือ
และภาษาศาสตร์
การศึกษาวรรณกรรม
การประเมินทักษะการอ่าน การใช้เสียง การแปล
3.มีความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าของความรู้ 4.เน้ นการพัฒ นาทักษะการเรียนรู้ภ าษาอังกฤษ
ความ การวิเคราะห์ การตีความ โดยใช้รูปแบบการ
เฉพาะด้านในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้แก่ การ ต า ม ห ลั ก Five Principle เพื่ อ ก่ อ ใ ห้ เกิ ด
ป ร ะ เมิ น ต า ม ส ภ า พ จ ริ ง แ บ บ Authentic
แปล การสอนภาษาอังกฤษ วรรณคดีและ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน และผู้เรียน Assessment โดยก าหนดเกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนน
ภาษาศาสตร์
กับผู้เรียน
แบบ Rubric Scoring ที่ผู้สอนสร้างขึ้น
4.มีความรู้และเข้าใจในวัฒนธรรมทั้งของตนเอง
ประเทศในกลุ่มอาเซียนและประเทศเจ้าของ
ภาษาอังกฤษ

สัปดาห์ สัดส่ วน
ที่
การ
ประเมิน ประ
เมินผล

วรรณกรรม

1-15

30%
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ผลการเรี ยนรู้ ท่ ตี ้ องการพัฒนา
(ความรับผิดชอบหลัก)

กลยุทธ์ การสอน

กลยุทธ์ การประเมิน

สัปดาห์ สัดส่ วน
ที่
การ
ประเมิน ประ
เมินผล

3.ด้ านทักษะทางปั ญญา (3.1/3.2/3.3/3.5)
1.มีความสามารถประมวลและค้นหาข้อมูลเพื่อ
วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา แก้ไขปัญหาและเสนอ
แนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายและใช้ข้อมูลที่ได้ในการ
แก้ไขปัญหาและงานอื่นๆด้วยตนเอง

1.การสอนโดยใช้การบรรยาย การสาธิต การฝึ ก
ปฏิบัติการทางการอ่าน การวิเคราะห์ การตีความ
2.การสอนโดยการใช้ ภ าระงาน(Task Based
Learning: TBL)

ประเมินจากการสาธิต การฝึกปฏิบัติ

1.ใช้ห ลั กการเรีย นรู้ร่ว มกันแบบ Co-operative
learning เพื่อก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน
กับผู้เรียน (ผู้มีความสามารถมากกว่าช่วยเหลือผู้ที่
ด้อยกว่า)

1. ประเมินการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนโดยใช้แบบการ
ประเมินด้านทักษะพิสัยและจิตพิสัยในการทางาน
และการเรียน

1-15

45%

1-15

10%

2. มีความสามารถในการบูรณาการทักษะ
ภาษาอังกฤษและความเข้าใจในเนื้อหาสาระทาง
วิชาการและวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ
3.มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติไปใช้ทั้งในการฝึกงาน
และการฝึกปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม
4. มีการประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมาเพื่อปรับตัว
เข้ากับสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย
4.ด้ านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคล
และความรับผิดชอบ ข้ อ
(4.1/4.2/4.3/4.4/4.5)
1. มีการให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญ หาและ

2.ประเมิ น จากการสาธิต ปฏิ บัติการทางการอ่าน
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ผลการเรี ยนรู้ ท่ ตี ้ องการพัฒนา
(ความรับผิดชอบหลัก)

ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสาร้างสรรค์

กลยุทธ์ การสอน

2. เน้นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้งานวรรณกรรม
2.มีการแสดงออกซึ่งภาวะผู้นาและผู้ ตามได้อย่าง และวรรณคดี อั ง กฤษตามหลั ก Five Principle
เพื่ อก่อให้ เกิดกระบวนการเรียนรู้แบบนาตนเอง
เหมาะสมตามสถานการณ์
และกระบวนการพึ่ ง พาอาศั ย กั น ตลอดจนเป็ น
3.มีความคิดริเริ่ มในการวิเคราะห์ และแก้ปั ญ หา กระบวนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับ
โดยใช้ค วามรู้ท างภาษาอั งกฤษ เทคโนโลยี แ ละ ผู้สอน และผู้เรียนกับผู้เรียน
นวัตกรรมใหม่ๆ
3.เน้นการอภิปรายแสดงความคิดเห็นต่อประเด็น
4.มีการแสดงความรับผิดชอบในการเรียนรู้อย่าง การสร้างสุนทรียภาพในงานวรรณกรรม
ต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาตนเองและอาชีพ

กลยุทธ์ การประเมิน

สัปดาห์ สัดส่ วน
ที่
การ
ประเมิน ประ
เมินผล

การตีความวรรณกรรมและวรรณคดี ภาษาอังกฤษ
การรายงานกลุ่ ม และการน าเสนอรายงานในชั้ น
เรียน
3.ประเมินจากคุณภาพและความสมบูรณ์ ของงาน
เดี่ยวที่มอบหมาย

5.มีความสามารถในการปรับตัวเข้ ากับสังคมและ
วัฒนธรรมที่หลากหลาย
5.ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(5.1/5.3/5.5)

1.การใช้ วิ ธี ก ารสอนแบบ Mind mapping เพื่ อ
1.ประเมินจากการทางานเดี่ยวที่ผู้ศึกษาค้นคว้า
การจั ด หมวดหมู่ ค าศั พ ท์ ต่ า งๆ ที่ ใช้ ในการแปล
วรรณกรรมและวรรณคดี
2.ประเมินจากรายงานกลุ่มที่แสดงออกในรูปแบบ
1.สามารถศึกษาและทาความเข้าใจประเด็นปัญหา
2.การมอบหมายงานที่ ต้ อ งมี ก ารสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ของการนาเสนอ ด้วยวัจนะภาษาและอวัจนะภาษา
2.สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น
บทความ และกลวิธีการอ่านวรรณกรรม วรรณคดี เช่น เทคนิคการนาเสนองาน บุคลิกภาพ วาจา การ
รวบรวมและนาเสนอข้อมูล
ประเภ ท ต่ า ง การค้ น คว้ า คั ด สรร ค าศั พ ท์ แต่งกาย ตลอดจน การใช้เครื่องมือเพื่อการนาเสนอ
3.สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษและ
ภาษาอังกฤษเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรม ผลงาน

1-15

10%
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ผลการเรี ยนรู้ ท่ ตี ้ องการพัฒนา
(ความรับผิดชอบหลัก)

ภาษาไทยทั้งในการพูดและเขียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับกลุ่มบุคคล

กลยุทธ์ การสอน

กลยุทธ์ การประเมิน

สัปดาห์ สัดส่ วน
ที่
การ
ประเมิน ประ
เมินผล

และวรรณคดีเพื่ อ จัด ท าอภิ ธ านศั พ ท์ เฉพาะเพื่ อ
นามาใช้ในการประพันธ์
3. การมอบหมายงานที่ ต้ อ งน าเสนอทั้ ง ในรู ป
เอกสารและวาจา ประกอบการใช้เทคโนโลยีการ
สื่อสาร
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4.2 เกณฑ์ การให้ คะแนน
ผลการเรียนรู้

เกณฑ์ การให้ คะแนน
0
ไม่เข้ าเรี ยน / ไม่สง่ งาน

ด้ านคุณธรรม จริยธรรม

ด้ านความรู้

ด้ านทักษะปัญญา

ด้ านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

0.5
1
1.5
เข้ าเรี ยนบ้ างไม่เกินร้ อย
เข้ าเรี ยนสม่าเสมอแต่
เข้ าเรี ยนตรงเวลาและ
ละ 70 / ส่งงานไม่ครบ
บางครัง้ อาจไม่ตรงเวลา สม่าเสมอ/ส่งงานครบทุกชิ ้น
ทุกชิ ้นไม่ตามกาหนด
บ้ าง / ส่งงาน
ตามกาหนดเวลา
เวลา
ตามกาหนดเวลา
0
1
2
3
ไม่เข้ าใจหลักการและ
เข้ าใจหลักการและ
เข้ าใจหลักการและแนวคิด เข้ าใจหลักการและแนวคิด /
แนวคิดตลอดจนไม่
แนวคิดพอสมควรแต่ยงั
/มีข้อผิดพลาดน้ อยและ
ไม่มีข้อผิดพลาด
สามารถตอบหรื ออธิบายได้
มีข้อผิดพลาดบ้ าง
บูรณาการได้
บูรณาการได้ / ประยุกค์
ความรู้ได้
0
1
2
3
ไม่สามารถประยุกต์ความรู้ ประยุกต์ความรู้ได้ บ้าง/
ประยุกต์ความรู้ได้ ดี/มี
ประยุกต์ความรู้ได้ อย่าง
ได้ /ไม่สามรถตอบข้ อ
เริ่มมีคดิ เป็ นระบบแต่ยงั
ความคิดเป็ นระบบแต่มี
สร้ างสรรค์/มความคิดเป็ น
ซักถามได้
มีข้อผิดพลาดบ้ าง
ข้ อผิดพลาดน้ อย
ระบบถูกต้ องแม่นยา
0
0.5
1
1.5
ไม่ร่วมมือกับผู้อื่น/ไม่มี
ร่วมมือบ้ างเป็ นบ้ างครัง้ ให้ ความร่วมมือดี/มีความ
ให้ ความร่วมมือดีมาก/มี
ความรับผิดชอบ
ไม่เกินร้ อยละ50 / แต่มี
รับผิดชอบดี
ความรับผิดชอบต่อตนเองต่อ
ความรับผิดชอบพอควร
งานและต่อผู้อื่น /และมีการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

ร้ อยละ
การผ่ านเกณฑ์

60

60

50

50
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ด้ านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ

0
0.5
1
ขาดทักษะการสื่อสาร
สามารถสื่อสารกับผู้อื่น สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้
สื่อสาร / ขาดทักษะการใช้ ได้ แต่มีข้อผิดพลาดบ้ าง / ดี / มีความสามารถในการ
ไอที
มีความสามารถในการใช้ เลือกใช้ ไอทีได้ เหมาะสม
ไอที

0
ขาดความเข้ าใจในตนเอง
และไม่สามารถจัดระบบ
การเรี ยนรู้ของตนเองได้
ด้ านทักษะการจัดการเรี ยนรู้

1
เข้ าใจตนเอง/เข้ าใจ
หลักการและแนวคิด
เกี่ยวกับการจัดการ
เรี ยนรู้ของตนเอง
พอสมควรแต่ยงั ไม่
สามารถปฏิบตั ไิ ด้ อย่าง
เต็มที่

2
เข้ าใจตนเองมาก/เข้ าใจ
หลักการและแนวคิด
เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู้
เพื่อพัฒนาตนเอง/และ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้
เพื่อการดารงตนในสังคม
ได้ พอสมควร

เสมอ
1.5
สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ ดี
เยี่ยม สร้ างความเข้ าใจอันดี
ต่อกัน / มีความสามารถใน
การเลือกใช้ และ วิเคราะห์
การใช้ ไอที เพื่อการรังสรรค์
นวัตกรรมที่มีประโยชน์ตอ่
การศึกษา
3
เข้ าใจตนเองอย่างลึกซึ ้ง /
เข้ าใจหลักการและแนวคิด
เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู้เพื่อ
พัฒนาตนเองอย่างสูง /
สามารถนาองค์ความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ เพื่อการดารงตน
ในสังคมได้ อย่างดีเยี่ยม

50

50

ผ่านเกณฑ์ทกุ ตัวที่ร้อยละ 50
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้ อ/
(ชม.)
รายละเอียด
1
-ปฐมนิเทศ
(3 ชม.) นักศึกษา
ชี ้แจงขอบข่าย
การเรี ยนรู้ เนื ้อหา
กิจกรรมการ
จัดการเรี ยนการ
สอน วิธีการวัด
และการ
ประเมินผล แนว
ทางการสืบค้ น
ข้ อมูลต่างๆ
- Pre-test
- ทาการทดสอบ
ก่อนเรี ยน
– การแจ้ งผลการ
ทดสอบ
รายบุคคลเพื่อ
นาไปสูก่ ารจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผลจาก

กิจกรรม
1. ผู้สอนชี ้แจงกิจกรรมการเรี ยนการสอน วิธีการวัดและการ
ประเมินผล
2. ผู้สอนแนะนาเนื ้อหารายวิชา หนังสือ website ที่เกี่ยวข้ อง และ
แนวทางการสืบค้ นข้ อมูล
3. ผู้สอนซักถามและกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนตอบคาถามเกี่ยวกับบท
ร้ อยก้ วและร้ อยกรองภาษาอังกฤษที่ตนเองรู้จกั
4.อธิบายความหมายของบทร้ อยกรองและร้ อยแก้ วที่คดั สรรมาใน
รูปแบบปากเปล่าประกอบเนื ้อหาอย่างคร่าวๆ
4. ทาการสอนในรูปแบบการบรรยายที่เชื่อมโยงกับการอ่านและ
การใช้ คาศัพท์ภาษาอังกฤษที่ปรากฏอยูใ่ นเนื ้อหาของวรรณกรรม
ทังร้้ อยแก้ วและร้ อยกรองโดยมอบหมายให้ นกั ศึกษาแต่ละคนทา
การจดบันทึกคาศัพท์ที่ได้ รับจากการบรรยาย และเข้ ากลุ่มเพื่อการ
แลกเปลี่ยนข้ อมูลคาศัพท์ที่ได้ รับในครัง้ นี ้ พร้ อมการนาเสนอหน้ า
ชันเรี
้ ยนให้ กลุม่ อื่นๆได้ รับทราบและเรี ยนรู้ไปด้ วยกัน ตามหลักการ
Five Principle of Language study
4. ผู้สอนให้ นกั ศึกษาซักถาม, อภิปรายเนื ้อหาตามหัวข้ อที่บรรยาย
จากบทร้ อยแก้ วและร้ อยกรองที่ได้ นาเสนอไป

1. รายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3)
2. เอกสารประกอบการ
เรี ยน
3. PowerPoint
4. วิดีทศั น์
5. เว็บไซต์

1) การตรงต่อเวลา
2) การมีสว่ นร่วมในการซักถาม อภิปราย
3) การสอบปลายภาคเรี ยน
4) คุณภาพของงานที่ค้นคว้ า
5) การสืบค้ นด้ วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
6) มาตรฐานการเรี ยนรู้ที่วดั ในสัปดาห์นี ้
1.1/1.2/1.5/.21/.2.2/2.3/2.5/3.1/3.2/3.3/3.
5/4.1/4.2/4.3/4.4/4.5/5.1/5.3/5.5
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สัปดาห์
(ชม.)

หัวข้ อ/
รายละเอียด
กระบวนการ
เรี ยนรู้ที่เน้ น
ผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
- Chapter 1
Literature : the
valuable work
for appreciation

กิจกรรมการเรียนการสอน

การบ้ าน
1. ให้ นกั ศึกษาเข้ าห้ องสมุดหรื อสืบค้ นข้ อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับบท
ร้ อยกรองและร้ อยแก้ วภาษาอังกฤษในยุคของพระนางเจ้ าอลิซาเบธ
ของอังกฤษพร้ อมทังหา
้ ภาพถ่าย ของนักประพันธ์แต่ละคนเพื่อการ
นาเสนอในกลุม่ (ครัง้ ต่อไป)
2. ให้ นกั ศึกษาเตรี ยมคาศัพท์ที่เกี่ยวข้ องกับบทร้ อยแก้ วหรื อบทร้ อย
กรองที่ตนเองคัดสรรมามาคนละ 20 คาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ในชันเรี
้ ยน
2
Chapter 2
กิจกรรม
(3 ชม.) Genre: the type 1.การทบทวนองค์ความรู้เดิมที่ได้ รับจากครัง้ ที่แล้ ว/พร้ อมทังการท
้
า
of literature
การทดสอบย่อยๆเพื่อประเมินความรู้ที่ผ้ เู รี ยนได้ รับเพื่อการกาหนด
แนวทางในการจัดการเรี ยนรู้ในครัง้ ต่อๆไป
2.ให้ นกั ศึกษาเข้ ากลุม่ และแบ่งปันคาศัพท์ที่ได้ รับจากการค้ นคว้ า
พร้ อมนาเสนอให้ เพื่อนๆได้ ทราบ
3.ให้ นกั ศึกษาแบ่งกลุม่ และแลกเปลี่ยนข้ อมูลความรู้ที่ตนเองได้
ค้ นคว้ ามาจากการมอบหมายของอาจารย์ผ้ สู อน พร้ อมการนาเสนอ
แบบไม่เป็ นทางการภายในกลุม่ ของตนเอง
4.บรรยายเกี่ยวกับประเภทของวรรณกรรม รูปแบบ หลักการ
เนื ้อหา การจาแนก ในรูปแบบ ปุจฉา วิสชั นา เพื่อแสดงความเห็น
ร่วมกัน โดยผู้บรรยายอาจเล่าเรื่ องราวที่คลาดเคลื่อนจากข้ อมูลที่

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผลจาก

1. เอกสารประกอบการ
เรี ยน
2. PowerPoint
3. วิดีทศั น์

1) การตรงต่อเวลา
2) การมีสว่ นร่วมในการซักถาม อภิปราย
เสนอแนะแนวทาง
3) การสอบย่อย
4) คุณภาพของงานที่ค้นคว้ า
5) การสืบค้ นด้ วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
6) มาตรฐานการเรี ยนรู้ที่วดั ในสัปดาห์นี ้
1.1/1.2/1.5/.21/.2.2/2.3/2.5/3.1/3.2/3.3/3.
5/4.1/4.2/4.3/4.4/4.5/5.1/5.3/5.5
.
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สัปดาห์
(ชม.)

หัวข้ อ/
รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผลจาก

เป็ นจริงเพื่อการทดสอบทักษะการจับประเด็นและความเข้ าใจที่
นักศึกษาได้ รับจากการเข้ ากลุม่ พร้ อมกับการร่วมอภิปราย ตอบข้ อ
ซักถามร่วมกันระหว่างผู้เรี ยนกับผู้เรี ยนและผู้เรี ยนกับอาจารย์
ผู้สอน
3. ให้ นกั ศึกษาดูวิดทิ ศั น์เกี่ยวกับ ประวัตศิ าสตร์ ของวรรณกรรม
อังกฤษในยุคพระนางเจ้ าอลิซาเบธ ซึง่ ถือว่าเป็ นยุคทองห่งวรรณคดี
อังกฤษ และทาการวิเคราะห์ถึงประวัติความเป็ นมาที่ผ้ เู รี ยนแต่ละ
คนได้ รับมา ซึง่ อาจมีความแตกต่างกันออกไป
4. ผู้สอนทาการบรรยายสรุปเป็ นภาษาอังกฤษพร้ อมทังมอบหมาย
้
ให้ นกั ศึกษาแต่ละคนทาการจดบันทึกคาศัพท์ที่ได้ รับจากการ
บรรยาย และเข้ ากลุม่ เพื่อการแลกเปลี่ยนข้ อมูลคาศัพท์ที่ได้ รับใน
ครัง้ นี ้ พร้ อมการนาเสนอหน้ าชันเรี
้ ยนให้ กลุม่ อื่นๆได้ รับทราบและ
เรี ยนรู้ไปด้ วยกัน
การบ้ าน
1. ให้ นกั ศึกษาทาแบบฝึ กหัดท้ ายบทที่ 1 และ 2 พร้ อมทังค้
้ นคว้ าหา
ข้ อมูลเกี่ยวกับวรรณกรรมที่ได้ รับรางวัล อาทิ เรื่ องสัน้ นิทาน
คุณธรรมจริยธรรม
2. ให้ นกั ศึกษารวบรวมคาศัพท์ที่เกี่ยวข้ องกับคราวที่เรี ยนไปแล้ ว
เพื่อการเตรี ยมสอบในสัปดาห์หน้ า

13

สัปดาห์
หัวข้ อ/
(ชม.)
รายละเอียด
3-4
Chapter 3 and
(6 ชม.) 4 The narrative
writing and
elements of
fiction

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผลจาก

กิจกรรม
1. ทบทวนความรู้เดิมได้ รับจากครัง้ ที่แล้ ว/พร้ อมทังการท
้
าการ
ทดสอบย่อยๆเพื่อประเมินความรู้ที่ผ้ เู รี ยนได้ รับเพื่อการกาหนด
แนวทางในการจัดการเรี ยนรู้ในครัง้ ต่อๆไป
2. ให้ นกั ศึกษาเรี ยนรู้ ด้วยตนเองจากหนังสือ หน้ าที่24 – 48 พร้ อม
ทังก
้ าหนดคาถาม 10 ข้ อ ให้ ผ้ เู รี ยนได้ ค้นหาคาตอบจากการอ่าน
3.ทาการเฉลยคาตอบและแนะนาคาศัพท์ที่ปรากฏอยูใ่ นเนื ้อหา
วรรณกรรมที่ยกเป็ นตัวอย่าง ทังในความหมายตรงและนั
้
ยประหวัด
4.ให้ นกั ศึกษาแบ่งกลุม่ กันเองกลุม่ ละ 4 คนตามความสมัครใจ
พร้ อมทังให้
้ ใบงานเกี่ยวกับ element of fiction : theme ideas
characters conflict and setting
โดยแต่ละกลุม่ จะได้ ข้อมูลที่แตกต่างกันออกไป /และหลังจากนัน้
ให้ ออกมานาเสนอเป็ นภาษาอังกฤษหน้ าชันเรี
้ ยน มีการซักถามและ
อภิปรายร่วมกัน (Jigsaw Principle)
การบ้ าน (God’s Behavior)
1. ให้ นกั ศึกษาจับคูใ่ หม่ 2 คน ไปค้ นหาข้ อมูลที่มีผ้ วู ิเคราะห์
เกี่ยวกับ theme ideas characters conflict and setting จากสื่อ
ต่างๆ เพื่อการเตรี ยมนาเสนอในครัง้ ต่อไป
2.ให้ แต่ละคูเ่ ตรี ยมสรุปงานมานาเสนอในสัปดาห์ที่ 5

1. เอกสารประกอบการ
เรี ยน
2. PowerPoint
3. วิดีทศั น์

1) การตรงเวลา
2) การมีสว่ นร่วมในการซักถาม อภิปราย
3) การสอบย่อย
4) คุณภาพของงานที่ค้นคว้ า
5) การสืบค้ นด้ วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
6) มาตรฐานการเรี ยนรู้ที่วดั ในสัปดาห์นี ้
1.1/1.2/1.5/.21/.2.2/2.3/2.5/3.1/3.2/3.3/3.
5/4.1/4.2/4.3/4.4/4.5/5.1/5.3/5.5
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สัปดาห์
หัวข้ อ/
(ชม.)
รายละเอียด
5-6
Chapter 5 an 6
(6 ชม.) Style tone and
symbolism in
pros and poetry

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อที่ใช้

กิจกรรม
1. เอกสารประกอบการ
1. ทบทวนความรู้เดิมได้ รับจากครัง้ ที่แล้ ว/พร้ อมทังการท
้
าการ
เรี ยน / ใบงาน
ทดสอบย่อยๆเพื่อประเมินความรู้ที่ผ้ เู รี ยนได้ รับเพื่อการกาหนด
2. PowerPoint
แนวทางในการจัดการเรี ยนรู้ในครัง้ ต่อๆไป
2.ให้ นกั ศึกษาแต่ละคูน่ าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้ อมูลที่ได้ รับ
มอบหมายในสัปดาห์ที่แล้ วเป็ นภาษาอังกฤษหน้ าชันเรี
้ ยน
หลังจากนันให้
้ เพื่อนช่วยกันซักถาม อภิปราย
3.บรรยายเกี่ยวกับ style tone and symbolism เป็ นภาษาอังกฤษ
และมอบหมายให้ นกั ศึกษาทุกคนทาการจดคาศัพท์ที่ได้ จากการฟั ง
บรรยายของอาจารย์ แล้ วเข้ ากลุม่ กลุม่ ละ 4 คน เพื่อช่วยกัน
รวบรวม คัดสรรค์คาศัพท์ที่เหมาะสมกับการเรี ยนรู้ เพื่อการ
นาเสนอท้ ายชัว่ โมง
4.ให้ นกั ศึกษาอ่านบทความที่อาจารย์ได้ คดั สรรค์มาให้ หวั ข้ อ How
to analyze the tone? และทาการคัดเลือกนักศึกษาออกมาแสดง
ความเห็นและอภิปรายร่วมกัน
5. ทาการทดสอบการนาคาศัพท์ที่ได้ รับไปประยุกต์ใช้ ในการ
นาเสนอเรื่ องราวทางวรรณคดี
การบ้ าน
1.มอบหมายให้ นกั ศึกษาทาแบบฝึ กหัดท้ ายบท
2.มอบหมายให้ นกั ศึกษาแต่ละคนไปค้ นหาวรรณกรรมที่มีความ
โดดเด่นทางด้ านการใช้ สญ
ั ญลักษณ์ มา คนละ 1 ชิ ้น พร้ อมทังท
้ า

การวัดและประเมินผลจาก
1) การตรงต่อเวลา
2) การมีสว่ นร่วมในการซักถาม อภิปราย
3) การสอบย่อย
4) คุณภาพของงานที่ค้นคว้ า
5) การสืบค้ นด้ วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
6) มาตรฐานการเรี ยนรู้ที่วดั ในสัปดาห์นี ้
1.1/1.2/1.5/.21/.2.2/2.3/2.5/3.1/3.2/3.3/3.
5/4.1/4.2/4.3/4.4/4.5/5.1/5.3/5.5

15

สัปดาห์
(ชม.)

หัวข้ อ/
รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน

การวิเคราะห์มาก่อนล่วงหน้ า เพื่อการนาเสนอหน้ าชันเรี
้ ยน
7-9
Chapter 7 and กิจกรรม
(9 ชม.) 8 and 9 and 10 1. ทบทวนความรู้เดิมที่ได้ รับจากครัง้ ที่แล้ ว/พร้ อมทังการท
้
าการ
Poetry the
ทดสอบย่อยๆเพื่อประเมินความรู้ที่ผ้ เู รี ยนได้ รับเพื่อการกาหนด
shape of the
แนวทางในการจัดการเรี ยนรู้ในครัง้ ต่อๆไป
poetry
2.นักศึกษาแต่ละคนนาเสนองาน หรื อข้ อค้ นพบที่ตนเองได้
classification of วิเคราะห์หน้ าชันเรี
้ ยนเป็ นภาษาอังกฤษ โดยใช้ สื่อสมัยใหม่เพื่อการ
shape
นาเสนอ
3.ทาการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้และการอภิปรายผลร่วมกันในรูปแบบ
การถอดองค์ความรู้ร่วมกัน
4.การบรรยายและการใช้ รูปแบบการซักถามองค์ความรู้จากผู้เรี ยน
เกี่ยวกับเรื่ อง โคลงกลอนที่ผ้ สุ อนคัดสรรขึ ้นมาประอบการสอน โดย
ทาการวิเคราะห์ทางด้ าน รูปร่างของโคลงกลอน ประเภท หรื อ การ
จาแนกตามยุคสมัย
การบ้ าน
ให้ นกั ศึกษาไปค้ นหาเกี่ยวกับโคลงกลอนในรูปแบบต่างๆที่เคยพบ
เห็น เช่น Ballad Sonnet Lyric เป็ นต้ น พร้ อมกับทาการอ่านจับ
ใจความสาคัญ การตีความ การประมินคุณค่าของวรรณคดี
พร้ อมทังตอบค
้
าถามจากใบงานที่ให้ ไป

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผลจาก

-
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สัปดาห์
หัวข้ อ/
(ชม.)
รายละเอียด
10-13 Chapter 11 and
(9 ชม.) 12 and 13
Prosody
Figurative
language
Imagery

15
(3 ชม)

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อที่ใช้

กิจกรรม
1. เอกสารประกอบการ
1. ให้ นกั ศึกษาฟั งเพลงที่เป็ น Lyric จากสื่อที่ผ้ สู อนได้ นามา พร้ อม เรี ยน / ใบงาน
ทังให้
้ จบั ใจความว่ากล่าวถึงสิ่งใด เหตุการณ์เป็ นอย่างไร เสียงของ 2. PowerPoint
เพลงเป็ นอย่างไร ทานองให้ ความรู้สกึ อย่างไรบ้ าง
2.หลังจากนันให้
้ นกั ศึกษาเข้ ากลุม่ กลุม่ ละ 3 คน ทาการถ่ายทอด
ความรู้สกึ จินตนาการหรื อการรับรู้ที่ได้ รับจากการฟั งเพลง โดยการ
สรุปเป็ นความคิดรวบยอดของกลุม่ เพื่อการนาเสนอ
3.หลังจากนันท
้ าการฝึ กทักษะการอ่านออกเสียงทานองเสนาะ
การบ้ าน
1. ให้ นกั ศึกษาแบ่งกลุ่มๆ ละ 4 คน เพื่อการฝึ กเขียนบทร้ อยกรอง
ร่วมกัน พร้ อมทังฝึ
้ กทักษะการอ่านออกเสียง
2.นักศึกษาฝึ กฝนทักษะการอ่านออกเสียงเป็ นภาษาอังกฤษ พร้ อม
ที่จะนาเสนอในคราวต่อไป

ฝึ กปฏิบตั กิ ารการ นักศึกษาแต่ละกลุม่ ออกมาอ่านทานองเสนาะหน้ าชันเรี
้ ยน
นาเสนอในชัน้
เรี ยนในรูปแบบ
การอ่านทานอง
เสนาะ(งานกลุม่ )

1. สื่อที่นกั ศึกษาได้
พัฒนาขึ ้นเพื่อการ
นาเสนอ

การวัดและประเมินผลจาก
1) การตรงเวลา
2) การมีสว่ นร่วมในการนาเสนอ ตอบข้ อ
ซักถาม อภิปรายแสดงความคิดเห็นเชิง
สร้ างสรรค์
3) การสอบย่อย
4) คุณภาพของงานที่ค้นคว้ า
5) การสืบค้ นด้ วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
6) มาตรฐานการเรี ยนรู้ที่วดั ในสัปดาห์นี ้
1.1/1.2/1.5/.21/.2.2/2.3/2.5/3.1/3.2/3.3/3.
5/4.1/4.2/4.3/4.4/4.5/5.1/5.3/5.5

1) ใช้ การประเมินแบบมิตรประเมินมิตร
(นักศึกษาทาการประเมินกันเอง คือผู้ชม
ช่วยกันประเมินโดยผู้สอนได้ ทา เกณฑ์การให้
คะแนน Rubric ไว้ )
2.การมีสว่ นร่วมในการแสดง
3.ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
4.ความเหมาะสม สมบทบาทการอ่าน
17

สัปดาห์
(ชม.)

หัวข้ อ/
รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผลจาก
4) มาตรฐานการเรี ยนรู้ที่วดั ในสัปดาห์นี ้
1.1/1.2/1.5/.21/.2.2/2.3/2.5/3.1/3.2/3.3/3.
5/4.1/4.2/4.3/4.4/4.5/5.1/5.3/5.5
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เกณฑ์ การประเมินผล ใช้ ระบบอิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี ้
แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
- คะแนนระหว่างภาค
ร้ อยละ 70
- คะแนนปลายภาค
ร้ อยละ 30
กิจกรรมที่

ผลการ
เรี ยนรู้

1 การร่วมศึกษาค้ นคว้ า
วิเคราะห์ อภิปรายใน
รูปแบบการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้ จากกรณีเอกสาร
หนังสือ ตารา ภาพยนต์
วิดทิ ศั น์เป็ นต้ น

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ ท่ ี สัดส่ วนของ
ประเมิน การ
ประเมิน
ทุกสัปดาห์ ร้ อยละ 5

1.1/1.2/1.5/
2.1/2.2/2.3
2.5/3.1/3.2
3.3/3.5/4.1
4.2/4.3/4.4
4.5/5.1/5.3/
5.5
2 การทบทวนองค์ความรู้ 1.1/1.2/1.5/
เดิมโดยการให้ นกั ศึกษา 2.1/2.2/2.3
ช่วยกันสรุปองค์ความรู้ใน 2.5/3.1/3.2
ครัง้ ก่อน / การสอบ
3.3/3.5/4.1
ข้ อเขียน/การวิเคราะห์
4.2/4.3/4.4
จากการดูวิดทิ ศั น์
4.5/5.1/5.3/
5.5

-ความถูกต้ องและแม่นยาในการ
วิเคราะห์และแสดงเหตุผล
-การสังเกตพฤติกรรมการซักถาม /การ
ร่วมอภิปราย/การเสนอแนะแบบ
สร้ างสรรค์ /การเข้ าร่วมกิจกรรมในชัน้
เรี ยน

ทุกสัปดาห์

ร้ อยละ 5

3.การทบทวนความรู้เดิม
โดยการให้ นกั ศึกษา
ช่วยกันสรุปองค์ความรู้ใน
ครัง้ ก่อน / การสอบ
ข้ อเขียน/การวิเคราะห์
จากการดูวิดทิ ศั น์/การ
นาเสนอเนื ้อหาเรื่ อวราว
ต่างๆจากการสรุป
ประเด็นในใบงานที่ผ้ สู อน
แจกให้ (งานกลุม่ )

-ความถูกต้ องแม่นยาในการสรุปองค์
ทุกสัปดาห์
ความรู้
-การสังเกตพฤติกรรมการซักถาม /การ
ร่วมอภิปราย/การเสนอแนะแบบ
สร้ างสรรค์ /การเข้ าร่วมกิจกรรมในชัน้
เรี ยน
-การสอบข้ อเขียนในรูปแบบเลือกตอบ
-ความถูกต้ องแม่นยาในการสรุปประเด็น
ในใบงานและสามารถนาเสนอได้ อย่าง
เหมาะสม

ร้ อยละ 10

1.1/1.2/1.5/
2.1/2.2/2.3
2.5/3.1/3.2
3.3/3.5/4.1
4.2/4.3/4.4
4.5/5.1/5.3/
5.5

-ความถูกต้ องแม่นยาในการสรุปองค์
ความรู้
-การสังเกตพฤติกรรมการซักถาม /การ
ร่วมอภิปราย/การเสนอแนะแบบ
สร้ างสรรค์ /การเข้ าร่วมกิจกรรมในชัน้
เรี ยน
-การสอบข้ อเขียนในรูปแบบเลือกตอบ
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4. การทบทวนความรู้เดิม
--ความถูกต้ องแม่นยาในการสรุปองค์
ทุกสัปดาห์
โดยการให้ นกั ศึกษา
ความรู้
ช่วยกันสรุปองค์ความรู้ใน
-การสังเกตพฤติกรรมการซักถาม /การ
ครัง้ ก่อน / การสอบ
ร่วมอภิปราย/การเสนอแนะแบบ
ข้ อเขียน/การวิเคราะห์
สร้ างสรรค์ /การเข้ าร่วมกิจกรรมในชัน้
จากการอ่านเรื่ องราวที่
เรี ยน
ผู้สอนได้ กาหนดให้ /การ
-การทดสอบคาศัพท์เฉพาะด้ าน
นาเสนอเนื ้อหาเรื่ อวราว
-การนาเสนองานอย่างสร้ างสรรค์
ต่างๆจากการสรุป
ประเด็นในใบงานที่ผ้ สู อน
แจกให้
5.การนาเสนอข้ อค้ นพบ 1.1/1.2/1.5/ --ความถูกต้ องแม่นยาในการสรุปองค์
5-6
จากการวิเคราะห์
2.1/2.2/2.3 ความรู้
(งานเดี่ยว)
2.5/3.1/3.2 -การสังเกตพฤติกรรมการซักถาม /การ
3.3/3.5/4.1 ร่วมอภิปราย/การเสนอแนะแบบ
4.2/4.3/4.4 สร้ างสรรค์ /การเข้ าร่วมกิจกรรมในชัน้
4.5/5.1/5.3/ เรี ยน
5.5
-การทดสอบคาศัพท์เฉพาะด้ าน
-การนาเสนองานอย่างสร้ างสรรค์
6.การวิเคราะห์และการ 1.1/1.2/1.5/ - ความถูกต้ องของการสรุปพร้ อมการ
13-14
เปรี ยบเทียบจากการฟั ง 2.1/2.2/2.3 นาเสนอด้ วยวาจา การอ่านทานองเสนาะ
และการอ่านจากหนังสือ / 2.5/3.1/3.2 / การเขียนรายงานสรุปในรูปแบบ
การร่วมกันแต่งบทร้ อย
3.3/3.5/4.1 Journal Lock
กรองได้ มาจากการ
4.2/4.3/4.4 -สังเกตพฤติกรรมการซักถาม/อภิปราย/
สังเคราะห์และการค้ นหา 4.5/5.1/5.3/ การเข้ าร่วมกิจกรรมในชันเรี
้ ยน
ข้ อมูลผสมผสานกับ
5.5
-ความรับผิดชอบในการทางานร่วมกับ
จินตนาการที่ตนเองได้ รับ
ผู้อื่น
จากการดู การฟั ง และ
การอ่าน เป็ นต้ น
7.ฝึ กปฏิบตั ิการการการ 1.1/1.2/1.5/ -ความถูกต้ องของภาษาอังกฤษ ลีลา
15
อ่านทานองเสนาะ
2.1/2.2/2.3 ท่าทาง น ้าเสียง (Performance)
2.5/3.1/3.2 -สังเกตพฤติกรรมการซักถาม/อภิปราย/
3.3/3.5/4.1 การเข้ าร่วมกิจกรรมในชันเรี
้ ยน

ร้ อยละ 10

ร้ อยละ 10

ร้ อยละ 10

ร้ อยละ 20
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8.สอบปลายภาค

4.2/4.3/4.4 -การนาเสนอรายงานด้ วยเทคโนโลยี
4.5/5.1/5.3/ สารสนเทศที่สร้ างสรรค์และเหมาะสมกับ
5.5
บริบทท ฉาก แสง สี เสียง
-แบบทดสอบ
-การสนทนาตอบข้ อซักถาม

15

ร้ อยละ 30

เกณฑ์ การประเมินของมหาวิทยาลัย
ระดับคะแนน (คะแนน)
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. เอกสารและตาราหลัก
Cheunprapanusorn, T. (2017). Literature Appreciation. Suan Dusit University.
2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
-
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรั บปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา:
สาหรับการประเมินประสิทธิผลของรายวิชานัน้ ผู้ประเมินได้ ทาการประเมินหลากหลายรูปแบบโดยเน้ นการ
ประเมินในสภาพจริง Authentic Assessment ที่มาจากกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนแบบ Active Learning ซึ่งมี
การประเมินดังนี ้ คือ
1) การประเมินจากเนื ้อหาสาระ และองค์ความรู้ที่ได้ รับจาการคึกษา
2) การประเมิ น จากทัก ษะและความสามารถในการสื่ อ สารภาษาอัง กฤษทางวรรณกรรมอย่ า งถูก ต้ อ ง
เหมาะสม ที่ถ่ายทอดจากการนาเสนอหน้ าชันเรี
้ ยน แบบ Role Play ในรูปแบบเดี่ยวและกลุม่
3) การประเมินทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่น ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ทักษะการอ่าน การ
เขียน การฟั ง การพูด เป็ นต้ น
4) ทักษะการรังสรรค์หรื อการสร้ างนวัตกรรมโดยการใช้ สื่อเทคโนโลยี เพื่ อส่งเสริ ม การนาเสนอผลงานของ
ตนเองและการแสดงละคร
5) เจตคติ ทัศนคติ และ ความสุขที่ได้ รับจากการเรี ยนรายวิชานี ้
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
1.ใช้ แบบประเมินการสอนที่ผ้ สู อนได้ ออกแบบเพื่อการเก็บรวบรวมข้ อมูล
2.ใช้ แบบประเมินประสิทธิ ภาพการจัดการเรี ยนการสอนโดยมีคณะกรรมการประเมินที่แต่งตังโดยหลั
้
กสูตร
ภาษาอังกฤษ และคณะมนุษยศาสตร์ ล ะสังคมศาสตร์ เป็ นผู้ออกแบบแบบประเมิ น เลขานุการหลักสูตรเป็ นผู้เก็ บ
รวบรวมข้ อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล รวมทังสะท้
้ อนกลับสูอ่ าจารย์ผ้ สู อน
3. การปรับปรุ งการสอน
สาหรับการปรับปรุ งการสอนนนัน้ ผู้ สอนได้ มี การสารวจนักศึกษาทุกๆครัง้ ที่ ทาการสอนและนาผลที่ ได้ ม า
ปรับปรุงการสอน เนื่องจากมีนกั ศึกษาที่มีความหลากหลายทังเก่
้ ง กลางและอ่อน ดังนันจึ
้ งต้ องใช้ กระบวนการจัดการ
เรี ยนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน และ การฝึ กปฎิบตั กิ าร ตามภาระงาน การแสดง การจาลอง และมีการปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยต่างๆ ได้ แก่
-การสนทนาแลกเปลี่ยนความเห็นกับนักศึกษา
-ข้ อมูลจากแบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์
-งานวิจยั ใหม่ๆ และความก้ าวหน้ าของศาสตร์ ตา่ งๆ เกี่ยวข้ อง
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
1. การทวนสอบโดยผู้สอน ดังนี ้
1.1 สังเกตและบันทึกพฤติกรรมนักศึกษาระหว่างการเรี ยนรู้เพื่อนาข้ อมูลมาเปรี ยบเทียบกับผลการ
เรี ยนรู้ที่นกั เรี ยนได้ แสดงไว้ ในแต่ละครัง้ ของการทาการสอน
1.2 ตรวจสอบคุณภาพของงานเขียน/ รายงานการค้ นคว้ า/การฝึ กปฏิบตั กิ ารทางภาษาในรูปแบบกา
นาเสนองานทังเดี
้ ่ยวและกลุม่ Role Play เป็ นต้ น
1.3 ตรวจสอบคะแนน ผลการเรี ยน และระดับคะแนนที่นกั ศึกษาแต่ละคนได้ รับ
2.การทวนสอบจากหลักสูตร
คณะกรรมการประจาหลักสูตรร่ วมกันทวนสอบผลการประเมิน ในรู ปแบบพิชยพิจารณ์ และการให้
ข้ อเสนอแนะ เพื่อการนาข้ อมูลมาปรับปรุงในภาคเรี ยนต่อไป ตามกรอบการประเมินด้ านล่าง
ผลลัพธ์ การเรี ยนรู้

คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ปัญญา
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
ภาษาและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

คะแนนสอบ

พฤติกรรมความ
รับผิดชอบและการมี
ส่ วนร่ วมในการ
ทางาน






การนาเสนอผลงานด้ วยทักษะ
การวิเคราะห์ เชิงตัวเลข/ การ
สื่อสาร/ การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ






5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิทธิผลของรายวิชา
อาจารย์ผ้ สู อนสรุปผลการจัดการเรี ยนการสอนใน มคอ.5 เสนอหลักสูตรเพื่อพิจารณาปรับปรุงเนื ้อหา วิธีการ
จัดการเรี ยนการสอน กิจกรรมการเรี ยนรู้ การวัดและประเมินผล สิ่งสนับสนุนการเรี ยนรู้ และปรับปรุ งในปี การศึกษา
ถัดไป
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