รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศิลปศาสตรบัณฑิต)

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 1552306

ชื่อวิชา วรรณคดีภาษาอังกฤษเบื้องต้น
Introduction to Literature

1.2 จานวนหน่วยกิต
3 (2-2-5) หน่วยกิต
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
1) หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2) ประเภทของรายวิชา : วิชาเลือก
1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : ผศ.ดร.ธีรเดช ชื่นประภานุสรณ์
2) อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ดร.ธีรเดช ชื่นประภานุสรณ์
1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2561 / ชั้นปี 2
1.6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.7 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.8 สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาคาร 1
1.9 วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด
3 สิงหาคม 2561 (ระบุวันก่อนเปิดเรียน 1 เดือน)

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้ความสามารถและสมรรถนะต่างๆดังนี ้
1.จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 พุทธิพิสัย (ความรู้ที่ได้รับจากการเรียน)
ทราบประวัติความเป็ นมา ประเภทของวรรณกรรมแต่ละประเภท แยกแยะ วิเคราะห์ วิจารณ์และ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ เพื่อการดารงชีวิตได้ ในเชิงการสัง่ สอนคุณธรรมและจริยธรรมแบบบูรณาการ
1.2 ทักษะพิสัย (ความสามรถ ทักษะการปฏิบัติ การใช้ IT ที่ได้รับจากการเรียน)
1

เพื่อพัฒนาทักษะ(Skill) และกระบวนการพัฒนาปั ญญาอย่างยั่งยืนทัง้ รู ปธรรมและนามธรรมอัน
ได้ แ ก่ รู ป ธรรมคื อ ความรู้ ที่ แ สดงออกมาภายนอก (Explicit Knowledge)เช่ น การเขี ย นบทวิ เ คราะห์
วรรณกรรมอย่างถูกต้ องตามหลักสากล และ ความรู้ ภายใน(Implicit Knowledge)เช่นการมีคณ
ุ ธรรมและ
จริ ยธรรมในการคัดเลือก คัดสรร ข้ อความต่างๆที่ผ้ อู ื่นได้ ทาไว้ แล้ วการแปลคาศัพท์เฉพาะ การใช้รูปแบบการ
เขียนที่ถูกต้อง
1.3 จิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ได้รับจาการเรียน)
- เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างร่วมมือกัน (Co-operative learning) ระหว่างผู้ศึกษากับผู้ศึกษาด้วยกัน
เอง เพื่อก่อให้เกิดการทางานอย่างร่วมมือ
- เพื่อส่งเสริมเจตคติต่อการศึกษาและการนาความรู้ที่ได้รับหลังจากที่เรียนแล้วไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อหน่วยงานของตนเอง
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในวรรณกรรม วรรณคดี และสามารถนาความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้
กับการดารงชีวิตในปัจจุบัน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
3.1 หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
3.1 คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมาย ความสาคัญประเภทของวรรณคดี ร้อยแก้ว ร้อยกรอง นวนิยาย เรื่องสั้น องค์ประกอบ
โครงเรื่อง ฉาก ตัวละคร รูปแบบ ความขัดแย้ง การบังคับฉันทลักษณ์ จังหวะ สัมผัส การใช้ภาษาสัญญลักษณ์
ต่างๆ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
Study meaning importance, literature genres, prose, poetry, novels, short stories,
composition, plot, setting, characteristic, style, conflict, prosody, rhythm, metre, figurative
language by critical methods and knowledge exchange.
3.2 จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก

สอนเสริม

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การ
ฝึกงาน

45 ชั่วโมง

ให้คาปรึกษา แนะนา สอนเสริมตามความต้องการของ
นักศึกษาเป็นรายกลุ่ม เพื่อทบทวนความรู้ให้ชัดเจนและ
แม่นยายิ่งขึ้น โดยเฉพาะกับกลุ่มของนักศึกษาที่มีผลการ
เรียนต่า ตลอดจนสอนเสริมหรือการเพิ่มเติมคาศัพท์
เฉพาะด้านให้กับผู้เรียนทุกคน

ไม่มี

การศึกษาด้วย
ตนเอง

75 ชั่วโมง

2

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุค
1. การใช้ ชอ่ งทางการปรึกษาผ่านการติดต่อทางระบบโซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social Network) หรื อ
convergent network
2. อาจารย์ผ้ สู อนจัดเวลาให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการ 6 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่
ต้ องการหรื อเป็ นหมู่คณะ

3

1

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
วิธีการสอนและการประเมินผล
ผลการเรียนรู้ท่ ตี ้ องการพัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

1.ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
1. 1 มี วิ นั ย ต ร งต่ อเ วล าแ ล ะมี ความ 1. เน้นการฝึกฝนทักษะการวิเคราะห์ ตีความ สาหรับการประเมินผลการเรียนรู้นั้นผู้สอนได้
รับผิดชอบในการศึกษาทั้งในห้องเรียน การศึกษา และสังเคราะห์ โ ดยใช้ห ลักการเรียนรู้ร่ว มกัน เน้นการประเมินด้านจิตพิสัย (Effective) คือ
ด้วยตนเอง และการทางานที่ได้รับมอบหมาย
แบบ Co-operative learning เพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด
1. การประเมินจากการทางานกลุ่ม การ
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1.2 มี ภ าวะความเป็ น ผู้ น าและผู้ ต าม
เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ และการประเมินจาก
ความสามารถมากกว่
า
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)
สามารถท างานเป็น ที มและรับ ฟังการแสดงความ
ชิ้ น งานที่ แ ปลหรือ นาเสนอ โดยก าหนดเกณฑ์
คิดเห็นของผู้อื่น
2 . เ น้ น ก า ร พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ก า ร เ รี ย น รู้ การให้ ค ะแนน แบบ Rubric Scoring ที่ ผู้ ส อน
1.3 มี ก ารแสวหาความรู้ แ ละประยุ ก ต์ ใ ช้ ภาษาอั ง กฤษตามหลั ก Five Principle เพื่ อ สร้างขึ้น
ก่ อ ให้ เ กิ ด กระบวนการเรี ย นรู้ แ บบน าตนเอง
ความรู้อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
2. แบบประเมิ น พฤติ ก รรมจริ ย ธรรม
และกระบวนการพึ่งพาอาศัยกันตลอดจนเป็น
1.4 มีความรู้ความเข้าใจผู้อื่น เข้าใจความ กระบวนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน ตนเองที่ให้ผู้ศึกษาทาการประเมินตนเอง (Self
Assessment) หลั งจากที่ ท างานกลุ่ ม ในแต่ ล ะ
หลากหลายของสังคมและวัฒนธรรม
กับผู้สอน และผู้เรียนกับผู้เรียน
ครั้ง เพื่อฝึกทักษะการยอมรับตนเองและนาไปสู่
3. เน้นการปลูกจิตสานึกและมองเห็นคุณค่าใน การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆในอนาคต
งานวรรณกรรมที่คัดสรรค์มา
2.ด้ านความรู้
1. ก า ร ป ร ะ เ มิ น ด้ า น พุ ท ธิ พิ สั ย
(Cognitive) คือองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเรียน
2.1เน้นการฝึกฝนการอ่าน การวิเคราะห์
1.เน้นเทคนิค วิธีการหลักการการปฏิบัติการ
ในแต่ละครั้งด้วยการสอบข้อเขียนในรูปแบบการ
การพิ จ ารณา การแยกแยะ และการตี ค วามเชิ ง
ทางการอ่ า น การวิ เ คราะห์ การตี ค วาม การ
แปล การวิเคราะห์ การตีความ งานวรรณกรรม
คุ ณ ค่ า ในงานวรรณกรรมต่ า งๆ ทั้ ง ความงาม

สัปดาห์ ท่ ี
ประเมิน

ค่ านา้ หนัก
ของการ
ประเมินผล

1-15

20 %

1-15
30%
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ผลการเรียนรู้ท่ ตี ้ องการพัฒนา

วิธีการสอน

สุ นทรี ย ภ า พทางร ส สุ นทรี ย ภ าพทา งเสี ย ง พิจารณาคุณค่าความงามและสุนทรียภาพใน
สุนทรียภาพทางความหมาย ของงานวรรรณกรรม งานวรรณกรรม
และวรรณคดี
2. เน้ น หลั ก และวิ ธี ก ารฝึ ก ฝนทั ก ษะการใช้
2.2 เน้ น การฝึ ก ฝนทั ก ษะการเลื อ กใช้ ภาษาเชิงสุนทรียภาพทางรสของวรรณกรรม
ภาษา การวิเคราะห์ การตีความในระดับความหมาย
3. เน้นการฝึกฝนการใช้สื่อ การประยุกต์สื่อเพือ่
ของค าในวรรณกรรมเชิ ง ร้ อ ยกรอง และระดั บ
การศึกษาวรรณกรรม
ความหมายในรู ป แบบของประโยคเพื่ อ การสื่ อ
ความหมายต่ างๆในงานวรรณกรรมประเภทร้อย 4 . เ น้ น ก า ร พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ก า ร เ รี ย น รู้
ภาษาอั ง กฤษตามหลั ก Five Principle เพื่ อ
แก้ว
ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน
2.3 มี ค วามรู้ แ ละความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
และผู้เรียนกับผู้เรียน
หลักการแนวคิด ทฤษฎีและเนื้อหาสาระสาคัญใน
องค์ความรู้ทางภาษาเป็นอย่างดี

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ ท่ ี
ประเมิน

ค่ านา้ หนัก
ของการ
ประเมินผล

และวรรณคดีที่ถ่ายทอดออกมาในเชิงการเขียน
ทั้ ง กลางภาค (Formative) และปลายภาค
(Summative)
2. ก า ร ป ร ะ เ มิ น ด้ า น ทั ก ษ ะ พิ สั ย
(Psychomotor) คือการประเมินทักษะการอ่าน
การใช้เสียง การแปลความ การวิเคราะห์ การ
ตีความ โดยใช้รูปแบบการประเมิ นตามสภาพ
จริงแบบ Authentic Assessment โดยกาหนด
เกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนน แบบ Rubric Scoring ที่
ผู้สอนสร้างขึ้น

2.4 สามารถน าความรู้ ภ าษาอั ง กฤาไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาได้จริง
ด้านปัญญา
1. สามารถสื บ ค้ น ตี ค วาม และประเมิ น 1. การสอนโดยใช้การบรรยาย การสาธิต การ
ประเมิ น จากการสาธิ ต การฝึ ก ปฏิ บั ติ
สารสนเทศ เพื่ อ ใช้ ใ นการอ่ า นและวิ เ คราะห์ ฝึกปฏิบัติการทางการอ่าน การวิเคราะห์ การ การตีความ การประเมินค่า ละการร่วมกันถอด
วรรณกรรมและวรรณคดีอย่างสร้างสรรค์
ตีความ
องค์ความรู้

1-15
40%
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ผลการเรียนรู้ท่ ตี ้ องการพัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ ท่ ี
ประเมิน

ค่ านา้ หนัก
ของการ
ประเมินผล

2. เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระบวนการสรรค์สร้าง
2. การสอนโดยการใช้ภาระงาน(Task
องค์ ค วามรู้ (Constructivism) ในตั ว ผู้ ศึ ก ษาเพื่ อ Based Learning: TBL)
ก่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาปัญญาอย่างยั่งยืนทั้ง
3. การใช้ ก ระบวนการ PLC เพื่ อ การ
รูปธรรมและนามธรรมอันได้แก่ รูปธรรมคือความรู้ที่
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning
แสดงออกมาภายนอก (Explicit Knowledge) เช่น
ความสามารถในการแปลความ สรุปความ การจับ
ประเด็ น การวิ เ คราะห์ การตี ค วาม เป็ น ต้ น และ
ความรู้ ภ ายใน (Implicit Knowledge) เช่ น การมี
สุ น ทรี ย ภาพและความงามในการคิ ด สร้ า งสรรค์
วรรณกรรมในรูปแบบต่างๆ
3 มีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนา
ทักษะในการสื่อสารและการทางานเภื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิตรวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่นได้
4 มีการประยุกต์ใช้องความรู้ทางภาษา
เพื่อการปรับตัวให้เข้ากับสังคมและวัฒนธรรมที่
หลากหลาย
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบที่ต้องพัฒนา

1. ประเมินการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนโดย
1. ใช้หลักการเรียนรู้ร่วมกันแบบ Co- ใช้แบบการประเมินด้านทักษะพิสัยและจิตพิสัย
operative learning เพื่อก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ ในการทางานและการเรียน
1. สามารถสื่อสาร ประสานงาน และทางาน
ระหว่ า งผู้ เ รี ย นกั บ ผู้ เ รี ย น (ผู้ มี ค วามสามารถ
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ประเมิ น จากการสาธิ ต ปฏิ บั ติ ก าร
มากกว่าช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่า)
ทางการอ่ า น การตี ค วามวรรณกรรมและ

1-15
5%
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ผลการเรียนรู้ท่ ตี ้ องการพัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ ท่ ี
ประเมิน

ค่ านา้ หนัก
ของการ
ประเมินผล

2. เน้นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้งาน วรรณคดีภาษาอังกฤษ การรายงานกลุ่มและการ
2. มีความรับผิดชอบในการทางานที่ได้รับ
วรรณกรรมและวรรณคดีอังกฤษตามหลัก Five นาเสนอรายงานในชั้นเรียน
มอบหมายทั้งรายบุคคลและงานกลุ่ม
Principle เพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด กระบวนการเรี ย นรู้
3. สามารถเป็น ผู้ริเริ่มแสดงความคิดเห็น แบบนาตนเองและกระบวนการพึ่งพาอาศัยกัน
3 ประเมิ น จากคุ ณ ภาพและความ
หรือนาเสนอแนวทางในการแก้ไขสถานการณ์หรือ ตลอดจนเป็นกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ สมบูรณ์ของงานเดี่ยวที่มอบหมาย
ปัญหาและสามารถตัดสินใจเลือกวิธีการในการแก้ไข ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน และผู้เรียนกับผู้เรียน
สถานการณ์หรือปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เน้นการอภิปรายแสดงความคิดเห็น
ต่ อ ประเด็ น การสร้ า งสุ น ทรี ย ภาพในงาน
4. มีการให้ความช่วยเหลือเอการแก้ปัญหา
วรรณกรรม ในรู ป แบบ PLC โดยการสร้ า ง
และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ ข้อสรุปร่วมกัน
5. มีการแสดงความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาตนและช่วยเหลือผู้อื่น
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
1. สามารถสื่อสารอย่างเป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ ด้วยวจนะและอวัจนะภาษา และ
เลื อ กใช้ รู ป แบบของการสื่อ สารทางภาษาอั งกฤษ
อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับผู้รับสาร
2. สามารถเลือกใช้สารสนเทศ เทคโนโลยี
เพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม

1. การใช้ วิ ธี ก ารสอนแบบ Mind
- ประเมิ น จากการท างานเดี่ ย วที่ ผู้
mapping เพื่อการจัดหมวดหมู่คาศัพท์ต่างๆ ที่ ศึกษาค้นคว้า
ใช้ในการแปลงานเอกสารต่างๆ
- ป ร ะ เ มิ น จ า ก ร า ย ง า น ก ลุ่ ม ที่
2. การมอบหมายงานที่ ต้ อ งมี ก าร แสดงออกในรูปแบบของการนาเสนอ ด้วยวจนะ
สืบค้นข้อมูล ได้แก่
ภาษาและอวัจนะภาษา เช่น เทคนิคการนาเสนอ
งาน บุคลิกภาพ วาจา การแต่งกาย ตลอดจน
2.1. การค้นคว้าหาข้อมูลบทความ
การใช้เครื่องมือเพื่อการนาเสนอผลงาน
และกลวิ ธี ก ารอ่ า นวรรณกรรม วรรณคดี
ประเภทต่างๆ

1-15

5%
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ผลการเรียนรู้ท่ ตี ้ องการพัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ ท่ ี
ประเมิน

ค่ านา้ หนัก
ของการ
ประเมินผล

3. ส า ม า ร ถ ใ ช้ สื่ อ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
2.2. การค้นคว้า คัดสรร คาศัพท์
สารสนเทศที่เหมาะสมกับการเรียนรู้และการสืบค้น ภาษาอั ง กฤษเฉพาะด้ า นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ข้อมูลในการพัฒนาตนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต วรรณกรรมและวรรณคดีเพื่อจัดทาอภิธานศัพท์
เฉพาะเพื่อนามาใช้ในการประพันธ์
4. สามารถตรวจสอบและแก้ไขการใช้สื่อ
และเทคโนโลยี ส ารสานเทศที่ เ หมาะสมและมี
3. การมอบหมายงานที่ต้องนาเสนอ
ประโยชน์แก่การสื่อสารทางภาษาและให้เกิดการ ทั้ ง ในรู ป เอกสารและวาจา ประกอบการใช้
เรียนรู้ตลอดชีวิต
เทคโนโลยีการสื่อสาร
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน (หมวดที่ 5 ข้อ 2)
สัปดาห์ที่
(ชม.
1
(3 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

Chapter 1
Literature an Overview
1.1What is literature?
1.2 Why do we study it?
1.3What is in Con
1.4Function of literature
1.5Types of literature
1.6Summary and Conclusion side
literature?
- ชี้แจงจุดมุ่งหมายหลัก วัตถุประสงค์รายวิชา
แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ รูปแบบ
วิธีการเรียน เนื้อหา แนวคิดและการวัด
ประเมินผล
2.Pre-test
- ท าการทดสอบก่ อ นเรี ย น – การแจ้ งผลการ
ทดสอบรายบุคคลเพื่อนาไปสู่การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

กิจกรรม
1. แนะนารายวิชาในรูปแบบบการ
สนทนาแบบปุจฉาวิสัชณาเพื่อการ
ทดสอบความรู้เดิมของนักศึกษา
2. หลังจากนั้นตั้งคาถามเกีย่ วกับประวัติ
ความเป็นมาของวรรณคดีรูปแบบต่างๆ
โดยให้นักศึกษาร่วมกันตอบคาถามใน
รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการใช้
กระบวนการ PLC
3. ผู้สอนสาธิตและแนะนาแนวทางการ
ฝึกปฏิบัติการทางการอ่านวรรณกรรม
และวรรณคดีภาษาอังกฤษคาศัพท์
สานวน ใช้หลักการสอนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารแบบ Five Principle โดยเน้น
การทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การ
อ่าน และ การเขียน
4. ผู้เรียนสรุปผลการเรียนรู้ทไี่ ด้รบั ใน
รูปแบบJournal เพื่อนาเสนอครั้งหน้า
การบ้าน
1.ให้นักศึกษากลับไปค้นคว้าหาข้อมูล
เกี่ยวกับ Fiction จากสื่อต่างๆทั้งหนังสือ
บทเรียนและข้อมูลจากแหล่ง Internet

สื่อที่ใช้
1. รายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3)
2. เอกสารประกอบการ
เรียน
3. PowerPoint
4. วิดีทัศน์
5. เว็บไซต์

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
1) การตรงต่อเวลา
2) การมีส่วนร่วมในการซักถาม
อภิปราย
3) การสอบปลายภาคเรียน
4) คุณภาพของงานที่ค้นคว้า
5) การสืบค้นด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
6) มาตรฐานการเรี ย นรู้ ที่ วั ด ใน
สัปดาห์นี้ 1: 1.2), 1.4) 2: 2.3),
3: 3.3, 3.4 4: 4.1) ,4.2) 5: 5.3)

ผู้สอน
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สัปดาห์ที่
(ชม.

2-5
(12 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

Chapter 2 Fiction
2.1Fiction and overview
2.2Characteristic of fiction
2.3Modern fiction
.4Why modern fiction is popular?
2.5Readers of fiction
2.6Novel

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

2.มอบหมายงานให้นักศึกษาจัดทาผัง
ความคิด ที่ได้รับจากการศึกษาในครั้ง
ผ่านมา
กิจกรรม
1. เอกสารประกอบการ
1.การทบทวนองค์ความรู้เดิม พร้อมทั้งให้ เรียน
นักศึกษานาส่ง Journal พร้อมทั้งให้
2. PowerPoint
คาแนะนาและเสนอแนะเกี่ยวกับผัง
ความคิดที่นักษาได้นาส่ง
2.การสาธิต และการใช้หลักการเรียนรู้
แบบร่วมมือระหว่างผูเ้ รียน โดยการ
แบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อยๆ
หลังจากนั้น
2.7Short Story
2.8Summary and Conclusion
3. ให้นักศึกษาร่วมกันคัดเลือกชิ้นงาน
ด้าน Fiction , Novel , Short Story ที่
ตนเองสนใจ จากการคัดสรรค์มาล่วงหน้า
1 ชิ้นเพื่อทาการวิเคราะห์ร่วมกัน
4. ให้นักศึกษาส่งตัวแทนออกมาเพื่อ
นาเสนองานหน้าชั้นเรียน พร้อมให้
นักศึกษาในชั้นเรียนร่วมกันแสดงความ
คิดเห็นเชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ โดยมีอาจารย์เป็นผู้ให้
คาแนะนา

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

1) การตรงต่อเวลา
2) การมีส่วนร่วมในการซักถาม
อภิปราย เสนอแนะแนวทาง
3) การสอบย่อย
4) คุณภาพของงานที่ค้นคว้า
5) การสืบค้นด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
6) มาตรฐานการเรียนรู้ที่วดั ใน
สัปดาห์นี้ 1: 1.2), 1.4) 2: 2.3
2.4, 3: 3.3), 3.4) 4: 4.1) ,4.2)
5: 5.3)
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สัปดาห์ที่
(ชม.

6-7
(6 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

Chapter 3 Element of fiction
3.1 Fiction an overview
3.2 Tools:the heart of fiction
3.3 Plot
3.4Theme
3.5Characterization
3.6Dramatic conflict

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

4. การฝึกปฏิบตั ิการทางการอ่าน การ
วิเคราะห์ ตีความ แบบเดี่ยวและกลุ่ม
5. การสรุปการเรียนรู้ทไี่ ด้จากการเรียน
ในครั้งนี้
การบ้ าน
มอบหมายงานให้ นกั ศึกษาไปค้ นหา
ข้ อมูลจากสือ่ ต่างๆเกี่ยวกับหัวข้ อ
Fiction พร้ อมทังท
้ าการอ่านจับประเด็น
สาคัญที่ผ้ สู อนได้ กาหนดไว้ ล่วงหน้ า
เพื่อการศึกษาเรียนรู้ในครัง้ ต่อไป
กิจกรรม
1. เอกสารประกอบการ
1. ทบทวนความรู้เดิมได้รับจากครัง้ ที่
เรียน
แล้ว/พร้อมทั้งการทาการทดสอบย่อยๆ 2. PowerPoint
เพื่อประเมินความรู้ทผี่ ู้เรียนได้รับเพื่อการ
กาหนดแนวทางในการจัดการเรียนรู้ใน
ครั้งต่อๆไป
2. นาเสนอเข้าสู่บทเรียนด้วย
กระบวนการ PLC ในประเด็น Tools:the
heart of fiction โดยให้ นกั ศึกษาร่วม
แสดงความคิดเห็นจากการอ่านหนังสือ
ที่ได้ จดั เตรี ยมไว้ ให้
3. บรรยาย และทาการทดสอบทักษะ
กระบวนการคิดและการคาดเดา
ความหมายของคาศัพท์ต่างๆที่ใช้ใน

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

1) การตรงเวลา
2) การมีส่วนร่วมในการซักถาม
อภิปราย
3) การสอบย่อย
4) คุณภาพของงานที่ค้นคว้า
5) การสืบค้นด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
6) มาตรฐานการเรียนรู้ที่วดั ใน
สัปดาห์นี้ 1: 1.2), 1.4) 2: 2.3),
3: 3.3), 3.4) 4: 4.1) ,4.2)
5: 5.3),5.
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สัปดาห์ที่
(ชม.

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

ในงานวรรรกรรมตลอดจนสุนทรียภาพที่
เกิดขึ้นภายในตนเอง
4. การบรรยาย และการใช้รูปแบบการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ ในการเพิ่มศักยภาพ
ในการเรียนรู้ ได้แก่ เกมการศึกษาเพื่อ
การเข้าใจและการสร้างสุนทรียภาพทาง
ความคิดที่เกิดขึ้นจากวรรณคดี
5.การนาเสนอผลงานการเรียนรูร้ ว่ มกัน
หน้าชั้นเรียนเป็นรายกลุ่มพร้อมทัง้ ให้
กลุ่มอื่นร่วมกันวิพากษ์เพื่อรับฟังความ
คิดเห็น
6. ผู้เรียนสรุปผลการเรียนรู้ทไี่ ด้รบั ใน
รูปแบบ Journal เพื่อการนาเสนอในครั้ง
ต่อไป)การนาเสนองานในครั้งก่อน
การบ้าน
8-9
(0 ชม.)

Chapter 4
Interpreting Fiction and Fiction for Study
4.1Novel and Short story
4.2Animal Farm
4.3In Another Country

กิจกรรม
1. เอกสารประกอบการ
1.ทบทวนความรู้เดิมในรูปแบบการ
เรียน / ใบงาน
เสวนากลุม่ ใหญ่ โดยการร่วมกันหา
2. PowerPoint
ข้อสรุปร่วมกัน พร้อมทั้งทาการเลือก
ชิ้นงานจากที่ได้กาหนดให้นักศึกษาได้
ค้นคว้าออกมา 2 กลุ่ม เพื่อการทาการ
นาเสนอหน้าชั้นเรียน
2. ทาการซักถาม เติมเต็มข้อมูลทีข่ าด
หายไป โดยให้เพื่อนร่วมชั้นเรียนทุกคนได้

) การตรงต่อเวลา
2) การมีส่วนร่วมในการซักถาม
อภิปราย
3) การสอบย่อย
4) คุณภาพของงานที่ค้นคว้า
5) การสืบค้นด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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สัปดาห์ที่
(ชม.

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
แสดงความคิดเห็นในรูปแบบพิชยพิจารณ์
เพื่อทดสอบความรู้เป็นรายบุคคล
3. หลังจากนั้นทาการบรรยายหลักการ
วิธีการ เทคนิคต่างๆในการวิเคราะห์ งาน
ประพันธ์ ประเภท นวนิยายและเรื่องสั้น
พร้อมทั้งให้นักศึษาทาการจดบันทึก
รายละเอียดต่างๆทีส่ าคัญ เพื่อการ
นาเสนอในรูปแบบของผังความคิด
(Mind Mapping)
4. การใช้การจัดกระบวนการเรียนรู้ตาม
หลัก Five Principle เพื่อการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ทางภาษาแบบร่วมมือ
โดยการแบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุม่ ย่อย
กลุ่ม ละ 3 คน ทาการอ่านวรรณกรรมที่
ผู้เขียนได้ทาการคัดสรรค์มาแล้วให้อ่าน
ในแต่ละกลุ่มหลังจากนั้นให้แต่ละคน
กระจายไปให้ความรู้แก่เพื่อนในกลุ่มอื่นๆ
ที่มีหัวข้อที่อ่านไม่ตรงกับตนเอง พร้อมทั้ง
หาข้อสรุปร่วมกันในรูปแบบการเขียน
บันทึกความเข้าใจ เพื่อการนาส่งท้าย
ชั่วโมง
5.การสรุปความรู้ทไี่ ด้จากการเรียนรู้ใน
ครั้งนี้ในรูปแบบ แฟ้มสะสมผลงาน (Port
Folio)

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
5) การสืบค้นด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
6) มาตรฐานการเรียนรู้ที่วดั ใน
สัปดาห์นี้
1: 1.2), 1.4) 2: 2.3), 3: 3.3),
3.4) 4: 4.1) ,4.2)
5: 5.3),5.

ผู้สอน
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สัปดาห์ที่
(ชม.

10-11
(6 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

Chapter 5 Poetry
5.1Types of poetry
5.2Ballad
5.3Elizabethan Lyrics
5.4Methaphysical poetry
5.5Verse satire
5.6Romantic poetry
5.7Nineteenth Century American poetry
5.8Modern poetry

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

6. การทดสอบแบบการวิเคราะห์ และ
ตีความวรรณกรรม นวนิยาย เรื่องสั้น
เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระยะที่1
(เพื่อการปรับปรุงแนวทางการจัด
กระบวนการเรียนรู้ และการคัดกรอง
ผู้เรียน
7. การแจ้งผลการทดสอบเป็นรายบุคคล
เพื่อจัดเตรียมการสอนซ่อมเสริม
กิจกรรม
1.ทบทวนความรู้เดิม โดยการเลือก
นักศึกษาออกมา 3 คน ช่วยกันสรุป
เนื้อหาสาระที่ได้รับจากการเรียนมนครั้ง
ก่อน พร้อมทั้งให้เพื่อนที่อยู่ในชั้นเรียน
ช่วยกันเติมเต็มข้อมูลที่ขาดหายไป
2. ผู้สอนทาการสรุปผลขั้นสุดท้ายก่อน
นาเข้าสู่บทเรียนในเรื่องต่างๆ
3.ผู้สอนคัดสรรค์งานแต่ละประเภทเพื่อ
เป็นตัวอย่างให้นักศึกษาได้วิเคราะห์
พร้อมเสนอแนะวิธีการสังเกต การเรียนรู้
การแยกประเภทของวรรณกรรมต่างๆ
ทั้ง Ballad Elizabethan Lyrics
Methaphysical poetry Verse satire
Romantic poetry
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สัปดาห์ที่
(ชม.

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

4.หลังจากนันผู
้ ้ สอนได้ หยิบชิ ้นงาน
ขึ ้นมา 6 ชิ ้น เพือ่ นาเสนอและให้
นักศึกษาทาการวิเคราะห์ และ แยกแยะ
ประเภทของวรรณกรรม โดยมีจารย์เป็ น
ผู้เสนอแนะ
5. ผู้สอนทาการสาธิตการอ่านออกเสียง
เป็ นทานองเสนาะเพื่อให้ นกั ศึกษาได้ ฝึก
ออกเสียง ทังส
้ านวน จังหวะ ระดับเสียง
สูงต่า และ สุนทรี ยรสในการออกเสียง
และการเปล่งวาจา
การบ้ าน
มอบหมายให้ นกั ศึกษากลับไปค้ นหา
งานวรรณกรรมประเภทใดก็ได้ ที่ได้ จาก
การเรี ยนรู้ จากสือ่ ต่างๆ ทังจากหนั
้
งสือ
หรื อ ตามสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ตา่ งๆ เพื่อ
เตรี ยมการสอบในครัง้ ต่อไป
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สัปดาห์ที่
(ชม.
12-15
(12 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

Chapter 6 Prosody
6.1Rhythm
6.2Meter
6.3Segmental Poetic Devices
6.4Figulative language
Chapter 7 Interpreting Poem
7.1interpreting Poem
7.2Selected Poems

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

กิจกรรม
1. เอกสารประกอบการ
1. ให้นักศึกษาทดสอบการอ่านทานอง
เรียน / ใบงาน
เสนาะจากผลงานของกวีที่มีชื่อเสียงที่
2. PowerPoint
ตนเองได้คดั สรรค์มา ทีละคน หลังจาก
นั้นให้เพื่อนๆในชั้นเรียนร่วมกัน คิด วิ
เคราตรียมการในการนาเสนอะห์และ
ตีความในวรรณกรรมชิ้นนั้นๆร่วมกันใน
รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบปุจฉา
วิสัชณา
2.หลังจากนั้นทาการจัดกลุ่มออกเป็นกลุ่ม
ละ 6 -8 คนเพื่อเตรียมการทาละครจาก
งานวรรรกรรณกรรมที่ๆด้ร่วมกันคัดสรร
มา
3. ผู้สอนทาการสาธิต และให้นักศึกษาได้
ทดลองฝึกการออกเสียง ท่าทาง การ
แสดง สีหน้าท่าทาง เพื่อการเตรียมการ
ในการนาเสนอในรูปแบบ Project
Based Learning
การบ้าน
ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มกลับไปฝึกซ้อมการ
แสดงเพื่อการนาเสนอในครั้งต่อไป

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
1) การตรงเวลา
2) การมีส่วนร่วมในการนาเสนอ
ตอบข้อซักถาม อภิปรายแสดง
ความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์
3) การสอบย่อย
4) คุณภาพของงานที่ค้นคว้า
5) การสืบค้นด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
6) มาตรฐานการเรียนรู้ที่วดั ใน
สัปดาห์นี้
1: 1.2), 1.4) 2: 2.3), 3: 3.3),
3.4) 4: 4.1) ,4.2)
5: 5.3),5.

ผู้สอน
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สัปดาห์ที่
(ชม.
15
(6 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด
ฝึกปฏิบัติการการนาเสนอในชั้นเรียน
Performance and Role Play Drama (งาน
กลุ่ม)

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
นักศึกษานาเสนอละครในรูปแบบต่างๆที่ 1. สื่อที่นักศึกษาได้
1) การตรงต่อเวลา
ได้เตรียมการมาแล้วโดยการใช้สื่อ
พัฒนาขึ้นเพื่อการนาเสนอ 2) การมีส่วนร่วมในการซักถาม
เทคโนโลยีผสมผสาน ซึ่งมีบทสนทนาเป็น 2. ฉาก แสง สี เสียง การ อภิปราย
ภาษาอังกฤษ
3) การสอบย่อย
แต่งกาย
กิจกรรม
4) คุณภาพของงานที่ค้นคว้า
1. นักศึกษานาข้อมูลทีไ่ ด้จากการค้นคว้า
5) การสืบค้นด้วยเทคโนโลยี
มาร่วมกันเขียนเป็นบทสนทนาในรูปแบบ
สารสนเทศ
ละครสั้น การแสดงบทบาทสมมติ หรือ
6) มาตรฐานการเรียนรู้ที่วดั ใน
Role Play ที่มีการกาหนดตัวละคร โดย
สัปดาห์นี้
นักศึกษามีอิสระในการคัดเลือกตัวแสดง
1: 1.2), 1.4) 2: 2.3), 3: 3.3),
เอง
3.4) 4: 4.1) ,4.2)
2. ทาการฝึกซ้อมการแสดง
5: 5.3),5.
3. นักศึกษาทาการแสดงต่อหน้าชุมชน
ตามบทบาทที่ตนเองได้รับ
4. หลังจากนั้นให้เพื่อนๆร่วมกันให้
คาแนะนา พร้อมกับผู้สอนทาการสรุป
และชื่นชมการทางานของนักศึกษาแต่ละ
กลุ่มและสรุปองค์ความรู้ทไี่ ด้รับจากการ
เรียนทั้งหมด

ผู้สอน
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การประเมินผล
5.2 การวัดและการประเมินผล
1) การวัดผล :
- โครงงานการทดสอบย่อย/จิตพิสัย
70%
- สอบปลายภาคแบบการสนทนาแสดงความคิดเห็นเพื่อการนาเสนอ 30%
2) การประเมินผล : ใช้ระบบ  อิงกลุ่ม  อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
ระดับคะแนน (คะแนน)
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-50

ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
6.1 เอกสารและตาราหลัก
Teeradet Chuenpraphanusorn (2011), Introduction to Literature, Suan Dusit Rajabhat
University, Bangkok.
6.2 เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
6.3 เอกสารและข้ อมูลแนะนา
Wikipedia, the free encyclopedia

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
สาหรับการประเมินประสิทธิผลของรายวิชานัน้ ผู้ประเมินได้ ทาการประเมินหลากหลายรูปแบบโดยเน้ นการ
ประเมินในสภาพจริง Authentic Assessment ที่มาจากกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนแบบ Active
Learning ซึง่ มีการประเมินดังนี ้ คือ
1) การประเมินจากเนื ้อหาสาระ และองค์ความรู้ที่ได้ รับทังองค์
้ ความรู้ทางด้ านวิชาการที่เกี่ยวเนื่องกับ
ประวัติความเป็ นมาของวรรณคดี วรรณกรรมต่างๆ เป็ นต้ น
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2) การประเมินจากทักษะและความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษทางการวรรรกรรม อย่างถูกต้ อง
เหมาะสมแม่นยา ลีลา ท่าทางน ้าเสียง ตลอดจนความสามาถในการวิเคราะห์ ตีความ และสังเคราะห์
วรรณกรรมที่ได้ ศกึ ษา
3) การประเมินทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่น ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ทักษะการอ่าน
การเขียน การฟั ง การพูด เป็ นต้ น
4) ทักษะการรังสรรค์หรื อการสร้ างนวัตกรรมโดยการใช้ สื่อเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการค้ นคว้ าวรรณกรรมเชิง
วิจารณ์ ทังในรู
้ ปแบบร้ อยแก้ วและร้ อยกรองหรื อการนาเสนอในรูปแบบต่างๆที่พฒ
ั นามาจากความคิดของ
ตนเอง
5) เจตคติ ทัศนคติ และ ความสุขที่ได้ รับจากการเรี ยนรายวิชานี ้
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
1.ใช้ แบบประเมินการสอนที่ผ้ สู อนได้ ออกแบบเพื่อการเก็บรวบรวมข้ อมูล
2.ใช้ แบบประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรี ยนการสอนโดยมีคณะกรรมการประเมินที่แต่งตังโดยหลั
้
กสูตร
ภาษาอังกฤษ และคณะมนุษยศาสตร์ ละสังคมศาสตร์ เป็ นผู้ออกแบบแบบประเมิน เลขานุการหลักสูตรเป็ น
ผู้เก็บรวบรวมข้ อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล รวมทังสะท้
้ อนกลับสูอ่ าจารย์ผ้ สู อน
3. การปรั บปรุ งการสอน
สาหรับการปรับปรุงการสอนนัน้ ผู้สอนได้ มีการสารวจนักศึกษาทุกๆครัง้ ที่ทาการสอนและนาผลที่ได้ มา
ปรับปรุงการสอน เนื่องจากมีนกั ศึกษาที่มีความหลากหลายทังเก่
้ ง กลางและอ่อน ดังนันจึ
้ งต้ องใช้
กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน และ การฝึ กปฎิบตั ิการ ตามภาระงาน และมีการ
ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยต่างๆ ได้ แก่
-การสนทนาแลกเปลี่ยนความเห็นกับนักศึกษา
-ข้ อมูลจากแบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์
-งานวิจยั ใหม่ๆ และความก้ าวหน้ าของศาสตร์ ตา่ งๆ เกี่ยวข้ อง

7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการสังเกตพฤติกรรม คะแนนการสอบ การปฏิบัติ
และการนาเสนอผลงาน
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ผลการเรียนรู้
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ทักษะทางปัญญา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้ไอที

การสังเกต
พฤติกรรม



วิธีการประเมิน
การสอบ
ควรสอดคล้องกับ
หมวด 4 ข้อ 4.1



การปฏิบัติ/การ
นาเสนอผลงาน








7.5 การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1. ทวนสอบด้ วยผู้สอน ดังนี ้
1.1 สังเกตและบันทึกพฤติกรรมนักศึกษาระหว่างการเรี ยนรู้เพื่อนาข้ อมูลมาเปรี ยบเทียบกับผลการ
เรี ยนรู้
1.2 ตรวจสอบคุณภาพของงานเขียน/ รายงานการค้ นคว้ า
1.3 ตรวจสอบคะแนน ผลการเรี ยน และระดับคะแนน
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