มคอ.3 รายวิชาวรรรคดีเอเชีย
1553308 วรรณคดีเอเชีย
รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
วรรณคดีเอเชีย
Asian Literature
2. จานวนหน่ วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี กลุม่ วิชาเอกเลือก
4. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน
ผศ.ดร. ธีรเดช ชื่นประภานุสรณ์ โทรศัพท์ 0816598392
5. ภาคการศึกษา / ชัน้ ปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ชันปี
้ ที่ 4
6. รายวิชาที่ต้องเรี ยนมาก่ อน (pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรี ยน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่ าสุด
20 กรกฎาคม 2560
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้ความสามารถและสมรรถนะต่างๆดังนี ้
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คุณธรรมจริยธรรม
1.1 ผู้เรี ยนมีความตระหนักและแสดงออกซึง่ พฤติกรรมด้ านคุณธรรมและจริยธรรมในการศึกษา
เรี ยนรู้ การอยูใ่ นสังคมอย่างมีความสุข
1.2 ผู้เรี ยนมีความสามารถในการแก้ ไขหรื อการจัดการปั ญหาต่างๆในสภาวะวิกฤติที่เกิดขึ ้นทังใน
้
ชันเรี
้ ยน นอกชันเรี
้ ยนโดยใช้ หลักคุณธรรมและจริ ยธรรมที่ได้ รับจากการศึกษาเรี ยนรู้วรรณคดีเอเชียมาเป็ น
ตัวกากับพฤติกรรมของตน
ความรู้
1.3 ผู้เรี ยนมีความรู้ในเนื ้อหา/ประวัต/ิ ความเป็ นมา/รูปแบบ/ฉันทลักษณ์/ลักษณะความงามทาง
ภาษา/ คาศัพท์เฉพาะด้ านของวรรณคดี/หลักการแนวคิดเชิงคุณธรรม จริยธรรมที่สอดแทรกอยูใ่ นงาน
วรรณกรรมเอเชีย อีกทังสามารถน
้
าเสนอหรื อเล่าเรื่ องราวต่างๆหรื อแสดงความคิดเห็นอย่างสมเหตุสมผล
ถูกต้ องแม่นยา/ปราศจากอคติตอ่ งานประพันธ์ตา่ งๆเพื่อสร้ างความเข้ าใจอันดีให้ เกิดขึ ้น ตลอดจนมี
ความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้ในศาสตร์ แห่ง ภาษาอังกฤษและวรรณคดีเอเชียเข้ าไว้ ด้วยกัน
อย่างกลมกลืน
1.4 ผู้เรี ยนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าองค์ความรู้ที่ได้ รับและ
สามารถบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้ รับกับการทางานได้
1.5 ผู้เรี ยนมีความสามารถในการเข้ าใจ แยกแยะ วิเคราะห์ความต้ องการของผู้ปประพันธ์ที่ต้องการ
ส่งผ่านไปสูผ่ ้ อู า่ นหรื อผู้รับสารทางความคิดได้
1.6 ผู้เรี ยนมีความสามารถในการใช้ ความรู้ทางศาสตร์ แห่งวรรณคดีเอเชียเข้ าไปร้ อยโยง/เชื่อมโยง
เพื่อสร้ างสัมพันธภาพอันดีระหว่างผู้เรี ยนด้ วยกันเอง หรื อระหว่างผู้สอนหรื อ บุคคลอื่นๆได้ อย่างดี
1.7 ผู้เรี ยนเข้ าใจแนวโน้ มและบริบทการใช้ ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาวรรณคดีเอเชียที่มี
ลักษณะเฉพาะ/เป็ นทางการและมีคณ
ุ ค่ากับการเรี ยนรู้ เพื่อการนาไปประยุกต์ใช้ ในโลกอนาคตได้
ปั ญญา
1.8 ผู้เรี ยนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ ความรู้ที่ได้ รับทังความรู
้
้ ในเนื ้อหาวิชา/เรื่ องราว/
ข้ อคิดเห็น/ทัศนคติ/คุณธรรม/จริยธรรมและพฤติกรรมของตัวละคร (มนุษย์)และความสามารถในการใช้
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการคิดวิเคราะห์ การแสดงเหตุผล การสังเคราะห์อย่างเป็ นระบบโดย
ปราศจากอคติ พร้ อมทังมี
้ ความสามารถในการใช้ ภาษาอังกฤาสเพื่อการสื่อสารเชิงวรรณกรรมอย่างถูกต้ อง
แม่นยา
ความรับผิดชอบและความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคล
1.9 ผู้เรี ยนมีความสามารถในการทางานเป็ นกลุม่ ทังในฐานะผู
้
้ นากลุม่ และผู้ตาม ตลอดจนมี
ความสามารถในการเรี ยนรู้ด้วยวิธีการนาตนเอง
1.10 ผู้เรี ยนมีทกั ษะ วิจารณญาณในการค้ นคว้ าหาข้ อมูลความรู้เกี่ยวกับประวัติ/ความเป็ นมาของ
วรรณคดีเอเชียแต่ละเรื่ องที่ได้ รับการคัดสรรค์ ให้ อา่ น หรื อ ชมจากภาพยนต์หรื อ วิดีทศั น์ ตลอดจนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และการวางแผนงานการนาเสนอข้ อมูลความรู้ ทางวรรณคดีองั กฤษต่อ
สาธารณชน
2

การวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.11 ผู้เรี ยนมีความสามารถในการค้ นคว้ าหาข้ อมูล การคัดสรรข้ อมูลความรู้ การวิเคราะห์ข้อมูล
การสังเคราะห์และสามารถบูรณาการข้ อมูลเพื่อการสื่อสารทางววรณคดีกรื อวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบด้ วย
สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
1.12 ผู้เรี ยนมีทกั ษะและความสามารถในการสื่อสารเพื่อโน้ มน้ าวใจและการสร้ างสัมพันธภาพที่ดี
ในการแสดงเหตุผลชี ้แจงข้ อคิดเห็นที่ตนเองมีตอ่ วรรณกรรมเอเชียแต่ละเรื่ องที่ได้ รับการคัดสรรค์มาให้ เรี ยน
หรื อการนาเสนอหน้ าชันเรี
้ ยนที่เป็ นการบูรณาการระหว่างเนื่อหา การวิเคราะห์ และการใช้ สื่อเทคโนโลยีที่
ทันสมัยเพื่อสร้ างความสนใจและเร้ าใจให้ กบั ผู้ชมในรูปแบบการ Presentation
การจัดการเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง
1.13 ผู้เรี ยนมีความสามารถในการจัดการตนเอง รู้ภาระหน้ าที่ รู้รับผิดชอบต่อการปฎิบตั งิ านในสิ่ง
ที่เหมาะสมทังต่
้ อตนเองและผู้อื่น
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ ปรับปรุงรายวิชา ( รายวิชาใหม่ )
-รายวิชานี ้เปิ ดเป็ นครัง้ ที่สามในหลักสูตร พ.ศ.2554 และได้ มีการปรับปรุงใหม่ในหลักสูตร พ.ศ.
2560 เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและวิเคราะห์เชิงเปรี ยบเทียบงานวรรณคดีประเภทต่างๆ นวนิยาย เรื่ องสัน้ บทร้ อยกรองและ
บทละครของนักประพันธ์ชาวเอเชีบที่ได้ รับการแปลเป็ นภาษาอังกฤษ โดยมุง่ เน้ นงานวรรณคดีของนักเขียน
ในภูมิภาคอาเซียนผ่านการอภิปรายและการวิเคราะห์งานวรรณคดี
Study and compare different types of English translation literature such as novels, short
stories, poetry, and plays written by the Asian authors especially those from ASEAN region
through discussion and analysis of the literary work,
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม

(3X15)
45 ชัว่ โมง

สอนเสริมหรื อการเพิ่มเติมคาศัพท์
เฉพาะด้ านให้ กบั ผู้เรี ยนทุกคน

การฝึ กปฏิบัต/ิ
งานภาคสนาม/การ
ฝึ กงาน
-

การศึกษาด้ วย
ตนเอง
(6X15)
90 ชัว่ โมง
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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
(ความรับผิดชอบหลัก)

1.คุณธรรมจริยธรรม
1.1 ผู้เรี ยนมีความตระหนักและแสดงออกซึง่
พฤติกรรมด้ านคุณธรรมและจริยธรรมใน
การศึกษาเรี ยนรู้ การอยูใ่ นสังคมอย่างมี
ความสุข

1.2 ผู้เรี ยนมีความสามารถในการแก้ ไขหรื อการ
จัดการปัญหาต่างๆในสภาวะวิกฤติที่เกิดขึ ้นทัง้
ในชันเรี
้ ยน นอกชันเรี
้ ยนโดยใช้ หลักคุณธรรม
และจริยธรรมที่ได้ รับจากการศึกษาเรี ยนรู้
วรรณคดีเอเชียมาเป็ นตัวกากับพฤติกรรมของ
ตน

กลยุทธ์ การสอน

กลยุทธ์ การประเมิน

1) อาจารย์ผ้ สู อนทุกคนสอดแทรกเรื่ องคุณธรรม 1) ประเมินจากพฤติกรรมในชันเรี
้ ยน การ
และจรรยาบรรณทุกครัง้ ที่ทาการสอน
แสดงออกด้ านคุณธรรม จริยธรรม เช่น การเข้ าชัน้
เรี ยน การตรงต่อเวลา การส่งงาน ตลอดจน
กิริยามารยาทในการพูด การวางตัวในขณะอยู่ใน
ชันเรี
้ ยน

สัปดาห์ สัดส่ วน
ที่
การ
ประเมิน ประเมิ
นผล
1-15

5%

2) ให้ ผ้ เู รี ยนได้ ทาการศึกษาจากข้ อมูล เชิง
2) การมีสว่ นร่วมในการคิด วิเคราะห์ ร่วม
คุณธรรม จริยธรรมที่ผ้ สู อนได้ นาเสนอมาเป็ น
อภิปรายและแสดงความเห็นที่เป็ นประโยชน์และ
กรณีศกึ ษาหรื อหัวข้ อศึกษา (Selective Topics) สร้ างสรรค์งานวรรณคดีเอเชีย
ด้ านวรรณคดีเอเชียจากร้ อยแก้ ว และร้ อยกรอง
ในรูปแบบ positive และ negative critical
thinking
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ผลการเรี ยนรู้ ท่ ตี ้ องการพัฒนา
(ความรับผิดชอบหลัก)

2.ด้ านความรู้
1.3 ผู้เรี ยนมีความรู้ในเนื ้อหา/ประวัต/ิ ความ
เป็ นมา/รูปแบบ/ฉันทลักษณ์/ลักษณะความงาม
ทางภาษา/ คาศัพท์เฉพาะด้ านของวรรณคดี/
หลักการแนวคิดเชิงคุณธรรม จริยธรรมที่
สอดแทรกอยูใ่ นงานวรรณกรรมเอเชีย อีกทัง้
สามารถนาเสนอหรื อเล่าเรื่ องราวต่างๆหรื อแสดง
ความคิดเห็นอย่างสมเหตุสมผลถูกต้ องแม่นยา/
ปราศจากอคติตอ่ งานประพันธ์ตา่ งๆเพื่อสร้ าง
ความเข้ าใจอันดีให้ เกิดขึ ้น ตลอดจนมี
ความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้ใน
ศาสตร์ แห่ง ภาษาอังกฤษและวรรณคดีเอเชียเข้ า
ไว้ ด้วยกันอย่างกลมกลืน
1.4 ผู้เรี ยนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์
สังเคราะห์ ประเมินค่าองค์ความรู้ที่ได้ รับและ
สามารถบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้ รับกับการ
ทางานได้

กลยุทธ์ การสอน

1) จัดการเรี ยนรู้ในรูปแบบบรรยายข้ อมูล
เกี่ยวกับเนื ้อหา/ประวัติ/ความเป็ นมา/รูปแบบ/
ฉันทลักษณ์/ลักษณะความงามทางภาษา/
คาศัพท์เฉพาะด้ านของวรรณคดี/หลักการ
แนวคิดเชิงคุณธรรม จริ ยธรรมที่สอดแทรกอยูใ่ น
งานวรรณกรรมเอเชียหลากหลายประเภทที่
ควบคูไ่ ปกับการฝึ กปฏิบตั กิ ารเพื่อพัฒนาทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยใช้ วิธิการเชิง
วิพากษ์ การซักถามเชิงคุณธรรมและเหตุผล
เป็ นต้ น (ใช้ กลยุทธ์การสอนแบบนิรนัยและ
อุปนัย ในรูปแบบปุจฉา วิสชั ณา)

กลยุทธ์ การประเมิน

1) ประเมินผลจากการสอบข้ อเขียนที่เป็ นองค์
ความรู้ด้านววรรณคดีเอเชียและการสอบทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวววณคดี (test)
2) ประเมินจากการเข้ าร่วมกิจกรรมการฝึ ก
ปฏิบตั ิการทางภาษาอังกฤษ การมีสว่ นร่วมในการ
ซักถาม การนาเสนอข้ อมูลความรู้ การตีความ
การสร้ างข้ อสรุป และข้ อค้ นพบที่ได้ จากการเรี ยนรู้
(การนาเสนอหน้ าชันเรี
้ ยน)
3) การสอบกลางภาคเรี ยน (formative test)
4) การประเมินจากการนาเสนอในสถานการณ์
และสถานที่จริง Authentic Assessment
5) การประเมินผลจากการจดบันทึก ค้ นคว้ า หรื อ
การทารายงานสรุปองค์ความรู้
2) การเน้ นการฝึ กฝนทักษะต่างๆอันได้ แก่ ทักษะ 6) เพื่อนนักศึกษาร่วมประเมินผล
การฟั ง พูด อ่าน เขียน การคิดวิเคราะห์ การ
7) การประเมินผลปลายภาคเรี ยน
แก้ ไขปัญหา การแสดงเหตุผลที่ควบคูไ่ ปกับ
การศึกษาจากวรรณกรรมอเชียตัวอย่างที่ได้

สัปดาห์ สัดส่ วน
ที่
การ
ประเมิน ประเมิ
นผล

1-15

30%
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กลยุทธ์ การสอน

กลยุทธ์ การประเมิน

สัปดาห์ สัดส่ วน
ที่
การ
ประเมิน ประเมิ
นผล

คัดเลือกมา (Selected literature) ใน
สถานการณ์จาลองที่กาหนดขึ ้นในชันเรี
้ ยนใน
รูปแบบ Performance Practicum
1.5 ผู้เรี ยนมีความสามารถในการเข้ าใจ
แยกแยะ วิเคราะห์ความต้ องการของ
ผู้ปประพันธ์ที่ต้องการส่งผ่านไปสูผ่ ้ อู า่ นหรื อผู้รับ
สารทางความคิดได้

3) การเน้ นให้ ผ้ เู รี ยนได้ ออกไปค้ นหาข้ อมูลและ
ฝึ กฝนทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์ การ
สังเคราะห์เนื ้อหาข้ อมูลของวรรณกรรมแต่ละ
เรื่ องในรูปแบบเดี่ยวและกลุ่ม พร้ อมทัง้
กาหนดให้ ผ้ เู รี ยนได้ ลองเขียนบทวิเคาะห์วรร
กรรมเพื่อการนาเสนอ

1.6 ผู้เรี ยนมีความสามารถในการใช้ ความรู้ทาง
ศาสตร์ แห่งวรรณคดีเอเชียเข้ าไปร้ อยโยง/
เชื่อมโยงเพื่อสร้ างสัมพันธภาพอันดีระหว่าง
ผู้เรี ยนด้ วยกันเอง หรื อระหว่างผู้สอนหรื อ บุคคล
อื่นๆได้ อย่างดี

4) ให้ ผ้ เู รี ยนได้ ไปศึกษาค้ นคว้ าและดูภาพยนต์
ที่มาจากวรรณกรรมเอเชียที่มีชื่อเสียง หรื อ
การศึกษาจากสถานที่จริง เช่นวรรณกรรมของ
ไทยหลายเรื่ องที่ได้ รับการตีพิมพ์เป็ น
ภาษาอังกฤษ เช่น ลูกอีสาน พิษวาส หรื อ คู่
กรรม เป็ นต้ น พร้ อมทังท
้ าการศึกษาเปรี ยบเทียบ
บทละครกับบทประพันธ์ต้นแบบ ว่าเหมือนหรื อ
7
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กลยุทธ์ การสอน

แตกต่างกันอย่างไร และสามารถนาไปใช้ เพื่อ
การขยายผลในการเล่าเรื่ องราวหรื อนาเสนอให้
1.7 ผู้เรี ยนเข้ าใจแนวโน้ มและบริบทการใช้
เพื่อนๆในชันเรี
้ ยน อาจารย์หรื อผู้ที่อยูร่ อบข้ างได้
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาวรรณคดีเอเชียที่มี ทราบได้ อย่างไร
ลักษณะเฉพาะ/เป็ นทางการและมีคณ
ุ ค่ากับการ 5) เน้ นการฝึ กปฏิบตั กิ ารจริงหลังจากที่ผ้ เู รี ยนได้
เรี ยนรู้เพื่อการนาไปประยุกต์ใช้ ในโลกอนาคตได้ ไปศึกษาข้ อมูลเบื ้องต้ นแล้ ว ในรูปแบบของการ
นาเสนอหน้ าชันเรี
้ ยนที่มีการนาสื่อเทคโนโลยีเข้ า
มาประกอบการนาเสนอ ในรูปแบบการอภิปราย
3.ด้ านทักษะทางปั ญญา
1.8 ผู้เรี ยนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้
1) ผู้เรี นนสามารถนาความรู้เพื่อนาเสนอให้ กบั
ความรู้ที่ได้ รับทังความรู
้
้ ในเนื ้อหาวิชา/เรื่ องราว/ บุคคลอื่นๆได้ ทราบถึงแนวความคิดของ
ข้ อคิดเห็น/ทัศนคติ/คุณธรรม/จริยธรรมและ
ผู้ประพันธ์ที่สง่ ผ่านมาสูผ่ ้ อู ่าน และแนวคิด
พฤติกรรมของตัวละคร (มนุษย์)และ
สาคัญที่ตนเองได้ ค้นพบและพร้ อมที่จะนาเสนอ
ความสามารถในการใช้ ทกั ษะการสื่อสาร
ให้ กบั ผู้อื่นได้ รับทราบในรูปแบบการเสวนา
ภาษาอังกฤษเพื่อการคิดวิเคราะห์ การแสดง
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้หรื อ การถอดองค์ความรู้ที่
เหตุผล การสังเคราะห์อย่างเป็ นระบบโดย
ตนเองได้ รับ (Mini Best Practice)
ปราศจากอคติ พร้ อมทังมี
้ ความสามารถในการ

กลยุทธ์ การประเมิน

สัปดาห์ สัดส่ วน
ที่
การ
ประเมิน ประเมิ
นผล

1) ประเมินจากความเหมาะสมและความถูกต้ อง 1-15
ของการนาเสนอข้ อมูลความรู้เกี่ยวกับวรรรกรรม
แต่ละเรื่ องที่นาเสนอ / สถานที่ / เนื ้อหา/ รู ปแบบ/
ความงาม/แนวคิดเชิงสุนทรี ยรส/แนวคิดทางการ
อบรมสัง่ สอน/เหตุผลเชิงคุณธรรม โดยประยุกต์ใช้
ทฤษฎีหรื อแนวคิดต่างๆเข้ ามาประกอบการศึกษา

40%

2) ประเมินจากการปฏิบตั กิ ารในสถานที่จริงหรื อ
การแนะนาหรื อสืบค้ นจากสถานที่จริงของนว
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ใช้ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวรรณกรรม
อย่างถูกต้ องแม่นยา

กลยุทธ์ การสอน

2) แบ่งกลุม่ สืบค้ นข้ อมูลทางววรกรรมแต่ละเรื่ อง
ที่ได้ มาจากการคัดสรรค์ร่วมกันระหว่างผู้เรี ยน
โดยอาจารย์ให้ คาปรึกษาทังจากสื
้
่อหรื อสถานที่
จริง/จากผู้ประพันธ์ที่ยงั มีชีวิตอยู่ สังเกตการจาก
ภาพยนต์ ละคร /จาลองสถานการณ์จริงใน
รูปแบบการนาเสนอหน้ าชันเรี
้ ยน ซักถามและ
อภิปรายร่วมกัน

4.ด้ านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1.9 ผู้เรี ยนมีความสามารถในการทางานเป็ น
1) มีการกาหนดกิจกรรมให้ ผ้ เู รี ยนฝึ กฝนทักษะ
กลุม่ ทังในฐานะผู
้
้ นากลุม่ และผู้ตาม ตลอดจนมี การทางานเป็ นทีม การเรี ยนแบบมีสว่ นร่วม
ความสามารถในการเรี ยนรู้ด้วยวิธีการนาตนเอง เพื่อนช่วยเพื่อน เป็ นต้ น
1.10 ผู้เรี ยนมีทกั ษะ วิจารณญาณในการค้ นคว้ า 2) มีการมอบหมายงานที่ต้องมีการวางแผนงาน
หาข้ อมูลความรู้เกี่ยวกับประวัติ/ความเป็ นมา
การประสานงานหรื อการร่วมรับผิดชอบกับผู้อื่น
ของวรรณคดีเอเชียแต่ละเรื่ องที่ได้ รับการคัด
เช่น ข้ อมูลของสถานที่ที่ปรากฎในวรรณกรรมแต่
สรรค์ ให้ อา่ น หรื อ ชมจากภาพยนต์หรื อ วิดีทศั น์

กลยุทธ์ การประเมิน

สัปดาห์ สัดส่ วน
ที่
การ
ประเมิน ประเมิ
นผล

นิยายแต่ละเรื่ อง (มิตแิ ห่งสถานที่และกาลเวลา
ในวรรรกรรม)
3) ประเมินจากการสรุปองค์ความรู้ที่ได้ รับจาก
การนาเสนอในสถานที่จริง

1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกใน
การทางานกลุม่
2) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วม
กิจกรรมต่างๆ

1-15

5%
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ตลอดจนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
และการวางแผนงานการนาเสนอข้ อมูลความรู้
ทางวรรณคดีองั กฤษต่อสาธารณชน
5.ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.11 ผู้เรี ยนมีความสามารถในการค้ นคว้ าหา
ข้ อมูล การคัดสรรข้ อมูลความรู้ การวิเคราะห์
ข้ อมูล การสังเคราะห์และสามารถบูรณาการ
ข้ อมูลเพื่อการสื่อสารทางววรณคดีกรื อวรรณ
กรรมอย่างเป็ นระบบด้ วยสื่อและเทคโนโลยีเพื่อ
การสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
1.12 ผู้เรี ยนมีทกั ษะและความสามารถในการ
สื่อสารเพื่อโน้ มน้ าวใจและการสร้ างสัมพันธภาพ
ที่ดีในการแสดงเหตุผลชี ้แจงข้ อคิดเห็นที่ตนเองมี
ต่อวรรณกรรมเอเชียแต่ละเรื่ องที่ได้ รับการคัด
สรรค์มาให้ เรี ยนหรื อการนาเสนอหน้ าชันเรี
้ ยนที่
เป็ นการบูรณาการระหว่างเนื ้อหา การวิเคราะห์

กลยุทธ์ การสอน

กลยุทธ์ การประเมิน

สัปดาห์ สัดส่ วน
ที่
การ
ประเมิน ประเมิ
นผล

ละเรื่ อง ข้ อมูลของผู้แสดงความคิดเห็นใน
วรรณกรรมเรื่ องนันๆ
้ เป็ นต้ น

1) ให้ สืบค้ นและทารายงานด้ วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ นาเสนอข้ อค้ นพบด้ วยการใช้
ภาษาอังกฤษทังในรู
้ ปแบบการพูดและการเขียน
เพื่อการนาเสนอด้ วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ถูกต้ องและเหมาะสมกับการวรรณกรรมที่ศกึ ษา

1) ประเมินจากรายงานและการนาเสนอข้ อค้ นพบ
จากการทารายงานด้ วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

1-15

5%

2) ประเมินจากความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอข้ อมูลเชิง
วรรณกรรม/ เนื ้อหา/ภาษา/ความเมาหะสม/
ความถูกต้ อง เป็ นต้ น

2) ประเมินจากความพึงพอใจของผู้เรี ยนร่วมชัน้
ที่มีตอ่ การนาเสนอหรื อการให้ ข้อมูลความรู้
3) ประเมินจากแบบสารวจความคิดเห็นที่ผ้ ศู กึ ษา
เกี่ยวกับวรรณกรรมเรื่ องนันๆ
้
ได้ สร้ างขึ ้นตามคาแนะนาของอาจารย์ผ้ สู อน
3) การสังเกตพฤติกรรมการนาเสนอของผู้เรี ยน
ต่อหน้ าสาธารณชนในสถานที่และสถานการณ์
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และการใช้ สื่อเทคโนโลยีที่ทนั สมัยเพื่อสร้ าง
ความสนใจและเร้ าใจให้ กบั ผู้ชมในรูปแบบการ
Presentation

กลยุทธ์ การสอน

กลยุทธ์ การประเมิน

สัปดาห์ สัดส่ วน
ที่
การ
ประเมิน ประเมิ
นผล

จริง (ความประหม่า ความกลัว) ตามรอย
วรรณกรรมเรื่ องของมิตเิ วลาสถานที่ใน
วรรณกรรม

6.ด้ านทักษะการจัดการเรี ยนรู้
1.13 ผู้เรี ยนมีความสามารถในการจัดการตนเอง 1) ทดลองออกแบบการนาเสนอ/การสาธิตหน้ า
รู้ภาระหน้ าที่ รู้รับผิดชอบต่อการปฎิบตั งิ านในสิ่ง ชันเรี
้ ยนและการนาเสนอในสถานที่และ
ที่เหมาะสมทังต่
้ อตนเองและผู้อื่น
สถานการณ์จริงที่เกี่ยวเนื่องกับวรรณกรรมเรื่ อง
นันๆ
้ เช่น จังหวัดพระนครศรี อยุธยาจากเรื่ อง
พิษวาส สถานีรถไฟและคลองบางกอกน้ อย
จากนวนิยายเรื่ องคูก่ รรม

1) ประเมินจากแผนการนาเสนอ / การนาเสนอ/
การบรรยาย/ การพาชม/ และ พฤติกรรมการ
นาเสนอต่อที่สาธารณะ

15

15%
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4.2 เกณฑ์ การให้ คะแนน
ผลการเรี ยนรู้

เกณฑ์ การให้ คะแนน
0
ไม่เข้ าเรี ยน / ไม่สง่ งาน

ด้ านคุณธรรม จริยธรรม

ด้ านความรู้

ด้ านทักษะปัญญา

ด้ านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

0.5
เข้ าเรี ยนบ้ างไม่เกินร้ อย
ละ 70 / ส่งงานไม่ครบ
ทุกชิ ้นไม่ตามกาหนด
เวลา
0
1
ไม่เข้ าใจหลักการและ
เข้ าใจหลักการและ
แนวคิดตลอดจนไม่
แนวคิดพอสมควรแต่ยงั
สามารถตอบหรื ออธิบายได้ มีข้อผิดพลาดบ้ าง

1
เข้ าเรี ยนสม่าเสมอแต่
บางครัง้ อาจไม่ตรงเวลา
บ้ าง / ส่งงาน
ตามกาหนดเวลา
2
เข้ าใจหลักการและแนวคิด
/มีข้อผิดพลาดน้ อยและ
บูรณาการได้

0
ไม่สามารถประยุกต์ความรู้
ได้ /ไม่สามรถตอบข้ อ
ซักถามได้
0
ไม่ร่วมมือกับผู้อื่น/ไม่มี
ความรับผิดชอบ

2
ประยุกต์ความรู้ได้ ดี/มี
ความคิดเป็ นระบบแต่มี
ข้ อผิดพลาดน้ อย
1
ให้ ความร่วมมือดี/มีความ
รับผิดชอบดี

1
ประยุกต์ความรู้ได้ บ้าง/
เริ่มมีคดิ เป็ นระบบแต่ยงั
มีข้อผิดพลาดบ้ าง
0.5
ร่วมมือบ้ างเป็ นบ้ างครัง้
ไม่เกินร้ อยละ50 / แต่มี
ความรับผิดชอบพอควร

ร้ อยละ
การผ่ านเกณฑ์
1.5
เข้ าเรี ยนตรงเวลาและ
สม่าเสมอ/ส่งงานครบทุกชิ ้น
ตามกาหนดเวลา
3
เข้ าใจหลักการและแนวคิด /
ไม่มีข้อผิดพลาด
บูรณาการได้ / ประยุกค์
ความรู้ได้
3
ประยุกต์ความรู้ได้ อย่าง
สร้ างสรรค์/มความคิดเป็ น
ระบบถูกต้ องแม่นยา
1.5
ให้ ความร่วมมือดีมาก/มี
ความรับผิดชอบต่อตนเองต่อ
งานและต่อผู้อื่น /และมีการ

60

60

50

50
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ด้ านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ

0
ขาดทักษะการสื่อสาร
สื่อสาร / ขาดทักษะการใช้
ไอที

0
ขาดความเข้ าใจในตนเอง
และไม่สามารถจัดระบบ
การเรี ยนรู้ ของตนเองได้
ด้ านทักษะการจัดการเรี ยนรู้

พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
เสมอ
0.5
1
1.5
สามารถสื่อสารกับผู้อื่น สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ ดี
ได้ แต่มีข้อผิดพลาดบ้ าง / ดี / มีความสามารถในการ เยี่ยม สร้ างความเข้ าใจอันดี
มีความสามารถในการใช้ เลือกใช้ ไอทีได้ เหมาะสม ต่อกัน / มีความสามารถใน
ไอที
การเลือกใช้ และ วิเคราะห์
การใช้ ไอที เพื่อการรังสรรค์
นวัตกรรมที่มีประโยชน์ตอ่
การศึกษา
1
2
3
เข้ าใจตนเอง/เข้ าใจ
เข้ าใจตนเองมาก/เข้ าใจ
เข้ าใจตนเองอย่างลึกซึ ้ง /
หลักการและแนวคิด
หลักการและแนวคิด
เข้ าใจหลักการและแนวคิด
เกี่ยวกับการจัดการ
เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู้ เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู้เพื่อ
เรี ยนรู้ของตนเอง
เพื่อพัฒนาตนเอง/และ
พัฒนาตนเองอย่างสูง /
พอสมควรแต่ยงั ไม่
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ สามารถนาองค์ความรู้ไป
สามารถปฏิบตั ไิ ด้ อย่าง เพื่อการดารงตนในสังคม ประยุกต์ใช้ เพื่อการดารงตน
เต็มที่
ได้ พอสมควร
ในสังคมได้ อย่างดีเยี่ยม

50

50

ผ่านเกณฑ์ทกุ ตัวที่ร้อยละ 50
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน
สัปดาห์ หัวข้ อ/รายละเอียด
กิจกรรมการเรียนการสอน
(ชม.)
1
-ปฐมนิเทศนักศึกษา กิจกรรม
(3 ชม.) ชี ้แจงขอบข่ายการ
1. ผู้สอนชี ้แจงกิจกรรมการเรี ยนการสอน วิธีการวัดและการประเมินผล
เรี ยนรู้ เนื ้อหา กิจกรรม 2. ผู้สอนแนะนาเนื ้อหารายวิชา หนังสือ website ที่เกี่ยวข้ อง และแนวทางการ
การจัดการเรี ยนการ สืบค้ นข้ อมูล
สอน วิธีการวัดและ
3. อธิบายประวัติความเป็ นมาของวรรณคดีเอเชียในยุคต่างๆในรูปแบบปาก
การประเมินผล แนว เปล่าและคลิปวีดทิ ศั น์ ประกอบเนื ้อหา
ทางการสืบค้ นข้ อมูล 4. ทาการสอนในรูปแบบการบรรยายที่เชื่อมโยงกับการใช้ คาศัพท์
ต่างๆ
ภาษาอังกฤษที่ปรากฏอยูใ่ นเนื ้อหาโดยมอบหมายให้ นกั ศึกษาแต่ละคนทาการ
-- Chapter 1
จดบันทึกคาศัพท์ที่ได้ รับจากการบรรยาย และเข้ ากลุม่ เพื่อการแลกเปลี่ยน
Asian Literature and ข้ อมูลคาศัพท์ที่ได้ รับในครัง้ นี ้ พร้ อมการนาเสนอหน้ าชันเรี
้ ยนให้ กลุม่ อื่นๆได้
Overview
รับทราบและเรี ยนรู้ไปด้ วยกัน
1.1What is
4. ผู้สอนให้ นกั ศึกษาซักถาม, อภิปรายเนื ้อหาตามหัวข้ อที่บรรยาย
literature?
การบ้ าน
1.2 Why do we
1. ให้ นกั ศึกษาเข้ าห้ องสมุดหรื อสืบค้ นข้ อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ Function of
study it?
Literature ที่ปรากฏอยูใ่ นแหล่งข้ อมูลต่างๆทังจากหนั
้
งสือ เอกสารทางวิชาการ
1.3What is in Con
สื่ออนไลด์ เป็ นต้ น เพื่อการนาเสนอในกลุม่ (ครัง้ ต่อไป)
1.4Function of
2. ให้ นกั ศึกษาเตรี ยมคาศัพท์ที่อยากรู้และเกี่ยวข้ องกับ literature มาคนละ 50
literature
คาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ในชันเรี
้ ยน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผลจาก

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

1) การตรงต่อเวลา
2) การมีสว่ นร่วมในการ
ซักถาม อภิปราย
3) การสอบปลายภาคเรี ยน
4) คุณภาพของงานที่ค้นคว้ า
5) การสืบค้ นด้ วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
6) มาตรฐานการเรี ยนรู้ที่วดั ใน
สัปดาห์นี ้
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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สัปดาห์
(ชม.)

หัวข้ อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผลจาก

กิจกรรม
1.การทบทวนองค์ความรู้เดิมที่ได้ รับจากครัง้ ที่แล้ ว/พร้ อมทังการท
้
าการ
ทดสอบย่อยๆเพื่อประเมินความรู้ที่ผ้ เู รี ยนได้ รับเพื่อการกาหนดแนวทางในการ
จัดการเรี ยนรู้ในครัง้ ต่อๆไป
2.ให้ นกั ศึกษาเข้ ากลุม่ และแบ่งปันคาศัพท์ที่ได้ รับจากการค้ นคว้ าพร้ อม
นาเสนอให้ เพื่อนๆได้ ทราบ ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้ อมูลเกี่ยวกับ Function of
Literature
3.อาจารย์ผ้ สู อนทดลองสุ่มเลือกนักศึกษากลุม่ ละ 1 คน เพื่อให้ ข้อมูลความรู้
เกี่ยวกับ Function of Literature โดยใช้ รูปแบบการอภิปราย ซักถามร่วมกัน
และอาจารย์ผ้ สู อนทาการสรุปให้ ข้อมูลครัง้ สุดท้ าย
4.บรรยายเกี่ยวกับ Fiction and Characteristic of Fictionในรูปแบบ ปุจฉา
วิสชั นา เพื่อแสดงความเห็นร่วมกัน
5. ให้ นกั ศึกษาดูวิดทิ ศั น์ ภาพยนต์ไทยที่ได้ นามาจากงานวรรณกรรมที่ได้ รับ
การแปลเป็ นภาษาอังกฤษ เช่นลูกอีสาน และทาการวิเคราะห์ถึงบทบาทหน้ าที่
ความเหมาะสมของเนื ้อหา บทบาทหน้ าที่ การให้ เหตุผลเชิงคุณธรรม
4. ผู้สอนทาการบรรยายสรุปเป็ นภาษาอังกฤษพร้ อมทังมอบหมายให้
้
นกั ศึกษา
แต่ละคนทาการจดบันทึกคาศัพท์ที่ได้ รับจากการบรรยาย และเข้ ากลุม่ เพื่อการ

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

1) การตรงต่อเวลา
2) การมีสว่ นร่วมในการ
ซักถาม อภิปราย เสนอแนะ
แนวทาง
3) การสอบย่อย
4) คุณภาพของงานที่ค้นคว้ า
5) การสืบค้ นด้ วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
6) มาตรฐานการเรี ยนรู้ที่วดั ใน
สัปดาห์นี ้
1: 1.2), 1.4) 2: 2.3), 3:
3.3), 3.4) 4: 4.1) ,4.2)
5: 5.3),5.

1.5Types of
literature
1.6Summary and
Conclusion

Chapter 2 Asian
2
(3 ชม.) Fiction
2.1Fiction and
overview
2.2Characteristic of
fiction
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สัปดาห์
(ชม.)

หัวข้ อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผลจาก

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

1) การตรงเวลา
2) การมีสว่ นร่วมในการ
ซักถาม อภิปราย
3) การสอบย่อย
4) คุณภาพของงานที่ค้นคว้ า
5) การสืบค้ นด้ วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
6) มาตรฐานการเรี ยนรู้ที่วดั ใน
สัปดาห์นี ้
1: 1.2), 1.4) 2: 2.3), 3:
3.3), 3.4) 4: 4.1) ,4.2)
5: 5.3),5.

แลกเปลี่ยนข้ อมูลคาศัพท์ที่ได้ รับในครัง้ นี ้ พร้ อมการนาเสนอหน้ าชันเรี
้ ยนให้
กลุม่ อื่นๆได้ รับทราบและเรี ยนรู้ไปด้ วยกั
การบ้ าน
1. ให้ นกั ศึกษาทาแบบฝึ กหัดท้ ายบทที่ 1 พร้ อมทังค้
้ นคว้ าหาข้ อมูลเกี่ ยวกับ
Modern fiction เพื่อการเรี ยนรู้ ในครัง้ ต่อไป

3
2.3 Modern fiction
(3 ชม.) 2.4 Why modern
fiction is popular?
2.5 Readers of
fiction

2. ให้ นกั ศึกษารวบรวมคาศัพท์ที่เกี่ยวข้ องกับวรรณกรรมที่สอนมาตังแต่
้ ครัง้
แรกท่องจาเตรี ยมสอบการนาไปใช้ ในสัปดาห์หน้ า
กิจกรรม
1. ทบทวนความรู้เดิมได้ รับจากครัง้ ที่แล้ ว/พร้ อมทังการท
้
าการทดสอบย่อยๆ
เพื่อประเมินความรู้ที่ผ้ เู รี ยนได้ รับเพื่อการกาหนดแนวทางในการจัดการเรี ยนรู้
ในครัง้ ต่อๆไป
2. ให้ นกั ศึกษาดูวิดทิ ศั น์เกี่ยวกับ Modern Fiction in Society พร้ อมทังก
้ าหนด
คาถาม 10 ข้ อ ให้ ผ้ เู รี ยนได้ ค้นหาคาตอบจากการดูและการฟั งวิดทิ ศั น์ที่มีการ
บรรยายเป็ นภาษาอังกฤษ
3.ทาการเฉลยคาตอบและแนะนาคาศัพท์ ลักษณะการใช้ ไวยากรณ์ที่
เหมาะสมกับบริ บท
4.ให้ นกั ศึกษาแบ่งกลุม่ กันเองกลุม่ ละ 3 คนตามความสมัครใจ พร้ อมทังให้
้ ใบ
งานเกี่ยวกับ popular fiction in ASEAN คัดสรรค์เฉพาะของไทย (ลูกอีสาน
พิษวาส คูก่ รรม) โดยแต่ละกลุม่ จะได้ ข้อมูลที่แตกต่างกันออกไป /และ
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สัปดาห์
(ชม.)

หัวข้ อ/รายละเอียด

2.6 Novel
4
(3 ชม.)

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อที่ใช้

หลังจากนันให้
้ ออกมานาเสนอเป็ นภาษาอังกฤษหน้ าชันเรี
้ ยน มีการซักถาม
และอภิปรายร่วมกัน (Jigsaw Principle)
การบ้ าน (About Bangkok)
1. ให้ นกั ศึกษาจับคู่ 2 คน เดินทางไปสังเกตและเก็บข้ อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่
ปรากฏอยูใ่ นนวนิยายทัง้ 3 เรื่ อง (ให้ เลือกเอาเรื่ องใดเรื่ องหนึง่ ตามความสมัคร
ใจ๗ โดยทาการ บันทึกรายละเอียด ดังนี ้
1. สถานที่ที่ไป / ปรากฏอยูใ่ นนวนิยายเรื่ องใด
2.ภูมิทศั น์ที่ปรากฏเป็ นอย่างไรบ้ าง ให้ มีการบันทึกรูปภาพ หรื อวิดทิ ศั น์ตาม
ความเหมาะสม
3. บุคคลที่อยูใ่ นสถานที่นนๆเป็
ั ้ นอย่างไร / อายุ / ลักษณะพฤติกรรม เป็ นต้ น
ให้ แต่ละกลุม่ เตรี ยมสรุปงานมานาเสนอในสัปดาห์ที่ 5-6
กิจกรรม
1. เอกสารประกอบการ
1. ทบทวนความรู้เดิมได้ รับจากครัง้ ที่แล้ ว/พร้ อมทังการท
้
าการทดสอบย่อยๆ
เรี ยน / ใบงาน
เพื่อประเมินความรู้ที่ผ้ เู รี ยนได้ รับเพื่อการกาหนดแนวทางในการจัดการเรี ยนรู้ 2. PowerPoint
ในครัง้ ต่อๆไป
2.ให้ นกั ศึกษาแต่ละคูน่ าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้ อมูลที่ได้ รับมอบหมายใน
สัปดาห์ที่แล้ วเป็ นภาษาอังกฤษหน้ าชันเรี
้ ยน หลังจากนันให้
้ เพื่อนช่วยกัน
ซักถาม อภิปราย
3.บรรยายเกี่ยวกับประวัตคิ วามเป็ นมาของ Novel เป็ นภาษาอังกฤษและ
มอบหมายให้ นกั ศึกษาทุกคนทาการจดคาศัพท์ที่ได้ จากการฟั งบรรยายของ

การวัดและประเมินผลจาก

1) การตรงต่อเวลา
2) การมีสว่ นร่วมในการ
ซักถาม อภิปราย
3) การสอบย่อย
4) คุณภาพของงานที่ค้นคว้ า
5) การสืบค้ นด้ วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
6) มาตรฐานการเรี ยนรู้ที่วดั ใน
สัปดาห์นี ้
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สัปดาห์
(ชม.)

หัวข้ อ/รายละเอียด

5-6 นาเสนอผลการศึกษา
(6 ชม.) เปรี ยบเทียบสถานที่
และมิตแิ ห่งเวลา

7
นาเสนอผลการ
(3 ชม.) ออกแบบเส้ นทาง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผลจาก

อาจารย์ แล้ วเข้ ากลุม่ กลุม่ ละ 4 คน เพื่อช่วยกันรวบรวม คัดสรรค์คาศัพท์ที่
1: 1.2), 1.4) 2: 2.3), 3:
เหมาะสมกับการเรี ยนรู้ เพื่อการนาเสนอท้ ายชัว่ โมง
3.3), 3.4) 4: 4.1) ,4.2)
4.ให้ นกั ศึกษาอ่านบทความที่อาจารย์ได้ คดั สรรค์มาให้ หวั ข้ อ “Novel the
5: 5.3),5.
popular fiction in modernization” และทาการคัดเลือกนักศึกษาออกมา
แสดงความเห็นและอภิปรายร่วมกัน
5. ทาการทดสอบการนาคาศัพท์ที่ได้ รับไปประยุกต์ใช้ ในการนาเสนอเรื่ องราว
และประวัติความเป็ นมาของ Novel
การบ้ าน
1.มอบหมายให้ นกั ศึกษากลับไปอ่านนวนิยายทัง้ 3 เรื่ อง พร้ อมทาการ
เปรี ยบเทียบมิตขิ องสถานที่ที่ตนเองได้ พบเห็นกับมิตขิ องสถานที่ในนวนิยายใน
รูปแบบของการเขียนบรรยาย (รายงาน)
2.มอบหมายให้ นกั ศึกษานาเสนอผลการศึกษาหน้ าชันเรี
้ ยนในครัง้ ต่อไป
กิจกรรม
1.Power Point
1.ให้ นกั ศึกษาแต่ละกลุม่ ทาการนาเสนอผลการศึกษา วิเคราะห์ เปรี ยบเทียบ
2.วิดีทศั น์
มิตแิ ห่งเวลาและสถานที่ที่ปรากฎในนวนิยายต้ นฉบับกับปัจจุบนั ที่นกั ศึกษาพบ
3.รูปภาพ
เห็น
2.ให้ นกั ศึกษาลองวาดภาพเส้ นทางการเดินทางจากมหาวิทยาลัยไปสูส่ ถานที่ที่
ปรากฏอยูใ่ นวรรณกรรมเรื่ องนันๆ
้ (การบูรณาการกับการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมตามรอยวรรณกรรม)
กิจกรรม
1. เอกสารประกอบการ 1) การตรงเวลา
เรี ยน / ใบงาน
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สัปดาห์
(ชม.)

หัวข้ อ/รายละเอียด
การศึกษาตามรอย
วรรณกรรม

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ให้ นกั ศึกษานาเสนอผลการออกแบบเส้ นทางการศึกษาวรรณกรรม กลุม่ ละ
10 นาที ให้ เพื่อนร่วมชันซั
้ กถามและอภิปรายร่วมกันเป็ นภาษาอังกฤษ
2.หลังจากนันลองซั
้
กถามนักศึกษาโดยใช้ คาถาม 10 คาถาม เกี่ยวกับ Short
Stories เพื่อเป็ นการทดสอบองค์ความรู้ โดยการรูปแบบการซักถามและการ
ตอบ
3.อาจารย์ทาการบรรยายเกี่ยวกับ Short Stories ให้ กบั นักศึกษาฟั งเป็ น
ภาษาอังกฤษและมอบหมายให้ นกั ศึกษาแต่ละคนทาการจดบันทึกข้ อมูลที่
ได้ รับจากการฟั งเพื่อการนาส่งในคราวต่อไป
4.อาจารย์ให้ นกั ศึกษาร่วมกันเสนอชื่อ เรื่ องสันเอเชี
้ ยที่ได้ รับการตีพิมพ์เป็ น
ภาษาอังกฤษที่ตนเองสนใจและอยากศึกษาเรี ยนรู้ พร้ อมทังท
้ าการวิพากษ์
และคัดสรรค์ร่วมกัน (รายชื่อเรื่ องสันหาได้
้
จากแหล่งข้ อมูลต่างๆ Social
Media ที่นกั ศึกษาแต่ละคนมีอยู)่
5.อาจารย์แบ่งกลุม่ นักศึกษาออกเป็ นกลุม่ ละ 3 คนตามความสมัครใจ และให้
นักศึกษาจับฉลาก เรื่ องสันที
้ ่ได้ รับการคัดสรรค์แล้ วจากข้ อ 4
6.อาจารย์ทาการสรุปผลการเรี ยนในวันนรี พ้ ร้ อมทังมอบหมายให้
้
นกั ศึกษาจด
บันทึกผลการสรุปข้ อมูล
การบ้ าน
1. ให้ นกั ศึกษาแบ่งกลุม่ ๆ ละ 3 คน เตรี ยมจัดทานาเสนอข้ อมูลของหัวข้ อที่
ได้ รับจากการตกลงร่วมกันเพื่อการนาเสนอกลุม่ ละไม่เกิน 8 นาที
2.ให้ นกั ศึกษาท่องคาศัพท์ที่ได้ รับจากการสอนเพื่อการเตรี ยมตัวสอบ

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผลจาก

2. PowerPoint

2) การมีสว่ นร่วมในการ
นาเสนอ ตอบข้ อซักถาม
อภิปรายแสดงความคิดเห็น
เชิงสร้ างสรรค์
3) การสอบย่อย
4) คุณภาพของงานที่ค้นคว้ า
5) การสืบค้ นด้ วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
6) มาตรฐานการเรี ยนรู้ที่วดั ใน
สัปดาห์นี ้
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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สัปดาห์ หัวข้ อ/รายละเอียด
(ชม.)
8-9 ฝึ กปฏิบตั กิ ารการ
(6 ชม.) นาเสนอในชันเรี
้ ยน
Performance and
Role Play (งานกลุม่ )

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ทบทวนความรู้เดิมได้ รับจากครัง้ ที่แล้ ว/พร้ อมทังการท
้
าการทดสอบย่อยๆ
เพื่อประเมินความรู้ที่ผ้ เู รี ยนได้ รับเพื่อการกาหนดแนวทางในการจัดการเรี ยนรู้
ในครัง้ ต่อๆไป
2.อาจารย์ทาการสาธิตขันตอนการน
้
าเสนอผลงานในรูปแบบวาจา ท่าทาง
น ้าเสียง พร้ อมกับให้ นกั ศึกษาทากสารทดลองฝึ กปฏิบตั ิตาม
3.หลังจากนันให้
้ นกั ศึกษาลองนาเสนองานในรูปแบบ Presentation ที่ใช้ สื่อ
เทคโนโลยีเข้ ามาประกอบ โดยใช้ ภาษาอังกฤษเป็ นสื่อในการสื่อสารตามที่
ได้ รับการแนะนาและทดลองฝึ กในรูปแบบรายงานกลุม่
4.หลังจากทุกกลุม่ ได้ นาเสนอเสร็จเรี ยบร้ อยแล้ ว อาจารย์ให้ นกั ศึกษาช่วยกัน
ทาการวิพากษ์ อย่างสร้ างสรรค์ ในสิ่งที่ตนเองได้ รับจากการนาเสนอของเพื่อน
แต่ละกลุม่
5.อาจารย์ทาการสะท้ อนผลการนาเสนอของนักศึกษาทีละกลุม่ โดยชี ้ให้ เห็นถึง
ประเด็นหลัก 4 ประเด็นคือ 1.ความถูกต้ องและเหมาะสมของเนื ้อหาที่นาเสนอ
6. การใช้ ภาษาอังกฤษที่สละสลวยถูกต้ องตามหลักไวยกรณ์และการใช้ 3.
จุดเด่นของแต่ละกลุม่ (รูปภาพ การนาเสนอ น ้าเสียง ลีลา ท่าทาง เป็ นต้ น) 4.
จุดที่สมควรปรับปรุงแก้ ไข
การบ้ าน
1. ให้ นกั ศึกษาแบ่งกลุม่ ใหม่ไม่ซ ้ากับกลุม่ เดิม 3 คน เตรี ยมตัววิเคราะห์เรื่ องสัน้
ที่ตนเองได้ นาเสนอไปในครัง้ ที่ผา่ นมา
2.ให้ นกั ศึกษาท่องคาศัพท์ที่ได้ รับจากการสอนเพื่อการเตรี ยมตัวสอบ

สื่อที่ใช้
1. สื่อที่นกั ศึกษาได้
พัฒนาขึ ้นเพื่อการ
นาเสนอ
2. PowerPoint

การวัดและประเมินผลจาก
1) ใช้ การประเมินแบบมิตร
ประเมินมิตร (นักศึกษาทา
การประเมินกันเอง)
2.การมีสว่ นร่วมในการซักถาม
อภิปราย
3) คุณภาพของงานที่ค้นคว้ า
4) การนาเสนอด้ วยเทคโนโลยี
สารสนเทศที่นา่ สนใจ ปลุกเร้ า
หรื อกระตุ้นให้ ผ้ ชู มอยากจะไป
เที่ยวในสถานที่ที่นาเสนอ
4) มาตรฐานการเรี ยนรู้ที่วดั ใน
สัปดาห์นี ้
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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สัปดาห์ หัวข้ อ/รายละเอียด
(ชม.)
10
ฝึ กปฏิบตั กิ ารการ
(3 ชม.) ปฏิบตั ิการการนาเสนอ
ผลการวิเคราะห์เรื่ อง
สันในชั
้ นเรี
้ ยนรูปแบบ
ปฎิบตั ิการแบบเสมือน
จริง Performance

11-12 ฝึ กปฏิบตั กิ ารจริงเพื่อ
(6 ชม.) การเขียนบทละคร
(18ชม.) จากวรรรกรรมเอเชีย
เป็ นภาษาอังกฤษเพื่อ
การแสดง
(งานกลุม่ ) เพื่อการ
นาเสนอในครัง้ ที่ 1314

กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรม
1. ทบทวนความรู้เดิมได้ รับจากครัง้ ที่แล้ ว/พร้ อมทังการท
้
าการทดสอบย่อยๆ
เพื่อประเมินความรู้ที่ผ้ เู รี ยนได้ รับเพื่อการกาหนดแนวทางในการจัดการเรี ยนรู้
ในครัง้ ต่อๆไป
2.ให้ นกั ศึกษาแต่ละกลุม่ ทาการนาเสนอในหัวข้ อที่ได้ รับการมอบหมาย ที่มีการ
ใช้ สื่อเทคโนโลยีเข้ ามาประกอบการนาเสนอ โดยนักศึกษาคนอื่นๆสามารถ
ซักถามและอภิปรายร่วมกันอย่างสร้ างสรรค์
3. ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันสรุปองค์ความรู้ ที่ได้ รับจากการนาเสนอของกลุม่
ต่างๆ
4. การทดสอบคาศัพท์

กิจกรรม
1.อาจารย์ผ้ สู อนแนะนาวิธีการและขันตอนการเขี
้
ยนบทละครเป็ นภาษาอังกฤษ
ด้ วยกระบวนการบรรยาย การสาธิต และ การนาเสนอตัวอย่างผลงานที่มี
คุณภาพ
2.นักศึกษาเข้ ากลุม่ ตามความสมัครใจโดยแบ่งเป็ นกลุม่ ละ 8-10 คน เพื่อ
ช่วยกันเขียนบทละคร
3.ทาการฝึ กเขียนบทละครจากการถ่ายทอดมาจากวรรณกรรมเอเชียที่คดั เลือก
มา
การบ้ าน

สื่อที่ใช้
1. สื่อที่นกั ศึกษาได้
พัฒนาขึ ้นเพื่อการ
นาเสนอ
2. PowerPoint

-

การวัดและประเมินผลจาก
1) การตรงต่อเวลา
2) การมีสว่ นร่วมในการ
ซักถาม อภิปราย
3) การสอบย่อย
4) คุณภาพของงานที่ค้นคว้ า
5) การสืบค้ นด้ วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
6) มาตรฐานการเรี ยนรู้ที่วดั ใน
สัปดาห์นี ้
1: 1.2), 1.4) 2: 2.3), 3:
3.3), 3.4) 4: 4.1) ,4.2)
5: 5.3),5.
1) การตรงต่อเวลา
2) การมีสว่ นร่วมในการ
แนะนาสถานที่
3)ความสามารถในการสื่อสาร
ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท่องเที่ยว
4)ความแม่นยาและถูกต้ อง
ของข้ อมูลที่นาเสนอ
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สัปดาห์
(ชม.)

หัวข้ อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อที่ใช้

1.นักศึกษาทาการแบ่งบทบาทภาระหน้ าที่ในการทางาน ผู้กากับ นักแสดง เป็ น
ต้ น
2.พัฒนาสื่อและสิ่งประกอบฉากการแสดง
3.ทาการฝึ กซ้ อมการแสดง

13-14 การแสดง
(6 ชม.)

กิจกรรม
1. นักศึกษานาข้ อมูลที่ได้ จากการค้ นคว้ ามาร่วมกันเขียนเป็ นบทสนทนาใน
รูปแบบละครสัน้ การแสดงบทบาทสมมติ หรื อ Role Play ที่มีการกาหนดตัว
ละคร โดยนักศึกษามีอิสระในการคัดเลือกตัวแสดงเอง
2. ทาการฝึ กซ้ อมการแสดง
3. นักศึกษาทาการแสดงต่อหน้ าชุมชนตามบทบาทที่ตนเองได้ รับ
4. หลังจากนันให้
้ เพื่อนๆร่วมกันให้ คาแนะนา พร้ อมกับผู้สอนทาการสรุปและ
ชื่นชมการทางานของนักศึกษาแต่ละกลุม่ และสรุปองค์ความรู้ที่ได้ รับจากการ
เรี ยนทังหมด
้

1. อุปกรณ์ตา่ งๆที่
นักศึกษาแตรี ยมมา
ได้ แก่ เสื ้อผ้ า เครื่ อง
ขยายเสียง เป็ นต้ น

การวัดและประเมินผลจาก
5.ความสามารถในการแก้ ไข
สถานการณ์หรื อ
ความสามารถในการโน้ มน้ าว
ใจนักท่องเที่ยว
6) มาตรฐานการเรี ยนรู้ที่วดั ใน
สัปดาห์นี ้
1: 1.2), 1.4) 2: 2.3), 3:
3.3), 3.4) 4: 4.1) ,4.2)
5: 5.3),5.
1) การตรงเวลา
2) การมีสว่ นร่วมในการแสดง
3) ความสมจริงสมจังในการ
แสดง ลีลา ท่าทาง น ้าเสียง
4) ความสามารถในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ ความ
ถูกต้ องแม่นยา
5) คุณภาพของงานที่ค้นคว้ า
6) มาตรฐานการเรี ยนรู้ที่วดั ใน
สัปดาห์นี ้
1: 1.2), 1.4) 2: 2.3), 3:
3.3), 3.4) 4: 4.1) ,4.2)
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สัปดาห์
(ชม.)

หัวข้ อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผลจาก
5: 5.3),5.

15
ทบทวนความรู้ และ
(3 ชม.) การทดสอบปลายภาค
เรี ยน (Summative
Test)

ทาการทดสอบข้ อเขียนและการสนทนาเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เรี ยนมา โดยแยก
ออกเป็ น
1.เนื ้อหา (Content) หรื อประวัตคิ วามเป็ นมา/เนื ้อหาของวรรณคดีเอเชีย /
สุนทรี ยรส/ ความงาม / เหตุผลเชิงคุณธรรมจริยธรรม (สอบข้ อเขียน)
2.การใช้ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางการนาเสนอและการตอบคาถามเชิง
เหตุผล โดยให้ นกั ศึกษาจับฉลากงานวรรณกรรมสันๆที
้ ่อาจารย์ได้ คดั สรรค์มา
คนละ 1 ชิ ้นพร้ อมการบรรยายและตอบข้ อซักถามเป็ นภาษาอังกฤษ (สอบ
สนทนา)

-

ข้ อทดสอบจานวน 60 ข้ อ
สอบสนทนาคนละประมาณ
15-20 นาที
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5.2 เกณฑ์ การประเมินผล ใช้ ระบบอิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี ้
แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
- คะแนนระหว่างภาค
ร้ อยละ
- คะแนนปลายภาค
ร้ อยละ
กิจกรรมที่
1 การร่วมศึกษาวิเคราะห์
และวิพากษ์ในหัวข้ อ
Literature and
Overview และการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารจากกรณีศกึ ษา
หรื อตัวอย่างที่คดั สรรค์มา
2 การทบทวนองค์ความรู้
เดิมโดยการให้ นกั ศึกษา
ช่วยกันสรุปองค์ความรู้ใน
ครัง้ ก่อน / การสอบ
ข้ อเขียน/การวิเคราะห์จาก
การดูวิดทิ ศั น์

3.การทบทวนความรู้เดิม
โดยการให้ นกั ศึกษา
ช่วยกันสรุปองค์ความรู้ใน
ครัง้ ก่อน / การสอบ
ข้ อเขียน/การวิเคราะห์จาก
การดูวิดทิ ศั น์/การนาเสนอ
เนื ้อหาเรื่ อวราวต่างๆจาก
การสรุปประเด็นในใบงาน
ที่ผ้ สู อนแจกให้ (งานกลุม่ )

70
30

ผลการ
เรี ยนรู้
1: 1.2),
1.4)
2: 2.3),
3: 3.3),
3.4)
4: 4.1)
,4.2)
5: 5.3)
1: 1.2),
1.4)
2: 2.3),
3: 3.3),
3.4)
4: 4.1)
,4.2)
5: 5.3),

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ ท่ ี สัดส่ วนของ
ประเมิน การประเมิน
-ความถูกต้ องและแม่นยาในการวิเคราะห์
1
ร้ อยละ 3
และแสดงเหตุผล
-การสังเกตพฤติกรรมการซักถาม /การ
ร่วมอภิปราย/การเสนอแนะแบบ
สร้ างสรรค์ /การเข้ าร่วมกิจกรรมในชัน้
เรี ยน
-ความถูกต้ องแม่นยาในการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอวรรณกรรม
-ความถูกต้ องแม่นยาในการสรุปองค์
2
ร้ อยละ 2
ความรู้
-การสังเกตพฤติกรรมการซักถาม /การ
ร่วมอภิปราย/การเสนอแนะแบบ
สร้ างสรรค์ /การเข้ าร่วมกิจกรรมในชัน้
เรี ยน
-การสอบข้ อเขียนในรูปแบบเลือกตอบ

1: 1.2),
1.4)
2: 2.3),
3: 3.3),
3.4)
4: 4.1)
,4.2)
5: 5.3),

-ความถูกต้ องแม่นยาในการสรุปองค์
ความรู้
-การสังเกตพฤติกรรมการซักถาม /การ
ร่วมอภิปราย/การเสนอแนะแบบ
สร้ างสรรค์ /การเข้ าร่วมกิจกรรมในชัน้
เรี ยน
-การสอบข้ อเขียนในรูปแบบเลือกตอบ

3

ร้ อยละ 5
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4.การทบทวนความรู้เดิม
โดยการให้ นกั ศึกษา
ช่วยกันสรุปองค์ความรู้ใน
ครัง้ ก่อน / การสอบ
ข้ อเขียน/การวิเคราะห์จาก
การอ่านบทความ/การ
นาเสนอเนื ้อหาเรื่ อวราว
ต่างๆจากการสรุปประเด็น
ในใบงานที่ผ้ สู อนแจกให้
ในหัวข้ อ Bangkok
Today (งานเดี่ยว)
5-6 นาเสนอข้ อค้ นพบ
จากการเปรี ยบเทียบ
สถานที่จริงและสถานที่ที่
ปรากฏในวรรณกรรมเรื่ อง
นันๆ
้ (การสังเกตการจาก
สถานที่และสถานการณ์
จริง)

1: 1.2),
1.4)
2: 2.3),
3: 3.3),
3.4)
4: 4.1)
,4.2)
5: 5.3),

1: 1.2),
1.4)
2: 2.3),
3: 3.3),
3.4)
4: 4.1)
,4.2)
5: 5.3),
7.การนาเสนอการ
1: 1.2),
ออกแบบเส้ นทางตามรอย 1.4)
วรรณกรรม
2: 2.3),
3: 3.3),
3.4)
4: 4.1)
,4.2)
5: 5.3),
8-9.ฝึ กปฏิบตั กิ ารการ
นาเสนอในชันเรี
้ ยนแบบ

1: 1.2),
1.4)

-ความถูกต้ องแม่นยาในการสรุปประเด็น
ในใบงานและสามารถนาเสนอได้ อย่าง
เหมาะสม
--ความถูกต้ องแม่นยาในการสรุปองค์
ความรู้
-การสังเกตพฤติกรรมการซักถาม /การ
ร่วมอภิปราย/การเสนอแนะแบบ
สร้ างสรรค์ /การเข้ าร่วมกิจกรรมในชัน้
เรี ยน
-การทดสอบคาศัพท์เฉพาะด้ าน
-การนาเสนองานอย่างสร้ างสรรค์

4

ร้ อยละ 10

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

5

ร้ อยละ 10

- ความถูกต้ องของการสรุปพร้ อมการ
นาเสนอด้ วยวาจา / การเขียนรายงานสรุป
ในรูปแบบ Journal Lock
-สังเกตพฤติกรรมการซักถาม/อภิปราย/
การเข้ าร่วมกิจกรรมในชันเรี
้ ยน
-ความรับผิดชอบในการทางานร่วมกับ
ผู้อื่น
-สื่อ ที่ใช้ เพื่อการนาเสนอ สวยงาม
เหมาะสม ทันสมัย โน้ มน้ าวใจให้ อยากชม
- ความถูกต้ องของเนื ้อหาที่นาเสนอ

6

ร้ อยละ 5

7

ร้ อยละ 5
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การสาธิตและทดลอง
Performance and Role
Play (งานกลุม่ )

2: 2.3),
3: 3.3),
3.4)
4: 4.1)
,4.2)
5: 5.3),

10.ฝึ กปฏิบตั กิ ารการ
ปฏิบตั ิการการนาเสนอผล
การวิเคราะห์เรื่ องสันใน
้
ชันเรี
้ ยนรูปแบบปฎิบตั กิ าร
แบบเสมือนจริง
Performance

1: 1.2),
1.4)
2: 2.3),
3: 3.3),
3.4)
4: 4.1)
,4.2)
5: 5.3),
1: 1.2),
1.4)
2: 2.3),
3: 3.3),
3.4)
4: 4.1)
,4.2)
5: 5.3),
1: 1.2),
1.4)
2: 2.3),
3: 3.3),
3.4)
4: 4.1)
,4.2)
5: 5.3),

11-12.ฝึ กปฏิบตั ิการจริง
เพื่อการเขียนบทละคร
จากวรรรกรรมเอเชียเป็ น
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
แสดง (งานกลุม่ )

13-14 การแสดงบทบาท
สมมติ (Role Play,
Drama Technique)

-ความถูกต้ องของภาษาอังกฤษ ลีลา
ท่าทาง น ้าเสียง (Performance)
-สังเกตพฤติกรรมการซักถาม/อภิปราย/
การเข้ าร่วมกิจกรรมในชันเรี
้ ยน
-การนาเสนอรายงานด้ วยเทคโนโลยี
สารสนเทศที่สร้ างสรรค์และเหมาะสมกับ
บริบทททางการท่องเที่ยว
- ความถูกต้ องของเนื ้อหาที่นาเสนอ
-ความถูกต้ องของภาษาอังกฤษ ลีลา
ท่าทาง น ้าเสียง (Performance)
-สังเกตพฤติกรรมการซักถาม/อภิปราย/
การเข้ าร่วมกิจกรรมในชันเรี
้ ยน
-การนาเสนอรายงานด้ วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ

10

ร้ อยละ 10

- ความถูกต้ องของเนื ้อหา/ บทสนทนา/
บทละคร ที่นาเขียน
-ความถูกต้ องของภาษาอังกฤษ สานวน
ลีลา ที่ใช้ ในการเขียนบทละคร
-สังเกตพฤติกรรมการซักถาม/อภิปราย/
การเข้ าร่วมกิจกรรมในชันเรี
้ ยน / การ
ช่วยงานเขียน

11-12

ร้ อยละ 10

-ความเหมาะสมและถูกต้ องของบทบาท
สมมติที่ได้ กาหนดไว้
-ความสมจริงและความถูกต้ องในการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางการ
แสดง
- การเข้ าร่วมกิจกรรมในชันเรี
้ ยน สังเกต
พฤติกรรมซักถาม อภิปรายระหว่างเรี ยน
- การนาเสนอรายงานด้ วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรื อ อื่นๆที่เข้ าใช้ ประกอบการ
แสดง

13-14

ร้ อยละ 10
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11 สอบปลายภาค

1: 1.2),
1.4)

- แบบทดสอบ
-การสนทนา

เกณฑ์ การประเมินของมหาวิทยาลัย
ระดับคะแนน (คะแนน)
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-50

15

ร้ อยละ 30

ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
Teeradet ChuenpRaphanusorn. (2017). Introduction to Literature. Suan Dusit Graphic size, Suan
Dusit University, Bangkok.
-------- (2017). Literature Appreciation. Suan Dusit Graphic size, Suan Dusit University, Bangkok.
2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
Kanpoon Boontawee.(1987).A Child of the Northeast. Bangkok.
Tommayatee.(1995). Perils of Passion : A tale of Redemption through Love. Bangkok.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา:
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สาหรับการประเมินประสิทธิผลของรายวิชานัน้ ผู้ประเมินได้ ทาการประเมินหลากหลายรูปแบบโดยเน้ นการ
ประเมินในสภาพจริง Authentic Assessment ที่มาจากกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนแบบ Active Learning ซึง่ มี
การประเมินดังนี ้ คือ
1) การประเมินจากเนื ้อหาสาระ และองค์ความรู้ที่ได้ รับจากการศึกษาวรรณคดีเอเชีย แนวคิด หลักการเชิง
เหตุผลคุณธรรมจริยธรรม สุนทรี ยรสและสุนทรี ยภาพทางวรรณคดีเอเชียที่มีอิทธิพลต่อโลกปัจจุบนั
2) การประเมินจากทักษะและความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างถูกต้ อง เหมาะสม แม่นยา และ
จากการแสดงละคร
3) การประเมินทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่น ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ทักษะการอ่าน การ
เขียน การฟั ง การพูด เป็ นต้ น
4) ทักษะการรังสรรค์หรื อการสร้ างนวัตกรรมโดยการใช้ สื่อเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการนาเสนอหน้ าชันเรี
้ ยน
Presentation และ การแสดงละคร Drama
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 นผู้เก็บ
รวบรวมข้ อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล รวมทังสะท้
้ อนกลับสู่อาจารย์ผ้ สู อน
3. การปรับปรุ งการสอน
สาหรับการปรับปรุงการสอนนนัน้ ผู้สอนได้ มีการสารวจนักศึกษาทุกๆครัง้ ที่ทาการสอนและนาผลที่ได้ มา
ปรับปรุงการสอน เนื่องจากมีนกั ศึกษาที่มีความหลากหลายทังเก่
้ ง กลางและอ่อน ดังนันจึ
้ งต้ องใช้ กระบวนการจัดการ
เรี ยนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน และ การฝึ กปฎิบตั ิการ ตามภาระงาน และมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงไปตาม
ปัจจัยต่างๆ ได้ แก่
-การสนทนาแลกเปลี่ยนความเห็นกับนักศึกษา
-ข้ อมูลจากแบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์
-งานวิจยั ใหม่ๆ และความก้ าวหน้ าของศาสตร์ ตา่ งๆ เกี่ยวข้ อง
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
1. ทวนสอบด้ วยผู้สอน ดังนี ้
1.1 สังเกตและบันทึกพฤติกรรมนักศึกษาระหว่างการเรี ยนรู้เพื่อนาข้ อมูลมาเปรี ยบเทียบกับผลการ
เรี ยนรู้
1.2 ตรวจสอบคุณภาพของงานเขียน/ รายงานการค้ นคว้ า
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1.3 ตรวจสอบคะแนน ผลการเรี ยน และระดับคะแนน

ผลลัพธ์ การเรี ยนรู้

คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ปัญญา
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
ภาษาและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
การจัดการเรี ยนรู้

คะแนนสอบ

พฤติกรรมความ
รับผิดชอบและการมี
ส่ วนร่ วมในการ
ทางาน






การนาเสนอผลงานด้ วยทักษะ
การวิเคราะห์ เชิงตัวเลข/ การ
สื่อสาร/ การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ












2. มีการทวนสอบคะแนนและผลลัพธ์การเรี ยนรู้ระดับหลักสูตร ทุกภาคเรี ยน
3. มีการทวนสอบผลลัพธ์การเรี ยนรู้ระดับคณะฯ ทุกภาคเรี ยน
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิทธิผลของรายวิชา
อาจารย์ผ้ สู อนสรุปผลการจัดการเรี ยนการสอนใน มคอ.5 เสนอหลักสูตรเพื่อพิจารณาปรับปรุงเนื ้อหา วิธีการจัดการ
เรี ยนการสอน กิจกรรมการเรี ยนรู้ การวัดและประเมินผล สิ่งสนับสนุนการเรี ยนรู้ และปรับปรุงในปี การศึกษาถัดไป
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