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รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา 

รหัสวิชา THG4113  รายวิชา วรรณกรรมแบบเรียนภาษาไทย 
สาขาวิชาภาษาไทย    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคการศึกษา ๒    ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑.  รหัสและชื่อรายวิชา    
รหัสวิชา   THG4113      
ชื่อรายวิชาภาษาไทย วรรณกรรมแบบเรียนภาษาไทย 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Thai Textbooks Literature  

 
๒.  รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้  (ถ้ามี)       
   - 
  
๓.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  (section)     
   อาจารย์อาทิมา  พงศ์ไพบูลย์    กลุ่มเรียน  ๐๐๑ และ ๐๐๒ 
    
๔.  ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา ๒ / ๒๕๖๔ 
 
๕.  สถานที่เรียน การเรียนแบบออนไลน์/ออนไลน์แบบผสมผสาน  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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หมวดที ่๒ การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 

๑.  รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวข้อ 
จำนวนชั่วโมง
ตามแผนการ

สอน 

จำนวนชั่วโมง
ที่สอนจริง 

ระบุเหตผุลที่การสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่างเกิน 

๒๕% 

- อธิบายแนวการสอน ชี้แจงกฎระเบียบของ ช้ัน
เรียน  
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแบบเรียน 

๓ ๓ สอนออนไลน ์

- สภาพการศึกษาและแบบเรียนภาษาไทย ในสมัย
สุโขทัย 

๓ ๓ สอนออนไลน ์

- สภาพการศึกษาและแบบเรียนภาษาไทย ในสมัย
อยุธยา 

๖ ๖ สอนออนไลน ์

-สภาพการศึกษาและแบบเรียนภาษาไทย ในสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้น 

๖ ๖ สอนออนไลน ์

-สภาพการศึกษาสมัยรัชกาลที่ 5 และ แบบเรียน
หลวง  สมัยปฏิรูปการศึกษา 

๓ ๓ สอนออนไลน ์

สอบกลางภาค ๓ ๓ สอบออนไลน ์

-สภาพการศึกษาสมัยรัชกาลที่ 5 และ แบบเรียน
หลวง  สมัยปฏิรูปการศึกษา 

๖ ๖ สอนออนไลน ์

-แบบเรียนหลังแบบเรียนหลวง ๖ ๖ สอนออนไลน์  

-แบบเรียนหลังสยามไวยากรณ์ ๓ ๓ สอนออนไลน ์

-แบบเรียนสมัยพระราชบญัญัติ ประถมศึกษา – 
ปัจจุบัน 
-สรุปภาพรวมของวรรณกรรมแบบเรียนภาษาไทย 

๙ ๙ สอนออนไลน ์

สอบปลายภาค ๓ ๓ สอบออนไลน ์

 
๒.  หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน 

ไม่มี 
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หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน     
(ถ้ามี) 

นัยสำคัญของหัวข้อที่สอนไม่
ครอบคลุมตามแผน 

แนวทางชดเชย 

ไม่มี   
   

   

 
๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทำให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการเรียนรู ้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
รายวิชา 

ประสิทธผิล ปัญหาของการใช้วิธีสอน  (ถ้ามี)  พร้อม
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข 

มี ไม่ม ี

คุณธรรม จริยธรรม (๑)  บรรยาย  สอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องการ
พัฒนาในขณะสอน  เช่น ความ
มีวินัย  การเคารพและปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ  
(๒) นักศึกษาฝึกความ
รับผิดชอบดว้ยการศึกษา
ค้นคว้า และนำเสนองานตามที่
ได้รับมอบหมาย 
(๓) นักศึกษาทำงานกลุ่ม  
ฝึกความสามารถในการ
แก้ปัญหา  ความเป็นผู้นำผู้ตาม  
การแสดงความคิดเห็นและการ
ยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

   

ความรู้ (๑)  บรรยาย  
(๒)  ศึกษาเอกสาร
ประกอบการเรียน   
(๓)  อภิปรายกลุ่มย่อยร่วมกับ
ผู้สอน 
(๔)  ศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง 
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ผลการเรียนรู ้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
รายวิชา 

ประสิทธผิล ปัญหาของการใช้วิธีสอน  (ถ้ามี)  พร้อม
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข 

มี ไม่ม ี

ทักษะทางปัญญา (๑)  ร่วมอภิปรายในชัน้เรียน 
(๒)  อภิปรายกลุ่มย่อยร่วมกับ
ผู้สอน  
(๓)  การทำงานกลุ่มและ
นำเสนอรายงานจากการค้นควา้   
 

   

ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่ง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

(๑)  อภิปรายในชัน้เรียน 
(๒)  อภิปรายกลุ่มย่อยร่วมกับ
ผู้สอน 
(๓)  ทำงานกลุ่มและนำเสนอ 
 

   

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(๑)  บรรยาย 
(๒)  ศึกษาเอกสารประกอบการ
เรียน   
(๓)  อภิปรายกลุ่มย่อยร่วมกับ
ผู้สอน 
(๔)  ศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง 
 

   

 
๔. ข้อเสนอการดำเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 
      ไม่มี 
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หมวดที ่๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 

   
๑. จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบยีนเรียน  ๗๑ คน  แบ่งเป็น กลุ่มเรียนที่ ๑ จำนวน ๓๗ คนและกลุ่มเรียนที่ ๒ จำนวน ๓๔ คน 
๒. จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่เม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา  ๗๐ คน 
๓. จำนวนนักศึกษาที่ถอน  (W)     -  คน     
    กลุ่มที่ ๑ มีนักศึกษาลาออกระหว่างภาคการศึกษา จำนวน ๑ คน 
๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

กลุ่มเรียน ๐๐๑  จำนวน ๓๖ คน 
ระดับคะแนน (เกรด) จำนวน คิดเป็นร้อยละ 

A ๒ ๕.๕๕ 
A- ๑๐ ๒๗.๗๘ 
B+ ๑๒ ๓๓.๓๓ 
B ๑๐ ๒๗.๗๘ 
B- ๒ ๕.๕๕ 
C+ - - 
C - - 
C- - - 
D+ - - 
D - - 
D- - - 
F - - 
I - - 
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กลุ่มเรียน ๐๐๒  จำนวน ๓๔ คน 

ระดับคะแนน (เกรด) จำนวน คิดเป็นร้อยละ 
A ๕ ๑๔.๗๑ 
A- ๕ ๑๔.๗๑ 
B+ ๘ ๒๓.๕๓ 
B ๑๐ ๒๙.๔๑ 
B- ๔ ๑๑.๗๖ 
C+ ๑ ๒.๙๔ 
C - - 
C- - - 
D+ - - 
D - - 
D- - - 
F - - 
I ๑ ๒.๙๔ 

 
๕. ปัจจัยที่ทำให้ระดบัคะแนนผดิปกติ  (ถ้ามี) 
       (ไม่มี) 
 
 
๖. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กำหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 

 
๖.๑ ความคลาดเคลื่อนด้านกำหนดเวลาการประเมนิ 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

ไม่มี  
  

 
๖.๒ ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้  (ถ้ามี) 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
ไม่มี  
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๗. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 
มีกรรมการวิชาการตรวจสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษา   อนุมัติผลการเรียน 

มีการสุ่มสัมภาษณน์ักศึกษาเพื่อสอบถามเก่ียวกับความรู้ เนื้อหา
รายวิชา  วิธีการสอน การวัดผลและความพึงพอใจต่อรายวิชา  

นักศึกษามีความพึงพอใจต่อเนื้อหารายวิชา แต่อาจจะมี
นักศึกษาบางคนที่แสดงความคิดเห็นว่าเนื้อหามีเป็นจำนวนมาก
และค่อนข้างยาก     
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อวิธีการสอน และการวัดผล และเมื่อ
สุ่มสอบถามเก่ียวกับความรู้ทีไ่ดร้ับก็มีความสอดคล้องกัน
ระหว่างความรู้ความเข้าใจที่แสดงออกด้วยการตอบคำถามและ
ผลระดับคะแนน (เกรด) ที่ได้รับ  

 
 
 

หมวดที ่๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการดำเนินการ 
 

๑. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวก 
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  (ถ้า

มี) ผลกระทบ 

ไม่มี  

 
 
๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 

ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ไม่มี  
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หมวดที ่๕ การประเมินรายวิชา 

 
๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร) 

๑.๑ ข้อวิพากษ์ที่สำคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

การจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

1.1 ผู้สอนมีการเข้าสอนและเลิกสอนตรงเวลา 4.58 

1.2 
ผู้สอนมีการแจกแนวการสอน ชี้แจงจุดมุ่งหมายและประสงค์ ขอบเขตเนื้อหาวิชา และกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

4.61 

1.3 ผู้สอนใช้เอกสารประกอบการสอน ตำรา ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 4.54 

1.4 
ผู้สอนมีการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม หรือ
แสดงความคิดเห็นในการเรียนการสอน 

4.61 

1.5 ผู้สอนมีความรู้ลึกซึ้ง อธิบายได้ชัดเจน และมีการสอนที่ครอบคลุม 4.58 

1.6 ผู้สอนมีกระบวนการสอนที่เป็นขั้นตอนและเข้าใจง่าย 4.49 

1.7 ผู้สอนมีการแนะนำแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง 4.54 

1.8 
ผู้สอนใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทำให้นักศึกษาเกิดความสนใจและอยากเรียนรู้มาก
ยิ่งขึ้น เช่น อุปกรณ์ ตัวอย่างของจริง หนังสือ ตำรา เว็บไซต์ 

4.54 

1.9 
ผู้สอนมีการประเมินความเข้าใจของผู้เรียนระหว่างการเรียนการสอน และมีการชี้แจงข้อบกพร่องให้
ผู้เรียนได้แก้ไข 

4.52 

1.10 ผู้สอนมีการกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนที่เหมาะสมและยุติธรรม 4.57 
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การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

2.11 การจัดการเรียนการสอนมีความยืดหยุ่นและหลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 4.57 

2.12 ผู้สอนส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน อย่างสร้างสรรค์ 4.55 

2.13 
ให้ผู้เรียนสามารถเลือกทำโครงงาน/ชิ้นงาน ตามความสนใจในขอบเขตเนื้อหาวิชา รวมทั้งฝึกปฏิบัติ
นำไปใช้ในสภาพจริง 

4.54 

2.14 
มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียน หรือระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน เช่น อภิปราย จัด
กิจกรรมกลุ่ม 

4.52 

2.15 
มีการกำหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านสื่อ เช่น ใช้เครื่องมือ/เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอน, ใช้สื่อ
อีเล็กทรอนิกส์ในการสืบค้นข้อมูล, เรียนรู้รายวิชาผ่านระบบ E-learning 

4.54 

 
ตอนที่  2 : ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
ความคิดเห็นที่  1 อาจารย์ใจดีมากๆ คอยถามตลอดว่าไหวไม่ คอยสอนให้คำปรึกษา ถามตลอดเลยค่ะ 
ความคิดเห็นที่  2 อาจารย์ใจดีมากค่ะ 
ความคิดเห็นที่  3 อาจารย์สอนเข้าใจง่ายนะคะแต่หนูอยากให้อาจารย์สอนน่าสนใจกว่านี้อีกนิดนึงนะคะ อยากให้อาจารย์ลด
การบรรยายตามสไลด์เพิ่มกิจกรรมร่วมกันก็ได้นะคะ แต่หนูชอบที่อาจารย์ไม่ค่อยสั่งงานถึงแม้สั่งอาจารย์ก็สั่งงานไม่ยาก
เกินไปและให้ระยะเวลาพอสมควรทำให้มีเวลาในการทำงานให้ดีค่ะ และก็อยากให้อาจารย์แจ้งคะแนนชิ้นงานด้วยนะคะ 
ความคิดเห็นที่  4 เป็นคนที่พูดเพราะน่าฟัง เนื้อหาที่นำมาสอนก็น่าสนใจ สั่งงานก็น่ารัก เป็นกันเองกับนักศึกษา ใจดีมาก ไม่ดุ
นักศึกษาเลย ค่ะ 
ความคิดเห็นที่  5 อาจารย์สอนดีค่ะ นำเนื้อหาเกี่ยวกับวรรณกรรมแบบเรียนตั้งแต่สมัย สุโขทัย มาจนถึงปัจจุบัน ให้นักศึกษา
ได้เรียนรู้ หนังสือเรียนภาษาไทยในสมัยก่อนที่ไม่เคยได้รู้จักมาก่อน ก็รู้จักและเข้าใจมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ ประถม ก กา, 
ประถมมาลา, ประถม ก กา หัดอ่าน, จินดามณ ีเนื้อหาสนุก มีความน่าสนใจ ทำให้รำลึกถึงสมัยก่อนเลยค่ะ 
ความคิดเห็นที่  6 สอนดีมากค้าาใจดีมากกกกๆๆๆ 
ความคิดเห็นที่  7 อาจารย์ใจดีที่สุดในโลกเลยค่ะ แต่ก็มีแอบง่วงบ้างบางครั้งค่ะ ช่วงที่อาจารย์อ่านหนังสือแบบเรียนภาษาไทย 
ความคิดเห็นที่  8 การนำคลิปที่เพ่ือส่งอาจารย์มาเปิดให้รับชมในคาบเรียนด้วย หนูได้ความรู้เพ่ิมเติมนะคะแต่เพื่อนส่วนใหญ่
ไม่ค่อยเข้ามาฟังกัน ทำให้กินเวลาไปถึง2อาทิตย์ คิดว่าค่อยข้างเสียดายเวลาค่ะ อาจารย์สอบจบเร็วแต่ว่าสอบช้าสุดเพราะว่า



มคอ. ๕ 

หลักสตูรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๐  
รายวิชา THL4113   วรรณกรรมแบบเรียนภาษาไทย 
สาขาวิชาภาษาไทย  ภาควิชามนุษยศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เสียเวลากับการนำคลิปมาเปิดในห้อง หนูได้เห็นงานของเพ่ือนได้มุมมองใหม่ ๆ จากการกลดูงานของเพ่ือนนะคะ ได้
แลกเปลี่ยนพูดคุยกัน แต่มันค่อนข้างกินเวลาไปเขอะมากๆจากที่ดูเพ่ือนหลายๆคนก็ไม่ค่อยเข้ามาดูด้วยค่ะ 
ความคิดเห็นที่  9 - 
ความคิดเห็นที่  10 
ความคิดเห็นที่  11 อยากให้อาจารย์อธิบายแล้วก็สรุปสั้น ๆ ค่ะ เพราะแอบรู้สึกว่าอาจารย์อ่านสไลด์ไปนิ๊ดดดนึง แต่อาจารย์
สอนดีมากนะคะ หนูเกือบหลับ55555 อาจารย์มี่สื่อดี ๆ มาให้ดูตลอดเลย ชอบมากค่ะะ 
ความคิดเห็นที่  12 การเรียนการสอนดี อาจารย์เข้าใจนักศึกษาด้วย และอาจารย์สับพอร์ตได้อีกด้วย 
ความคิดเห็นที่  13 อาจารย์ตั้งใจสอนนักศึกษาทุกคาบ เนื้อหาอาจจะยากไปแต่อาจารย์ก็ตั้งใจสอนนักศึกษาอย่าบเต็มที่ 
อาจารย์สอนเข้าใจง่ายมากๆ มีการยกตัวอย่างให้ดูอยู่ตลอด อาจารย์ร่าเริงแจ่มใสมากๆค่ะ 
ความคิดเห็นที่  14 อาจารย์สอนดีมาก ๆ ค่ะ อยากให้มีการทำแบบฝึกหัดเล็ก ๆ น้อย ๆ บ้าง เพราะรอสอบอย่างเดียว มันลืม
และไม่เข้าใจเท่าได้แบบฝึกหัดไปด้วย เรื่องที่เรียนอาจจะน่าเบื่อ แต่อาจารย์มีคลิป มีบทอ่านให้อ่านตลอด จึงทำให้ไม่น่าเบื่อ
มากเท่าไร ชอบการทำคลิป เพราะสนุกดี ชอบที่อาจารย์พูดให้กำลังใจ เพราะดีมาก ๆ ได้รู้ถึงข้อผิดพลาดของตนเอง และ
อยากที่จะนำไปพัฒนาต่อไป อาจารย์ให้กำลังใจ และคอมเมนต์ดีมาก ๆ ค่ะ สอนง่าย พูดน่าฟังตลอด เข้าใจนักศึกษาตลอด 
ขอบคุณค่ะ 
ความคิดเห็นที่  15 อาจารย์น่ารักมาก ๆ ค่ะ ให้งานไม่เยอะ สอนดี แล้วก็เข้าใจนักศึกษา ไม่ดุ แถมใจดีมากๆ ค่ะ 
ความคิดเห็นที่  16 อาจารย์น่ารักใจดี สั่งงานเข้าใจง่ายและให้เวลาเยอะ เข้าใจความรู้สึกนักศึกษาท่ีสอบค่อนข้างตรงกัน 
ความคิดเห็นที่  17 สอนดีเข้าใจได้ง่ายค่ะ 
ความคิดเห็นที่  18 อาจารย์น่ารัก บรรยากาศการเรียนน่าสนใจอาจารย์ใจดี 

 
๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ ๑.๑ 

เห็นด้วยกับผลการประเมิน  
 

๒.  ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 
๒.๑ ข้อวิพากษ์ที่สำคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น 

จากการสุ่มสัมภาษณ์พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อเนื้อหารายวิชานี้  ในดา้นวธิีการสอน และการวัดผล  
๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ ๒.๑ 

เห็นด้วยกับผลการประเมิน และจะพัฒนาการสอนต่อไป 
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หมวดที ่๖ แผนการปรับปรุง 
 

๑.  ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาคร้ังที่ผ่านมา 
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ 

ปีการศึกษาที่ผ่านมา 
ผลการดำเนินการ 

พัฒนาสื่อการสอน และรูปแบบการนำเสนอให้น่าสนใจ
ยิ่งขึ้น  เพ่ิมเติมตัวอย่างให้ทันสมัยมากข้ึน 

 ได้พัฒนาสื่อการสอน Ms Power Point และมีสื่อใน
รูปแบบวิดีทัศน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 
๒. การดำเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
     ไม่มี 
๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสำหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ กำหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

ควรเพิ่มเนื้อหาในส่วนแบบเรียนภาษาไทยในยุคปัจจบุันให้
มากข้ึน 

ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ผู้สอน 

 
๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร  (ไม่มี) 

ลงชื่อ                     ลงชื่อ …………………………………………………………… 
              (อาจารย์อาทิมา  พงศ์ไพบลูย์)                          (            ) 
              อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา              อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 

               ๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๕                                         วันที่ ....... เดือน..................พ.ศ. ........... 


