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รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา
รหัสวิชา THL3307 รายวิชา วรรณกรรมวิจารณ
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ภาคการศึกษา ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๔
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป

๑. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา
THL3307
ชื่อรายวิชาภาษาไทย
วรรณกรรมวิจารณ
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ
Literary Criticism
๒. รายวิชาที่ตองเรียนกอนรายวิชานี้
ไมมี
๓. อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิราภรณ อัจฉริยะประสิทธิ์ กลุม เรียน ๐๐๑
๔. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔
๕. สถานที่เรียน
เรียนผานระบบออนไลน
หมวดที่ ๒ การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
๑. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
จน.ชม. จน.ชม.ที่ ระบุสาเหตุที่การสอนจริง
หัวขอ
แผนการ ไดสอน ตางจากแผน การสอนหาก
สอน
จริง
มีความแตกตางเกิน ๒๕%
- แนะนำรายวิชา
๓
๓
- บทนำเขาสูรายวิชา
- ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิจารณ
๓
๓
- วัฒนธรรมการวิจารณของไทย
- การวิจารณรอยกรองและงานกวีนิพนธ
- ประวัติและพัฒนาการเรื่องสั้นไทย

๖
๓

๖
๓
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จน.ชม. จน.ชม.ที่ ระบุสาเหตุที่การสอนจริง
แผนการ ไดสอน ตางจากแผน การสอนหาก
สอน
จริง
มีความแตกตางเกิน ๒๕%

หัวขอ
- ปรัชญาและแนวนิยมในการแตงวรรณคดีของตะวันตก
- องคประกอบทางวรรณกรรมของเรื่องสั้นและนวนิยาย
- การวิจารณวรรณกรรมแนวใหม (New Criticism)
- วรรณคดีกับสังคม

๓
๓

๓
๓

- วรรณกรรมกับจิตวิทยา
- วรรณกรรมกับสตรีนิยม
- แนวคิดเกี่ยวกับคนชายขอบและวรรณกรรมชายขอบ
- วรรณกรรมกับแนวคิดเกี่ยวกับเพศที่หลากหลาย

๖
๖
๖
๖

๖
๖
๖
๖

๒. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
๒. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
(ถามี)
ไมมี

นัยสำคัญของหัวขอที่สอนไมครอบคลุม
ตามแผน
-

แนวทางชดเชย
-

๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทำใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรียนรู
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา
ประสิทธิผล
มี
คุณธรรม
จริยธรรม

(๑) กำหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อเปนการปลูกฝง
ใหนักศึกษามีระเบียบวินยั โดยเนนการเขาชัน้ เรียนให
ตรงเวลาตลอดจนการแตงกายทีเ่ ปนไปตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
(๒) ผูสอน สอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรมในการสอน เนนการสรางทัศนคติที่ดตี อการ
ทำงานและมีความรับผิดชอบตอหนาที่



ปญหาของการใชวิธีสอน (ถามี)
พรอมขอเสนอแนะในการแกไข

ไมมี
-
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ประสิทธิผล
มี

(๑) บรรยาย อภิปราย ยกตัวอยาง การคิด วิเคราะห

ถาม-ตอบในชัน้ เรียน
(๒) มอบหัวขอเรื่องใหคนควาและทำรายงานทัง่ เดี่ยว
และกลุม
(๓) ฟงบรรยายทฤษฎีทางวรรณกรรมและนักศึกษา
ศึกษาทฤษฎีที่ใชในการวิจารณวรรณกรรมเพิ่มเติม
(๔) อภิปรายเปนกลุมโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง
(๕) ใหนักศึกษาศึกษาเอกสาร ตัวบทวรรณกรรมที่ใช
ศึกษาโดยละเอียด
(๗) ใหนักศึกษาศึกษาบทวิจารณวรรณกรรมตางๆ
(๘) การสอนโดยใชสื่อการเรียนรูอิเล็กทรอนิกส
(๙) เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญดานวรรณกรรม
วิจารณมาบรรยายใหความรูเพิ่มเติม (ตามความ
เหมาะสมในแตละภาคเรียน)
ทักษะทาง
(๑) ใหนักศึกษาศึกษาจากเอกสาร งานวิจัยตาง ๆ ที่

ปญญา
เคยมีผูศึกษาไวแลว โดยใหไปคนควาจากแหลงขอมูล
ตาง ๆ เพิ่มเติมและนำมาอภิปรายในชัน้ เรียนรวมกัน
(๒) เชิญผูเชี่ยวชาญในเรื่องการวิจารณวรรณกรรมมา
บรรยาย ใหความรู และแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
(๓) ใหนักศึกษาอานวรรณกรรมแลวฝกวิเคราะห
วิจารณและนำเสนอในรูปแบบบทวิจารณวรรณกรรม
(๔) ใหนักศึกษาทำรายงาน แบบฝกหัด และ/หรือ
เขียนบทความวิจารณ
ทักษะ
(๑) มีการกำหนดกิจกรรม การทำงานเปนกลุม ซึ่งตอง 
ความสัมพันธ ประสานงานกับผูอื่น หรือตองคนควาหาขอมูลจากการ
ระหวางบุคคล สั ม ภาษณ บุ ค คลอื่ น หรื อ ผู มี ป ระสบการณ เพื่ อ ให
และความ
เรียนรูดานทักษะความสัมพั นธระหวางตัวบุคคลและ
รับผิดชอบ
ความสามารถในการรับผิดชอบ
(๒) ใหนักศึกษาทำงานกลุมและแบงหนาที่ความ
รับผิดชอบใหชัดเจน
ความรู

ปญหาของการใชวิธีสอน (ถามี)
พรอมขอเสนอแนะในการแกไข

ไมมี

ในชวงสถานการณการแพรระบาดของ
ไวรัสโคโรนา ผูส อนจำเปนตองปรับวิธี
สอนเปนการสอนออนไลน มอบหมาย
ใหผูเรียนทำกิจกรรม และนำเสนอผาน
ทางออนไลน ตลอดจนตองปรับเปลี่ยน
รูปแบบการสอบปลายภาคเปนขอสอบ
แบบบทความเพื่อวัดความรูความเขาใจ
แทน

-

-ชวงที่สอนเปนชวงสถานการณการแพร
ระบาดของไวรัสโคโรนา ผูส อน
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนใหเปน
ออนไลน ทำใหการทำงานกลุมมีปญหา
บาง เนื่องจากระบบอินเทอรเน็ตไม
เสถียร บางคนชวยทำ บางคนไมชวยทำ
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ประสิทธิผล
มี

ไมมี

ปญหาของการใชวิธีสอน (ถามี)
พรอมขอเสนอแนะในการแกไข

ทักษะการ
(๑) นำเสนองานกลุมในชั้นเรียน ฝกใหนักศึกษาใช

วิเคราะหเชิง ภาษาที่ถูกตอง ชัดเจน กระชับและเหมาะสม
ตัวเลข การ (๒) จัดทำรายงาน โดยใหคนควานักศึกษาตองคนควา
สื่อสาร และ จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย
การใช
(๓) นักศึกษานำเสนอดวยโปรแกรม Power Point
เทคโนโลยี
หรือใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย
สารสนเทศ
๔. ขอเสนอการดำเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
ใชวิธีการการแบบเดิมแตปรับเนือ้ หาและกิจกรรมใหนักศึกษาไดฝกคิดวิเคราะหใหมากขึ้น
หมวดที่ ๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
๑. จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
กลุมเรียน ๐๐๑ จำนวนผูเรียน ๖๐ คน
๒. จำนวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
กลุมเรียน ๐๐๑ จำนวนผูเรียน ๖๐ คน
๓. จำนวนนักศึกษาที่ถอน (W) ไมมี
๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
กลุมเรียน ๐๐๑
ระดับคะแนน
จำนวน
คิดเปนรอยละ
A
๗
๑๑.๗
A๘
๑๓.๓
B+
๑๖
๒๖.๗
B
๖
๑๐
B๑๓
๒๑.๗
C+
๕
๘.๓
C
๔
๖.๗
C๑
๑.๖
D+
๐
๐
D
๐
๐
D๐
๐
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F
ไมสมบูรณ (I)
ผาน (P,S)

๐
๐
๐

๐
๐
๐

ตก (U)

๐

๐

ถอน (W)

๐

๐

๕. ปจจัยที่ทำใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)
ไมมี
๖. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กำหนดไวในรายละเอียดรายวิชา
๖.๑ ความคลาดเคลื่อนดานกำหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
๖.๒ ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู (ถามี)
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
สรุปผล
นำผลคะแนนทั้งที่เปนคะแนนเก็บ คะแนนสอบกลางภาคและ นักศึกษามีผลลัพธการเรียนรูครบทั้ง ๕ ดาน สรุปสาระสำคัญ
ปลายภาค การนำเสนอเชิงประมวลความรูหนาชั้นเรียน มา
ไดดังนี้
พิจารณากับผลการเรียนโดยรวม และผลการประเมินการสอน - นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม มีทัศนคติที่ดีตอการทำงานและ
เพื่อวิเคราะหผลลัพธการเรียนรูทั้ง ๕ ดาน
มีความรับผิดชอบตอหนาที่ สามารถสงงานตรงเวลา การเขา
ชั้นเรียน และการรวมกันทำรายงานได
- นักศึกษามีความรูที่เกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตร
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของได สามารถสรุปสาระความรูที่ไดจากการ
เรียน โดยอธิบายไดทงั้ ทางวาจาและจากขอสอบ
- นักศึกษามีทักษะทางปญญา โดยสามารถคิดวิเคราะหและ
ประเมินคางานได นำความรูจากในชั้นเรียนไปปรับใชกบั การ
รายงานเดี่ยวและกลุมได และทำขอสอบไดในระดับทีน่ าพอใจ
- นักศึกษามีทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธดี สามารถทำงานรวมกับผูอื่นและ
ปรับตัวเขากับวัฒนธรรมองคกรไดเปนอยางดี โดยการทำ
รายงานกลุมหรือการรวมทำกิจกรรมในชั้นเรียน สามารถ
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วิธีการทวนสอบ

สรุปผล
สงเสริมผลลัพธการเรียนรูดานนีไ้ ดเปนอยางดี
- นักศึกษามีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถใชภาษาไทย ในการฟง การ
พูด การอาน การเขียน และการสรุปประเด็นไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยสามารถจัดทำรายงาน คนควาขอมูลจาก
เอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกสได
หมายเหตุ ชวงที่สอนเปนชวงสถานการณการแพรระบาดของ
ไวรัสโคโรนา ผูส อนปรับวิธีสอนเปนการสอนออนไลน
มอบหมายใหผูเรียนทำกิจกรรม และนำเสนอผานทางออนไลน
ตลอดจนตองปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอบปลายภาคเปน
ขอสอบแบบบทความเพื่อวัดความรูความเขาใจแทน ผล
โดยรวมนักศึกษาพอใจ การทำงานกลุมมีปญหาบาง เนื่องจาก
ระบบอินเทอรเน็ตไมเสถียร

หมวดที่ ๔ ปญหาและผลกระทบตอการดำเนินการ
๑. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวก
ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการ
ผลกระทบ
เรียนการสอน (ถามี)
-

๒. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
ปญหาดานการบริหารและองคกร(ถามี)
ไมมี

ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา

หมวดที่ ๕ การประเมินรายวิชา
๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา
(ดูเอกสารแนบ แบบประเมินการสอน)
๑.๑ ขอวิพากษที่สำคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
(ดูเอกสาร)
๑.๒ ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ ๑.๑
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๒. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
๒.๑ ขอวิพากษที่สำคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
๒.๒ ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ ๒.๑
หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง
๑. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผานมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/
ผลการดำเนินการ
ปการศึกษาที่ผานมา
การเตรียมการสอนอยางเปนระบบโดยพิจารณาทั้งรายวิชา
บรรลุตามจุดมุงหมายในแงของการใชวิธีการสอนที่หลากหลาย
เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายของผลการเรียนรูทุกดาน มีการ
และมีสื่อการสอนที่เหมาะสม
กำหนดวิธีการสอนที่หลากหลายชัดเจนและมีสื่อการสอนที่
เหมาะสมมีประสิทธิภาพ
๒. การดำเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
ควรปรับวิธีการสอน เพิ่มตัวอยาง ใหนักศึกษาไดฝกอานวิเคราะหวิจารณใหมากขึ้น จัดอภิปรายกลุมยอย กระตุนใหเกิด
ความตั้งใจเรียน และการเชิญวิทยากรภายนอกมาถายทอดประสบการณ
๓. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสำหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
ขอเสนอ
กำหนดเวลาที่แลวเสร็จ
ผูรับผิดชอบ
ค วรเชิ ญ วิ ท ย าก รม าให ค วาม รู แ ล ะ แ ล ก เป ลี่ ย น ในภาคเรียน
ประสบการณ

อาจารยผูสอน

๔. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
รายวิชานี้เปนรายวิชาที่มปี ระโยชน สามารถนำไปปรับใชกับชีวิตประจำวันในดานการคิดวิเคราะห และวิจารณไดอยางมี
เหตุผล นาเชื่อถือ ควรอยูในหลักสูตรตอไป ทั้งนี้ควรปรับเนื้อหาใหทันสมัยอยูตลอดเวลา
ลงชื่อ ………
…………
(อาจารย ดร.จิราภรณ อัจฉริยะประสิทธิ์)
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
วันที่ ๑๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ ……………………………………………………………
(
)
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
วันที่ ....... เดือน..................พ.ศ. ...........
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เอกสารแนบ ๑
แบบประเมินการสอนอาจารย
รายวิชา THL3307 วรรณกรรมวิจารณ
อาจารยผูสอน ผศ.ดร.จิราภรณ อัจฉริยะประสิทธิ์
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2564

THL3307

วรรณกรรมวิจารณ์

60 / 60

4.71

0.11

รายละเอียด

ตอนที่ 1 โปรดเลือกช่ องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่ าน

การจัดการเรียนการสอนและสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้
1.1

ผู้สอนมีการเข้าสอนและเลิกสอนตรงเวลา

4.73

1.2

ผู้สอนมีการแจกแนวการสอน ชี้แจงจุดมุ่งหมายและประสงค์ ขอบเขตเนื้อหาวิชา และกิจกรรมการเรียนรู้

4.77

1.3

ผู้สอนใช้ เอกสารประกอบการสอน ตํารา ที่สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ การเรียนรู้

4.67

1.4

ผู้สอนมีการสร้ างบรรยากาศในชั้นเรียนที่เอื้อต่ อการเรียนรู้ และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รียนมีส่วนร่ วม หรื อแสดงความคิดเห็นในการเรียนการ
สอน

4.65

1.5

ผู้สอนมีความรู้ ลึกซึ้ง อธิบายได้ ชัดเจน และมีการสอนที่ครอบคลุม

4.68

1.6

ผู้สอนมีกระบวนการสอนที่เป็ นขั้นตอนและเข้าใจง่าย

4.67

1.7

ผู้สอนมีการแนะนําแหล่ งค้นคว้ าเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนให้ ผ้ เู รียนได้ เรียนรู้ ด้วยตนเอง

4.68

1.8

ผู้สอนใช้ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทําให้ นักศึกษาเกิดความสนใจและอยากเรียนรู้ มากยิ่งขึน้ เช่ น อุปกรณ์ ตัวอย่ างของจริง
หนังสื อ ตํารา เว็บไซต์

4.72

1.9

ผู้สอนมีการประเมินความเข้าใจของผู้เรียนระหว่ างการเรียนการสอน และมีการชี้แจงข้ อบกพร่ องให้ ผ้ เู รียนได้ แก้ ไข

4.75

1.10

ผู้สอนมีการกําหนดเกณฑ์ การให้ คะแนนที่เหมาะสมและยุติธรรม

4.68

การจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสํ าคัญ
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2.11

การจัดการเรียนการสอนมีความยืดหยุ่นและหลากหลายตอบสนองความต้ องการของผู้เรียน

4.72

2.12

ผู้สอนส่ งเสริมให้ ผ้ เู รียนสามารถ คิด วิเคราะห์ สั งเคราะห์ ประเมิน อย่ างสร้ างสรรค์

4.72

2.13

ให้ ผ้เู รียนสามารถเลือกทําโครงงาน/ชิ้นงาน ตามความสนใจในขอบเขตเนื้อหาวิชา รวมทั้งฝึ กปฏิบัตินําไปใช้ ในสภาพจริง

4.73

2.14

มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่ างผู้เรียน หรื อระหว่ างผู้สอนกับผู้เรี ยน เช่ น อภิปราย จัดกิจกรรมกลุ่ม

4.73

2.15

มีการกําหนดให้ ผู้เรียนได้ เรียนรู้ ผ่านสื่ อ เช่ น ใช้ เครื่ องมือ/เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอน, ใช้ สื่ออีเล็กทรอนิกส์ ในการสื บค้ นข้ อมูล,
เรียนรู้รายวิชาผ่ านระบบ E-learning

4.77

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม
ความคิดเห็นที่ 1 วิชานี้เรียนสนุกมาก
ความคิดเห็นที่ 2 ขอบคุณอาจารย์ สําหรับความรู้ทุกอย่ างครับ ด้ วยความเคารพ
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