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รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา
รหัสวิชา THL2412 รายวิชา วรรณคดีเปรียบเทียบ
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ภาคการศึกษา ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๔
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป

๑. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา
THL2412
ชื่อรายวิชาภาษาไทย
วรรณคดีเปรียบเทียบ
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ
Comparative Literature
๒. รายวิชาที่ตองเรียนกอนรายวิชานี้
ไมมี
๓. อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน
ผศ. ดร.จิราภรณ อัจฉริยะประสิทธิ์ กลุมเรียน ๐๐๑-๐๐๒
๔. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔
๕. สถานที่เรียน
ผานระบบออนไลน

หมวดที่ ๒ การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
๑. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
จน.ชม. จน.ชม.ทีไ่ ด ระบุสาเหตุที่การสอน
หัวขอ
แผนการสอน สอนจริง จริงตางจากแผน การ
สอนหากมีความ
แตกตางเกิน ๒๕%
ลักษณะเนื้อหา กิจกรรมและวิธีการประเมินผลการเรียน
๓
๓
นิยามของวรรณคดีและวรรณกรรม
กำเนิดวรรณคดีเปรียบเทียบ
พัฒนาการวรรณคดีเปรียบเทียบยุคตาง ๆ
การศึกษาวรรณคดีเปรียบเทียบในปจจุบัน
ประเด็นศึกษาของวรรณคดีเปรียบเทียบ

๓

๓

-

๓

๓
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จน.ชม. จน.ชม.ทีไ่ ด ระบุสาเหตุที่การสอน
แผนการสอน สอนจริง จริงตางจากแผน การ
สอนหากมีความ
แตกตางเกิน ๒๕%

หัวขอ

- ประเภทวรรณวรรณกรรม (Genre)
- รูปแบบ (Forms)
- แนวคิด (Themes)
- ยุคสมัยและกระแส (Movements, Periods)”
วรรณคดีเปรียบเทียบแนวขามชาติ
- การศึกษาเชิงประวัติ อิทธิพลและทีม่ า
- การศึกษาแนวคูขนาน (parallelism) และแนว
ลักษณะรวมอันเปนสากล (archetypes)
วรรณคดีไทยกับอิทธิพลของวรรณคดีจีนและอินเดีย
วรรณคดีเปรียบเทียบแนวขามศาสตร
- วรรณกรรมมุกตลกและวรรมกรรมเสียดสี
- วรรณคดีกับภาพยนตร
วรรณคดีเปรียบเทียบแนวขามศิลป
- กวีนิพนธภาพ
- กวีนิพนธรูปแบบ
- กวีนิพนธรูปธรรม
- วรรณคดีกับศิลปะแขนงตาง ๆ
จัดทำโครงงานวรรณคดีเปรียบเทียบ
ประชุมกลุม
รายงานความกาวหนา 2 ครั้ง
นำเสนอโครงงาน

๖

๖

-

๖

๖

-

๖

๖

-

๑๘

๑๘

๒. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
๒. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
(ถามี)
ไมมี

นัยสำคัญของหัวขอที่สอนไมครอบคลุม
ตามแผน
-

แนวทางชดเชย
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๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทำใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรียนรู
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา
ประสิทธิผล
ปญหาของการใชวิธีสอน (ถามี)
พรอมขอเสนอแนะในการแกไข
มี ไมมี
คุณธรรม
จริยธรรม

(๑) กำหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อเปนการ
ปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินยั โดยเนนการเขา
ชั้นเรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายที่เปนไป
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
(๒) สอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรม มีความภาคภูมิใจในความเปนไทยและ
วัฒนธรรมไทย
ความรู
(๑) บรรยาย อภิปราย ยกตัวอยาง การคิด
วิเคราะห ถาม-ตอบในชัน้ เรียน
(๒) มอบหัวขอเรื่องใหคนควาและทำรายงานทัง้
เดี่ยวและกลุม
(๓) อภิปรายเปนกลุมโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง
(๔) การสอนโดยใชสื่อการเรียนรูอิเล็กทรอนิกส
ทักษะทาง
(๑) สังเกตจากการปรึกษางานกับอาจารยผสู อน
ปญญา
(๒) ประเมินจากการนำเสนองานและรายงาน
(๓) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการมี
สวนรวมในชั้นเรียน
(๔) ประเมินจากการอภิปรายรวมกันในชัน้ เรียน
(๕) ประเมินจากการทำขอสอบขอเขียน
ทักษะ
(๑) มีการกำหนดกิจกรรม การทำงานเปนกลุม ซึ่ง
ความสัมพันธ ตองประสานงานกับผูอื่น หรือตองคนควาหาขอมูล
ระหวางบุคคล จากการสัมภาษณบุคคลอื่น หรือผูมีประสบการณ
และความ
เพื่ อให เรีย นรูด านทั ก ษะความสัม พั น ธระหวางตั ว
รับผิดชอบ
บุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ
(๒) ใหนักศึกษาทำงานกลุมและแบงหนาที่ความ
รับผิดชอบใหชัดเจน



-





ในชวงสถานการณการแพรระบาดของไวรัส
โคโรนา ผูสอนจำเปนตองปรับวิธีสอนเปน
การสอนออนไลน มอบหมายใหผูเรียนทำ
กิจกรรม และนำเสนอผานทางออนไลน
รวมทั้งการสอบปลายภาคทางออนไลน
เพื่อวัดความรูความเขาใจ
-



-
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วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา

ประสิทธิผล
มี

ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

(๑) นำเสนองานกลุมในชั้นเรียน ฝกใหนักศึกษาใช 
ภาษาทีถ่ ูกตอง ชัดเจน กระชับและเหมาะสม
(๒) จัดทำรายงาน โดยใหคนควานักศึกษาตอง
คนควาจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย
(๓) นักศึกษานำเสนอดวยโปรแกรม Power
Point หรือใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย

ปญหาของการใชวิธีสอน (ถามี)
พรอมขอเสนอแนะในการแกไข

ไมมี
-

๔. ขอเสนอการดำเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
ใชวิธีการการแบบเดิมแตปรับเนือ้ หาและกิจกรรมใหนักศึกษาไดฝกคิดวิเคราะหใหมากขึ้น รวมถึงปรับวิธีการสอนเปน
แบบสอนออนไลน
หมวดที่ ๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
๑. จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
กลุมเรียน ๐๐๑ จำนวน ๓๔ คน
กลุมเรยน ๐๐๒ จำนวน ๓๗ คน
๒. จำนวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
กลุมเรียน ๐๐๑ จำนวน ๓๔ คน
กลุมเรยน ๐๐๒ จำนวน ๓๗ คน
๓. จำนวนนักศึกษาที่ถอน (W) ไมมี
๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
กลุม ๐๐๑
ระดับคะแนน
A
AB+
B
B-

จำนวน
๔
๗
๓
๘
๕

คิดเปนรอยละ
๑๑.๘
๒๐.๕
๘.๘
๒๓.๕
๑๔.๘
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กลุม ๐๐๒

C+
C
CD+
D
DF
ไมสมบูรณ (I)
ผาน (P,S)

๔
๓
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐

๑๑.๘
๘.๘
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐

ตก (U)

๐

๐

ถอน (W)

๐

๐

ระดับคะแนน
A
AB+
B
BC+
C
CD+
D
DF
ไมสมบูรณ (I)
ผาน (P,S)

จำนวน
๑๔
๖
๑๐
๔
๑
๐
๐
๑
๐
๐
๐
๐
๑
๐

คิดเปนรอยละ
๓๗.๘
๑๖.๓
๒๗.๐
๑๐.๘
๒.๗
๐
๐
๒.๗
๐
๐
๐
๐
๒.๗
๐

ตก (U)

๐

๐

ถอน (W)

๐

๐
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๕. ปจจัยที่ทำใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)
ไมมี
๖. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กำหนดไวในรายละเอียดรายวิชา
๖.๑ ความคลาดเคลื่อนดานกำหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
๖.๒ ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู (ถามี)
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
สรุปผล
สรุปผลการเรียนรูจากการทวนสอบ นักศึกษามีผลการเรียนรูครบทั้ง ๕ ดาน
- ทวนสอบเพื่อวัดผลการเรียนรูทั้ง
๕ ดานมีดังนี้ นำผลคะแนนทั้งคะแนนเก็บ สรุปสาระสำคัญไดดังนี้
คะแนนสอบกลางภาค ปลายภาค และการ - ดานคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษามีวินัย เขาชั้นเรียนสม่ำเสมอ มีความ
รับผิดชอบในการทำงานที่ไดรบั มอบหมาย สงงานตามเวลาที่กำหนด
นำเสนอเชิงประมวลความรู มาพิจารณา
- ดานความรู นักศึกษามีความรูดานวรรณคดีเปรียบเทียบ โดยรูจักสำนักวิชา
รวมกับการสัมภาษณนักศึกษาแบบสุม
วรรณคดีเปรียบเทียบ ทฤษฎีทางวรรณกรรม วรรณคดีโลก และทางการศึกษา
เกี่ยวกับผลการเรียนรูทั้ง ๕ ดาน เพื่อ
พิจารณาวานักศึกษามีผลการเรียนรูครบทั้ง วรรณคดีเปรียบเทียบแนวขามชาติ ขามศาสตร ขามศิลป และสหบท
- ดานทักษะทางปญญา นักศึกษาสามารถวิเคราะหงานที่ไดรับมอบหมายไดดีใน
๕ ดานหรือไม และคาระดับคะแนนที่
ระดับที่นา พอใจ สามารถบูรณาการความรูดานวรรณคดีเปรียบเทียบกับศาสตร
นักศึกษาไดรับสอดคลองกับผลการเรียนรู
และศิลปะแขนงตาง ๆ
หรือไม
- ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ นักศึกษาสามารถ
- วิธีการทวนสอบเพื่อพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอน ทำโดย ทำงานกลุม ชวยกันระดมสมองเพื่อวิเคราะหงานที่ไดรบั มอบหมาย
- ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
สอบถามนักศึกษาแบบสุม การจัดทำ
โครงงาน และพิจารณาจากผลประเมินการ นักศึกษาสามารถจัดทำรายงาน คนควาขอมูลจากเอกสารและสือ่ อิเล็กทรอนิกส
ไดอยางดี ไดเรียนรูการใชโปรแกรมตาง ๆ จากการทำรายงาน อาทิ
สอน ผูสอนเก็บขอมูลตั้งแตระหวางเรียน
Photoshop และใชยูทปู (Youtube) ในการนำเสนองาน การตัดตอคลิป
และทายภาคเรียน เพื่อสอบถามประเด็น
นักศึกษาสามารถนำเสนองานโดยแสดงใหเห็นทักษะการใชภาษาไทยและ
ตางๆ ดังนี้ เนื้อหารายวิชา กิจกรรมการ
เรียนการสอน การวัดและประเมินผล และ ความสามารถดานเทคโนโลยีการเรียนการสอนผานระบบออนไลน
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วิธีการทวนสอบ
ขอเสนอแนะของนักศึกษา

สรุปผล
ทั้งนี้ ผลการเรียนรูสอดคลองกับคาระดับคะแนนที่ไดรับ
สรุปผลดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน ไดดังนี้
- เนื้อหารายวิชา เนื้อหารายวิชาสอดคลองกับคำอธิบายรายวิชา
- กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษาพอใจกิจกรรมการเรียนการสอน เพราะ
เหมาะสมและสอดคลองกับเนื้อหารายวิชา
- การวัดและประเมินผล นักศึกษาพอใจกับวิธีการวัดและประเมินผล

หมวดที่ ๔ ปญหาและผลกระทบตอการดำเนินการ
๑. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวก
ปญหาในการใชแหลงทรัพยากร
ผลกระทบ
ประกอบการเรียนการสอน (ถามี)
๒. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
ปญหาดานการบริหารและองคกร(ถามี)
ไมมี

ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา
หมวดที่ ๕ การประเมินรายวิชา

๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา
(ดูเอกสารแนบ ๑ ผลการประเมินการสอน)
๑.๑ ขอวิพากษที่สำคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
ดูเอกสาร
๑.๒ ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ ๑.๑
๒. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
๒.๑ ขอวิพากษที่สำคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
ไมมี
๒.๒ ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ ๒.๑
หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง
๑. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผานมา
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แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/
ปการศึกษาที่ผานมา
ปรับปรุงสื่อการสอนใหทันสมัย

ผลการดำเนินการ
สื่อการสอนมีความทันสมัยมากขึ้น

๒. การดำเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
ผูสอนปรับวิธีการสอน เพิ่มตัวอยาง ใหนักศึกษาไดฝกอานวิเคราะห
๓. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสำหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
ขอเสนอ
กำหนดเวลาที่แลวเสร็จ
เชิญวิทยากรมาใหความรูและแลกเปลี่ยนประสบการณ

ภายในภาคเรียน

ผูรับผิดชอบ
อาจารยผูสอน

๔. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
นักศึกษาสามารถนำความรูไ ปในชีวิตประจำได ทั้งนี้ อาจตองปรับเนื้อหาหรือคำอธิบายรายวิชาใหทันสมัย เหมาะสมกับ
สถานการปจจุบนั อยูเสมอดวย
ลงชื่อ ………
…………
(ผศ. ดร.จิราภรณ อัจฉริยะประสิทธิ์)
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
วันที่ ...๑๒... เดือน....เมษายน....พ.ศ. ...๒๕๖๕...

ลงชื่อ ……………………………………………………………
(
)
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
วันที่ ....... เดือน..................พ.ศ. ...........
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เอกสารแนบ ๑
แบบประเมินการสอนอาจารย์
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ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2564
รายวิชา : THL2412 วรรณคดีเปรียบเทียบ
THL2412

วรรณคดีเปรียบเทียบ

71 / 70

4.56

0.13

รายละเอียด

ตอนที่ 1 โปรดเลือกช่ องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่ าน

การจัดการเรียนการสอนและสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้
1.1

ผู้สอนมีการเข้าสอนและเลิกสอนตรงเวลา

4.63

1.2

ผู้สอนมีการแจกแนวการสอน ชี้แจงจุดมุ่งหมายและประสงค์ ขอบเขตเนื้อหาวิชา และกิจกรรมการเรียนรู้

4.56

1.3

ผู้สอนใช้ เอกสารประกอบการสอน ตํารา ที่สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ การเรียนรู้

4.49

1.4

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

4.51

1.5

ผู้สอนมีความรู้ลึกซึ้ง อธิบายได้ ชัดเจน และมีการสอนที่ครอบคลุม

4.51

1.6

ผู้สอนมีกระบวนการสอนที่เป็ นขั้นตอนและเข้าใจง่าย

4.5

1.7

ผู้สอนมีการแนะนําแหล่ งค้ นคว้ าเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนให้ ผู้เรียนได้ เรียนรู้ ด้วยตนเอง

4.53

1.8

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

4.54

1.9

ผู้สอนมีการประเมินความเข้ าใจของผู้เรียนระหว่ างการเรียนการสอน และมีการชี้แจงข้ อบกพร่ องให้ ผ้ เู รียนได้ แก้ ไข

4.51

1.10

ผู้สอนมีการกําหนดเกณฑ์การให้ คะแนนที่เหมาะสมและยุติธรรม

4.54

การจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสํ าคัญ
2.11

การจัดการเรียนการสอนมีความยืดหยุ่นและหลากหลายตอบสนองความต้ องการของผู้เรียน

4.63
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2.12

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

4.63

2.13

ให้ ผ้เู รียนสามารถเลือกทําโครงงาน/ชิ้นงาน ตามความสนใจในขอบเขตเนื้อหาวิชา รวมทั้งฝึ กปฏิบัตินําไปใช้ ในสภาพจริง

4.61

2.14

มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่ างผู้เรียน หรื อระหว่ างผู้สอนกับผู้เรี ยน เช่ น อภิปราย จัดกิจกรรมกลุ่ม

4.61

2.15

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

4.57

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม
ความคิดเห็นที่ 1 ชอบวิชาที่อาจารย์สอนค่ะมันทําให้ เห็นถึงความเเตกต่ างระหว่าง2สิ่งที่นํามาเปรียบเทียบกันได้ ค่ะ
ความคิดเห็นที่ 2 อาจารย์ให้ ความรู้ได้ เข้ าใจและดีมากๆเลยค่ะ มีความเข้ าใจในตัวนักศึกษาเยอะมากๆ เพราะงานช่ วงก่อนสอบปลายภาคเยอะมากๆเลยค่ะ แล้วอาจารย์ก็เข้ าใจในตัวนักศึกษา
สั่ งงานแต่ พอดี (หนูชอบมากๆเลยค่ะ5555) อยากให้ มีอาจารย์จิราภรณ์สัก100คนเลยค่ะ
ความคิดเห็นที่ 3 อาจารย์พูดจาไพเราะนํ้าเสียงน่ าฟัง มีการยืดยุ่นให้ นกั ศึกษา ให้งานไม่ เยอะ เป็ นกันเอง
ความคิดเห็นที่ 4 ชอบเวลาที่อาจารย์สอนมากค่ะ อาจารย์สอนเนื้อหาละเอียด สอนเนื้อหาไปช้ าๆเพื่อให้ นกั ศึกษาเข้าใจมากขึน้ ค่ะ
มีการถามตลอดว่าเข้ าใจไหม ถ้ ามีคนไม่ เข้ าใจอาจารย์ก็จะอธิบายอีกรอบ ชอบทีอ่ าจารย์คอยเป็ นห่วงนักศึกษาอยู่เสมอ อาจารย์สอนสนุกไม่ กดดันเลยค่ะ
ความคิดเห็นที่ 5 อาจารย์สอนเข้ าใจ เนื้อหาที่อาจารย์สอนมีความเข้ าใจง่ าย อาจารย์เอาใจใส่ เด็กๆทุกคนอย่างเท่ าเทียมกัน การเรียนในห้ องทีส่ อนแบบออนไลน์ บรรยากาศในการเรียนมี
ความสุขมากๆค่ะ
ความคิดเห็นที่ 6 อาจารย์ให้ เวชาทําข้อสอบเยอะนะคะ แต่อยากให้คยุ กับอาจารย์ท่านอื่นหรือถามนักศึกษาหน่ อยก็ดคี ่ะ เพราะข้อสอบบางวิชาเขาปช่ อยมาชนกัน นักศึกษาบางคนอาจจะทํา
ไม่ ทันค่ะ
ความคิดเห็นที่ 7 -
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