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รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา
รหัสวิชา THL๔๓๐๙ วิชา วิวัฒนาการของวรรณคดีไทย
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ภาคการศึกษา ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๔
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป

๑. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา
THL๔๓๐๙
ชื่อรายวิชาภาษาไทย
วิวัฒนาการของวรรณคดีไทย
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ
Evolution of Thai Literature
๒. รายวิชาที่ตองเรียนกอนรายวิชานี้
ไมมี
๓. อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน
ผศ. ดร.จิราภรณ อัจฉริยะประสิทธิ์ กลุมเรียน ๐๐๑
๔. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔
๕. สถานที่เรียน
หอง ๓๕๔๓ อาคาร ๓๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และเรียนทางออนไลน
หมวดที่ ๒ การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
๑. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
จน.ชม. จน.ชม.ที่ ระบุสาเหตุที่การสอนจริง
หัวขอ
แผนการ ไดสอน ตางจากแผน การสอนหาก
สอน
จริง
มีความแตกตางเกิน ๒๕%
แนะนำรายวิชา
๓
๓
บทนำเขาสูรายวิชา
ความรูพื้นฐานทางวรรณคดีไทย
๓
๓
- ความหมาย
- สาเหตุการเกิดวรรณคดี
- ผูสรางวรรณคดี
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หัวขอ
- ประเภท
- การแบงยุคสมัย
- เอกลักษณของวรรณคดีไทย
- คุณคาและบทบาท
ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยสุโขทัย
กวีและวรรณคดีสมัยสุโขทัย
ภูมิหลังทางประวัติศาสตรและสังคมสมัยอยุธยาตอนตน
กวีและวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนตน
ภูมิหลังทางประวัติศาสตรและสังคมสมัยอยุธยาตอนกลาง
กวีและวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนกลาง
ภูมิหลังทางประวัติศาสตรและสังคมสมัยอยุธยาตอนปลาย
กวีและวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนปลาย
ภูมหิ ลังทางประวัติศาสตรและสังคมสมัยกรุงธนบุรี
กวีและวรรณคดีสมัยธนบุรี
ภูมิหลังทางประวัติศาสตรและสังคมสมัยรัชกาลที่ ๑
กวีและวรรณคดีสมัยรัชกาลที่ ๑
ภูมิหลังทางประวัติศาสตรและสังคมสมัยรัชกาลที่ ๒
กวีและวรรณคดีสมัยรัชกาลที่ ๒
ภูมิหลังทางประวัติศาสตรและสังคมสมัยรัชกาลที่ ๓
กวีและวรรณคดีสมัยรัชกาลที่ ๓
ภูมิหลังทางประวัติศาสตรและสังคมสมัยรัชกาลที่ ๔
กวีและวรรณคดีสมัยรัชกาลที่ ๔
ภูมิหลังทางประวัติศาสตรและสังคมสมัยรัชกาลที่ ๕
กวีและวรรณคดีสมัยรัชกาลที่ ๕
ภูมิหลังทางประวัติศาสตรและสังคมสมัยรัชกาลที่ ๖
กวีและวรรณคดีสมัยรัชกาลที่ ๖
สรุปพัฒนาการวรรณคดีไทย แนวโนม และลักษณะวรรณกรรม
ปจจุบัน อภิปรายทบทวนความรู

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

๓

๓

-

๓

๓

-

๓

๓

-

๓

๓

-

๓

๓

-

๓

๓

-

๓

๓

-

๓

๓

-

๓

๓

-

๓

๓

๓

๓

๖

๖

-
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๒. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
๒. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
(ถามี)
ไมมี

นัยสำคัญของหัวขอที่สอนไมครอบคลุม
ตามแผน
-

แนวทางชดเชย
-

๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทำใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรียนรู
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา
ประสิทธิผล
มี

ปญหาของการใชวิธีสอน (ถามี)
พรอมขอเสนอแนะในการแกไข

ไมมี

คุณธรรม
จริยธรรม

(๑) กำหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อเปนการ
ปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินยั โดยเนนการเขาชั้น
เรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
(๒) ผูสอน สอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมถึงมีกิจกรรม
สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม



-

ความรู

(๑) บรรยาย อภิปราย ยกตัวอยาง การคิด วิเคราะห
ถาม-ตอบในชัน้ เรียน
(๒) มอบหัวขอเรื่องใหคนควาและทำรายงานทัง้ เดี่ยว
และกลุม
(๓) อภิปรายเนื้อหาบทเรียนเปนกลุม
(๔) ใหนักศึกษาศึกษาเอกสาร ตัวบทวรรณกรรมที่ใช
ศึกษาโดยละเอียด
(๕) การสอนโดยใชสื่อการเรียนรูอิเล็กทรอนิกส และ
การสอนแบบออนไลน



-
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ประสิทธิผล
มี


(๑) ใหนักศึกษาศึกษาจากเอกสาร งานวิจัยตางๆ ที่
เคยมีผูศึกษาไวแลว โดยใหไปคนควาจากแหลงขอมูล
ตาง ๆ เพิ่มเติมและนำมาอภิปรายในชัน้ เรียนรวมกัน
(๒) ใหนักศึกษาอานวรรณกรรมแลวฝกวิเคราะหความ
เปลี่ยนแปลงทางวรรณกรรมในแตละยุคสมัยและ
นำเสนอในรูปแบบของรายงานหนาชัน้ และรายงานเลม
(๓) ใหนักศึกษาทำรายงานและแบบฝกหัด
(๔) การสอนโดยใชสื่อการเรียนรูอิเล็กทรอนิกส และ
การสอนแบบออนไลน
ทักษะ
(๑) มีการกำหนดกิจกรรม การทำงานเปนกลุม ซึ่งตอง 
ความสัมพันธ ประสานงานกับผูอื่น หรือตองคนควาหาขอมูลจากการ
ระหวางบุคคล สัมภาษณบุคคลอื่น หรือผูมีประสบการณ เพื่อให
เรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและ
และความ
ความสามารถในการรับผิดชอบ
รับผิดชอบ
(๒) ใหนักศึกษาทำงานกลุมและแบงหนาที่ความ
รับผิดชอบใหชัดเจน
(๓) การสอนโดยใชสื่อการเรียนรูอ ิเล็กทรอนิกส และ
การสอนแบบออนไลน
ทักษะการ
(๑) นำเสนองานกลุมในชั้นเรียน ฝกใหนักศึกษาใช

วิเคราะหเชิง ภาษาที่ถูกตอง ชัดเจน กระชับและเหมาะสม
ตัวเลข การ
(๒) จัดทำรายงาน โดยใหคนควานักศึกษาตองคนควา
สื่อสาร และ จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย
การใช
(๓) นักศึกษานำเสนองานดวยโปรแกรม Power
เทคโนโลยี
Point หรือใชเทคโนโลยีสารสนเทศทีห่ ลากหลาย และ
สารสนเทศ
การสอนแบบออนไลน
ทักษะทาง
ปญญา

ปญหาของการใชวิธีสอน (ถามี)
พรอมขอเสนอแนะในการแกไข

ไมมี
-

-

-

๔. ขอเสนอการดำเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
ใชวิธีการการแบบเดิมแตปรับเนือ้ หาและกิจกรรมใหนักศึกษาไดฝกคิดวิเคราะหใหมากขึ้น
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หมวดที่ ๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
๑. จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
๑ กลุมเรียน จำนวนผูเรียน ๖๐ คน
๒. จำนวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
๑ กลุมเรียน จำนวนผูเรียน ๖๐ คน
๓. จำนวนนักศึกษาที่ถอน (W) ๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน
A
AB+
B
BC+
C
CD+
D
DF
ไมสมบูรณ (I)
ผาน (P,S)

จำนวน
๑๔
๑๓
๑๘
๘
๒
๒
๑
๑
๐
๐
๐
๐
๑
๐

คิดเปนรอยละ
๒๓.๓
๒๑.๗
๓๐
๑๓.๓
๓.๓
๓.๓
๑.๗
๑.๗
๐
๐
๐
๐
๑.๗
๐

ตก (U)

๐

๐

ถอน (W)

๐

๐

๕. ปจจัยที่ทำใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)
ไมมี
๖. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กำหนดไวในรายละเอียดรายวิชา
๖.๑ ความคลาดเคลื่อนดานกำหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
-

เหตุผล
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๖.๒ ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู (ถามี)
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
สรุปผล
นำผลคะแนนทั้งที่เปนคะแนนเก็บ คะแนนสอบกลางภาคและ นักศึกษามีผลลัพธการเรียนรูครบทั้ง ๕ ดาน สรุปสาระสำคัญ
ปลายภาค และการนำเสนอเชิงประมวลความรูหนาชัน้ เรียน ไดดังนี้
มาพิจารณากับผลการเรียนโดยรวม เกี่ยวกับผลลัพธการเรียนรู - นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม มีทัศนคติที่ดีตอการทำงานและ
ทั้ง ๕ ดาน
มีความรับผิดชอบตอหนาที่ สามารถสงงานตรงเวลา การเขา
ชั้นเรียน และการรวมกันทำรายงานไดอยางดี
- นักศึกษามีความรูที่เกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตร
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของได สามารถสรุปสาระความรูที่ไดจากการ
เรียน โดยอธิบายไดทงั้ ทางวาจาและจากขอสอบ
- นักศึกษามีทักษะทางปญญา โดยสามารถคิดวิเคราะหและ
ประเมินคางานได นำความรูจากในชั้นเรียนไปปรับใชกับการ
รายงานเดี่ยวและกลุมได และทำขอสอบไดในระดับทีน่ าพอใจ
- นักศึกษามีทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธดี สามารถทำงานรวมกับผูอื่นและ
ปรับตัวเขากับวัฒนธรรมองคกรไดเปนอยางดี โดยการทำ
รายงานกลุมหรือการรวมทำกิจกรรมในชั้นเรียน สามารถ
สงเสริมผลลัพธการเรียนรูดานนีไ้ ดเปนอยางดี
- นักศึกษามีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถใชภาษาไทย ในการฟง การ
พูด การอาน การเขียน และการสรุปประเด็นไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยสามารถจัดทำรายงาน คนควาขอมูลจาก
เอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกสได นักศึกษายังนำเสนองานผาน
ระบบออนไลนไดดีดวย
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หมวดที่ ๔ ปญหาและผลกระทบตอการดำเนินการ
๑. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวก
ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการ
ผลกระทบ
เรียนการสอน (ถามี)
- นักศึกษาบางคนสัญญาณอินเทอรเน็ตไมดี
- ทำใหการเรียนบางชวงสะดุด ทัง้ นี้ผูสอนไดอัดคลิปการสอน
เพื่อใหนักศึกษาดูยอนหลัง
๒. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
ปญหาดานการบริหารและองคกร(ถามี)
ไมมี

ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา

หมวดที่ ๕ การประเมินรายวิชา
๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา
(ดูเอกสารประเมินการสอน)
๑.๑ ขอวิพากษที่สำคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
ไมมี
๑.๒ ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ ๑.๑
๒. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
๒.๑ ขอวิพากษที่สำคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
๒.๒ ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ ๒.๑
หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง
๑. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผานมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/
ผลการดำเนินการ
ปการศึกษาที่ผานมา
ปรับปรุงสื่อการสอน และเนื้อหาใหทันสมัย
บรรลุตามจุดมุงหมายในแงของการใชวิธีการสอนที่หลากหลาย
และมีสื่อการสอนที่เหมาะสม
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๒. การดำเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
ควรปรับวิธีการสอน เพิ่มตัวอยาง ใหนักศึกษาไดฝกอานวิเคราะหวรรณคดีใหมากขึ้น จัดอภิปรายกลุมยอย กระตุนใหเกิด
ความตั้งใจเรียน
๓. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสำหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
ขอเสนอ
กำหนดเวลาที่แลวเสร็จ
ผูรับผิดชอบ
เชิญวิทยากรหรือปรับปรุงสื่อการสอนใหทันสมัย

ภายในเทอม

อาจารยผูสอน

๔. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลงชื่อ ………
…………
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิราภรณ อัจฉริยะประสิทธิ)์
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
วันที่ ..๑๕.. เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ...๒๕๖๔...

ลงชื่อ ……………………………………………………………
(
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
วันที่ ....... เดือน..................พ.ศ. ...........

)
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แบบประเมินการสอนอาจารย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รายวิชา : THL๔๓๐๙ วิวัฒนาการของวรรณคดีไทย

THL๔๓๐๙ วิวัฒนาการของวรรณคดีไทย ๖๐ / ๕๙ ๔.๕๔ ๐.๑๔ รายละเอียด
ตอนที่ ๑ โปรดเลือกชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน

ขอ

รายการประเมิน

ดีมาก
(๕)

ดี
(๔)

ปานกลาง
(๓)

พอใช
(๒)

ปรับปรุง
(๑)

การจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
๑.๑

ผูสอนมีการเขาสอนและเลิกสอนตรงเวลา

๔.๖๑

๑.๒

ผูสอนมีการแจกแนวการสอน ชี้แจงจุดมุงหมายและประสงค ขอบเขตเนื้อหาวิชา และกิจกรรมการเรียนรู

๔.๕๓

๑.๓

ผูสอนใชเอกสารประกอบการสอน ตำรา ที่สอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรู

๔.๕๖

๑.๔

ผูสอนมีการสรางบรรยากาศในชั้นเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู และเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวม หรือแสดงความคิดเห็นในการเรียนการสอน

๔.๕๖

๑.๕

ผูสอนมีความรูลึกซึ้ง อธิบายไดชัดเจน และมีการสอนที่ครอบคลุม

๔.๕๓

๑.๖

ผูสอนมีกระบวนการสอนที่เปนขั้นตอนและเขาใจงาย

๔.๔๗

๑.๗

ผูสอนมีการแนะนำแหลงคนควาเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง

๔.๔๗
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ขอ

รายการประเมิน

ดีมาก
(๕)

ดี
(๔)

ปานกลาง
(๓)

พอใช
(๒)

ปรับปรุง
(๑)

๑.๘

ผูสอนใชสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่หลากหลาย ทำใหนักศึกษาเกิดความสนใจและอยากเรียนรูมากยิ่งขึ้น เชน อุปกรณ ตัวอยางของจริง หนังสือ ตำรา เว็บไซต

๔.๔๙

๑.๙

ผูสอนมีการประเมินความเขาใจของผูเรียนระหวางการเรียนการสอน และมีการชี้แจงขอบกพรองใหผูเรียนไดแกไข

๔.๔๙

๑.๑๐

ผูสอนมีการกำหนดเกณฑการใหคะแนนที่เหมาะสมและยุติธรรม

๔.๕๓

การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ
๒.๑๑

การจัดการเรียนการสอนมีความยืดหยุนและหลากหลายตอบสนองความตองการของผูเรียน

๔.๕๔

๒.๑๒

ผูสอนสงเสริมใหผูเรียนสามารถ คิด วิเคราะห สังเคราะห ประเมิน อยางสรางสรรค

๔.๕๔

๒.๑๓

ใหผูเรียนสามารถเลือกทำโครงงาน/ชิ้นงาน ตามความสนใจในขอบเขตเนื้อหาวิชา รวมทั้งฝกปฏิบัตินำไปใชในสภาพจริง

๔.๕๑

๒.๑๔

มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียน หรือระหวางผูสอนกับผูเรียน เชน อภิปราย จัดกิจกรรมกลุม

๔.๖๑

๒.๑๕

มีการกำหนดใหผูเรียนไดเรียนรูผานสื่อ เชน ใชเครื่องมือ/เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอน, ใชสื่ออีเล็กทรอนิกสในการสืบคนขอมูล, เรียนรูรายวิชาผานระบบ E-learning

๔.๕๙

ตอนที่ ๒ ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม
-
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