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รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา 
รหัสวิชา THG 1301 รายวิชา วรรณกรรมศึกษา 

สาขาวิชา ภาษาไทย คณะ มนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ภาคการศึกษา ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 
หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑.  รหัสและชื่อรายวิชา    
รหัสวิชา   THG 1301 
ชื่อรายวิชาภาษาไทย วรรณกรรมศึกษา 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Literary  Study 
 

๒.  รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้  (ถ้ามี)       
  ไม่มี  
๓.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  (section)     

 อาจารย์นพวรรณ  งามรุ่งโรจน์   กลุ่มเรียน ๐๐๑   
 

๔.  ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา  ๑/๒๕๖๕  /  ชั้นปทีี่ ๑ 
 
๕.  สถานที่เรียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ห้อง ๓๕๔๓ อาคาร ๓๕ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ
       ออนไลน์โดย Google Meet 

 
หมวดที ่๒ การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 

๑.  รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 
 

หัวข้อ 
จำนวนชั่วโมง

ตามแผน  
การสอน 

จำนวนชั่วโมง
ที่สอนจริง 

ระบุเหตผุลที่การสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่างเกิน 

๒๕% 

- อธิบายแนวการสอน  ชี้แจงกฎระเบียบของชั้น
เรียน   
- ความหมายของวรรณกรรม วรรณคดีและ
วรรณศิลป์   
- ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรม วรรณคดี 
และวรรณศิลป์  
- การแบ่งประเภทของวรรณกรรม 
- องค์ประกอบของวรรณกรรม 

๓ ๓  
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หัวข้อ 
จำนวนชั่วโมง

ตามแผน  
การสอน 

จำนวนชั่วโมง
ที่สอนจริง 

ระบุเหตผุลที่การสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่างเกิน 

๒๕% 

- การศึกษาวรรณกรรมไทยตามยุคสมัย  
    - วรรณกรรมสุโขทัย ลักษณะด้านเนื้อหา 
รูปแบบคำประพนัธ์ คุณค่าของวรรณกรรม 

๖ ๖  

    - วรรณกรรมอยุธยาตอนต้น ลักษณะด้าน
เนื้อหา รูปแบบคำประพนัธ์ คุณค่าของ
วรรณกรรม 

๖ ๖  

    - วรรณกรรมอยุธยาตอนกลางและตอน
ปลายลักษณะดา้นเนื้อหา รูปแบบคำประพนัธ์ 
คุณค่าของวรรณกรรม 

๖ ๖  

    - วรรณกรรมธนบุรี ลักษณะด้านเนื้อหา 
รูปแบบคำประพนัธ์ คุณค่าของวรรณกรรม 

๓ ๓  

   - วรรณกรรมรัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ ๑ - 
รัชกาลที่ ๓) ลักษณะดา้นเนื้อหา รูปแบบ      
คำประพนัธ์ คุณค่าของวรรณกรรม 

๙ ๙  

   - วรรณกรรมรัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ ๔ – 
ปัจจุบนั) ลักษณะด้านเนื้อหา รปูแบบ          
คำประพนัธ์ คุณค่าของวรรณกรรม 

๖ ๖  

   - ขนบวรรณกรรม ด้านเนื้อหา และรูปแบบ         
คำประพนัธ ์

๓ ๓  

  - สรุปและอภิปรายคุณค่าของการเรียน
วรรณกรรมศึกษา 

๓ ๓  

 
๒.  หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยสำคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชาและหลักสูตร ในกรณี
ที่มีนัยสำคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 
 

หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน  (ถ้ามี) 
นัยสำคัญของหัวข้อที่สอนไม่

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

ไม่มี   
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๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทำให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา 
 

ผลการเรียนรู ้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
รายวิชา 

ประสิทธผิล ปัญหาของการใช้วิธีสอน  (ถ้ามี)  
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 

มี ไม่ม ี

คุณธรรม จริยธรรม ๑. บรรยาย  สอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรมที่ต้องการพัฒนาในขณะ
สอน  เช่น ความมีวินัย  การเคารพ
และปฏิบตัิตามกฎระเบียบ  
๒. นักศึกษาฝึกความรับผดิชอบด้วย
การศึกษาค้นคว้า และนำเสนองาน
ตามที่ได้รบัมอบหมาย 
๓. นักศึกษาทำงานกลุ่ม  ฝึก
ความสามารถในการแก้ปัญหา  
ความเป็นผูน้ำผู้ตาม การแสดง
ความคิดเห็นและการยอมรับ  
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

 

  

ความรู้ ๑. การบรรยาย  
๒. การอภิปรายในชั้นเรียนร่วมกับ
ผู้สอน 
๓. การศึกษาเอกสารประกอบการ
เรียน   
๔. มอบหมายงานศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติม 

 

      

ทักษะทางปัญญา ๑. การบรรยาย 
๒. การอภิปรายในชั้นเรียนร่วมกับ
ผู้สอน  
๓. การทำงานกลุ่มและนำเสนองาน
จากการค้นคว้า   

 

      

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

๑. การอภิปรายในชั้นเรียนร่วมกับ
ผู้สอน 
๒. การทำงานกลุ่มและนำเสนองาน 

 

  

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ  
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑. การบรรยาย 
๒. การอภิปรายในชั้นเรียน 
๓. มอบหมายให้นำเสนอผลงานโดย
ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่เหมาะสม 
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๔. ข้อเสนอการดำเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน 
 ไม่มี 
 

หมวดที ่๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

๑. จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบยีนเรียน   กลุ่มเรียน ๐๐๑     

           ๕๔  คน         

๒. จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่เม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา    ๕๑ คน         
       
๓. จำนวนนักศึกษาที่ถอน  (W)        -  คน   
 
๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน 
(เกรด) 

กลุ่มเรียน ๐๐๑ 
จำนวน คิดเป็นร้อยละ 

A ๐  
A- ๕ ๙.๘๐ 
B+ ๖ ๑๑.๗๗ 
B ๘ ๑๕.๖๙ 
B- ๑๐ ๑๙.๖๑ 
C+ ๖ ๑๑.๗๗ 
C ๒ ๓.๙๒ 
C- ๕ ๙.๘๐ 
D+ ๕ ๙.๘๐ 
D ๐ ๐ 
D- ๐ ๐ 
F ๐ ๐ 
I ๔ ๗.๘๔ 

 
๕. ปัจจัยที่ทำให้ระดับคะแนนผิดปกติ  (ถ้ามี) 
   ไม่มี 
  
๖. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กำหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 
     ระบุความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลการเรียนรูท้ี่กำหนดไว้ใน มคอ.3 หมวด 5 ข้อ 2 
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๖.๑ ความคลาดเคลื่อนด้านกำหนดเวลาการประเมนิ 
ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

ไม่มี  
 

๖.๒ ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้  (ถ้ามี) 
ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

ไม่มี  
 
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 
สุ่มสัมภาษณ์นักศึกษาในชั้นเรียน        นักศึกษามีความพึงพอใจต่อเนื้อหารายวิชา และมีความรู้

ความเข้าใจวรรณกรรมตามยุคสมัยทั้งด้านผู้แต่ง เนื้อหา รูปแบบ      
คำประพันธ์ คุณค่าของวรรณกรรม สามารถสรุปสาระความรู้ที่
ได้จากการเรียน  
        การเรียนการสอนแบบผสมผสานระหว่าง On-site และ 
Online ทำให้นักศึกษามีทักษะในการใช้เทคโนโลยีที่มากขึ้นรวม
ไปถึงการสื่อสารกับอาจารย์เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมาก
ขึ้น ช่วยเสริมสร้างทักษะการสื่อสารรูปแบบใหม่ให้แก่นักศึกษา
ได้มากยิ่งขึ้น 
      การเรียนวิชานี้สามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนใน
ชั้นเรียนได้เป็นอย่างดีผ่านการทำงานกลุ่ม ร่วมกันศึกษาค้นคว้า
หาข้อมูลจากเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และร่วมปรึกษางาน
กับอาจารย์ประจำรายวิชาทั้งภายในและภายนอกชั้นเรียน แสดง
ให้เห็นว่านักศึกษาเกิดการเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้ากับอาจารย์และ
เพ่ือนๆ คนในสังคม 
       นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการวัดและประเมินผลการ
เรียนวิชานี้ โดยให้เหตุผลว่าอาจารย์ทำให้ชอบการเรียนวรรณคดี
มากขึ้น  มีการอธิบายชัด เจน สื่ อการสอนน่าสนใจ มีการ
มอบหมายงานอย่างเหมาะสมกับระยะเวลาในการทำ  

 
หมวดที ่๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการดำเนินการ 

๑. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวก 
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากร 

ประกอบการเรียนการสอน  (ถ้ามี) ผลกระทบ 

ไม่มี  
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๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ไม่มี  
 

หมวดที ่๕ การประเมินรายวิชา 
๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร) 

๑.๑ ข้อวิพากษ์ที่สำคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
แบบประเมินการสอนอาจารย ์

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
รายวิชา :  THG1301 วรรณกรรมศึกษา 
อาจารยผ์ู้สอน อ. นพวรรณ งามรุง่โรจน ์

ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
 

รายวิชา :  THG1301 วรรณกรรมศึกษา 
ตอนท่ี  1 : ระดับความคิดเห็นของผู้เรียน 

ข้อ รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 
ดี

มาก 
ดี 

ปาน
กลาง 

พอใช้ ปรับปรุง 

5 4 3 2 1 
            การจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ 
1 ผู้สอนมีการเข้าสอนและเลิกสอนตรงเวลา 4.6 

2 
ผู้สอนมีการแจกแนวการสอน ช้ีแจงจุดมุ่งหมายและประสงค์ ขอบเขตเนื้อหาวิชา และกิจกรรมการ
เรียนรู ้

4.57 

3 ผู้สอนใช้เอกสารประกอบการสอน ตำรา ท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรยีนรู้ 4.66 

4 
ผู้สอนมีการสร้างบรรยากาศในช้ันเรียนที่เอ้ือต่อการเรยีนรู้ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมสี่วนร่วม หรือ
แสดงความคดิเห็นในการเรียนการสอน 

4.32 

5 ผู้สอนมีความรูล้ึกซึ้ง อธิบายได้ชัดเจน และมีการสอนที่ครอบคลมุ 4.4 
6 ผู้สอนมีกระบวนการสอนที่เป็นข้ันตอนและเข้าใจง่าย 4.26 
7 ผู้สอนมีการแนะนำแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนใหผู้้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง 4.34 

8 
ผู้สอนใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทีห่ลากหลาย ทำให้นักศึกษาเกิดความสนใจและอยากเรียนรูม้ากยิ่งข้ึน 
เช่น อุปกรณ์ ตัวอย่างของจริง หนังสือ ตำรา เว็บไซต ์

4.3 

9 
ผู้สอนมีการประเมินความเข้าใจของผู้เรียนระหว่างการเรียนการสอน และมีการชี้แจงข้อบกพร่องให้
ผู้เรยีนได้แกไ้ข 

4.47 

10 ผู้สอนมีการกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนท่ีเหมาะสมและยุติธรรม 4.51 
            การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
11 การจัดการเรยีนการสอนมีความยดืหยุ่นและหลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 4.4 
12 ผู้สอนส่งเสรมิให้ผูเ้รียนสามารถ คดิ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน อย่างสร้างสรรค์ 4.47 

13 
ให้ผู้เรียนสามารถเลือกทำโครงงาน/ชิ้นงาน ตามความสนใจในขอบเขตเนื้อหาวิชา รวมทั้งฝึกปฏบิัติ
นำไปใช้ในสภาพจริง 

4.38 
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14 
มีการจัดกจิกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรยีน หรือระหว่างผูส้อนกับผู้เรยีน เช่น อภิปราย จดั
กิจกรรมกลุ่ม 

4.47 

15 
มีการกำหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรูผ้่านสื่อ เช่น ใช้เครื่องมือ/เทคโนโลยสีารสนเทศในการสอน, ใช้สื่อ
อีเล็กทรอนิกส์ในการสืบค้นข้อมลู, เรียนรูร้ายวิชาผ่านระบบ E-learning 

4.45 

รวมผลการประเมินหัวข้อ : การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (5 หัวข้อ) 4.44 
 
    สำหรับรายวิชานี้ การประเมินการสอนอาจารย์ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.44 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ  0.33 
     (รวมจำนวนผู้ประเมนิแล้ว ทั้งสิน้ 47 คน) 
ตอนท่ี  2 : ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
ความคิดเห็นที่  1 การพูดตอนสอน น้ำเสียงต่าง ๆ หนูเรียนแล้วไม่แย่เลยค่ะ ส่วนตัวถ้าจะเรียนอะไรแล้วรู้เรื่องเนื้อหากับคนสอนคือ
เปอร์เซ็นต์พอ ๆ กันเลย แต่อาจารย์ทำให้จากท่ีเราไม่ชอบวรรณคดีเลยก็เรียนแล้วสนใจเนื้อเรื่อง เข้าใจบทได้ เรียนแล้วรู้สึกสนุก ไม่กดดัน
เกินไป งานก็ค่อนข้างพอดีเวลาในการส่งก็เยอะพอที่จะทำค่ะ 
ความคิดเห็นท่ี  2 อาจารย์สอนเขา้ใจ อธิบายชัดเจน สไลดส์อนน่าสนใจ แต่น้ำเสียงค่อนข้างทำให้ง่วงนอน 
ความคิดเห็นท่ี  3 เรียนสนุกคะ่ แต่อาจารยไ์ปไวมากฟังไม่ค่อยทัน 
ความคิดเห็นท่ี  4 เนื้อหามีความตอ่เนื่อง เนื้อหาแต่ละบทมคีวามน่าสนใจ 
ความคิดเห็นท่ี  5 โดยรวมโอเคค่ะ 

๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ ๑.๑ 
 เห็นด้วยกับผลการประเมิน จะพัฒนาการสอนให้ดียิ่งขึ้น. 
 
๒.  ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 

๒.๑ ข้อวิพากษ์ที่สำคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น 
      จากการทำแบบประเมินพบว่า นักศึกษามีความพงึพอใจต่อเนื้อหารายวิชา 
๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ ๒.๑ 

       เห็นด้วยกับผลการประเมิน และจะพฒันาการสอนต่อไป 
 

หมวดที ่๖ แผนการปรับปรุง 
๑.  ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาคร้ังที่ผ่านมา 

แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ 
ปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ผลการดำเนินการ 

   - กระตุ้นให้นักศึกษาในรุ่นต่อไปเห็นความสำคัญของการ
อ่านตัวบทวรรณกรรม แทนการอ่านเพียงเรื่องย่อแทนการ
ค้นคว้าจากสื่ออินเทอร์เน็ต 
 
 

      ผู้สอนได้ปรับวิธีการสอนด้วยการเพ่ิมตัวอย่าง และใช้
สื่ออินเทอร์เน็ตมาช่วยในการเรียนการสอน ผลปรากฏว่า
นักศึกษามีความสนใจในการเรียนรู้  
      ผู้สอนพยายามกระตุ้นให้นักศึกษาอ่านตัวบทผ่านการ
ทำงานกลุ่มเพ่ือนำเสนอหน้าชั้นเรียน โดยนักศึกษาจะต้อง
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและปรึกษาผู้สอนก่อนการนำเสนอ 
ผลปรากฏว่านักศึกษาส่วนใหญ่อ่านตัวบทมากกว่าอ่าน
เพียงเรื่องย่อตามสื่ออินเทอร์เน็ต 

๒. การดำเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
 ไม่มี 
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๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสำหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 
 

ข้อเสนอ กำหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

 - ปรับเอกสารประกอบการสอนและสื่อการสอนให้
ทันสมัย  
   - กระตุ้นให้นักศึกษาเห็นความสำคัญของการอ่านตัว
บทวรรณกรรม แทนการอ่านเพียงเรื่องย่อ และแนะนำ
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม เช่น ตำรา ผลงานทางวิชาการ 
แทนการค้นคว้าจากสื่ออินเทอร์เน็ต 

ก่อนเปิดภาคเรียน อาจารย์ผู้สอน 

 
๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 ไม่มี 
 
 

ลงชื่อ    ลงชื่อ …………...…………………….............……… 
         (อาจารย์นพวรรณ  งามรุ่งโรจน์)                            (          ) 
           อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา                                            อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 

           วันที่  ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕                                       วันที่           
 


