รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 1544906
ชื่อวิชา วรรณกรรมไทยกับสังคมไทย
2. จํานวนหนวยกิต3 (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรภาษาไทย หมวดวิชาเฉพาะ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
ดร.วิชุดา พรายยงค
5. ภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่ 2/2563
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี กรุงเทพมหานคร
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
วันที่ 21 มิถุนายน 2562

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดประสงคของรายวิชา
1. เพื่อใหนักศึกษามีความรูและเขาใจ ความรูเบื้องตน และความสําคัญของวรรณกรรมไทย
2. เพื่อใหนักศึกษามีความรูและเขาใจหลักการอานวรรณกรรมไทย
3. เพื่อใหนักศึกษามีความรู เขาใจและมีทักษะในการวิเคราะหลักษณะของสังคมไทย
4. เพื่อใหนักศึกษามีความรูและเขาใจ ภูมิปญญา ความเชื่อ คานิยม ที่ปรากฎในวรรณกรรมไทย
5. เพื่อใหนักศึกษามีความรู เขาใจ การปกครอง ขนบประเพณีที่ปรากฏในวรรณกรรมไทย
6. เพื่อใหนักศึกษามีความรู เขาใจ การประกอบอาชีพและการบริโภคที่ปรากฏในวรรณกรรมไทย
7. เพื่อใหนักศึกษามีความรู เขาใจ และสามารถวิเคราะหวรรณกรรมเฉพาะเรื่อง
8. เพื่อใหนักศึกษาสามารถ นําความรู ความเขาใจ มานําเสนอหนาชั้นเรียนได
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ลักษณะของสังคมไทย ภูมิปญญา ความเชื่อ คานิยม การปกครอง ขนบประเพณี การประกอบอาชีพและการบริโภคที่
ปรากฏในวรรณกรรมไทย การวิเคราะหวรรณกรรมเฉพาะเรื่อง
บรรยาย

สอนเสริม

การฝกปฏิบัติ

การศึกษาดวยตนเอง

43 ชั่วโมง

สอนเสริมตามความ
ตองการของนักศึกษา

-

3 ชั่วโมง

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
การใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการ ผานทางระบบ E – Lerningแล e- mail ตามความตองการของนักศึกษา
สัปดาหละ 1 ชั่วโมง

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณลักษณะที่พัฒนานักศึกษาดานคุณธรรม จริยธรรม ไดแก
1.1.1 ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
1.1.2 การมีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
1.1.3 การมี ภ าวะความเป นผู นํ าและผู ต าม สามารถทํา งานเปน ที มและสามารถแก ไขข อขั ด แย ง และลํ า ดั บ
ความสําคัญได
1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
1.1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 อาจารยประพฤติตนเปนแบบอยาง
1.2.2 มอบหมายใหนักศึกษาจัดทํารายงานจากการศึกษาคนควาเปนรายกลุม
1.2.3 มีการกํากับดูแลพฤติกรรมของนักศึกษาสม่ําเสมอจนเปนนิสัย
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 สังเกตพฤติกรรมการเขาเรียนและการสงงานที่ไดรับมอบหมาย
1.3.2 สังเกตการตอบคําถาม การรวมกันอภิปรายเนื้อหา
1.3.2 ประเมินผลการทํารายงานจากการศึกษาคนควา และการอางอิงตามหลักวิชาการ
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ ไดแก
1. เพื่อใหนักศึกษามีความรูและเขาใจ ความรูเบื้องตน และความสําคัญของวรรณกรรมไทย
2. เพื่อใหนักศึกษามีความรูและเขาใจหลักการอานวรรณกรรมไทย
3. เพื่อใหนักศึกษามีความรู เขาใจและมีทักษะในการวิเคราะหลักษณะของสังคมไทย
4. เพื่อใหนักศึกษามีความรูและเขาใจ ภูมิปญญา ความเชื่อ คานิยม ที่ปรากฎในวรรณกรรมไทย
5. เพื่อใหนักศึกษามีความรู เขาใจ การปกครอง ขนบประเพณีที่ปรากฏในวรรณกรรมไทย
6. เพื่อใหนักศึกษามีความรู เขาใจ การประกอบอาชีพและการบริโภคที่ปรากฏในวรรณกรรมไทย
7. เพื่อใหนักศึกษามีความรู เขาใจ และสามารถวิเคราะหวรรณกรรมเฉพาะเรื่อง
8. เพื่อใหนักศึกษาสามารถ นําความรู ความเขาใจ มานําเสนอหนาชั้นเรียนได
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 บรรยายรวมกับการอภิปรายกลุม
2.2.2 มอบหมายใหนักศึกษาจัดทํารายงานจากการศึกษาคนควาเปนรายกลุม
2.2.4 ใหนักศึกษาทําแบบฝกหัด

2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 สังเกตพฤติกรรมการตอบคําถาม และการแสดงความคิดเห็นรวมกัน
2.3.2 ประเมินผลจากการทํารายงาน
2.3.4 ประเมินผลการทําแบบฝกหัด
2.3.5 การสอบปลายภาค
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
3.1.1 นักศึกษา มีความเขาใจ วรรณกรรมไทยกับสังคมไทย
3.1.2 สามารถนําเสนอสารไดอยางเปนระบบและเหมาะสม ตลอดจนมีความคิดสรางสรรคในการนําเสนอ
3.1.3 สามารถสืบคน และมีวิจารณญาณในการคัดสรรขอมูลสารสนเทศ การจัดระบบ การเชื่อมโยง ตลอดจน
การประมวลผลขอมูล เพื่อนําไปสูการนําเสนอสารที่ถูกตองตามหลักวิชาการ
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 ใชการสอนโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง มีการแสดงความคิดเห็นรวมกัน
3.2.2 ใหนักศึกษาทํากิจกรรมตามใบงาน
3.2.3 มอบหมายใหนักศึกษาจัดทํารายงานจากการศึกษาคนควาเปนรายกลุม พรอมนําเสนอหนาชั้นเรียน
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 สังเกตพฤติกรรมการตอบคําถาม การแสดงความคิดเห็น
3.3.2 ประเมินผลจากเนื้อหาของรายงาน และการนําเสนอดวยวาจา
3.3.3 ประเมินผลจากใบงาน
3.3.4 การสอบปลายภาค
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา ไดแก
4.1.1 ความสามารถในการแสดงออกซึ่งภาวะผูนําและการเปนผูตามที่ดี
4.1.2 การสรางสัมพันธภาพระหวางผูเรียนดวยกัน
4.1.3 มีความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง และรับผิดชอบงานกลุมตามที่ไดรับมอบหมาย
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 อาจารยประพฤติตนเปนแบบอยาง
4.2.2 ใชการสอนโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยมีการแสดงความคิดเห็นรวมกัน
4.2.3 จัดใหมีกิจกรรมการอภิปรายกลุม
4.2.4 มอบหมายใหนักศึกษาจัดทํารายงานจากการศึกษาคนควาเปนรายกลุม
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 สังเกตพฤติกรรมการตอบคําถาม การแสดงความคิดเห็น และการอภิปรายกลุม
4.3.2 สังเกตพฤติกรรมการเขาหองเรียน การสงงานตรงตามกําหนดเวลา

5. ทักษะวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
5.1.1 มีความสามารถในการจัดสรรเวลาสําหรับการจัดทํารายงานไดอยางเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 บรรยายรวมกับการอภิปรายกลุม
5.2.2 จัดกิจกรรมตามใบงาน ไดแก
- การวิเคราะหลักษณะของสังคมไทย ภูมิปญญา ความเชื่อ คานิยม
- การวิเคราะหการปกครอง ขนบประเพณี
- การวิเคราะหการประกอบอาชีพและการบริโภคที่ปรากฏในวรรณกรรมไทย
- การวิเคราะหวรรณกรรมเฉพาะเรื่อง
5.2.3 มอบหมายใหนักศึกษาจัดทํารายงานจากการศึกษาคนควาเปนรายกลุม พรอมนําเสนอประกอบสื่อ
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินผลจากการรายงานความคืบหนาของการทํารายงานแตละสัปดาห
5.3.2 ประเมินผลจากการทํากิจกรรมตามใบงาน
5.3.3 ประเมินผลการนําเสนอผลการศึกษาคนควา ไดแก รายงาน 1 ฉบับ สื่อในการนําเสนอ
5.3.4 สอบปลายภาค

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหที่
1

2

3

จํานวน
กิจกรรมการเรียน
ชั่วโมง
การสอน สื่อที่ใช
-ปฐมนิเทศ การเตรียมตัวกติกาใน
3
1. กิจกรรม
ชั้นเรียน
- บรรยายประกอบ
- แนะนํารายวิชา ขอบเขตของ
Power Point
เนื้อหา รูปแบบการจัดการเรียนการ
- สนทนา ซักถาม
สอน และการวัดผลประเมินผล
- อภิปรายกลุม
- ชี้แจงการทํารายงานจากการศึกษา
ความสําคัญของวรรณกรรม
คนควา
ไทย
- มอบหมายงาน
2. สื่อประกอบ ไดแก
ตัวอยางวรรณกรรมไทย
ประเภทตางๆ
-ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวรรณกรรม
3
1. กิจกรรม
- บรรยายประกอบ Power
ไทย
Point
- สนทนา ซักถาม
- อภิปราย
2. สื่อประกอบไดแก
วรรณกรรมไทยประเภท
ตางๆ
3
1. กิจกรรม
-ความสําคัญของวรรณกรรมไทย
- บรรยายประกอบ
Power Point
- สนทนา ซักถาม
2. สื่อประกอบ ไดแก
วรรณกรรมไทย ที่มีผลตอ
สภาพสังคมและวัฒนธรรม
ไทย
หัวขอ/รายละเอียด

ผูสอน
ดร.วิชุดา พรายยงค

ดร.วิชุดา พรายยงค

ดร.วิชุดา พรายยงค

แผนการสอน (ตอ)
สัปดาหที่
4

5

6

จํานวน
กิจกรรมการเรียน
ผูสอน
ชั่วโมง
การสอน สื่อที่ใช
-ความรู แ ละเข า ใจหลั ก การอ า น
3
1. กิจกรรม
ดร.วิชุดา พรายยงค
- บรรยายประกอบ
วรรณกรรมไทย
Power Point
-ทํากิจกรรมตามใบงานที่ 1
2. สื่อประกอบ ไดแก
ตัวอยางวรรณกรรมไทยแต
ละสมัย
3
1. กิจกรรม
ดร.วิชุดา พรายยงค
-ทักษะในการวิเคราะหลักษณะของ
- บรรยายประกอบ
สังคมไทย
Power Point
-ทํากิจกรรมตามใบงาน
2. สื่อประกอบ ไดแก
หัวขอ/รายละเอียด

- ภู มิ ป ญ ญา ความเชื่ อ ค า นิ ย ม ที่
ปรากฎในวรรณกรรมไทย แตละยุค
สมัย

3

ตัวอยางการวิเคราะหลักษณะ
ของสังคมไทย
แตละชวงเวลา
1. กิจกรรม
ดร.วิชุดา พรายยงค
- บรรยายประกอบ
Power Point
- อภิปรายรวมกัน
-ทํากิจกรรมตามใบงาน
2. สื่อประกอบ ไดแก
ตัวอยางภูมิปญญา ความเชื่อ
ค า นิ ย ม ที่ ป ร า ก ฎ ใ น
วรรณกรรมไทย แตละยุคสมัย

แผนการสอน (ตอ)
สัปดาหที่
7

8

จํานวน
กิจกรรมการเรียน
ผูสอน
ชั่วโมง
การสอน สื่อที่ใช
- ภู มิ ป ญ ญา ความเชื่ อ ค า นิ ย ม ที่
3
กิจกรรม
ดร.วิชุดา พรายยงค
ปรากฎในวรรณกรรมไทย แตละยุค
- บรรยายประกอบ
Power Point
สมัย (ตอ)
- อภิปรายรวมกัน
-ทํากิจกรรมตามใบงาน
2. สื่อประกอบ ไดแก
ตัวอยางภูมิปญญา ความเชื่อ
ค า นิ ย ม ที่ ป ร า ก ฎ ใ น
วรรณกรรมไทย แตละยุคสมัย
สอบกลางภาค
สอบกลางภาค
ดร.วิชุดา พรายยงค
หัวขอ/รายละเอียด

9

-การปกครอง ขนบประเพณีที่ปรากฏ
ในวรรณกรรมไทย แตละยุคสมัย

10

-การปกครอง ขนบประเพณีที่ปรากฏ
ในวรรณกรรมไทย แตละยุคสมัย
(ตอ)

3

กิจกรรม
ดร.วิชุดา พรายยงค
- บรรยายประกอบ
Power Point
- อภิปรายรวมกัน
-ทํากิจกรรมตามใบงาน
2. สื่อประกอบ ไดแก
ตั ว อ ย า ง ก า ร ป ก ค ร อ ง
ขนบประเพณี ที่ ป รากฏใน
วรรณกรรมไทย แตละยุคสมัย
กิจกรรม
ดร.วิชุดา พรายยงค
- บรรยายประกอบ
Power Point
- อภิปรายรวมกัน
-ทํากิจกรรมตามใบงาน
2. สื่อประกอบ ไดแก
ตั ว อ ย า ง ก า ร ป ก ค ร อ ง
ขนบประเพณี ที่ ป รากฏใน
วรรณกรรมไทย แตละยุคสมัย

สัปดาหที่
11

12

จํานวน
กิจกรรมการเรียน
ชั่วโมง
การสอน สื่อที่ใช
-การประกอบอาชีพและการบริโภคที่
3
กิจกรรม
ปรากฏในวรรณกรรมไทย แตละยุค
- บรรยายประกอบ
สมัย
Power Point
- อภิปรายรวมกัน
-ทํากิจกรรมตามใบงาน
2. สื่อประกอบ ไดแก
หัวขอ/รายละเอียด

การประกอบอาชีพและการบริโภคที่
ปรากฏในวรรณกรรมไทย แตละยุค
สมัย (ตอ)

3

13

สามารถวิเคราะหวรรณกรรมเฉพาะ
เรื่อง

3

14

นักศึกษานําเสนอรายงาน

3

15

ทบทวนบทเรียน

3

ผูสอน
ดร.วิชุดา พรายยงค

ตัวอยางการประกอบอาชีพ
และการบริโภคที่ปรากฏใน
วรรณกรรมไทย แตละยุคสมัย
กิจกรรม
ดร.วิชุดา พรายยงค
- บรรยายประกอบ
Power Point
- อภิปรายรวมกัน
-ทํากิจกรรมตามใบงาน
2. สื่อประกอบ ไดแก
ตัวอยางการประกอบอาชีพ
และการบริโภคที่ปรากฏใน
วรรณกรรมไทย แตละยุคสมัย
1. กิจกรรม
ดร.วิชุดา พรายยงค
- บรรยายประกอบ
Power Point
- อภิปรายกลุม
2. สื่อประกอบ ไดแก
ตัวอยางวรรณกรรมเรื่อง
ตางๆ
นักศึกษานําเสนอรายงาน
ดร.วิชุดา พรายยงค
1. กิจกรรม
- บรรยายสรุป
- สนทนา ซักถาม

ดร.วิชุดา พรายยงค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

ผลการเรียนรูที่ 2-3 และ 5 การสอบกลางภาค
ผลการเรียนรูที่ 2-3 และ 5 การสอบปลายภาค
ผลการเรียนรูที่ 1 - 5
1. สังเกตพฤติกรรม
2. สังเกตการอภิปราย
แสดงความคิดเห็น
ตอบคําถาม
ผลการเรียนรูที่ 3
ประเมินผลการทํา
กิจกรรมตามใบงาน 1
-4
ผลการเรียนรูที่ 1 - 5
ประเมินผลรายงาน

สัปดาหที่
ประเมิน
8
16
1 - 15

สัดสวน
ของการประเมินผล
20%
40%
10%

4-7

10%

14

20%

เกณฑการใหคะแนน
ชวงคะแนน
80 – 100
75 – 79
70 – 74
65 – 69
60 – 64
55 – 59
50 – 54
0 – 49

เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

หมายเหตุ กรณีที่นักศึกษาตองการตรวจสอบคะแนนการประเมินผลการเรียนรู นักศึกษาสามารถติดตออาจารยผูสอนได
ภายใน 1 ภาคการศึกษา

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
วรรณกรรมไทยสมัยสุโขทัย
วรรณกรรมไทยสมัยอยุธยา
วรรณกรรมไทยสมัยรัตนโกสินทรตอนตน
วรรณกรรมไทยสมัยใหม(เฉพาะเรื่อง)
หนังสือเกี่ยวกับภูมิปญญาไทย
หนังสือเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธิ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารยผานอินเทอรเน็ต
2. กลยุทธิ์การประเมินการสอน
2.1 นักศึกษาทําแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และผลการเรียนรูที่ได
2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 เมื่อไดผลการประเมินจากขอที่ 2 หาขอสรุป และวิธีการปรับปรุง
4. การทวนมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 ทดสอบระหวางเรียนโดยการตั้งคําถามทบทวน
4.2 ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอนในรายวิชาโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โดยมีคณะกรรมการเฉพาะเพื่อจัดทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตรวจสอบแบบทดสอบ รายงาน
กิจกรรมตางๆ วิธีการใหคะแนน และการสังเกตพฤติกรรมผูเรียน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1 ปรับปรุงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยจัดทําคลังขอสอบมาตรฐานที่มีคาความยากงาย คาอํานาจ
จําแนก และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ อยูในเกณฑมาตรฐาน
5.2 ปรับปรุงเนื้อหาวิชาใหทันสมัยทุก ๆ 3 ป เพื่อใหสอดคลองกับเหตุการณและวิถีสังคมในปจจุบัน
5.3 ปรับเปลี่ยนกิจกรรมใหเหมาะสมกับคุณลักษณะของผูเรียนในแตละป และจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่สอดคลองกับ
สภาพการณปจจุบัน

