
มคอ. ๓ 

หลักสตูรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑ 
รายวิชา THC1302 แนวทางการศึกษาวรรณคดีไทย  สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
 

รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification) 
รหัสวิชา THC1302   รายวิชา แนวทางการศึกษาวรรณคดีไทย 

สาขาวิชา ภาษาไทย คณะ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ภาคการศึกษา ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 
หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา   
รหัสวิชา   THC1302 
ชื่อรายวิชาภาษาไทย แนวทางการศึกษาวรรณคดีไทย 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ The Study of Thai Literature 
 

๒. จำนวนหน่วยกิต  ๓ (๒-๒-๕)  
       
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
๓.๑  หลักสูตร       ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)   
๓.๒ ประเภทของรายวิชา    วิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอก (วิชาภาษาไทย) 
 
๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน    
๔.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวชิา อาจารย์อาทิมา พงศ์ไพบูลย์  
๔.๒ อาจารย์ผู้สอน  กลุ่มเรียน ๐๐๑ และ ๐๐๒ อาจารย์อาทิมา พงศ์ไพบูลย ์
     
๕.  สถานที่ติดต่อ ห้อง ๓๕๔๗  ชั้น ๔ อาคาร ๓๕  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสนุันทา  / E – Mail : arthima.po@ssru.ac.th 
๖. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน   

๖.๑ ภาคการศึกษาที่  ๑ /  ชั้นปีที่ ๑ 
๖.๒ จำนวนผู้เรียนที่รับได ้ ประมาณ ๙๐ คน 

 
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน(Pre-requisite)  (ถ้ามี) ….........................-...................................... 
๘. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน(Co-requisites)(ถ้ามี) …..........................-..................................... 
 
๙. สถานที่เรียน   ห้อง ๑๑๓๒ อาคาร ๑๑  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 
๑๐.วันที่จัดทำหรือปรบัปรุง ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
รายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
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หลักสตูรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 
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หมวดที ่๒ จุดมุง่หมายและวัตถุประสงค ์
 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 ภายหลังจากการเรียนรายวิชานี ้นักศึกษาจะมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
 ๑) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานเก่ียวกับวรรณกรรมและวรรณคดีไทย  
 ๒) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับศัพท์วรรณคดี ปกิณกะ และหลักการวิเคราะห์วรรณคดี 
 
๒. วัตถุประสงคใ์นการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 เพื่อพัฒนาเนื้อหาและรปูแบบการสอนให้มีความทันสมัยเข้ากับสถานการณป์ัจจุบนั 
 

หมวดที ่๓ ลักษณะและการดำเนินการ 
 

๑. คำอธิบายรายวิชา 
  ความรูพื้นฐานทางวรรณคดี ความหมาย ลักษณะของวรรณกรรมประเภทตาง ๆ ศัพทวรรณคดี ปกิณกะ และหลักการ       
วิเคราะหวรรณคดี    
  Basic knowledge of literature; meaning; characteristics of various types of literature, vocabulary in 
literature, discipline and principles of literary analysis 
 
๒. จำนวนชัว่โมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา  
 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

๒ /สปัดาห ์ - ๒ / สัปดาห ์ ๕ /สปัดาห ์
 

 
๓. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ีอ่าจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 ๓.๑ ปรึกษาด้วยตนเองที่ห้องพกัอาจารย์ผู้สอน ห้อง ๓๕๔๗  ชัน้ ๔ อาคาร ๓๕  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสนุันทา 
 ๓.๒ ปรึกษาผ่านโทรศัพท์ทีท่ำงาน    หมายเลข ๐ ๒๑๖๐ ๑๓๐๒ 
 ๓.๓ ปรึกษาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) arthima.po@ssru.ac.th 
 ๓.๔ ปรึกษาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ : Line กลุ่มรายวิชาแนวทางการศึกษาวรรณคดีไทยและ Line ของผูส้อน 
 ๓.๕ ปรกึษาผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard)  
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หมวดที ่๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

๑. คุณธรรม  จริยธรรม 
๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
  (๑) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณความเปนครู และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู   
 (๒) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตยตองานที่ไดรับมอบหมายทั้งดาน
วิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ประพฤติตน เปนแบบอยางที่ดีแกศิษย ครอบครัว สังคมและ
ประเทศชาติ และเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 (๓) มีคานิยมและคุณลักษณะเปนประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และใหเกียรติคนอ่ืน มีความสามัคคีและทํางาน 
รวมกับผูอ่ืนได ใชเหตุผลและปญญาในการดําเนินชีวิตและการตัดสินใจ 
 (๔) มีความกลาหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัยจัดการและคิดแกปญหาทางคุณธรรม
จริยธรรมดวยความถูกตองเหมาะสมกับสังคม การทํางานและสภาพแวดลอม โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใชดุลยพินิจ
ทางคานิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรูสึกของผูอ่ืนและประโยชนของสังคมสวนรวม มีจิตสํานึกในการธํารงความโปรงใส
ของสังคมและประเทศชาติ ตอตานการทุจริตคอรัปชั่นและความไมถูกตอง ไมใชขอมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 
๑.๒   วิธีการสอน 

(๑)  การสอนแบบบรรยาย 
(๒)  การสอนแบบอภิปราย 
(๓)  การสอนด้วยการค้นหาความรู้ด้วยตนเอง  

  ๑.๓    วิธีการประเมินผล 
สังเกตพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน การส่งงาน การร่วมกิจกรรมกลุ่มและการมีส่วนร่วมในชัน้เรียน 
 

๒. ความรู้ 
๒.๑   ความรูท้ี่ต้องพัฒนา 
 (๑) มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระดานวิชาชีพของครู อาทิ คานิยมของครู คุณธรรม 

จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเปนครู จิตวิทยาสําหรับครู จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการ
เรียนรูเพื่อจัดการเรียนรูและชวยเหลือ แกไขปญหา สงเสริมและพัฒนาผูเรียน หลักสูตรและวิทยาการการจัดการ
เรียนร ูนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู การวัดประเมินการศึกษาและ
การเรียนรู การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน และภาษาเพื่อการสื่อสารสําหรับครู ทักษะการ
นิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการทํางานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการรวมมือสราง
สรรค และทักษะศตวรรษที่ 21 มีความรู ความเขาใจในการบูรณาการความรูกับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการ 
ขามศาสตร อาทิ การบูรณาการการสอน (TPACK) การสอนแบบ STEM ชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) และมีความรู
ในการประยุกตใช  

  (๒)  มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห ความรู และเนื้อหาวิชาที่สอน 
อยางลึกซึ้ง สามารถติดตามความกาวหนาดานวิทยาการและนําไปประยุกตใชในการพัฒนาผูเรียน โดยมีผลลัพธการ
เรียนรแูละเนื้อหาสาระดานมาตรฐานผลการเรียนรู ดานความรูของแตละสาขาวิชาตามเอกสารแนบทาย 



มคอ. ๓ 

หลักสตูรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๔ 
รายวิชา THC1302 แนวทางการศึกษาวรรณคดีไทย  สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

  (๓) มีความร ูเขาใจชีวิต เขาใจชุมชน เขาใจโลกและการอยูรวมกันบนพื้นฐานความแตกตางทางวัฒนธรรม สามารถ
เผชิญและเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนําแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใช
ในการดําเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผูเรียน  

 (๔)  มีความรแูละความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามมาตรฐาน 
 (๕)  ตระหนักรู้ เห็นคุณคาและความสําคัญของศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และนํามาประยุกตใชในการ

พัฒนาตน พัฒนาผูเรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 
๒.๒   วิธีการสอน 

(๑) การสอนแบบบรรยาย  
(๒) การสอนแบบอภิปราย 
(๓) การสอนด้วยการค้นหาความรู้ด้วยตนเอง  

๒.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑) การสอบกลางภาคและปลายภาค 
(๒) การสอบย่อยในชัน้เรียน 
(๓) การค้นคว้าและนำเสนองานที่ได้รบัมอบหมาย  

 
๓. ทักษะทางปัญญา 

๓.๑   ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
 (๑) คิด คนหา วิเคราะหขอเท็จจริง และประเมินขอมูล สื่อสารสนเทศจากแหลงขอมูลที่หลากหลายอยางรูเทาทัน 

เปนพลเมืองตื่นรู มีสํานึกสากล สามารถเผชิญและกาวทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีขาม
แพลทฟอรม (Platform) และโลกอนาคต นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานและวินิจฉัยแกปญหาและพัฒนางาน
ไดอยางสรางสรรค โดยคํานึงถึง ความรู หลักการทางทฤษฎี ประสบการณภาคปฏิบัติ คานิยม แนวคิด นโยบาย
และยุทธศาสตรชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

  (๒) เปนผูนําทางปญญา สามารถคิดริเร่ิมและพัฒนางานอยางสรางสรรค มีภาวะผูนํา ทางวิชาการและวิชาชีพ มี
ความเขมแข็งและกลาหาญทางจริยธรรม สามารถชี้นําและถายทอดความรู แกผูเรียน สถานศึกษา ชุมชนและ
สังคมอยางสรางสรรค 

  (๓) สรางและประยุกตใชความรูจากการทําวิจัยและสรางหรือรวมสรางนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน
และพัฒนาผูเรียนใหเปนผูสรางหรือรวมสรางนวัตกรรม รวมทั้งการถายทอดความรูแกชุมชนและสังคม 

๓.๒   วิธีการสอน 
(๑) การสอนแบบบรรยายและอภิปราย 
(๒) การสอนแบบแก้ปัญหา  
(๓) การสอนด้วยการค้นหาความรู้ด้วยตนเอง  

 ๓.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑) การนำเสนอผลงานรายงานการค้นคว้าหน้าชั้นเรียน 
(๒) การประเมินผลงานการวิเคราะห์และนำเสนองาน 

   
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
 (๑) มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ เข้าใจความแตกต่างระหวา่งบุคคล และมีมุมมองเชิงบวก 
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 (๒) มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอ้ือต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
 (๓) แสดงความเป็นผูน้ำและผูต้ามที่ดี มีความสัมพันธท์ี่ดีกับผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้องอย่างมีความรับผิดชอบต่อ 

ส่วนรวม 
 (๔) มีความไวในการรับรู้ความรูส้ึกของผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๔.๒   วิธีการสอน 

(๑) การสอนแบบแก้ปัญหา  
 (๒) การสอนแบบอภิปราย 

(๓) การสอนด้วยการค้นหาความรู้ด้วยตนเอง  
 

๔.๓    วิธีการประเมินผล 
สังเกตพฤติกรรมจากการทำงานกลุ่ม การส่งงานและการนำเสนอหน้าชั้นเรียน 

 
๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพฒันา 
 (๑) วิเคราะหเชิงตัวเลข สําหรับขอมูลและสารสนเทศ ทั้งที่เปนตัวเลขเชิงสถิติ หรือ คณิตศาสตร เพื่อเขาใจองค

ความร ูหรือประเด็นปญหาไดอยางรวดเร็วและถูกตอง 
 (๒) สื่อสารกับผเูรียน บุคคลและกลุมตางๆ อยางมีประสิทธิภาพดวยวิธีการหลากหลาย ทั้งการพูด การเขียน และ

การนําเสนอดวยรูปแบบตางๆ โดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมทีเ่หมาะสม 
 (๓) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมสําเร็จรูปที่จําเปนสําหรับการเรียนรู การจัด การเรียนรู การทํางาน การ

ประชุม การจัดการและสบืคนขอมูลและสารสนเทศ รับและสงขอมูลและ สารสนเทศโดยใชดุลยพินิจที่ดีในการ
ตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลและสารสนเทศ อีกทั้ง ตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 

๕.๒   วิธีการสอน 
(๑) การสอนแบบบรรยายและอภิปราย 
(๒) การสอนด้วยการค้นหาความรู้ด้วยตนเอง  

๕.๓    วิธีการประเมินผล 
            ประเมินจากการนำเสนอผลการค้นคว้าและการนำเสนองานตามที่ได้รบัมอบหมาย  
 
๖. ทักษะการจัดการเรียนรู้ 

๖.๑   ทักษะการจัดการเรียนรู้ 
 (๑) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบ วิธีการที่หลากหลายโดยเนน ผูเรียนเปนสําคัญ สามารถ
ออกแบบและสรางหลักสูตรรายวิชาในชั้นเรียน วางแผนและออกแบบ เนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรู บริหาร
จัดการชั้นเรียน ใชสื่อและเทคโนโลยีสื่อสารและเทคโนโลยีดิจิทัลและวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียนอยางเหมาะสมและ  
สรางสรรค 
 (๒) มีความสามารถในการนําความรูทางจิตวิทยาไปใชในการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล เพื่อนําไปออกแบบ  
จัดเนื้อหาสาระ การบริหารชั้นเรียน และจัดกิจกรรมการตาง ๆ เพื่อชวยเหลือ แกไขและสงเสริมพัฒนาผูเรียนตามความ
สนใจและความถนัดของผูเรียนอยางหลากหลาย ตามความแตกตางระหวางบุคคล ทั้งผูเรียนปกติและผูเรียนที่มีความตอง
การจําเปนพิเศษ 
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 (๓) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณ เรียนรูผานการลงมือปฏิบัติ
และการทํางานในสถานการณจริง สงเสริมการพัฒนาการคิด การทํางาน การจัดการ การเผชิญสถานการณ ฝกการปฏิบัติให
ทําได คิดเปน ทําเปน โดยบูรณาการการทํางานกับการเรียนรูและคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกตความรูมาใชเพื่อ      
ปองกัน แกไขปญหา และพัฒนาดวยความความซี่อสัตยสุจริต มีวินัยและรับผิดชอบตอผูเรียนโดยยึดผูเรียนสําคัญที่สุด 
 (๔) สรางบรรยากาศ และจัดสภาพแวดลอม สื่อการเรียน แหลงวิทยาการ เทคโนโลยี วัฒนธรรมและภูมิปญญา    
ทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู มีความสามารถในการประสานงาน และสรางความรวมมือกับบิดามารดา           
ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่ออํานวยความสะดวก และรวมมือกันพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรู มีปญญารูคิด
และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่องใหเต็มตามศักยภาพ  
 (๕) นําทักษะศตวรรษที่ 21 และเทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียน และพัฒนาตนเอง เชน 
ทักษะการเรียนรู (Learning Skills) ทักษะการรูเรื่อง (Literacy Skills) และ ทักษะชีวิต (Life Skills) ทักษะการทํางาน
แบบรวมมือ และดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
๖.๒   วิธีการสอน 
 (๑) การสอนแบบบรรยายและอภิปราย 

(๒) การสอนด้วยการค้นหาความรู้ด้วยตนเอง  
  (๓) การนำเสนองานที่ได้รับมอบหมายอย่างสร้างสรรค ์

๖.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑) ประเมินจากการนำเสนองานที่ได้รบัมอบหมายอย่างสร้างสรรค์ 
(๒) ประเมินจากการผลิตสื่อการนำเสนออย่างสร้างสรรค์และสะท้อนให้เห็นถึงความซาบซึ้งในวัฒนธรรมและ      

ภูมิปัญญาไทย 
 

หมายเหตุ 
สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  
สญัลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  
เว้นว่าง หมายถงึ ไม่ได้รับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฎอยู่ในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
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หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
รูปแบบ
การเรียน
การสอน 

โปรแกรม/ 
วิธีการสอน การจัดการเนื้อหา  การวัดผล 

๑ อธิบายแนวการสอน ช้ีแจงกฎระเบียบ
ของช้ันเรียน  
• บรรยายและอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการ
ค้นคว้าและการนำเสนองานท่ีไดร้บั
มอบหมาย 
• ความสำคัญของการใหเ้กียรติเจา้ของ
ผลงานวิชาการ  ไมใชขอมูลบิดเบือน 
หรือการลอกเลียนผลงาน 

ON-SITE - บรรยาย / 
อภิปราย / 
กิจกรรมกลุ่ม 
- Google 
Classroom 
 

PowerPoint 
YouTube : VDO 
 

การเข้าช้ันเรยีน 
การอภิปรายในช้ันเรียน 

๒ • ความหมายของวรรณกรรม วรรณคดี
และวรรณศลิป ์

• องค์ประกอบของวรรณกรรม  

• กำเนดิของวรรณคดีและวรรณกรรม 

ON-SITE - บรรยาย / 
อภิปราย / 
กิจกรรมกลุ่ม 
- Google 
Classroom 

PowerPoint 
YouTube : VDO 

การเข้าช้ันเรยีน 
การอภิปรายในช้ันเรียน 

๓ • วิวัฒนาการของวรรณกรรมไทยตาม   
ยุคสมยั 

 -วรรณกรรมสุโขทัย 

 -วรรณกรรมอยุธยา 

ON-SITE - บรรยาย / 
อภิปราย / 
กิจกรรมกลุ่ม 
- Google 
Classroom 

PowerPoint 
YouTube : VDO 

การเข้าช้ันเรยีน 
การอภิปรายในช้ันเรียน 
การนำเสนองานตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

๔ • วิวัฒนาการของวรรณกรรมไทยตาม   
ยุคสมยั 

 -วรรณกรรมรัตนโกสินทร ์

ON-SITE - บรรยาย / 
อภิปราย / 
กิจกรรมกลุ่ม 
- Google 
Classroom 

PowerPoint 
YouTube : VDO 

การเข้าช้ันเรยีน 
การอภิปรายในช้ันเรียน 
การนำเสนองานตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

๕ • ขนบวรรณกรรม 

• ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวรรณคดีและ 

วรรณกรรมไทย 

- ศาสนา ความเชื่อ ปรัชญาและโลกทัศน ์

- สังคมและการเมือง 
 

ON-SITE - บรรยาย / 
อภิปราย / 
กิจกรรมกลุ่ม 
- Google 
Classroom 

PowerPoint 
YouTube : VDO 

การเข้าช้ันเรยีน 
การอภิปรายในช้ันเรียน 
การนำเสนองานตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
รูปแบบ
การเรียน
การสอน 

โปรแกรม/ 
วิธีการสอน การจัดการเนื้อหา  การวัดผล 

๖ - ๗ • ความรู้พื้นฐานในการอ่านวรรณคดีไทย 

ความเชื่อเกี่ยวกับเทพเจ้า โลกและ
จักรวาล 

ON-SITE - บรรยาย / 
อภิปราย / 
กิจกรรมกลุ่ม 
- Google 
Classroom 

PowerPoint 
YouTube : VDO 

การเข้าช้ันเรยีน 
การอภิปรายในช้ันเรียน 
การนำเสนองานตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

๘ สอบกลางภาคเรียน ON-SITE จัดสอบ แบบทดสอบ ผลสอบ 
๙-๑๑ • ความรู้พื้นฐานในการอ่านวรรณคดีไทย  

   - ตัวละครอมนุษย์ต่างๆ ในวรรณคดี
ไทย 
   - ปกณิกะในวรรณคดีไทย 
 

ON-SITE - บรรยาย / 
อภิปราย / 
กิจกรรมกลุ่ม 
- Google 
Classroom 

PowerPoint 
YouTube : VDO 
 

การเข้าช้ันเรยีน 
การอภิปรายในช้ันเรียน 
การนำเสนองานตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

๑๒-๑๓ • ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกบัชีวิต 
สังคมและศาสตร์แขนงต่างๆ 
• คุณค่าของวรรณคดีที่มตี่อตนเองและ
สังคม  
    เช่น วรรณคดีคำสอน วรรณคดีที่
ส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรม วรรณคดีที่ให้
ข้อคิดด้านความซื่อสัตย์สุจริต ฯลฯ 

ON-SITE - บรรยาย / 
อภิปราย / 
กิจกรรมกลุ่ม 
- Google 
Classroom 
 

PowerPoint 
YouTube : VDO 

การเข้าช้ันเรยีน 
การอภิปรายในช้ันเรียน 
การนำเสนองานตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

๑๔-๑๕ • แนวทางการอ่านวรรณคดีและ
วรรณกรรมไทย 
• ฝึกทักษะการอ่านและวิเคราะห์วจิารณ์
วรรณกรรมบางเรื่อง 

ON-SITE - บรรยาย / 
อภิปราย / 
กิจกรรมกลุ่ม 
- Google 
Classroom 

PowerPoint 
ใบงาน 

การเข้าช้ันเรยีน 
การอภิปรายในช้ันเรียน 
การนำเสนองานตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

๑๖ สรุปและอภิปรายคณุค่าของการเรยีน
รายวิชา แนวทางการศึกษาวรรณคดีไทย 

ON-SITE - บรรยาย / 
อภิปราย / 
กิจกรรมกลุ่ม 
- Google 
Classroom 

PowerPoint การเข้าช้ันเรยีน 
การอภิปรายในช้ันเรียน 
การนำเสนองานตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

๑๗ สอบปลายภาค ON-SITE จัดสอบ แบบทดสอบ ผลสอบ 
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๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู ้ วีธีการประเมินผลการเรียนรู้ สัปดาห์ทีป่ระเมิน 
สัดส่วน 

ของการประเมินผล 
คุณธรรมและจรยิธรรม สังเกตพฤติกรรมการเข้าช้ันเรยีน การส่งงาน การ

อภิปราย การร่วมกิจกรรมกลุ่มและการมสี่วนร่วมใน
ช้ันเรียน 

ทุกสัปดาห ์ ๑๐ 

ความรู้  
และทักษะทางปัญญา 

สอบกลางภาค ๘ ๒๕ 
สอบปลายภาค ๑๗ ๒๕ 
ผลงานการศึกษาค้นคว้าตามทีไ่ด้รบัมอบหมาย ทุกสัปดาห์  ๑๐ 

ความรู้  
และทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผดิชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ทักษะการจัดการเรยีนรู ้

การนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

ทุกสัปดาห์ ตามที่นักศึกษา
แต่ละกลุ่มได้รบัมอบหมาย 

๓๐ 
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หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
๑. ตำราและเอกสารหลัก 
กุหลาบ มัลลิกะมาส. (๒๕๒๙). ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย. (พิมพ์ครั้งที่ ๗) กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัรามคำแหง. 
หทัยวรรณ ไชยะกุล. (๒๕๔๔). วรรณกรรมศึกษา. เชียงใหม่ : มิ่งเมือง. 
 
๒. เอกสารและข้อมูลสำคัญ 
ราชบัณฑิตยสถาน. ๒๕๔๕. พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมอังกฤษ-ไทย. กรุงเทพมหานคร: ราชบัณฑติยสถาน. 
ราชบัณฑิตยสถาน. ๒๕๕๒. พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมไทย. กรุงเทพมหานคร: ราชบัณฑติยสถาน. 
 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะนำ 
กตัญญู ชูชื่น. (๒๕๔๒). ความรูพ้ื้นฐานเกี่ยวกับวรรณคดีไทย. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์. 
กุหลาบ มัลลิกะมาส. (๒๕๔๖). วรรณคดีวิจารณ์. (พิมพ์ครั้งที่ ๑๑). นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง. 
_________. (๒๕๑๙). วรรณกรรมไทย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง. 
เกษม ขนาบแก้ว. (๒๕๔๐). แง่คิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์. 
เจตนา นาควัชระ. (๒๕๔๒). ทฤษฎีเบื้องต้นแห่งวรรณคดี. (พมิพ์ครั้งที่ ๒). กรุงเทพมหานคร : สยาม. 
ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต. (๒๕๔๔). วรรณคดีอยุธยาตอนต้น : ลักษณะร่วมและอิทธิพล. กรุงเทพมหานคร : 

โครงการเผยแพร่ผลงานวชิาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ดวงมน จิตจำนงค์. (๒๕๔๐). คุณค่าและลักษณะเด่นของวรรณคดีสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 

ตรีศิลป์ บุญขจร. (๒๕๖๐). นวนิยายกับสังคมไทย (๒๔๗๕-๒๕๐๐). พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร: โครงการเผยแพร่ผลงาน
วิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

นิยะดา เหล่าสุนทร. (๒๕๓๘). ปัญญาสชาดก : ประวัติและความสำคัญที่มีต่อวรรณกรรมร้อยกรองของไทย. กรุงเทพมหานคร : 
แม่คำผาง. 

บุญเหลือ เทพยสุวรรณ, ม.ล. (๒๕๑๔). หัวเลี้ยวของวรรณคดีไทย. ใน วรรณไวทยากร (หน้า ๕๕-๑๕๖). กรุงเทพมหานคร :  
โครงการตำราสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย 

____________. (๒๕๔๓). วิเคราะห์รสวรรณคดีไทย. (พิมพ์ครั้งที่ ๓) กรุงเทพมหานคร : สยาม. 
ปัญญา บริสุทธิ์. (๒๕๒๓). โลกทัศน์ของคนไทย วิเคราะห์จากวรรณคดีคำสอนสมัยสุโขทัย. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์.  
รื่นฤทัย สัจจพันธ์. อิทธิพลวรรณกรรมต่างประเทศที่มีต่อวรรณกรรมไทย. (พิมพ์ครั้งที่ ๗). กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง. 
ลิไท, พญา. (๒๕๒๖). ไตรภูมิกถาหรือไตรภูมิพระร่วง ฉบับตรวจสอบชำระใหม.่ (พิมพ์ครั้งที่ ๓). กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร. 
วิทย์ ศิวะศริยานนท์. (๒๕๔๔). วรรณคดีและวรรณคดีวิจารณ์. กรุงเทพมหานคร : ธรรมชาติ. 
สหะโรจน์ กิตติมหาเจริญ. (๒๕๖๐). วรรณกรรมปัจจุบัน. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง. 
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สิทธา พนิิจภูวดล. (๒๕๒๐). ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวรรณกรรมไทย. กรุงเทพมหานคร : วัฒนาพานชิ. 
สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. สาขาวชิาศลิปศาสตร์. (๒๕๔๓). เอกสารการสอนชุดวิชาพัฒนาการวรรณคดีไทย หน่วยที่ ๑-๗. 

(พิมพ์ครั้งที่ ๔). กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
สุจิตรา จงสถิตย์วัฒนา. (๒๕๕๖). หวังสร้างศิลป์นฤมิต เพริศแพร้ว : การสืบทอดขนบกับการสร้างสรรค์วรรณศิลป์ในกวีนิพนธ์

ไทยสมัยใหม่. พิมพ์คร้ังที่ ๒. กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวชิาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย. 
อนุมานราชธน, พระยา. (๒๕๓๓). การศึกษาวรรณคดีแง่วรรณศิลป์. (พิมพ์ครั้งที่ ๔). กรุงเทพมหานคร : ราชบัณฑิตยสถาน. 

 
 

หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา   
 ๑.๑ ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเนื้อหาสาระในรายวชิาและวิธีสอนของผูส้อน 
 ๑.๒ ให้นักศึกษาประเมินการสอนของผู้สอนในระบบออนไลน์ 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 ๒.๑ ให้นักศึกษาประเมินการสอนในระบบออนไลน ์
 ๒.๒ ประเมินผลสัมฤทธิท์างการเรียนจากผลคะแนนของนักศึกษาและหาแนวทางการพฒันา 
๓. การปรับปรุงการสอน 
 ๓.๑ นำผลการประเมินของนักศึกษามาเปน็แนวทางในการพัฒนา 
 ๓.๒ ค้นหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อนำมาเป็นเนื้อหาในการสอน 
 ๓.๓ ปรับปรุงวิธีการสอนให้มีหลากหลายและทนัสมัย  
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
  ทวนสอบดว้ยระบบและกลไกตามที่คณะและสาขาวิชาได้ประชมุและวางแผนไว ้
๕. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธผิลของรายวิชา 
  นำผลที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็น คะแนนสอบของนักศึกษา นำมาสรปุผลและประเมินเพื่อพัฒนารายวิชาก่อนสอนใน
ภาคการศึกษาต่อไปที่มีการจัดการเรียนการสอน 

*********************** 
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