
มคอ. ๓ 
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หนา้ | ๑ 
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รายละเอยีดของรายวชิา(Course Specification) 

รหัสวชิา THC2301 รายวชิา พัฒนาการวรรณคดีไทย 

สาขาวชิา ภาษาไทย คณะ ครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

ภาคการศกึษา ๑ ปกีารศกึษา ๒๕๖๔ 

 

หมวดท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไป 
๑. รหัสและชื่อรายวชิา   

รหัสวชิา   THC2301 

ช่ือรายวชิาภาษาไทย พัฒนาการวรรณคดไีทย 

ช่ือรายวชิาภาษาอังกฤษ Development of Thai Literature        

๒. จำนวนหน่วยกติ  ๓ (๒-๒-๕)     

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวชิา 

๓.๑  หลักสูตร       ครุศาสตรบัณฑติ (ภาษาไทย)   

๓.๒  ประเภทของรายวชิา    วชิาเฉพาะ กลุ่มวชิาเอก (วชิาภาษาไทย) 

๔. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน    

๔.๑  อาจารย์ผูรั้บผดิชอบรายวชิา   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จริาภรณ์ อัจฉริยะประสทิธิ ์

๔.๒  อาจารย์ผูส้อน   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จริาภรณ์ อัจฉริยะประสทิธิ ์

๕.  สถานท่ีตดิต่อ หอ้ง ๓๕๔๗  อาคาร ๓๕ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๖. ภาคการศกึษา / ชัน้ปท่ีีเรยีน   

๖.๑ ภาคการศกึษาที่  ๒ /  ช้ันปทีี่ ๑ 

๖.๒ จำนวนผูเ้รียนที่รับได ้ ๒ หอ้งเรียน ๆ ละประมาณ ๔๐ คน 

๗. รายวชิาท่ีต้องเรยีนมากอ่น(Pre-requisite)  (ถ้าม)ี ….........................-...................................... 

๘. รายวชิาท่ีต้องเรยีนพร้อมกัน(Co-requisites)(ถ้าม)ี …..........................-..................................... 

๙. สถานท่ีเรยีน   หอ้งเรียนอาคารกรรณาภรณ์พพิัฒน์ คณะครุศาสตร์ 

๑๐.วันท่ีจดัทำหรอืปรับปรุง ๕ มถิุนายน ๒๕๖๔ 
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รายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 

 
หมวดท่ี ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
  ภายหลังจากการเรียนรายวชิานี้นักศกึษาจะมคุีณลักษณะ ดังนี้ 

 ๑.  อธบิายภมูหิลงัทางประวตัศิาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมในการสร้างสรรค์วรรณคดไีทยในแตล่ะยุคสมยั 
     ๒.  อธบิายประวัตวิรรณคดแีละลักษณะเฉพาะของวรรณคดไีทยแต่ละยุคสมยัได ้

๓.  บอกลักษณะความเปลี่ยนแปลงของวรรณกรรมทัง้ดา้นรูปแบบ เนื้อหาและแนวคิดในแต่ละยุคสมยัได ้
 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวชิา 
   เพื่อใหม้คีวามทันสมัย   
 

หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดำเนนิการ 
 

๑. คำอธบิายรายวชิา 
  พัฒนาการวรรณคดีไทยสมัยต่างๆ ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 
๒๔๗๕ ในดา้นรูปแบบ เนื้อหา แนวคิด คุณค่า และความสัมพันธ์ระหว่างประวัตศิาสตร์ สังคม และวรรณกรรมไทย 
   The development of Thai literature from Sukhothai Period until the change of Thai ruling system (B.E. 
2475) in terms of forms, contents, concepts, values and relationship among history, society and Thai literature. 
 
๒. จำนวนชั่วโมงท่ีใชต้่อภาคการศกึษา  
 

บรรยาย 

(ช่ัวโมง) 

สอนเสรมิ 

(ช่ัวโมง) 

การฝึกปฏบิัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝกึงาน(ช่ัวโมง) 

การศกึษาด้วยตนเอง 

(ช่ัวโมง) 

๒ /สัปดาห์ - ๒ /สัปดาห์ ๕ /สัปดาห์ 

 

 
๓. จำนวนชัว่โมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้คำปรกึษาและแนะนำทางวชิาการแกน่ักศกึษาเป็นรายบุคคล 
 ๓.๑ ปรึกษาดว้ยตนเองที่หอ้งพักอาจารย์ผูส้อน   หอ้ง ๓๕๔๗  อาคาร ๓๕ คณะมนษุยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

 ๓.๒ ปรึกษาผ่านโทรศัพท์ที่ทำงาน / มอืถอื  หมายเลข ๐๒-๑๖๐๑๓๐๒    

 ๓.๓ ปรึกษาผ่านจดหมายอเิลก็ทรอนกิส์ (E-Mail) jiraporn.ad@ssru.ac.th 

 ๓.๔ ปรึกษาผ่านเครอืข่ายสังคมออนไลน ์(Facebook/Twitter/Line)  - 

 ๓.๕ ปรึกษาผ่านเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ (Internet/Webboard) http://www.elfhs.ssru.ac.th/jiraporn_ad/ 
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หมวดท่ี ๔ การพัฒนาผลการเรยีนรู้ของนักศึกษา 

 

๑. คุณธรรม  จรยิธรรม 
๑.๑   คุณธรรม จรยิธรรมที่ต้องพัฒนา 

 ๑) รัก ศรัทธาและภูมใิจในวชิาชีพครู มจีิตวญิญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และ

ปฏบิัตตินตามจรรยาบรรณวชิาชีพครู  

 ๒) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่อ

งาน ที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวชิาการและวชิาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤตติน เป็น

แบบอย่างที่ดแีก่ศษิย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาต ิและเสรมิสรา้งการพัฒนาที่ยั่งยนื   

 ๓) มีค่านยิมและคุณลักษณะเป็นประชาธปิไตย คือ การเคารพสทิธิ และใหเ้กียรติคนอื่น 

มคีวามสามัคคแีละทำงานร่วมกับผู้อื่นได ้ใช้เหตุผลและปัญญาในการดำเนนิชีวติและการตัดสินใจ 

 ๔) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวนิิจฉัย จัดการและ

คิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การทำงานและสภาพแวดล้อม 

โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อื่นและ

ประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มีจิตสำนึกในการธำรงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการ

ทุจรติคอรัปช่ันและความไม่ถูกตอ้ง ไม่ใช้ขอ้มูลบดิเบอืน หรอืการลอกเลยีนผลงาน 

๑.๒   วธิกีารสอน 
(๑) จัดกิจกรรมในลักษณะต่างๆ โดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  ความซื่อสัตย์สุจริต 

ผ่าน การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างอาจารย์ผู้สอนกับนักศึกษา หรือระหว่างนักศึกษากันเอง 
การทำกจิกรรมกลุ่ม  ยกตัวอย่างวรรณคดปีระกอบ 

  (๒) การปฏบิัตเิป็นแบบอย่างที่ดขีองอาจารย์ผู้สอน และจัดกจิกรรมส่งเสรมิคุณธรรม
จรยิธรรมเป็นส่วนหนึ่งของกจิกรรมการจัดการเรยีนการสอนประจำวิชา 

๑.๓    วธิกีารประเมนิผล 
  (๑) ประเมนิผลจากการเขา้ช้ันเรยีนและการส่งงานตรงต่อเวลา 
  (๒) ประเมินผลจากการมปีฏสิัมพันธ์ในช้ันเรียน ความกล้าแสดงออก และการรับฟัง

ความคดิเห็นของผู้อื่น 

  (๓) ประเมินผลจากการอ้างอิงแหล่งข้อมูลในรายงานการศึกษาค้นคว้าของ

นักศกึษา 
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๒. ความรู้ 
๒.๑   ความรู้ที่ต้องพัฒนา 

 ๑) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ 

ค่านิยมของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาสำหรับครู 

จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนา

ผู้เรียน  หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การศึกษาและการเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อ

พัฒนาผู้เรียน และภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและ

ดจิิทัล ทักษะการทำงานวจัิยและวัดประเมนิ ทักษะการร่วมมอืสรา้งสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ 21  มคีวามรู้ 

ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการ

การสอน (TPACK)  การสอนแบบ STEM  ชุมชนแห่งการเรยีนรู ้(PLC) และมคีวามรูใ้นการประยุกต์ใช้  

 ๒) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้ 

และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและนำไปประยุกต์ใช้ในการ

พัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละ

สาขาวชิาตามเอกสารแนบทา้ย 

 ๓) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความ

แตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนำแนวคิด

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนนิชีวติและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรยีน  

 ๔) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตาม

มาตรฐาน  

 ๕) ตระหนักรูเห็นคุณคาและความสําคัญของศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
และนํามาประยุกตใชในการพัฒนาตน พัฒนาผูเรยีน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 
 

๒.๒   วธิกีารสอน 
(๑) การบรรยายในช้ันเรยีนหรอืทางออนไลน์ 

(๒) การตอบคำถาม อภิปราย 

(๓) การเรยีนรูแ้บบร่วมมอื 

(๔) การทำแบบฝึกหัดและการนำเสนอผลงานในช้ันเรียน 

๒.๓    วธิกีารประเมนิผล 
(๑) ประเมนิผลจากการมสี่วนร่วมในการเรยีน 

(๒) ประเมนิผลจากการทำแบบฝึกหัด และงานที่ไดรั้บมอบหมาย 

(๓) ประเมนิผลจากการทดสอบย่อย ขอ้สอบกลางภาคและปลายภาค 
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๓. ทักษะทางปัญญา 
๓.๑   ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

 ๑) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่

หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มสีำนึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงใน

โลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีขา้มแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏบิัติงานและ

วินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์

ภาคปฏบิัต ิค่านยิม แนวคดิ นโยบายและยุทธศาสตร์ชาต ิบรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

 ๒) เป็นผู้นำทางปัญญา สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีภาวะผู้นำทาง

วิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม สามารถช้ีนำและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน 

สถานศกึษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์  

 ๓) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการทำวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอด
ความรูแ้ก่ชุมชนและสังคม 

๓.๒   วธิกีารสอน 
(๑) การบรรยายในช้ันเรยีนหรอืทางออนไลน์ 

(๒) การตอบคำถาม อภิปราย 

(๓) การเรยีนรูแ้บบร่วมมอื 

(๔) การทำแบบฝึกหัดและการนำเสนอผลงานในช้ันเรียน 

 ๓.๓    วธิกีารประเมนิผล 
ประเมนิผลจากเนื้อหาในรายงานที่ไดรั้บมอบหมาย 

   

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

๔.๑   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบท่ีต้องพัฒนา 
 ๑) รับรู้และเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และทาง

สังคม  

 ๒) ทำงานร่วมกับผู้อื่น ทำงานเป็นทีม เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน 

ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มคีวามรับผิดชอบต่อส่วนรวมทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สังคมและสิ่งแวดลอ้ม 

 ๓) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม 

สามารถช่วยเหลอืและแกป้ัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มไดอ้ย่างสร้างสรรค์ 

 ๔) มภีาวะผูนําทางวชิาการและวิชาชีพ มคีวามเขมแข็งและกลาหาญทางจรยิธรรม 
สามารถช้ีนําและถายทอดความรูแกผูเรยนี สถานศกึษา ชุมชนและสังคมอยางสรางสรรค 

๔.๒   วธิกีารสอน  
(๑) การบรรยายในช้ันเรยีนหรอืทางออนไลน์ 
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(๒) การตอบคำถาม อภิปราย 

(๓) การเรยีนรูแ้บบร่วมมอื 

(๔) การทำแบบฝึกหัดและการนำเสนอผลงานในช้ันเรยีน 

(๕) การสอนแบบกลุ่มแกป้ัญหา 
๔.๓    วธิกีารประเมนิผล 

ประเมนิผลจากการมสี่วนร่วมในช้ันเรยีน และความรับผิดชอบจากรายงานกลุ่ม 
๕. ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

๕.๑   ทักษะการวเิคราะห์เชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีต้อง
พัฒนา 

 ๑) วิเคราะห์เชิงตัวเลข สำหรับข้อมูลและสารสนเทศ ทั้งที่ เป็นตัวเลขเชิงสถิติ หรือ

คณติศาสตร์ เพื่อเขา้ใจองค์ความรู ้หรอืประเด็นปัญหาไดอ้ย่างรวดเร็วและถูกตอ้ง 

 ๒) สื่อสารกับผู้เรยีน บุคคลและกลุ่มต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพดว้ยวธิีการหลากหลายทั้ง

การพูด การเขยีน และการนำเสนอดว้ยรูปแบบต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยแีละนวัตกรรมที่เหมาะสม 

 ๓) ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ โปรแกรมสำเร็จรูปที่จำเป็นสำหรับการเรยีนรู ้การจัดการ
เรยีนรู ้การทำงาน การประชุม การจัดการและสบืคน้ข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งขอ้มูลและสารสนเทศ
โดยใช้ดลุยพนิจิที่ดใีนการตรวจสอบความน่าเช่ือถอืของขอ้มูลและสารสนเทศ อกีทัง้ตระหนักถงึการละเมดิ
ลขิสทิธิ์และการลอกเลยีนผลงาน 

๕.๒   วธิกีารสอน 
  การสอนแบบบรรยายและอภปิรายในช้ันเรยีนหรอืออนไลน์ 

๕.๓    วธิกีารประเมนิผล 
  ประเมนิผลจากการนำเสนอผลงานการคน้คว้า 

๖. ทักษะการจัดการเรยีนรู้ 

๖.๑   ทักษะการจัดการเรียนรู้ 
 ๑) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ วิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียน

เป็นสำคัญ สามารถออกแบบและสร้างหลักสูตรรายวิชาในช้ันเรียน วางแผนและออกแบบเนื้อหาสาระและ

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ บริหารจัดการช้ันเรียน ใช้สื่อและเทคโนโลยีสื่อสาร และเทคโนโลยีดิจิทัลและวัด

ประเมนิผลเพื่อพัฒนาผู้เรยีนอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์  

 ๒) มีความสามารถในการนำความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น

รายบุคคล เพื่อนำไปออกแบบ จัดเนื้อหาสาระ การบริหารช้ันเรยีน และจัดกจิกรรมการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือ 

แกไ้ขและส่งเสรมิพัฒนาผู้เรียนตามความสนใจและความถนัดของผู้เรยีนอย่างหลากหลายตามความแตกต่าง

ระหวา่งบุคคล ทัง้ผู้เรยีนปกตแิละผู้เรยีนที่มคีวามตอ้งการจำเป็นพเิศษ  

 ๓) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ 

เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและการทำงานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การทำงาน การ

จัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น โดยบูรณาการการทำงานกับการ
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เรยีนรูแ้ละคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรูม้าใช้เพื่อป้องกัน แกไ้ขปัญหา และพัฒนา ด้วยความ

ความซี่อสัตย์สุจรติ มวีนิัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยดึผู้เรยีนสำคัญที่สุด 

 ๔) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี 

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อการเรยีนรู้ มีความสามารถในการประสานงานและ

สรา้งความร่วมมอืกับบดิามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกและร่วมมือ

กันพัฒนาผู้เรยีนใหม้คีวามรอบรู ้มปีัญญารูค้ิดและเกดิการใฝ่รูอ้ย่างต่อเนื่องใหเ้ต็มตามศักยภาพ 

 ๕) นำทักษะศตวรรษที่ 21 และเทคโนโลย ีมาใช้ในการจัดการเรยีนรูเ้พื่อพัฒนาผู้เรียนและ
พัฒนาตนเอง เช่น ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skills) ทักษะการรู้เรื่อง (Literacy Skills) และทักษะชีวิต (Life 
Skills) ทักษะการทำงานแบบร่วมมอื และดำเนนิชีวติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

๖.๒   วธิกีารสอน 
 - 
๖.๓    วธิกีารประเมนิผล 

- 
หมายเหตุ 

สัญลักษณ์  หมายถงึ ความรับผดิชอบหลัก  

สัญลักษณ์  หมายถงึ ความรับผดิชอบรอง  

เวน้ว่าง หมายถงึ ไม่ไดรั้บผดิชอบ 

ซึ่งจะปรากฎอยู่ในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum 

Mapping) 

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมนิผล 

๑. แผนการสอน  

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน   Moodle, Google Classroom 

   

คร้ัง

ที่ 

เน้ือหา รูปแบบการ

เรียนการสอน 

โปรแกรม/ 

วิธีการสอน 

การจัดการเน้ือหา การวัดผล 

 

๑ 

แนะนำรายวชิา 

บทนำเขาสูรายวชิา 

 

   Online 

On Demand 

Google 

meet  

 

บรรยาย อภิปราย   

Power Point 

Quizizz 

ลงชือ่เขาชัน้เรียน 

ลงชื่อออกจากชั้นเรียน 

สังเกต 

๒ ความรูพื้นฐานทางวรรณคดีไทย  

    -  ความหมาย 

    -  สาเหตุการเกิดวรรณคดี 

    -  ผูสรางวรรณคด ี

    -  ประเภท 

    -  การแบงยุคสมัย 

Online 

On Demand 

Google 

meet  

 

บรรยาย  อภิปราย   

Power Point 

เอกสารประกอบการสอน 

ลงชื่อเขาชัน้เรียน 

ลงชื่อออกจากชั้นเรียน 

สังเกต 

ชิ้นงาน (๑๐) 

 

 

https://classroom.google.com/c/MzcwMjA4MjI4MzE4
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    -  เอกลักษณของวรรณคดีไทย 

    -  คุณคาและบทบาท  

 

 

๓ 

ภูมิหลังทางสงัคมและวฒันธรรมสมัย

สุโขทัย 

กวีและวรรณคดสีมัยสุโขทยั 

Online 

On Demand 

Google 

Meet  

 

บรรยาย  อภิปราย   

Power Point 

เอกสารประกอบการสอน 

* ใหนักศึกษาอานวรรณคดี

เร่ือง ไตรภูมิพระรวง  

มาลวงหนา 

ลงชื่อเขาชัน้เรียน 

ลงชื่อออกจากชั้นเรียน 

สังเกต 

ชิ้นงานศิลาจารึก (๕) 

 

๔ ภูมิหลังทางประวัติศาสตรและสังคม

สมัยอยุธยาตอนตน 

กวีและวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนตน 

Online Google 

Meet  

 

บรรยาย  อภิปราย   

Power Point 

เอกสารประกอบการสอน 

* ใหนักศึกษาอานวรรณคดี

เร่ือง มหาชาตคิำหลวง และ 

ลิลิตพระลอ มาลวงหนา 

ลงชื่อเขาชัน้เรียน 

ลงชื่อออกจากชั้นเรียน 

สังเกต 

งานวิเคราะหวรรณคดี

(๕) 

๕ ภูมิหลังทางประวัติศาสตรและสังคม

สมัยอยุธยาตอนกลาง 

กวีและวรรณคดสีมัยอยุธยาตอนกลาง 

 

Online Google 

Meet  

 

บรรยาย  อภิปราย   

Power Point 

เอกสารประกอบการสอน 

* ใหนักศึกษาอานวรรณคดี

เร่ือง  ฉันทดุษฎีสังเวช 

กลอมชาง และ จินดามณ ี 

มาลวงหนา 

ลงชื่อเขาชัน้เรียน 

ลงชื่อออกจากชั้นเรียน 

สังเกต 

งานวิเคราะหวรรณคดี

(๕) 

๖ ภูมิหลังทางประวัติศาสตรและสังคม

สมัยอยุธยาตอนปลาย 

กวีและวรรณคดสีมัยอยุธยาตอนปลาย 

 

Online Google 

Meet  

 

บรรยาย  อภิปราย   

Power Point 

เอกสารประกอบการสอน 

* ใหนักศึกษาอานวรรณคดี

เร่ือง พระมาลัยคำหลวง  

และ กาพยหอโคลงนิราศ

ธารโศก มาลวงหนา 

ลงชื่อเขาชัน้เรียน 

ลงชื่อออกจากชั้นเรียน 

สังเกต 

งานวิเคราะหวรรณคดี

(๕) 

๗ ภูมิหลังทางประวัติศาสตรและสังคม

สมัยกรุงธนบุรี 

กวีและวรรณคดีสมัยธนบุรี 

 

 

Online Google 

Meet  

 

บรรยาย  อภิปราย   

Power Point 

เอกสารประกอบการสอน 

* ใหนักศึกษาอานวรรณคดี

เร่ือง นิราศพระยา 

มหานุภาพไปเมืองจีน  

ลงชื่อเขาชัน้เรียน 

ลงชื่อออกจากชั้นเรียน 

สังเกต 

งานวิเคราะหวรรณคดี

(๕) 

https://classroom.google.com/c/MzcwMjA4MjI4MzE4
https://vajirayana.org/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%96%E0%B8%B2-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C-%E0%B8%9E%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://classroom.google.com/c/MzcwMjA4MjI4MzE4
https://vajirayana.org/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://vajirayana.org/%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%AD
https://classroom.google.com/c/MzcwMjA4MjI4MzE4
https://vajirayana.org/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A2-%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87-%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%B2-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0-%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%A3
https://vajirayana.org/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A2-%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87-%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%B2-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0-%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%A3
https://vajirayana.org/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%B5-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1-%E0%B9%91-%E0%B9%92
https://classroom.google.com/c/MzcwMjA4MjI4MzE4
https://vajirayana.org/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://vajirayana.org/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A8%E0%B8%81
https://vajirayana.org/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A8%E0%B8%81
https://classroom.google.com/c/MzcwMjA4MjI4MzE4
https://vajirayana.org/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
https://vajirayana.org/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E


มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา้ | ๙ 

รายวชิาพัฒนาการวรรณคดไีทย สาขาวชิาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

มาลวงหนา 

๘ สอบกลางภาค Online/ 

On Site 

Google 

Meet  

 ลงชื่อเขาชัน้เรียน 

ลงชื่อออกจากชั้นเรียน 

๙ ภูมิหลังทางประวัติศาสตรและสังคม

สมัยรัชกาลที่ ๑ 

กวีและวรรณคดีสมัยรัชกาลที่ ๑ 

 

 

Online Google 

Meet  

 

บรรยาย  อภิปราย   

Power Point 

เอกสารประกอบการสอน 

* ใหนักศึกษาอานวรรณคดี

เร่ือง  สมบัติอมรินทร 

คำกลอน และราชาธิราช  

มาลวงหนา 

ลงชื่อเขาชัน้เรียน 

ลงชื่อออกจากชั้นเรียน 

สังเกต 

งานวิเคราะหวรรณคดี

(๕) 

๑๐ ภูมิหลังทางประวัติศาสตรและสังคม

สมัยรัชกาลที่ ๒ 

กวีและวรรณคดีสมัยรัชกาลที่ ๒ 

Online Google 

Meet  

 

บรรยาย  อภิปราย   

Power Point 

เอกสารประกอบการสอน 

* ใหนักศึกษาอานวรรณคดี

เร่ือง  พระอภัยมณี และ

นิราศนรินทร  มาลวงหนา 

ลงชื่อเขาชัน้เรียน 

ลงชื่อออกจากชั้นเรียน 

สังเกต 

งานวิเคราะหวรรณคดี

(๕) 

๑๑ ภูมิหลังทางประวัติศาสตรและสังคม

สมัยรัชกาลที่ ๓ 

กวีและวรรณคดีสมัยรัชกาลที่ ๓ 

Online Google 

Meet  

 

บรรยาย  อภิปราย   

Power Point 

เอกสารประกอบการสอน 

* ใหนักศึกษาอานวรรณคดี

เร่ือง ระเดนลันได และ 

พระปฐมสมโพธิกถา 

มาลวงหนา 

ลงชื่อเขาชัน้เรียน 

ลงชื่อออกจากชั้นเรียน 

สังเกต 

งานวิเคราะหวรรณคดี

(๕) 

๑๒ ภูมิหลังทางประวัติศาสตรและสังคม

สมัยรัชกาลที่ ๔ 

กวีและวรรณคดีสมัยรัชกาลที่ ๔ 

Online Google 

Meet  

 

บรรยาย  อภิปราย   

Power Point 

เอกสารประกอบการสอน 

* ใหนักศึกษาอานวรรณคดี

เร่ือง ประกาศรัชกาลที ่๔ 

มาลวงหนา 

 

ลงชื่อเขาชัน้เรียน 

ลงชื่อออกจากชั้นเรียน 

สังเกต 

งานวิเคราะหวรรณคดี

(๕) 

๑๓ ภูมิหลังทางประวัติศาสตรและสังคม

สมัยรัชกาลที่ ๕ 

กวีและวรรณคดีสมัยรัชกาลที่ ๕ 

Online Google 

Meet  

 

บรรยาย  อภิปราย   

Power Point 

เอกสารประกอบการสอน 

* ใหนักศึกษาอานวรรณคดี

ลงชื่อเขาชัน้เรียน 

ลงชื่อออกจากชั้นเรียน 

สังเกต 

งานวิเคราะหวรรณคดี

https://classroom.google.com/c/MzcwMjA4MjI4MzE4
https://vajirayana.org/%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87-%E0%B8%AB%E0%B8%99/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://vajirayana.org/%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87-%E0%B8%AB%E0%B8%99/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://vajirayana.org/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://classroom.google.com/c/MzcwMjA4MjI4MzE4
https://vajirayana.org/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%B5
https://vajirayana.org/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://classroom.google.com/c/MzcwMjA4MjI4MzE4
https://vajirayana.org/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94
https://vajirayana.org/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%96%E0%B8%B2
https://classroom.google.com/c/MzcwMjA4MjI4MzE4
https://vajirayana.org/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%94-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84-%E0%B9%91
https://classroom.google.com/c/MzcwMjA4MjI4MzE4


มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา้ | ๑๐ 

รายวชิาพัฒนาการวรรณคดไีทย สาขาวชิาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

เร่ือง เงาะปา และพระราช

พิธี ๑๒ เดือน มาลวงหนา 

(๕) 

๑๔ ภูมิหลังทางประวัติศาสตรและสังคม

สมัยรัชกาลที่ ๖ 

กวีและวรรณคดีสมัยรัชกาลที่ ๖ 

Online Google 

Meet  

 

บรรยาย  อภิปราย   

Power Point 

เอกสารประกอบการสอน 

* ใหนักศึกษาอานวรรณคดี

เร่ือง บทละครประเภท

ตางๆ มาลวงหนา 

ลงชื่อเขาชัน้เรียน 

ลงชื่อออกจากชั้นเรียน 

สังเกต 

งานวิเคราะหวรรณคดี

(๕) 

๑๕ 

-๑๖ 

สรุปพัฒนาการวรรณคดีไทย 

แนวโนม และลักษณะวรรณกรรม

ปจจุบัน 

อภิปรายทบทวนความรู 

Online 

On Demand 

Google 

Meet  

 

บรรยาย  อภิปราย   

Power Point 

เอกสารประกอบการสอน 

 

ลงชื่อเขาชัน้เรียน 

ลงชื่อออกจากชั้นเรียน 

ชิ้นงานวิเคราะห

วรรณกรรมปจจุบัน

(๑๐) 

๑๗ สอบปลายภาค Online/ 

On Site 

Google 

Meet  

 ลงชื่อเขาชัน้เรียน 

ลงชื่อออกจากชั้นเรียน 

 

๒. แผนการประเมนิผลการเรยีนรู้ 

ผลการเรียนรู้ วธีีการประเมนิผลการเรียนรู้ สัปดาห์ท่ีประเมนิ 

สัดส่วน 

ของการ

ประเมนิผล 

คุณธรรมและจริยธรรม สังเกตพฤติกรรมการเขา้ช้ันเรียน การส่งงาน การ

ร่วมกจิกรรมกลุ่มและการมส่ีวนร่วมในช้ันเรียน 

ทุกสัปดาห 

(ขาดไดไมเกิน ๓ ครั้ง) 

๑๐ 

ความรู้ แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ ๒-๓,๑๕ ๒๕ 

สอบกลางภาค ๘ ๒๐ 

สอบปลายภาค ๑๗ ๒๐ 

ทักษะทางปัญญา ประเมนิคะแนนจากรายงานกลุ่ม 

และการนำเสนอผลการคน้ควา้ 

๔-๑๔ ๒๕ 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะการจัดการเรียนรู้ - - - 

 

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรยีนการสอน 

https://vajirayana.org/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%A3-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2
https://vajirayana.org/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://vajirayana.org/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://classroom.google.com/c/MzcwMjA4MjI4MzE4
https://classroom.google.com/c/MzcwMjA4MjI4MzE4


มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา้ | ๑๑ 

รายวชิาพัฒนาการวรรณคดไีทย สาขาวชิาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

๑. ตำราและเอกสารหลัก 

 ๑.๑ ตัวบทวรรณคดีไทย 

 (ทุกเรื่องตามแผนการสอน) 

 ๑.๒ ตำราอ่านประกอบ 

จิราภรณ อัจฉริยะประสิทธิ์. (2560). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาวิวัฒนาการของวรรณคดีไทย. สบืคนจาก 

www.elfhs.ssru.ac.th/jiraporn_ad 
เอกสารประกอบการเรียนชุดวิชา วรรณคดีไทย. นนทบุร:ี สำนักพิมพมหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช. 

วัชรี รมยะนันทน. ๒๕๔๐. วิวัฒนาการวรรณคดีไทย. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

ชลดา เรืองรักษลิขิต. ๒๕๔๔. วรรณคดีอยุธยาตอนตน: ลักษณะรวมและอิทธิพล. กรุงเทพฯ: โครงการเผยแพร 

นิธิ เอียวศรีวงศ. ๒๕๕๕. ปากไกและใบเรือ : วาดวยการศึกษาประวัติศาสตร-วรรณกรรมตนรัตนโกสินทร. พิมพครั้งท่ี 

๓ ปรับปรุงใหม. กรุงเทพฯ: ฟาเดยีวกัน.  

ดวงมน จิตรจำนงค. ๒๕๔๔. คุณคาและลักษณะเดนของวรรณกรรมไทยสมัยรัตนโกสนิทรตอนตน. กรุงเทพฯ: 

สำนักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

สุดารตัน เสรีวัฒน. ๒๕๒๒. วิวัฒนาการของเร่ืองสั้นในเมืองไทย ต้ังแตแรกจนถึง พ.ศ.2475. กรุงเทพฯ: กรมการฝกหัด

ครู ภาคพัฒนาตำรา และเอกสารวิชาการ หนวยศึกษานิเทศก 

วิภา กงกะนันทน เสนานาญ.  ๒๕๔๐. กำเนิดนวนิยายในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: ดอกหญา. 

ประวัติวรรณคดีไทย เลม ๑. ๒๕๕๕. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน.  

ประวัติวรรณคดีไทน เลม ๒. ๒๕๕๕. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. 

 

๒.เอกสารและข้อมูลสำคัญ 

 ๒.๑ หนังสอือ้างองิ 

 ๑) ราชบัณฑติยสถาน. ๒๕๔๕. พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมอังกฤษ-ไทย. กรุงเทพ: ราชบัณฑติยสถาน. 

 ๒) ราชบัณฑติยสถาน. ๒๕๕๒. พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมไทย. กรุงเทพ: ราชบัณฑติยสถาน. 

 ๓) ราชบัณฑติยถาน. ๒๕๔๔. พจนานุกรมศัพท์วรรณคดไีทย สมัยสุโขทยั ไตรภูมกิถา. กรุงเทพ: 

ราชบัณฑติยสถาน. 

 ๒.๒ ขอ้มูลออนไลน ์

 หนังสอืออนไลน์จากหอ้งสมดุดจิทิัลวชิรญาณ http://vajirayana.org/  

ฐานหนังสอืเก่าจุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

http://kingchulalongkorn.car.chula.ac.th/th/home 

 ฐานขอ้มลูงานวจิัยออนไลน์ http://tdc.thailis.or.th 

๓. เอกสารและข้อมูลแนะนำ 

 วารสารภาษาและวรรณคดไีทย ภาควชิาภาษาไทย คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 วารสารอักษรศาสตร์ คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

  วารสารมนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

สารานุกรมวัฒนธรรมไทย (ภาคกลาง ภาคเหนอื ภาคใต ้ภาคอสีาน) มลูนธิสิารานุกรมวัฒนธรรมไทย 

ธนาคารไทยพาณชิย ์



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา้ | ๑๒ 

รายวชิาพัฒนาการวรรณคดไีทย สาขาวชิาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 

 

หมวดท่ี ๗ การประเมนิและปรับปรุงการดำเนนิการของรายวิชา 

 

๑. กลยุทธ์การประเมนิประสทิธิผลของรายวชิาโดยนกัศกึษา   

 ๑.๑ ใหน้ักศกึษาเขยีนแสดงความคาดหวังในการสอนคาบแรกและเปรียบเทยีบกับผลการเรียนรู้ในคาบ

สุดทา้ย 

 ๑.๒ ถามความคิดเห็นภายหลังจากดำเนนิการสอนครบทุกสัปดาห ์

๒. กลยุทธ์การประเมนิการสอน 

 ๒.๑ ใหน้ักศกึษาประเมนิการสอนในระบบออนไลน ์

 ๒.๒ ประเมนิผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนจากผลคะแนนและหาแนวทางการพัฒนา 

๓. การปรับปรุงการสอน 

 ๓.๑ นำผลการประเมนิของนกัศกึษามาเป็นแนวทางในการพัฒนา 

 ๓.๒ ค้นหาความรู้ใหม่ๆ  เพือ่นำมาเปน็เนื้อหาในการสอน 

 ๓.๓ ปรับปรุงวธิกีารสอนใหม้หีลากหลายและทนัสมัย  

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศกึษาในรายวชิา 

  ทวนสอบดว้ยระบบและกลไกตามที่คณะและสาขาวชิาวางไว ้ผ่านการประชุมและวางแผนกับคณาจารย์ใน

สาขา  

๕. การดำเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสทิธิผลของรายวชิา 

  นำผลทีไ่ดจ้ากการสอบถามความคิดเห็น คะแนนสอบของนกัศกึษา การประชุมสัมมนา นำมาสรุปผลและ

พัฒนารายวชิาก่อนสอนในภาคการศกึษาที่มกีารจัดการเรียนการสอน 

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



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

 

หน้า | ๑๓ 
รายวชิาพัฒนาการวรรณคดีไทย สาขาวชิาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 

ตามที่ปรากฏในรายละเอยีดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

 

 

 

 

คุณลักษณะบัณฑติ 

 

 

 

รายวชิา 

1.คุณธรรมและ

จรยิธรรม 
2. ดา้นความรู้ 

3. ดา้น

ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

5. ดา้น

ทักษะการ

วเิคราะห์เชงิ

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. วธิวีทิยาการจัดการ

เรยีนรู้ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 

THP1306  

พัฒนาการของภาษาไทย 
        

 

   

 

    

 

         

 

 

 


