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รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification)
รหัสวิชา THL4309 วิชา วิวัฒนาการของวรรณคดีไทย
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ภาคการศึกษา ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป

๑. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา
THL4309
ชื่อรายวิชาภาษาไทย
วิวัฒนาการวรรณคดีไทย
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ
Evolution of Thai Literature
๒. จำนวนหนวยกิต
๓ (๓-๐-๖)
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
๓.๑ หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
๓.๒ ประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเลือก กลุมวิชาวรรณคดีไทย
๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน อาจารย ดร.จิราภรณ อัจฉริยะประสิทธิ์
๕. สถานที่ติดตอ
หอง ๓๕๔๗ อาคาร ๓๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๖. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
๖.๑ ภาคการศึกษาที่
๑ / ๒๕๖๕
๖.๒ จำนวนผูเรียนที่รับได
ไมเกิน ๓๐ คน
๗. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
๘. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
๙. สถานที่เรียน
หองเรียนอาคาร ๓๕ และ/หรือระบบออนไลน
๑๐.วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด วันที่ ๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
๑. จุดมุงหมายของรายวิชา
หลังจากเรียนจบวิชานี้แลว ผูเรียนสามารถ
๑. อธิบายภูมิหลังทางประวัติศาสตร สังคมและวัฒนธรรมในการสรางสรรควรรณคดีไทยในแตละยุคสมัย
๒. อธิบายประวัติวรรณคดีและลักษณะเฉพาะของวรรณคดีไทยแตละยุคสมัยได
๓. บอกลักษณะความเปลี่ยนแปลงของวรรณกรรมทั้งดานรูปแบบ เนื้อหาและแนวคิดในแตละยุคสมัยได
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๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ผูสอนนำเทคโนโลยีมปี ระกอบการสอน และนำเอกสารประกอบการสอน Power Point ลงในเว็ปไซตของผูส อนเพื่อใหผูเรียน
สามารถศึกษาเพิ่มเติมได
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดำเนินการ

๑. คำอธิบายรายวิชา
วิวัฒนาการวรรณคดีไทย ภูมิหลังทางสังคมประวัติศาสตรและวัฒนธรรม ตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัยถึงกรุงรัตนโกสินทร เนนความ
เปนมา ความเปลี่ยนแปลงทั้งในดานรูปแบบ เนื้อหาและแนวคิด
๒. จำนวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
(ชั่วโมง)
(ชั่วโมง)
๕๑
สอนเสริมตามความ
ตองการของผูเรียน
๓ ชั่วโมงx๑๗ สัปดาห

การฝกปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน (ชั่วโมง)
-

การศึกษาดวยตนเอง
(ชั่วโมง)
๑๐๒
๖ ชั่วโมงx๑๗ สัปดาห

๓. จำนวนชั่วโมงตอสัปดาหทอี่ าจารยใหคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
๓.๑ ปรึกษาดวยตนเองที่หองพักอาจารยผูสอน
วันจันทร เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. หอง ๓๕%๗
อาคาร ๓๕ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
๓.๒ ปรึกษาผานโทรศัพททที่ ำงานหมายเลข
๐๒ ๑๖๐๑๓๐๒
๓.๓ ปรึกษาผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-Mail)
jiraporn.ad@ssru.ac.th
๓.๔ ปรึกษาผานเครือขายคอมพิวเตอร (Internet/Webboard) www.elfhs.ssru.ac.th/jiraporn_ad
หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา

(๑) มีทัศนคติที่ดีตอการงานและมีความรับผิดชอบตอหนาที่

(๒) ซื่อสัตย สุจริต และมีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับขององคกรและสังคม

(๓) มีจิตสำนึกและพฤติกรรมทีค่ ำนึงถึงผลประโยชนสวนรวมและสังคมที่มีคุณธรรมมากกวาประโยชนสวนตัว

(๔) ภูมิใจในภาษาไทย ความเปนไทยและมีเจตคติที่ดีตอวัฒนธรรมไทย
๑.๒ วิธีการสอน
(๑) กำหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาชัน้ เรียนใหตรง
เวลา ความเสียสละ ความเปนผูนำ ผูตามที่ดี
(๒) ผูสอนสอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมในการสอน ความซื่อสัตยสุจริต ความภูมิใจใน
ภาษาไทย รวมถึงมีกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ยกตัวอยางวรรณคดีประกอบ
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๑.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชัน้ เรียน การสงงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และ
การรวมกิจกรรม
(๒) ประเมินจากการมีวินัยและความพรอมเพรียงของนักศึกษา ในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
(๓) สังเกตการแสดงพฤติกรรมระหวางผูเรียนรวมกันและกับผูสอนทุกคน
(๔) การกระทำทุจริตในการสอบ
๒. ความรู
๒.๑ ความรูที่ตองพัฒนา

(๑) มีความรอบรูในภาษาและวัฒนธรรมไทย

(๒) มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

(๓) มีความรูและความสามารถพัฒนาความรูดานภาษาและวัฒนธรรมไทยใหเพิ่มพูนยิ่งขึ้น
๒.๒ วิธีการสอน
(๑) บรรยาย อภิปราย ยกตัวอยาง การคิด วิเคราะห ถาม-ตอบในชัน้ เรียนหรือทางออนไลน
(๒) มอบหัวขอเรื่องใหคนควาและทำรายงานทัง้ เดี่ยวและกลุม
(๓) อภิปรายเนื้อหาบทเรียนเปนกลุมโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง
(๔) ใหนักศึกษาศึกษาเอกสาร ตัวบทวรรณกรรมทีใ่ ชศึกษา
(๕) การสอนโดยใชสื่อการเรียนรูอิเล็กทรอนิกส
๒.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) การถาม – ตอบและการทำแบบฝกหัดในชั้นเรียน
(๒) การสอบกลางและปลายภาคเรียน
(๓) ประเมินจากการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน
๓. ทักษะทางปญญา
๓.๑ ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา

(๑) สามารถคิดวิเคราะหและประเมินคา

(๒) สามารถประยุกตใชความรูใหเปนหลักในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิผล
๓.๒ วิธีการสอน
(๑) ใหนักศึกษาศึกษาจากเอกสาร งานวิจัยตางๆ ที่เคยมีผูศึกษาไวแลว โดยใหไปคนควาจากแหลงขอมูลตาง ๆ
เพิ่มเติมและนำมาอภิปรายในชัน้ เรียนรวมกันหรือทางออนไลน
(๒) ใหนักศึกษาอานวรรณกรรมแลวฝกวิเคราะหความเปลี่ยนแปลงทางวรรณกรรมในแตละยุคสมัยและนำเสนอใน
รูปแบบของรายงานหนาชัน้ และรายงานเลม
(๓) ใหนักศึกษาทำรายงานและแบบฝกหัด
๓.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินผลจากผลงานที่มอบหมายใหทำ
(๒) การสอบขอเขียน
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(๓) การทำรายงาน
๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา

(๑) มีมนุษยสัมพันธดี สามารถทำงานรวมกับผูอนื่ และปรับตัวเขากับวัฒนธรรมองคกรไดเปนอยางดี
๔.๒ วิธีการสอน
(๑) กำหนดกิจกรรม การทำงานเปนกลุม ซึ่งตองประสานงานกับผูอื่น หรือตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณ
บุคคลอื่น หรือผูมีประสบการณ เพื่อใหเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถในการ
รับผิดชอบ
(๒) ใหนักศึกษาทำงานกลุมและแบงหนาที่ความรับผิดชอบใหชัดเจน
๔.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินจากผลงานของกลุม และผลงานของผูเรียนในกลุมที่ไดรับมอบหมายใหทำงาน
(๒) ประเมินตนเอง และประเมินซึ่งกันและกัน
(๓) สังเกตพฤติกรรมและการมีสวนรวมในชั้นเรียน
๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา

(๑) สามารถใชภาษาไทย ในการฟง การพูด การอาน การเขียน และการสรุปประเด็นไดอยางมีประสิทธิภาพ

(๒) สามารถสื่อสารขามวัฒนธรรมไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ

(๓) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสารอยางสรางสรรค

(๔) สามารถใชเทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาคนควาวิจยั ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
๕.๒ วิธกี ารสอน
(๑) นำเสนองานกลุมในชั้นเรียน ฝกใหนักศึกษาใชภาษาที่ถูกตอง ชัดเจน กระชับและเหมาะสม
(๒) จัดทำรายงาน โดยใหคนควานักศึกษาตองคนควาจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย
(๓) นักศึกษานำเสนองานดวยโปรแกรม Power Point หรือใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย
๕.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินจากภาษาที่ใชในการนำเสนอรายงานหนาชัน้ เรียนและรายงานที่เปนรูปเลม
(๒) ประเมินจากรูปแบบการนำเสนอขอมูลอยางเปนระบบ และแสดงใหเห็นถึงการคนควาขอมูลที่หลากหลาย
หมายเหตุ
สัญลักษณ  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก
สัญลักษณ  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
เวนวาง
หมายถึง ไมไดรับผิดชอบ
ซึ่งจะปรากฏอยูในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
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หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน onsite, online, Moodle, Google Classroom

ครั้ง
ที่

๑

๒

๓

เนื้อหา

แนะนำรายวิชา
บทนำเขาสูรายวิชา

ความรูพื้นฐานทาง
วรรณคดีไทย
- ความหมาย
- สาเหตุการเกิด
วรรณคดี
- ผูสรางวรรณคดี
- ประเภท
- การแบงยุคสมัย
- เอกลักษณของ
วรรณคดีไทย
- คุณคาและบทบาท
ภูมิหลังทางสังคมและ
วัฒนธรรมสมัยสุโขทัย
กวีและวรรณคดีสมัย
สุโขทัย

รูปแบบการ
โปรแกรม/
การจัดการเนื้อหา
เรียนการ
วิธีการสอน
สอน
Onsite Power Point,
บรรยาย อภิปราย
Google Classroom
Quizizz,
Video หรือสื่อการ
สอนอื่น ๆ
Onsite
Power Point,
บรรยาย อภิปราย
Google Classroom, เอกสารประกอบการสอน
Video หรือสื่อการ
สอนอื่น ๆ

Online

Power Point,
Google Classroom,
Video หรือสื่อการ
สอนอื่น ๆ

บรรยาย อภิปราย
Power Point
เอกสารประกอบการสอน
* ใหนักศึกษาอานวรรณคดี
เรื่อง ไตรภูมิพระรวง
มาลวงหนา

การวัดผล

ลงชื่อเขาชัน้ เรียน
ลงชื่อออกจากชั้นเรียน
สังเกต

ลงชื่อเขาชัน้ เรียน
ลงชื่อออกจากชั้นเรียน
สังเกต
ชิ้นงาน

ลงชื่อเขาชัน้ เรียน
ลงชื่อออกจากชั้นเรียน
สังเกต
ชิ้นงานวิเคราะห
วรรณคดี
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๔

ภูมิหลังทางประวัติศาสตร
และสังคมสมัยอยุธยา
ตอนตน
กวีและวรรณคดีสมัย
อยุธยาตอนตน

Online

๕

ภูมิหลังทางประวัติศาสตร
และสังคมสมัยอยุธยา
ตอนกลาง
กวีและวรรณคดีสมัยอยุธยา
ตอนกลาง

Online

๖

ภูมิหลังทางประวัติศาสตร
และสังคมสมัยอยุธยาตอน
ปลาย
กวีและวรรณคดีสมัยอยุธยา
ตอนปลาย

Online

๗

ภูมิหลังทางประวัติศาสตร
และสังคมสมัยกรุงธนบุรี
กวีและวรรณคดีสมัยธนบุรี

Online

Power Point,
Google Classroom,
Video หรือสื่อการ
สอนอื่น ๆ

บรรยาย อภิปราย
Power Point
รายงานกลุมหนาชั้น
เอกสารประกอบการสอน
* ใหนักศึกษาอานวรรณคดี
เรื่อง มหาชาติคำหลวง และ
ลิลิตพระลอ มาลวงหนา
Power Point,
บรรยาย อภิปราย
Google Classroom, Power Point
Video หรือสื่อการ
รายงานกลุมหนาชั้น
สอนอื่น ๆ
เอกสารประกอบการสอน
* ใหนักศึกษาอานวรรณคดี
เรื่อง ฉันทดุษฎีสังเวช
กลอมชาง และ จินดามณี
มาลวงหนา
Power Point,
บรรยาย อภิปราย
Google Classroom, Power Point
Video หรือสื่อการ
รายงานกลุมหนาชั้น
สอนอื่น ๆ
เอกสารประกอบการสอน
* ใหนักศึกษาอานวรรณคดี
เรื่อง พระมาลัยคำหลวง
และ กาพยหอโคลงนิราศ
ธารโศก มาลวงหนา
Power Point,
บรรยาย อภิปราย
Google Classroom, Power Point
Video หรือสื่อการ
รายงานกลุมหนาชั้น
สอนอื่น ๆ
เอกสารประกอบการสอน
* ใหนักศึกษาอานวรรณคดี
เรื่อง นิราศพระยา
มหานุภาพไปเมืองจีน
มาลวงหนา

ลงชื่อเขาชัน้ เรียน
ลงชื่อออกจากชั้นเรียน
สังเกต
งานวิเคราะหวรรณคดี
รายงาน

ลงชื่อเขาชัน้ เรียน
ลงชื่อออกจากชั้นเรียน
สังเกต
งานวิเคราะหวรรณคดี
รายงาน

ลงชื่อเขาชัน้ เรียน
ลงชื่อออกจากชั้นเรียน
สังเกต
งานวิเคราะหวรรณคดี
รายงาน

ลงชื่อเขาชัน้ เรียน
ลงชื่อออกจากชั้นเรียน
สังเกต
งานวิเคราะหวรรณคดี
รายงาน
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๘

สอบกลางภาค

On Site

๙

ภูมิหลังทางประวัติศาสตร
และสังคมสมัยรัชกาลที่ ๑
กวีและวรรณคดีสมัยรัชกาล
ที่ ๑

Online

Power Point,
Google Classroom,
Video หรือสื่อการ
สอนอื่น ๆ

๑๐

ภูมิหลังทางประวัติศาสตร
และสังคมสมัยรัชกาลที่ ๒
กวีและวรรณคดีสมัย
รัชกาล ที่ ๒

Online

Power Point,
Google Classroom,
Video หรือสื่อการ
สอนอื่น ๆ

๑๑

ภูมิหลังทางประวัติศาสตร
และสังคมสมัยรัชกาลที่ ๓
กวีและวรรณคดีสมัย
รัชกาล ที่ ๓

Online

Power Point,
Google Classroom,
Video หรือสื่อการ
สอนอื่น ๆ

๑๒

ภูมิหลังทางประวัติศาสตร
และสังคมสมัยรัชกาลที่ ๔
กวีและวรรณคดีสมัย
รัชกาลที่ ๔

Online

Power Point,
Google Classroom,
Video หรือสื่อการ
สอนอื่น ๆ

ลงชื่อเขาชัน้ เรียน
ลงชื่อออกจากชั้นเรียน
บรรยาย อภิปราย
ลงชื่อเขาชัน้ เรียน
Power Point
ลงชื่อออกจากชั้นเรียน
รายงานกลุมหนาชั้น
สังเกต
เอกสารประกอบการสอน งานวิเคราะหวรรณคดี
* ใหนักศึกษาอานวรรณคดี รายงาน
เรื่อง สมบัติอมรินทร
คำกลอน และราชาธิราช
มาลวงหนา
บรรยาย อภิปราย
ลงชื่อเขาชัน้ เรียน
Power Point
ลงชื่อออกจากชั้นเรียน
รายงานกลุมหนาชั้น
สังเกต
เอกสารประกอบการสอน งานวิเคราะหวรรณคดี
* ใหนักศึกษาอานวรรณคดี รายงาน
เรื่อง พระอภัยมณี และ
นิราศนรินทร มาลวงหนา
บรรยาย อภิปราย
ลงชื่อเขาชัน้ เรียน
Power Point
ลงชื่อออกจากชั้นเรียน
รายงานกลุมหนาชั้น
สังเกต
เอกสารประกอบการสอน งานวิเคราะหวรรณคดี
* ใหนักศึกษาอานวรรณคดี รายงาน
เรื่อง ระเดนลันได และ
พระปฐมสมโพธิกถา
มาลวงหนา
บรรยาย อภิปราย
ลงชื่อเขาชัน้ เรียน
Power Point
ลงชื่อออกจากชั้นเรียน
รายงานกลุมหนาชั้น
สังเกต
เอกสารประกอบการสอน งานวิเคราะหวรรณคดี
* ใหนักศึกษาอาน
รายงาน
วรรณคดีเรื่อง ประกาศ
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๑๓

ภูมิหลังทางประวัติศาสตร
และสังคมสมัยรัชกาลที่ ๕
กวีและวรรณคดีสมัย
รัชกาล
ที่ ๕

๑๔

ภูมิหลังทางประวัติศาสตร
และสังคมสมัยรัชกาลที่ ๖
กวีและวรรณคดีสมัย
รัชกาล ที่ ๖

๑๕
-๑๖

วรรณคดีไทยหลังรัชกาลที่
๖ แนวโนม และลักษณะ
วรรณกรรมปจจุบัน
อภิปรายทบทวนความรู
สอบปลายภาค

รัชกาลที่ ๔ มาลวงหนา
Online Power Point,
บรรยาย อภิปราย
Google Classroom, Power Point
Video หรือสื่อการ
รายงานกลุมหนาชั้น
สอนอื่น ๆ
เอกสารประกอบการสอน
* ใหนักศึกษาอาน
วรรณคดีเรื่อง เงาะปา
และพระราชพิธี ๑๒ เดือน
มาลวงหนา
Online Power Point,
บรรยาย อภิปราย
Google Classroom, Power Point
Video หรือสื่อการ
รายงานกลุมหนาชั้น
สอนอื่น ๆ
เอกสารประกอบการสอน
* ใหนักศึกษาอาน
วรรณคดีเรื่อง บทละคร
ประเภทตางๆ มาลวงหนา
On demand Power Point,
บรรยาย อภิปราย
Google Classroom, Power Point
Video หรือสื่อการ
เอกสารประกอบการสอน
สอนอื่น ๆ
OnSite

ลงชื่อเขาชัน้ เรียน
ลงชื่อออกจากชั้นเรียน
สังเกต
งานวิเคราะหวรรณคดี
รายงาน

ลงชื่อเขาชัน้ เรียน
ลงชื่อออกจากชั้นเรียน
สังเกต
งานวิเคราะหวรรณคดี
รายงาน

ลงชื่อเขาชัน้ เรียน
ลงชื่อออกจากชั้นเรียน
ชิ้นงานวิเคราะห
วรรณกรรมปจจุบัน
๑๗
ลงชื่อเขาชัน้ เรียน
ลงชื่อออกจากชั้นเรียน
*หมายเหตุ การเรียนการสอนอาจปรับเปลี่ยนเปน Online /On demand ตามสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19
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๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้
คุณธรรมและจริยธรรม

วีธีการประเมินผลการเรียนรู้

สังเกตพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน การส่งงาน การ
ร่วมกิจกรรมกลุ่มและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
ความรู้
แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
ทักษะทางปัญญา
ประเมินคะแนนจากรายงานกลุม่
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง และการนำเสนอผลการค้นคว้า
บุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะการจัดการเรียนรู้
-

สัปดาห์ที่ประเมิน

สัดส่วน
ของการ
ประเมินผล

ทุกสัปดาห
(ขาดไดไมเกิน ๓ ครั้ง)
๓,๑๕
๘
๑๗
๔-๑๔

๒๐
๒๕
๒๕
๒๐

-

-

๑๐

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตำราและเอกสารหลัก
จิราภรณ อัจฉริยะประสิทธิ์. (2560). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาวิวัฒนาการของวรรณคดีไทย. สืบคนจาก
www.elfhs.ssru.ac.th/jiraporn_ad
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๒. เอกสารและขอมูลสำคัญ
เจตนา นาควัชระ. (๒๕๒๑). ทฤษฎีเบื้องตนแหงวรรณคดี. กรุงเทพฯ: ดวงกมล.
__________. (๒๕๓๘). ทางไปสูวัฒนธรรมแหงการวิจารณ. พิมพครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ: ผูจัดการ.
ปญญา บริสุทธิ์. (๒๕๒๓). โลกทัศนของคนไทยวิเคราะหจากวรรณคดีคำสอนสมัยสุโขทัย. กรุงเทพฯ:
โอเดียนสโตร.
___________. (๒๕๒๘). การศึกษาสภาพสังคมไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา
เจาอยูหัวจากเอกสารสำคัญทางวรรณคดีไทยสมัยนั้น. กรุงเทพฯ: สถาบันไทยคดีศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
___________. (๒๕๔๒). วิเคราะหวรรณคดีไทยโดยประเภท. กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน.
เปลื้อง ณ นคร. (๒๕๐๙). พระอภัยมณี. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.
ไพเราะ มากรักษา. (๒๕๔๘). พัฒนาการวรรณคดีไทย. กรุงเทพฯ: คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วิทย ศิวะศริยานนท. (๒๕๑๘). วรรณคดีและวรรณคดีวิจารณ. พิมพครั้งที่ ๕. กรุงเทพฯ: แพรพิทยา.
สาขาวิชาศิลปศาสตร. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (๒๕๔๓). เอกสารการสอนชุดวิชาพัฒนาการ
วรรณคดีไทย. นนทบุรี: สำนักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
สุชาดา สุจฉายา. (๒๕๕๐). ประวัติศาสตรสมัยธนบุรี. กรุงเทพฯ: สารคดี.
เอกสารทางสื่อออนไลนที่สำคัญ
https://vajirayana.org/
https://www.sac.or.th/databases/thailitdir/index.php
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ใหนักศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ไดแก ประเมินผลลัพธการเรียนรูทั้ง ๕ ดาน ประเมินวิธีการจัดการ
เรียนการสอน การจัดกิจกรรมทั้งในและนอกหองเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึง่ มีผลกระทบตอการเรียนรู
และผลการเรียนรูทไี่ ดรับพรอมขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
๒. กลยุทธประเมินการสอน
ประเมินผานระบบการประเมินผลการสอนตามผลลัพธการเรียนรูทั้ง ๕ ดาน
๓. การปรับปรุงการสอน
ปรับสื่อการสอนใหทันสมัย
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มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
อาจารยผูสอนจัดทวนสอบ โดยการสัมภาษณแบบสุม ทั้งผูเรียนที่มีผลการเรียนดีและพอใช โดยทวนสอบจาก
การประเมินผลลัพธการเรียนรูทงั้ ๕ ดาน การจัดการเรียนการสอน ผลการเรียน และขอเสนอแนะของนักศึกษา
๕. การดำเนินการทบทวนและการวางแฟนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
การประชุมทบทวนผลการเรียนของนักศึกษา ผูสอนควรจัดทำสรุปผลการทำวิจัยในชั้นเรียน และนำไปปรับปรุง
แผนการสอนเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
ตามที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

ทักษะการวิเคราะหเชิง
ทักษะความสัมพันธ
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ทักษะทาง ระหวางบุคคล และความ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเชิง
ปญญา รับผิดชอบระหวางบุคคล
ตัวเลข การสื่อสารและการ
และความรับผิดชอบ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ความรับผิดชอบรอง

ความรู

 ความรับผิดชอบหลัก
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

๑

รหัสวิชา THL4309

  

๒

๓

๔

๑

 

๒

๓

๔

๑

๒

๑

๑

๒

๓

   









 

ชื่อรายวิชา วิวัฒนาการของวรรณคดีไทย
Evolution of Thai
Literature
ความรับผิดชอบในแตละดานสามารถเพิ่มลดจำนวนไดตามความรับผิดชอบ
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