
มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา้ | ๑  
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รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

รหัสวิชา THL๓๓๐๗  รายวิชา วรรณกรรมวิจารณ           

สาขาวิชาภาษาไทย   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคการศึกษา ๑    ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

 

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป 

๑.  รหัสและชื่อรายวิชา    

รหัสวิชา    THL๓๓๐๗ 

ชื่อรายวิชาภาษาไทย  วรรณกรรมวิจารณ           

ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ  Literary  Criticism 

๒.  จำนวนหนวยกิต        ๓ (๓-๐-๖) 

๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     

      ๓.๑  หลักสูตร       ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  

      ๓.๒  ประเภทของรายวิชา    หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเลือก กลุมวิชาวรรณคดีไทย 

๔.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน  ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิราภรณ อัจฉริยะประสิทธิ ์

๕.  สถานที่ติดตอ    หอง ๓๕๔๗ อาคาร ๓๕   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 

๖.  ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน   

๖.๑ ภาคการศึกษาที่   ๑ / ๒๕๖๕  ชั้นปที่ ๓ 

๖.๒ จำนวนผูเรียนที่รับได   ๔๐ คน / หมูเรียน 

๗.  รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)  (ถามี) ไมมี 

๘.  รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) ไมมี  

๙.  สถานที่เรียน     หองเรียนอาคาร ๓๕  

๑๐.วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด  วันที่ ๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

๑.   จุดมุงหมายของรายวิชา 
หลังจากเรียนจบวิชานี้แลว ผูเรียนสามารถ  

๑.๑  อธิบายทฤษฎีการวิจารณและแนวทางในการวิจารณวรรณกรรม 

      ๑.๒  บอกองคประกอบทางวรรณกรรมได 

 ๑.๓  อธบิายวิวัฒนาการการวิจารณวรรณคดีไทยได 

 ๑.๔  เขาใจข้ันตอนการวิเคราะหวิจารณวรรณกรรมประเภทตาง ๆ ได 
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      ๑.๕  วิเคราะหวิจารณวรรณกรรมทั้งรอยแกวและรอยกรองได 

๒.   วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 ใหเนื้อหามีความทันสมัย รูปแบบการจัดการเรียนการสอนสอดคลองกับสภาพสังคมปจจบุัน 
 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดำเนินการ 
๑. คำอธิบายรายวิชา 
 ความเปนมาของวรรณกรรมวิจารณ  ทฤษฎีการวิจารณของไทยและตางประเทศ  ฝกวิเคราะหวิจารณวรรณคดี

และวรรณกรรม  

History of literary criticism; Thai literary criticism; foreign literary criticism; practice in critic 

classical literature and literature. 

 

๒. จำนวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 
บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝกปฏิบัต/ิงาน 
ภาคสนาม/การฝกงาน (ชั่วโมง) 

การศึกษาดวยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

๕๑ 

๓ ชั่วโมงx๑๗ สปัดาห 

สอนเสริมตามความ
ตองการของผูเรียน 

- ๙๐ 

๖ ชั่วโมงx๑๕ สปัดาห 

 
๓. จำนวนชั่วโมงตอสัปดาหทีอ่าจารยใหคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
 ๓.๑ ปรึกษาดวยตนเองที่หองพกัอาจารยผูสอน   วันพฤหัสบดี เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.  หอง 

๓๕๔๗ อาคาร ๓๕  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 ๓.๒ ปรึกษาผานโทรศัพททีท่ำงานหมายเลข      ๐๒ ๑๖๐๑๓๐๒ 

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

๓.๔ ปรึกษาผานเครือขายคอมพิวเตอร (Internet/Webboard) 

http://www.teacher.ssru.ac.th/jiraporn_ad 
 

หมวดที ่๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

๑. คุณธรรม  จริยธรรม 

๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา 

  (๑)  มีทัศนคติที่ดีตอการทำงานและมีความรับผิดชอบตอหนาที ่

  (๒)  ซื่อสัตย สุจริต และมีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบงัคับขององคกรและสังคม 

  (๓)  มีจิตสำนึกและพฤติกรรมทีค่ำนึงถึงผลประโยชนสวนรวมและสังคมที่มีคุณธรรมมากกวาประโยชน

สวนตัว 

  (๔)  ภูมิใจในภาษาไทย ความเปนไทยและมีเจตคตทิี่ดีตอวัฒนธรรมไทย 
๑.๒   วิธีการสอน 

(๑)  กำหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาชั้น

เรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบยีบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 
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(๒)  ผูสอน สอดแทรกเนื้อหาที่เก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรมในการสอน เนนการสรางทัศนคติทีด่ีตอการ

ทำงานและมีความรับผิดชอบตอหนาที่ 
๑.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชัน้เรียน การสงงานตามกำหนดระยะเวลาที่

มอบหมาย และการรวมกิจกรรม 

(๒) ประเมินจากการมีวินัยและความพรอมเพรียงของนักศึกษา ในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
  (๓) สังเกตการแสดงพฤติกรรมระหวางผูเรียนรวมกันและกับผูสอนทุกคน 

  (๔) การกระทำทุจริตในการสอบ 

๒. ความรู 

๒.๑   ความรูที่ตองพัฒนา 

 (๑)  มีความรอบรูในภาษาและวฒันธรรมไทย 

  (๒)  มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรตางๆ ทีเ่ก่ียวของ 

 (๓)  มีความรูและความสามารถพัฒนาความรูดานภาษาและวัฒนธรรมไทยใหเพิ่มพูนยิ่งข้ึน   
๒.๒   วิธีการสอน 

(๑)  บรรยาย อภิปราย ยกตัวอยาง การคิด วิเคราะห ถาม-ตอบในชัน้เรียน 

(๒)  มอบหัวขอเร่ืองใหคนควาและทำรายงานทัง่เดี่ยวและกลุม 

(๓)  ฟงบรรยายทฤษฎีทางวรรณกรรมและนักศึกษาศึกษาทฤษฎีที่ใชในการวิจารณวรรณกรรมเพิ่มเติม 

(๔)  อภิปรายเปนกลุมโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง 
(๕)  ใหนักศึกษาศึกษาเอกสาร ตัวบทวรรณกรรมที่ใชศึกษาโดยละเอียด 
(๗)  ใหนักศึกษาศึกษาบทวิจารณวรรณกรรมตางๆ 
(๘)  การสอนโดยใชสื่อการเรียนรูอิเล็กทรอนิกส 
(๙) เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญดานวรรณกรรมวิจารณมาบรรยายใหความรูเพิ่มเติม (ตามความ

เหมาะสมในแตละภาคเรียน) 

๒.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  การถาม – ตอบและการทำแบบฝกหัดในชั้นเรียน 

(๒)  การสอบกลางและปลายภาคเรียน 

(๓)  ประเมินจากรายงานหรือการเขียนบทวิจารณวรรณกรรม 

(๔)  ประเมินจากการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน 

๓. ทักษะทางปญญา 

๓.๑   ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 

  (๑)  สามารถคิดวิเคราะหและประเมินคา 

 (๒)  สามารถประยุกตใชความรูใหเปนหลักในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพไดอยางมี

ประสิทธผิล 
๓.๒   วิธีการสอน 

(๑)  ใหนักศึกษาศึกษาจากเอกสาร งานวิจัยตาง ๆ ที่เคยมีผูศึกษาไวแลว  โดยใหไปคนควาจาก

แหลงขอมูลตาง ๆ เพิ่มเติมและนำมาอภิปรายในชั้นเรียนรวมกัน 
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(๒)  เชิญวิทยากรในเร่ืองการวิจารณวรรณกรรมมาบรรยาย ใหความรู และแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 

 (๓)  ใหนักศึกษาอานวรรณกรรมแลวฝกวิเคราะหวิจารณและนำเสนอในรูปแบบบทวิจารณวรรณกรรม 

 (๔)  ใหนักศึกษาทำรายงาน แบบฝกหัด และ/หรือเขียนบทความวิจารณ 

๓.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑)  ประเมินผลจากผลงานที่มอบหมายใหทำ 

(๒)  การสอบขอเขียน 

(๓)  การเขียนรายงาน  
๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑   ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา 

  (๑)  มีมนุษยสัมพันธดี สามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนและปรับตัวเขากับวัฒนธรรมองคกรไดเปนอยางด ี

๔.๒   วิธีการสอน 

(๑)  มีการกำหนดกิจกรรม การทำงานเปนกลุม ซึ่งตองประสานงานกับผูอ่ืน หรือตองคนควาหาขอมูล

จากการสัมภาษณบุคคลอ่ืน หรือผูมีประสบการณ เพื่อใหเรียนรูดานทักษะความสัมพนัธระหวางตัว

บุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ 

(๒)  ใหนักศึกษาทำงานกลุมและแบงหนาที่ความรับผิดชอบใหชัดเจน 
๔.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑)  ประเมินจากผลงานของกลุมและผลงานของผูเรียนในกลุมที่ไดรับมอบหมายใหทำงาน 

(๒)  ประเมินตนเอง และประเมนิซึ่งกันและกัน 

(๓)  สังเกตพฤติกรรมและการมีสวนรวมในชั้นเรียน 
๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑   ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา 

  (๑)  สามารถใชภาษาไทย ในการฟง การพูด การอาน การเขียน และการสรุปประเด็นไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

  (๒)  สามารถสื่อสารขามวฒันธรรมไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ   

 (๓)  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสารอยางสรางสรรค 
                (๔)  สามารถใชเทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาคนควาวิจยัทั้งเชิงคุณภาพและเชิง

ปริมาณ 

๕.๒   วิธีการสอน 
(๑)  นำเสนองานกลุมในชั้นเรียน ฝกใหนักศึกษาใชภาษาที่ถูกตอง ชัดเจน กระชบัและเหมาะสม  

                    (๒)  จัดทำรายงาน โดยใหคนควานักศึกษาตองคนควาจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย  

                     (๓)  นักศึกษานำเสนอดวยโปรแกรม Power Point หรือใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย 

๕.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  ประเมินจากภาษาที่ใชในการนำเสนอรายงานหนาชัน้เรียนและรายงานที่เปนรูปเลม 

(๒)  ประเมินจากรูปแบบการนำเสนอขอมูลอยางเปนระบบ และแสดงใหเห็นถึงการคนควาขอมูลที่

หลากหลาย 
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หมายเหตุ 

สัญลักษณ  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  

สัญลักษณ  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  

เวนวาง หมายถึง ไมไดรับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฏอยูในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 

Mapping) 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน  

    

คร้ังที่ เน้ือหา รูปแบบ

การเรียน

การสอน 

โปรแกรม/ 

วิธีการสอน 

การจัดการเน้ือหา การวัดผล 

๑ - แนะนำรายวชิา 

- บทนำเขาสูรายวชิา 

 

   Onsite 

 

Power Point, 

Google 

Classroom, 

Video หรือสื่อ

การสอนอ่ืน ๆ  

 

บรรยาย อภิปราย   

Power Point 

 

ลงชื่อเขาชัน้เรียน 

ลงชื่อออกจากชั้นเรียน 

สังเกตการมีสวนรวม 

๒ - ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการ

วิจารณ 

- วัฒนธรรมการวิจารณของ

ไทย 

Onsite  Power Point, 

Google 

Classroom, 

Video หรือสื่อ

การสอนอ่ืน ๆ  

บรรยาย  อภิปราย   

Power Point 

เอกสารประกอบการ

สอน 

ลงชื่อเขาชัน้เรียน 

ลงชื่อออกจากชั้นเรียน 

สังเกต 

๓-๔ - การวิจารณรอยกรองและ

งานกวนีิพนธ 

Onsite/ 

On 

Demand 

 

Power Point, 

Google 

Classroom, 

Video หรือสื่อ

การสอนอ่ืน ๆ  

 

บรรยาย  อภิปราย   

Power Point 

เอกสารประกอบการ

สอน 

ฝกวิจารณ 

ลงชื่อเขาชัน้เรียน 

ลงชื่อออกจากชั้นเรียน 

สังเกต 

บทความวิจารณกวี

นิพนธ (๑๐ คะแนน) 

๕ -  ปรัชญาและแนวนิยมใน

การแตงวรรณคดีของ

ตะวันตก 

On 

Demand 

Power Point, 

Google 

Classroom, 

บรรยาย  อภิปราย   

Power Point 

เอกสารประกอบการ

ลงชื่อเขาชัน้เรียน 

ลงชื่อออกจากชั้นเรียน 

สังเกต 
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Video หรือสื่อ

การสอนอ่ืน ๆ  

สอน 

 

 

๖ - องคประกอบทาง

วรรณกรรมของเรื่องสั้น

และนวนิยาย 

Onsite Power Point, 

Google 

Classroom, 

Video หรือสื่อ

การสอนอ่ืน ๆ  

 

บรรยาย  อภิปราย   

Power Point 

เอกสารประกอบการ

สอน 

 

ลงชื่อเขาชัน้เรียน 

ลงชื่อออกจากชั้นเรียน 

สังเกต 

 

๗ - การวิจารณวรรณกรรม 

แนวใหม (New Criticism) 

 

Onsite Power Point, 

Google 

Classroom, 

Video หรือสื่อ

การสอนอ่ืน ๆ  

บรรยาย  อภิปราย   

Power Point 

เอกสารประกอบการ

สอน 

ฝกวิจารณ 

ลงชื่อเขาชัน้เรียน 

ลงชื่อออกจากชั้นเรียน 

สังเกต 

บทความวิจารณ

วรรณกรรมกับสังคม 

(๑๐ คะแนน) 

๘ สอบกลางภาค Onsite 

 

 สอบกลางภาค ลงชื่อเขาชัน้เรียน 

ลงชื่อออกจากชั้นเรียน  

ผลการสอบ 

๙ -  วรรณกรรมกับสังคม Onsite Power Point, 

Google 

Classroom, 

Video หรือสื่อ

การสอนอ่ืน ๆ  

บรรยาย  อภิปราย   

Power Point 

เอกสารประกอบการ

สอน 

ฝกวิจารณ 

ลงชือ่เขาชัน้เรียน 

ลงชื่อออกจากชั้นเรียน 

สังเกต 

๑๐ - วรรณกรรมกับสตรีนิยม Onsite Power Point, 

Google 

Classroom, 

Video หรือสื่อ

การสอนอ่ืน ๆ  

บรรยาย  อภิปราย   

Power Point 

เอกสารประกอบการ

สอน 

ฝกวิจารณ 

ลงชื่อเขาชัน้เรียน 

ลงชื่อออกจากชั้นเรียน 

สังเกต 

 

๑๑ - แนวคิดเก่ียวกับคนชาย

ขอบและวรรณกรรมชาย

ขอบ 

Onsite Power Point, 

Google 

Classroom, 

Video หรือสื่อ

การสอนอ่ืน ๆ  

บรรยาย  อภิปราย   

Power Point 

เอกสารประกอบการ

สอน 

ฝกวิจารณ 

 

ลงชื่อเขาชัน้เรียน 

ลงชื่อออกจากชัน้เรียน 

สังเกต 

 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา้ | ๗  

รายวชิา วรรณกรรมวจิารณ์  รหัส THL๓๓๐๗  สาขาวชิาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
 

๑๒ - วรรณกรรมกับแนวคิด

เก่ียวกับเพศท่ีหลากหลาย   

Onsite Power Point, 

Google 

Classroom, 

Video หรือสื่อ

การสอนอ่ืน ๆ  

บรรยาย  อภิปราย   

Power Point 

เอกสารประกอบการ

สอน 

ฝกวิจารณ 

ลงชื่อเขาชัน้เรียน 

ลงชื่อออกจากชั้นเรียน 

สังเกต 

 

๑๓-

๑๖ 

นำเสนองาน Online Power Point, 

Google 

Classroom, 

Video หรือสื่อ

การสอนอ่ืน ๆ 

บรรยาย  อภิปราย   

Power Point 

เอกสารประกอบการ

สอน 

ฝกวิจารณ 

ลงชื่อเขาชัน้เรียน 

ลงชื่อออกจากชั้นเรียน 

สังเกต 

 

๑๗ สอบปลายภาค On Site    ลงชื่อเขาชัน้เรียน 

ลงชื่อออกจากชั้นเรียน 

 หมายเหตุ  รูปแบบการเรียนการสอนอาจปรับเปลี่ยนไปตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนในสถานการณการแพรระบาดของโควิด-๑๙ 

  

 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

 

กิจกรรม

ที่ 

 

ผลการเรียนรู 

กิจกรรมการประเมิน (เชน 

การเขียนเรียงความ การ 

ทดสออบยอย โครงงานกลุม 

การสอบปลายภาค) 

 

กำหนดการประเมิน

(สัปดาหที่) 

 

สัดสวนของ 

การประเมินผล 

ปลายภาค 

(๑) ๑.๑(๑), ๒.๑(๒), ๓.๑(๑), 

๔.๑(๑), ๕.๑(๑) 

รายงานและนำเสนอหนาชัน้ 

 

๑๓-๑๖ ๒๐ 

(๒) ๑.๑(๑), ๒.๑(๒), ๓.๑(๑), 

๔.๑(๑), ๕.๑(๑) 

แบบฝกหัดหรือแบบทดสอบ ๓ ๑๐ 

(๓) ๑.๑(๑), ๒.๑(๒), ๓.๑(๑), 

๔.๑(๑), ๕.๑(๑) 

เขียนบทวิจารณวรรณกรรม ๑๖ ๒๐ 

(๔) ๑.๑(๑), ๒.๑(๒), ๓.๑(๑) สอบกลางภาค ๘ ๒๐ 

(๕) ๑.๑(๑), ๒.๑(๒), ๓.๑(๑) สอบปลายภาค ๑๗ ๒๐ 

(๖)  ๑.๑(๑), ๔.๑(๑) การเขาชั้นเรียนตรงเวลา

สม่ำเสมอ และการมีสวนรวมใน

ชั้นเรียน 

ตลอดภาคการศึกษา ๑๐ 
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หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑.  ตำราและเอกสารหลัก 

         จิราภรณ อัจฉริยะประสทิธิ์. (๒๕๖๐).  เอกสารประกอบการสอนรายวิชาวรรณกรรมวิจารณ. สืบคนจาก 

teacher.ssru.ac.th/jiraporn_ad 

๒.  เอกสารและขอมูลสำคัญ 

        กาญจนา แกวเทพ และสมสุข หินวิมาน. (๒๕๕๑). สารธารแหงนักคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตรการเมืองกับ

ส่ือสารศึกษา.  กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ.  

          กุสุมา รักษมณี. (๒๕๔๙). การวิเคราะหวรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต.  พิมพครั้งท่ี ๒. 

กรุงเทพฯ: ธรรมสาร.  

          จรูญพร ปรปกษประลัย. (๒๕๕๒). ระหวางเสนบรรทัด :รวมบทวิจารณวรรณกรรมคัดสรรในรอบ ๑๕ 

ป.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  

          เจตนา นาควัชระ. (๒๕๒๔). ทางไปสูวัฒนธรรมแหงการวิจารณ. กรุงเทพฯ: ดวงกมล.  

           ___________. (๒๕๔๒). ทฤษฎีเบ้ืองตนแหงวรรณคดี. กรุงเทพฯ: ศยาม.  

          __________.  (๒๕๔๙).  วิถีแหงการวิจารณ: ประสบการณจากสามทศวรรษ.  กรุงเทพฯ: คมบาง. 

          __________.  (๒๕๕๐).  ลายลักษณแหงการวิจารณ รวมบทวิจารณรวมสมัยเลม ๒.  ๒ เลม. 

                      กรุงเทพฯ: คมบาง. 

           ชลดา เรืองลักษณลิขิต และคณะ. (๒๕๓๒). ทอไหมในสายน้ำ ๒๐๐ ป วรรณคดีวิจารณไทย. 

กรุงเทพฯ: พลพันธการพิมพ.  

            ชุติมา ประกาศวุฒิศาร. (๒๕๕๔). กอราง สรางเรื่อง : เรื่องเลา อัตลักษณ และชุมชนในวรรณคดีสตรี

ชายขอบ. กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพคบไฟ. 

           ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย. (๒๕๓๙). เชิงอรรถวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ: มติชน.  

            ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย. (๒๕๔๕). อาน(ไม)เอาเรื่อง. กรุงเทพฯ: คบไฟ. 

            ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร. (๒๕๕๑). ภาษากับการเมือง. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  

            ธเนศ เวศรภาดา. (๒๕๕๒). หอมโลกวรรณศิลปการสรางรสสุนทรียแหงวรรณคดีไทย. กรุงเทพฯ: ปาเจรา.  

            ธัญญา สังขพันธานนท.  (๒๕๓๙).  วรรณกรรมวิจารณ.  กรุงเทพฯ: นาคร. 

            _________________. (๒๕๕๙). แวนวรรณคดีทฤษฎีรวมสมัย. กรุงเทพฯ: นาคร. 

            ธีรยุทธ บุญมี. (๒๕๕๑). การปฏิวัติสัญศาสตรของโซซูร เสนทางสูโพสตโมเดอรนิสม.กรุงเทพฯ: วิ

ภาษา.  

            ธีรยุทธ บุญมี. (๒๕๕๑). มิเชล ฟูโกต. กรุงเทพฯ: วิภาษา.  
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            นพพร ประชากุล. (๒๕๕๒). ยอกอักษร ยอนความคิด เลม ๑. กรุงเทพฯ: อาน.  

            นพพร ประชากุล. (๒๕๕๒). ยอกอักษร ยอนความคิด เลม ๒. กรุงเทพฯ: อาน.  

           รื่นฤทัย สัจจพันธุ. (๒๕๔๗). พลังการวิจารณ: วรรณศิลป.  กรุงเทพฯ: ประพันธสาสน. 

           วารุณี ภูริสินสิทธิ์. (๒๕๔๕). สตรีนิยม : ขบวนการและแนวคิดทางสังคมแหงศตวรรษท่ี 20. กรุงเทพฯ 

: โครงการจัดพิมพคบไฟ. 

           วิทย ศิวะศริยานนท. (๒๕๑๘). วรรณคดีและวรรณคดีวิจารณ. พิมพคร้ังที่ ๕. กรุงเทพฯ: แพรพิทยา. 

           สมาคมภาษาและหนังสือแหงประเทศไทย. ๒๕๔๗. ๒๕ป ซีไรต รวมบทวิจารณคัดสรร. กรุงเทพฯ: ชนนยิม. 

            สุจิตรา จงสถิตวัฒนา. (๒๕๔๘). เจิมจันทนกังสดาล ภาษาวรรณศิลปในวรรณคดีไทย. กรุงเทพฯ: คณะอักษร 

                       ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

            สุรเดช โชติอุดมพนัธ. (๒๕๖๐). ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณตะวันตก ในคริสตศตวรรษที่ ๒๐. กรุงเทพฯ :  

                       สำนักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั. 

            สุริชัย หวันแกว. (๒๕๔๖). กระบวนการกลายเปนคนชายขอบ. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการสภาวิจัยแหงชาติ  

                       สาขาสงัคมวทิยา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาต.ิ 

            เสนาะ เจริญพร. (๒๕๔๘). ผูหญิงกับสงัคมในวรรณกรรมไทยยุคฟองสบู. กรุงเทพฯ: มติชน. 

           อิราวดี ไตลงัคะ. (๒๕๔๖).  ศาสตรและศิลปแหงการเลาเร่ือง. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

๑) การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน   

๒) การประเมินการสอนจากการรายงานหนาชัน้ การทำรายงาน 

๓) การประเมินจากผลการเรียน 

๔)   การประเมินจากแบบประเมินผลการสอน 

๒.  กลยุทธการประเมินการสอน 

  ผูสอนประเมนิการสอนของตนเอง โดยพิจารณาจากผลการเรียน รายงาน ความสนใจในการเขารวมกิจกรรมและการ

รวมอภิปรายในชั้นเรียนของผูเรียน 

๓. การปรับปรุงการสอน  

     ศึกษาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอนปรับปรุงเนื้อหาบทเรียนใหทันสมัย 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

 มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

๕. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสทิธผิลของรายวิชา 

  ผูสอนควรวิเคราะหผลการเรียนและการจัดแผนการเรียนเพื่อนำไปปรับปรุงการสอนตอไป 

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



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก   
 

 
รายวชิา วรรณกรรมวจิารณ์  รหัส THL๓๓๐๗  สาขาวชิาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

ตามที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู 

ทักษะทาง

ปญญา 

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล และความ

รับผิดชอบระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศเชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ความรับผิดชอบหลัก                                                          ความรับผิดชอบรอง 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๑ 

 

๑ ๒ ๓ ๔ 

รหัสวิชา THL๓๓๐๗ 

ชื่อรายวิชา  วรรณกรรมวิจารณ 

               Literary  Criticism  

               

 

                   

 


