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เคาโครงการสอน 

วรรณคดีเอกของไทย (Masterpieces of Thai Literature) THG๑๓๐๒ 

ภาคการศึกษา ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

๑. คําอธิบายรายวิชา 

  ประวัติ รูปแบบ เน้ือหา แนวคิด ลักษณะเดนของวรรณคดีเอกของไทย คุณคาและความสัมพันธกับศาสตร

แขนงอ่ืน 

  History, form, content, concepts, and outstanding characteristics of Thai literature, values, 

and relationships with other disciplines 

๒. จุดมุงหมายของรายวิชา 

  เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในเรื่องวรรณคดีเอกของไทย 

๓. อาจารยผูสอน  อาจารยวรุณญา  อัจฉริยบดี 

๔. สถานที่ติดตอ  หองพัก ๓๕๔๗  หรือทางอีเมล warunya.aj@ssru.ac.th  

    เว็บไซต https://elfhs.ssru.ac.th/warunya_aj/ 

๕. แผนการสอนแตละสัปดาห 

 

สัปดาหที่ หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน
(ชม.) 

รูปแบบการ
เรียนการสอน 

โปรแกรม/วิธีการ
สอน 

การจัดการเนื้อหา การวัดผล 

๑ - ปฐมนิเทศ ชี้แจงรายวิชา 
ชี้ แ จ ง ก า ร วั ด แ ล ะ
ประเมินผล 
- ความหมาย ขอบเขต
และลักษณะของวรรณคดี
เอกของไทย 

๓ Online  Google Meet 
Google Classroom 
 

PowerPoint 
Mentimeter 

ผู เ รี ย น ไ ด รั บ
คําถามไปคนควา
ขอมูลคนละ ๑ ขอ 
ผู เ รี ยนอภิปราย
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 

ลงชื่อเขาชั้นเรียน 
การพูดอภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

๒-๔ - ความรู ท่ั วไปเกี่ ยวกับ
วรรณกรรมและวรรณคดี
ไทย 
-  ศึ ก ษ า เ ร่ื อ ง ไ ต ร ภู มิ       
พระรวง ดานท่ีมา รูปแบบ 
เนื้ อหา  แนวคิด  กล วิ ธี  
ภาษาและสํานวนโวหาร 
ความสัม พันธกับสั งคม
และวัฒนธรรม และคุณคา
ดานตาง ๆ 

๙ Online 
On demand 

Google Meet 
Google Classroom 

PowerPoint 
เอกสาร

ประกอบการสอน 
YouTube  

ผู เ รี ย น อ า น
ว ร ร ณ ค ดี เ รื่ อ ง     
ไตรภูมิพระรวง 

ลงชื่อเขาชั้นเรียน 
นักศึกษานําคําตอบมา
แลกเปลี่ยนและรวม

อภิปรายกัน 
นักศึกษาแลกเปลี่ยนและ
แสดงความคิดเห็นท่ีมีตอ
การอานวรรณคดีเรื่อง 

ไตรภูมิพระรวง 
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สัปดาหที่ หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน
(ชม.) 

รูปแบบการ
เรียนการสอน 

โปรแกรม/วิธีการ
สอน 

การจัดการเนื้อหา การวัดผล 

๕-๗ - ศึกษาเ ร่ืองสมุทรโฆษ   
คําฉันท ดานท่ีมา รูปแบบ 
เนื้ อหา  แนวคิด  กล วิ ธี  
ภาษาและสํานวนโวหาร 
ความสัม พันธกับสั งคม
และวัฒนธรรม และคุณคา
ดานตาง ๆ 

๙ Online 
On demand 

Google Meet 
Google Classroom  

 

PowerPoint 
Word 
เอกสาร

ประกอบการสอน 
ผู เ รี ย นอ า น เ ร่ื อ ง
สมุทรโฆษคําฉันท  

ลงชื่อเขาชั้นเรียน 
ถามตอบ 

นักศึกษาแลกเปลี่ยนและ
แสดงความคิดเห็นท่ีมีตอ
การอานวรรณคดีเรื่อง

สมุทรโฆษคําฉันท 

๘ สอบกลางภาค ๓ Online Google Form  
Word PDF 

 ลงชื่อเขาชั้นเรียน 
ขอสอบกลางภาค 

๙-๑๐ -  ศึกษา เ ร่ืองกลอนบท
ละคร เรื่ อ ง ราม เกี ยรติ์  
(พระราชนิพนธในรัชกาล
ท่ี ๑) ดานท่ีมา รูปแบบ 
เนื้ อหา  แนวคิด  กล วิ ธี  
ภาษาและสํานวนโวหาร 
ความสัม พันธกับสั งคม
และวัฒนธรรม และคุณคา
ดานตาง ๆ 

๖ Online 
On demand 

Google Meet 
Google Classroom  
 

PowerPoint 
Word 
เอกสาร

ประกอบการสอน 
YouTube 

ผู เ รี ย น อ า น
ว ร ร ณ ค ดี เ รื่ อ ง
กลอนบทละคร
เรื่ องรามเกียร ต์ิ  
พระราชนิพนธใน
รัชกาลท่ี ๑) 

ลงชื่อเขาชั้นเรียน 
ถามตอบ 

นักศึกษาแลกเปลี่ยนและ
แสดงความคิดเห็นท่ีมีตอ
การอานวรรณคดีกลอน
บทละครเรื่องรามเกียรติ์ 

๑๑-๑๒ - ศึกษาเร่ืองสามกก ดาน
ท่ีมา รูปแบบ เนื้อหา กลวิธี 
ภาษาและสํานวนโวหาร 
ความสัม พันธกับสั งคม
และวัฒนธรรม และคุณคา
ดานตาง ๆ การใชภาษาใน
การเขียนรายงานวิชาการ)  

๖ Online 
On Demand 

Google Meet 
Google Classroom 
  

PowerPoint 
Word 
เอกสาร

ประกอบการสอน 
ผู เ รี ย น อ า น
ว ร ร ณ ค ดี เ รื่ อ ง  
สามกก และรวม
ฟ ง วิ ท ย า ก ร
บรรยาย 

ลงชื่อเขาชั้นเรียน 
ถามตอบ 

นักศึกษาแลกเปลี่ยนและ
แสดงความคิดเห็นท่ีมีตอ
การอานวรรณคดีเรื่อง 

สามกก 

๑๓-๑๔ - ศึ ก ษ า เ รื่ อ ง ขุ น ช า ง
ขุนแผน ดานท่ีมา  รูปแบบ 
เนื้ อหา  แนวคิด  กล วิ ธี  
ภาษาและสํานวนโวหาร 
ความสัม พันธกับสั งคม
และวัฒนธรรม และคุณคา
ดานตาง ๆ 

๖ Online 
On Demand 

Google Meet 
Google Classroom 

 

PowerPoint 
Word 
เอกสาร

ประกอบการสอน 
YouTube 

ผู เ รี ย น อ า น
ว ร ร ณ ค ดี เ รื่ อ ง          
ขุนชางขุนแผน 

ลงชื่อเขาชั้นเรียน 
ถามตอบ 

นักศึกษาอานวรรณคดี
เรื่องขุนชางขุนแผน และ
โตวาทีตามญัตติท่ีกําหนด 

๑๕-๑๖ นําเสนองานวิชาการ ๖ Online Google Meet PowerPoint ลงชื่อเขาชั้นเรียน 
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สัปดาหที่ หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน
(ชม.) 

รูปแบบการ
เรียนการสอน 

โปรแกรม/วิธีการ
สอน 

การจัดการเนื้อหา การวัดผล 

สรุปและประมวลความรู
ท้ังหมด 

On Demand Google Classroom 
 

Word 
ผูเรียนเลือก

วรรณคดีเอก 1 
เรื่อง 

(นอกเหนือจากท่ี
เรียนในรายวิชา) 

ถามตอบ 
นักศึกษาอธิบายและบอก
เหตุผลไดวาทําไมจึงจัดให
วรรณคดีท่ีเลือกนั้นเปน
วรรณคดีเอกของไทย 

๑๗ สอบปลายภาค ๓ Online Google Form 
Word PDF 

 ลงชื่อเขาชั้นเรียน 
ขอสอบปลายภาค 

 

 

๖. วิธีการประเมินผลการเรียน  (๑๐๐  คะแนน) 

 ๖.๑ คะแนนเก็บ  (๕๐  คะแนน) 

  - แบบฝกหัด กิจกรรมกลุม และทดสอบยอย   ๒๐  คะแนน 

  - การเขาช้ันเรียนและมีสวนรวมในกิจกรรม    ๑๐  คะแนน 

  - การคนควาบทความและนําเสนอหนาช้ันเรียน (งานกลุม)  ๑๐  คะแนน  

  - การเขียนบทความสรางสรรคเชิงวิชาการ (งานเด่ียว)  ๑๐  คะแนน 

 ๖.๒  คะแนนสอบ  (๕๐  คะแนน) 

  - สอบกลางภาค       ๒๐  คะแนน 

  - สอบปลายภาค       ๓๐  คะแนน 

๗. หนงัสือ ตํารา และเอกสารประกอบการเรยีนการสอน 

๗.๑ ตําราและเอกสารหลัก 

๑. หทัยวรรณ ไชยะกุล. (๒๕๔๕). วรรณกรรมเอกของไทย. เชียงใหม: ภาควิชาภาษาไทย คณะ

มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

๗.๒ เอกสารและขอมูลสาํคญั 

๑. ขุนชางขุนแผน. (๒๕๐๕). พิมพครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ: องคการคาคุรุสภา. 

๒. ไตรภูมิกถาหรือไตรภูมิพระรวง. (๒๕๒๖). พิมพครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา. 

 ๓. คลัง (หน), เจาพระยาพระ. (๒๕๔๖). สามกก. กรุงเทพฯ: ดอกหญา. 

๔. พุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช, พระบาทสมเด็จพระ. (๒๕๔๐). กลอนบทละครเรื่องรามเกียรต์ิ. 

กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร. 

๕. มหาราชคร,ู พระ. (๒๕๔๖). สมุทรโฆษคําฉันท. พิมพครั้งที่ ๑๑. กรงุเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา. 
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๖. ศิลปากร, กรม. (๒๕๓๐.) วรรณกรรมสมยัอยุธยา เลม ๒. กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นต้ิงกรุป จํากัด.  

๗.๓ เอกสารและขอมูลแนะนํา 

๑. เจตนา นาควัชระ. (๒๕๒๑). วรรณคดีและการศึกษาวรรณคดี. กรุงเทพฯ: ดวงกมล. 

๒. ประจักษ ประภาพิทยากร. (๒๕๑๙). ประเพณีและไสยเวทวิทยาในขุนชางขุนแผน. กรุงเทพฯ: โรง

พิมพเจริญธรรม. 

๓. มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี. (๒๕๕๐). นามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดที่ ๑ ช่ือ

วรรณคดี. กรุงเทพฯ: นานมีบุคสพับลิเคช่ันส จํากัด. 

๔. รื่นฤทัย สัจจพันธุ. (๒๕๕๙). นามานุกรมรามเกียรต์ิ. พิมพครั้งที่ ๕. กรุงเทพฯ: แสงดาว. 

๕. วรรณคดีแหงชาติ เลม ๑. (๒๕๕๖). กรุงเทพฯ: สํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศลิปากร. 

๖. วรุณญา อัจฉริยบดี. (๒๕๖๔). นัยของการดัดแปลงเสภาขุนชางขุนแผนสูละครโทรทัศนเรื่องวันทอง. 

ในการประชุมวิชาการระดับชาติ สรรพศาสตร สรรพศิลป ประจําป ๒๕๖๔. กรุงเทพฯ: คณะ

ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

๗. วิภา กงกะนันท. (๒๕๓๓). วรรณคดีศึกษา. พิมพครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 

๘. สมพร สิงหโต. (๒๕๒๐). ความสัมพันธระหวางรามายณะของวาลมีกิและรามเกียรต์ิ พระราชนิพนธใน

รัชกาลที่ ๑. เอกสารการนิเทศการศึกษา ฉบับที่ ๑๙๒ หนวยศึกษานิเทศก กรมการฝกหัดครู.  

๙. เสาวลักษณ อนันตศานต. (๒๕๒๓). วรรณกรรมเอกของไทย (ขุนชางขุนแผน). พิมพครั้งที่ ๒. ภาควิชา

ภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
 


