
          มคอ. 3 

รายละเอยีดของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา                     มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

คณะ/ภาควชิา/สาขาวชิา                     คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือรายวชิา                        รหัส   HH 104/102    
   ช่ือวชิา (ภาษาไทย)              วรรณคดีศึกษา               

                  ช่ือวชิา (ภาษาองักฤษ)        Literary Studies 

2. จ านวนหน่วยกติ 
                 3  หน่วยกิต 
3. หลกัสูตร และประเภทรายวชิา  
                 ศิลปศาสตรบณัฑิต            สาขาวชิาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
                รายวชิา                               บงัคบั   

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
              อาจารยสุ์มณฑา ศกัด์ิชยัสมบูรณ์                              หวัหนา้สาขาวชิา 
              อาจารยฐ์นธชั     กองทอง                                         อาจารยผ์ูส้อน 
5. ระดับการศึกษา / ช้ันปีที่เรียน 

        ภาคการศึกษาท่ี 2 / นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1    (ตามแผนการศึกษาของหลกัสูตร) 
6.รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
                 - ไม่มี- 
7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี)  
                 - ไม่มี - 
8. สถานทีเ่รียน  
                มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
9. วนัทีจั่ดท ารายละเอยีดของรายวชิา หรือวนัทีม่ีการปรับปรุงคร้ังล่าสุด 
               4 มกราคม 2559 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1) เพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ใจความหมายและความส าคญัของวรรณคดี ตลอดจนทฤษฎีต่างๆ 
เก่ียวกบัวรรณคดีศึกษา   

2) เพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งวรรณคดีกบัสังคมไทยสมยัต่างๆ 

3) เพื่อใหน้กัศึกษาวเิคราะห์ลกัษณะเด่นของวรรณคดีเร่ืองส าคญัของไทย  
4)   

2.วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
             เพื่อปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

หมวดที ่3 ลกัษณะการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวชิา 

              ความหมายและความส าคญัของวรรณคดี ความสัมพนัธ์ระหวา่งวรรณคดีกบัสังคมไทยสมยัต่างๆ  
วเิคราะห์ลกัษณะเด่นของวรรณคดีเร่ืองส าคญัของไทย 
 

 

 
 

2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้/ภาคการศึกษา 

บรรยาย 
 

สอนเสริม  
 

การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วย  ตนเอง 
 

บรรยาย  48 ชัว่โมง/
ภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความ
ตอ้งการของผูเ้รียน 

ฝึกอ่านและตีความตวั
บทวรรณคดีและฝึก
วเิคราะห์วิจารณ์ตาม
ทฤษฎีวรรณกรรมศึกษา
ตามท่ีไดศึ้กษาไป 

 96 ชัว่โมง/สัปดาห์ 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์จะให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
    (นอกช้ันเรียน)  และวธีิส่ือสารให้นักศึกษาได้ทราบก าหนดเวลาล่วงหน้า 
     - ผูส้อนประกาศเวลาการใหค้  าปรึกษารายวชิา เป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม ตามความเหมาะสม ประมาณ  
       3 ชัว่โมง / สัปดาห์ ท่ีหอ้งพกัอาจารย ์
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หมวดที ่4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1.  คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา 

   1)  มีวนิยั ตรงต่อเวลา มีความรับผดิชอบต่อตนเอง 
                2)  เคารพกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัขององคก์ร 
                5)  มีความซ่ือสัตยสุ์จริต 
 1.2  วธีิการสอนทีจ่ะใช้พฒันาการเรียนรู้  
    1.สอนโดยเป็นตน้แบบท่ีดี เพื่อเป็นตวัอยา่งท่ีดีใหแ้ก่นกัศึกษา 

               2. มอบหมายงานใหน้กัศึกษาท างานทั้งท่ีเป็นงานเด่ียวและงานกลุ่ม โดยก าหนดเวลาส่งงาน   
                   ชดัเจน 
               3. บรรยาย/  ฝึกปฏิบติั/  กรณีศึกษา/  กิจกรรม (activity base) 
 1.3   วธีิการประเมินผล  

   1) ไม่คดัลอกงานจากเพื่อนร่วมชั้นเรียน และ/หรือจากแหล่งขอ้มูลอา้งอิงต่าง ๆ 
    2) การส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตรงเวลาท่ีก าหนด 
    3) การส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายครบถว้น 

               4) มีการอา้งอิงแหล่งขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
2. ความรู้ 

2.1   ความรู้ทีต้่องได้รับ  
 1) มีความรู้ในศาสตร์เก่ียวกับวรรณคดีศึกษา ประวติัวรรณคดีไทย และความสัมพนัธ์ระหว่าง
วรรณคดีกบัศาสตร์ต่างๆ ตลอดจนความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัสังคม 
    2) มีทกัษะการวเิคราะห์วจิารณ์วรรณคดีโดยยดึหลกัเหตุผลและศาสตร์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการวจิารณ์  

   2.2   วธีิการสอน 
 บรรยาย   อภิปราย   ฝึกปฏิบติั   คน้ควา้การเรียนรู้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ฝึกวเิคราะห์ 
วรรณคดีจากหนงัสือและส่ือต่างๆ   
 2.3. วธีิการประเมินผล 

   1.ประเมินจากการทดสอบยอ่ย และการสอบปลายภาคเรียน 
   2. ประเมินจากผลงาน รายงาน หรือโครงงานท่ีมอบหมายใหน้กัศึกษาท า 

           3. ประเมินจากการน าเสนอรายงาน หรือโครงงานในชั้นเรียน 
3. ทกัษะทางปัญญา 
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3.1   ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 
         1) มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
 3.2   วธีิการสอน 
           เนน้การวเิคราะห์ตวับทวรรณคดีในมุมมองท่ีสร้างสรรค ์และอ่านบทวเิคราะห์วรรณคดีเร่ืองท่ี
ก าหนดใหอ้ยา่งละเอียด  

3.3   วธีิการประเมินผล  
  1.ประเมินผลจากการสอบไล่ปลายภาค โดยเนน้ขอ้สอบท่ีใชก้ารวเิคราะห์ 
               2. ประเมินจากผลจากรายงานของนกัศึกษา 
              3. ประเมินจากการน าเสนอทศันะของนกัศึกษาในชั้นเรียน                
4 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  
            4.1  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

             4.2  วธีิการสอน 
                   1. ก าหนดใหแ้สดงทศันะและรับฟังทศันะของผูอ่ื้น 
                   2. สร้างวฒันธรรมการวจิารณ์ โดยใหย้อมรับความแตกต่างทางความคิดอยา่งมีเหตุผล 
                   3. เนน้ใหก้ารแสดงทศันะทางวชิาการตอ้งวางอยูบ่นพื้นฐานของหลกัความรู้และเหตุผล                 
                       ตลอดจนหลกัสิทธิมนุษยชน ปราศจากอคติทางความรู้และความคิด 
            4.3 วธีิการวดัผล 
                   1. มอบหมายงานใหท้ า และพิจารณาจากการแสดงทศันะ 
                    2. การอภิปราย การตอบค าถาม การเขียนวิเคราะห์วจิารณ์ 
5 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1  ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพัฒนา 
            1. ทกัษะการสืบคน้ขอ้มูลจาก internet 

5.2  วธีิการสอน 
 1.มอบหมายงานใหน้กัศึกษาฝึกฝนดว้ยตนเอง    
 2. มอบหมายใหค้น้ควา้ขอ้มูลจาก website  

    5.3  วธีิการประเมินผล  
           1.ท  ารายงาน และน าเสนอโดยใชเ้ทคโนโลยปีระเภทต่างๆ 

 

 

 



5 
 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1.       แผนการสอน     

สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ   จ านวน 
ช่ัวโมง     
      

กจิกรรมการเรียนการสอน 
และส่ือทีใ่ช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 
 

1 +แนะน ารายวชิา 
+บททดสอบการอ่านวรรณคดี 

3 +แนะน ารายวชิา  
+ทบทวนความรู้ทางวรรณคดีของ
นกัศึกษาจากแบบฝึกและการซกัถาม 
+อ่านตวับทวรรณคดีและอภิปราย
ร่วมกนัเพื่อเป็นการศึกษาพื้น
ฐานความรู้โดยภาพรวมของนกัศึกษา 

อาจารยฐ์นธชั กองทอง 

2  +ความหมายของวรรณคดี 

+ความส าคญัของวรรณคดี 

+ความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บั
การสร้างสรรคว์รรณคดี 
 

3 + บรรยายโดยใช ้power point 
+ แบบฝึกแสดงทศันะเก่ียวกบั
ความสมัพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัการ
สร้างสรรคว์รรณคดี 

อาจารยฐ์นธชั กองทอง 

3 +ความเขา้ใจเร่ือง “วรรณศิลป์ ”  

+แบบฝึกปฏิบติัการวเิคราะห์
วรรณศิลป์ไทย 

3 + บรรยายโดยใช ้power point 
+ ใชเ้อกสารประกอบการบรรยาย 
+ ท าแบบฝึกหดัวเิคราะห์วรรณศิลป์ 

อาจารยฐ์นธชั กองทอง 

4 +การอ่านละเอียดและการอ่าน
ตีความ 

3 + บรรยายโดยใช ้power point 
+ ท าแบบฝึกหดัเก่ียวกบัการวเิคราะห์
และตีความ 
 

อาจารยฐ์นธชั กองทอง 

5 +ความสัมพนัธ์ระหวา่งวรรณคดี
กบัสถาบนัต่างๆ ของสังคมไทย 

3 + บรรยายโดยใช ้power point อาจารยฐ์นธชั กองทอง 

5  +ความสัมพนัธ์ระหวา่งวรรณคดี
กบัสถาบนัต่างๆ ของสังคมไทย 

)ต่อ(  

3 + บรรยายโดยใช ้power point และ
ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต 
+ แบ่งกลุ่มกนัวเิคราะห์วจิารณ์
ความสัมพนัธ์ระหวา่งวรรณคดีกบั
สถาบนัต่างๆ ของสังคมไทย แลว้
น าเสนอหนา้ชั้นเรียน 

อาจารยฐ์นธชั กองทอง 
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6 +น าเสนอบทวิเคราะห์วรรณคดี
ขนาดสั้นของนกัศึกษา 

3 + บรรยายโดยใช ้power point 
+ นกัศึกษาน าเสนอผลการวเิคราะห์
หนา้ชั้นเรียน 
 

อาจารยฐ์นธชั กองทอง 

7 +วรรณคดีกบัสังคมไทยสมยัก่อน
สุโขทยัและสมยัสุโขทยั 
+บทอ่านไตรภูมิพระร่วง 

3 + บรรยายโดยใช ้power point 
+ อ่านไตรภูมิพระร่วง แลว้อภิปราย
ร่วมกนัในชั้นเรียน 
 

อาจารยฐ์นธชั กองทอง 

8 +วรรณคดีสมยักรุงศรีอยธุยา
ตอนตน้ 

+บทอ่านลิลิตโองการแช่งน ้าและ
ลิลิตพระลอ 

3 + บรรยายโดยใช ้power point 
+ อ่านบางส่วนของลิลิตโองการแช่ง
น ้า 
+ อ่านบางส่วนของลิลิตพระลอ 
 

อาจารยฐ์นธชั กองทอง 

9 +วรรณคดีสมยักรุงศรีอยธุยา
ตอนกลาง 
+บทอ่านเสือโคค าฉนัท ์

3 + บรรยายโดยใช ้power point 
+ อ่านเสือโคค าฉนัทแ์ละอภิปราย
ร่วมกนัในชั้นเรียน 
 

อาจารยฐ์นธชั กองทอง 

10 +วรรณคดีสมยักรุงศรีอยธุยาตอน
ปลายและธนบุรี 
+บทอ่าน กากี 

3 +  บรรยายโดยใช ้power point 
+ อ่านกากีแลว้อภิปรายร่วมกนัในชั้น
เรียน 
 

อาจารยฐ์นธชั กองทอง 

11 +วรรณคดีสมยัรัตนโกสินทร์
ตอนตน้ 

+บทอ่าน ขนุชา้งขนุแผนและ
รามเกียรต์ิ 

3 +  บรรยายโดยใช ้power point 
+ อ่านขนุชา้งขนุแผนตอนประหารวนั
ทองแลว้อภิปรายร่วมกนัในชั้นเรียน 
+ อ่านรามเกียรต์ิตอนนางส ามะนกัขา 
 

อาจารยฐ์นธชั กองทอง 

12 +วรรณคดีสมยัหลงัไดรั้บอิทธิพล
ตะวนัตก 

+บทอ่าน เงาะป่า และมทันะพาธา 

3 +  บรรยายโดยใช ้power point 
+ อ่านบางบทของเงาะป่าแลว้อภิปราย
ร่วมกนัในชั้นเรียน 
+ อ่านบางบทของมทันะพาธาแลว้
อภิปรายร่วมกนัในชั้นเรียน 
 

อาจารยฐ์นธชั กองทอง 
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13 +ขอ้คิดจากวรรณคดี : การเสนอ
มุมมองของนกัศึกษา 

3 + นกัศึกษาน าเสนอรายงานและ
วจิารณ์ร่วมกนัในชั้นเรียน 

อาจารยฐ์นธชั กองทอง 

14 +ขอ้คิดจากวรรณคดี : การเสนอ
มุมมองของนกัศึกษา (ต่อ) 

3 + นกัศึกษาน าเสนอรายงานและ
วจิารณ์ร่วมกนัในชั้นเรียน 

อาจารยฐ์นธชั กองทอง 

15 +ทบทวน  บทเรียน 3   +ทบทวน บทเรียน อาจารยฐ์นธชั กองทอง 
 
 

แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กจิกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ทีป่ระเมิน สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1 1.,11.,12. 5,2.2,4.3.1 3.2, 
4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,5.3 

       การท าแบบฝึกหดั/    
             รายงาน 

        1 - 15 50% 

2      1.,11.,12. 5, ,2.2, 2.4, 3.,51.2         การสอบปลายภาค 17 50% 
                   รวม  100  % 

 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลกั 
ธเนศ เวศร์ภาดา. หอมโลกวรรณศิลป์: การสร้างสรรค์สุนทรีย์แห่งวรรณคดีไทย. กรุงเทพฯ: ปาเจรา
,2549. 

      2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
ธเนศ เวศร์ภาดา. หอมโลกวรรณศิลป์: การสร้างสรรค์สุนทรีย์แห่งวรรณคดีไทย. กรุงเทพฯ: ปาเจรา
,2549. 

วชัรี รมยะนนัท ์.ววิฒันาการวรรณคดีไทย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ,2535.       
2. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

จุไรรัตน์ ลกัษณะศิริ ).บรรณาธิการ ( เบิกทางวรรณคดีศึกษาไทย. นครปฐม: มหาวทิยาลยัศิลปากร , 
              2556. 
ชตัสุณี สินธุสิงห์ ).บรรณาธิการ .( วรรณคดีทศันา. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ,2532. 
ดวงมน จิตร์จ านงค ์.วรรณคดีวจิารณ์. กรุงเทพฯ: ประพนัธ์สาส์น  ,2556. 
บุญเหลือ เทพยสุวรรณ ,หม่อมหลวง . วเิคราะห์รสวรรณคดีไทย. กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช ,2522. 
วนัเนาว ์ยูเด็น .วรรณคดีเบื้องต้น. กรุงเทพฯ: โรงพิมพมิ์ตรสยาม ,2525. 
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อนุมานราชธน,พระยา. การศึกษาวรรณคดีในแง่วรรณศิลป์. กรุงเทพฯ: ราชบณัฑิตยสถาน,2507. 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
1 . )การสนทนาระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียนในชั้นเรียน หรือผา่นอีเมลข์องผูส้อน  
 2)  การท าแบบประเมินรายวิชา ในดา้นการจดักิจกรรม ส่ิงสนบัสนุนการเรียนการสอน และผลการเรียนรู้ 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
    การท าแบบประเมินผูส้อน   
    พิจารณาจากผลการสอบของนกัศึกษา 
    การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
3. การปรับปรุงการสอน 
    ปรับปรุง power point แบบฝึกหดั กิจกรรม เม่ือส้ินภาคการศึกษาจากผลการประเมินรายวชิา 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
    การแต่งตั้งผูท้รงคุณวฒิุภายนอกเป็นคณะกรรมการก ากบัมาตรฐานการศึกษา เพื่อตรวจสอบผลการ   
    เรียน โดยพิจารณาจากขอ้สอบ วธีิการใหค้ะแนน และผลการสอบ          
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
    การปรับปรุงบทเรียน แบบฝึกหดั กิจกรรม และขอ้สอบทุกภาคการศึกษา ตามผลการประเมินรายวิชา
โดยนักศึกษา  ผลการประชุมการประเมินข้อสอบ  และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของ
นกัศึกษาในรายวชิาโดยผูท้รงคุณวฒิุ 

 
 
 


