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รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา                 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา             คณะครุศาสตร์   

หมวดที่ 1                 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 
             1251201     พัฒนาการของวรรณคดีไทย 
                             Development of Thai Literature 
2. จ านวนหน่วยกิต 

3    วย  ต (3-0-6) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสูตรภาษาไทย 
หมวดวิชา                     วิชาบังคับ 
                                     วิชาเลือก 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
อ.กษมา  สุรเดชา   

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน (ตามแผนการศึกษา) 
ภาคการศึกษาท่ี 1/2560 /              

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

8. สถานที่เรียน  
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
9 มิถุนายน 2560  
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1. เพื่อใหน้ักศึกษาเรียนรู้ลักษณะของวรรณคดีไทย และลักษณะเฉพาะของวรรณคดีแต่ละยุคสมัยได้ 
2. เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงคุณค่าทางวรรณศิลป์วรรณคดีแต่ละยุคสมัยได้ 
3. เพื่อให้นักศึกษาอธิบายภาพสะท้อนชีวิตและสังคมจากวรรณคดีในแต่ละยุคสมัยได้ 
4. เพื่อให้นักศึกษาสามารถสังเคราะห์ข้อคิดของวรรณคดีได้ 
5. เพื่อให้นักศึกษาสามารถเช่ือมโยงและเข้าใจพัฒนาการของวรรณคดีไทย 
6. เพื่อใหน้ักศึกษาประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องพัฒนาการของวรรณคดีไทยในการสอนภาษาไทยได้ 
7. เพื่อสร้างจิตส านึกให้นักศึกษาตระหนักคุณค่าของวรรณคดีไทยในฐานะสมบัติของชาติ 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพื่อให้นักศึกษาสามารถเช่ือมโยงและเข้าใจล าดับพัฒนาการของวรรณคดีไทยในสมัยสุโขทัย  อยุธยา-

ตอนต้น อยุธยาตอนกลาง  อยุธยาตอนปลาย  กรุงธนบุรี  รัตนโกสินทร์ตอนต้น(พ.ศ.2325-2394)  รัตนโกสินทร์
ตอนกลาง(พ.ศ.2394-2468)  ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้ในระดับช้ันประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาได้ 

 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
พัฒนาการของวรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย จนถึงสมัยรัชกาลท่ี 6  สรุปความรู้ วิเคราะห์ วิจารณ์ เช่ือมโยงกับ

การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตในสังคมอดีต ประเมินค่าด้านวรรณศิลป์ในฐานะเป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ของชาติ รวมท้ังสังเคราะห์ข้อคิดเรื่อง ให้เหตุผลในการคัดเลือกวรรณคดีบางเรื่องบางตอนท่ีใช้จัดการเรียนการสอน
ในระดับต่างๆ ฝึกเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม ท่ีเกี่ยวข้องกับการสอนวรรณคดีมรดกในระดับช้ันต่างๆ ท้ัง
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน 
 า  นา   า    งาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 32 ช่ัวโมงต่อ
ภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย 

บรรยาย 32 ช่ัวโมงต่อ
ภาคการศึกษา 

ศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง
ต่อสัปดาห์ 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
- อาจารย์ประจ ารายวิชาแจ้งให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับห้องท างาน   ตารางสอน   และเวลาว่าง                 

ในแต่ละสัปดาห์ 
- อาจารย์ประจ าวิชาจัดเวลาให้ค าปรึกษาอย่างน้อย 1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ต่อกลุ่มเรียน 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1. คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
(3) มีความกล้าหาญ เป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี สามารถท างานเป็นทีม สามารถจัดการคิดแก้ปัญหาข้อขัดแย้ง 

และสามารถล าดับความส าคัญ 
(4) มีความเข้าใจผู้อื่น เข้าใจโลก เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมท้ังเคารพในคุณค่าและ

ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

1.2. วิธีการสอน 
1. อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในการสอน 
2. ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย 
3. เน้นการเข้าช้ันเรียนตรงเวลาและการแต่งกายให้เป็นตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
4. มอบหมายให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่ม ฝึกการเป็นผู้น า สมาชิกกลุ่ม ฝึกความรับผิดชอบ 

            5. การเป็นแบบอย่างท่ีดีของอาจารย์ 
1.3. วิธีการประเมินผล 

1. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในช้ันเรียน ตรงต่อเวลาของนักศึกษา 
2. ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าท่ีซึ่งได้รับมอบหมาย  โดยวัดจากการส่งงานและการเข้าร่วม 

กิจกรรม 
         3. ประเมินจากการสอบ 

 

2. ความรู้ 
2.1. ความรู้ที่ต้องได้รับ 

1) ลักษณะของวรรณคดีไทย 
2) ลักษณะเฉพาะของวรรณคดีแต่ละยุคสมัย 
3) คุณค่าทางวรรณศิลป์วรรณคดีในแต่ละยุคสมัย 
4) ภาพสะท้อนชีวิตและสังคมจากวรรณคดีในแต่ละยุคสมัย 
5) ล าดับพัฒนาการของวรรณคดีไทย 

2.2. วิธีการสอน 
      (1) การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจพัฒนาการของวรรณคดี

ไทย ตลอดจนสามารถน าความรู้ท่ีไปประยุกต์ใช้ส าหรับสอนภาษาไทยต่อไป  
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        (2) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูภายในสถานศึกษา 
        (3) การเรียนรู้จากประสบการณ์และการถ่ายทอดของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกผู้เช่ียวชาญทางการสอน

ภาษาไทย 
2.3. วิธีการประเมินผล 

             (1)  วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ โดยพิจารณา  จาก
เอกสารรายงานผลการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ งานวิจัยในช้ันเรียน การน าเสนอหน้าช้ันเรียน 

 (2) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์ความรู้  โดยการทดสอบ
ย่อย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค                                   

(3) วัดและประเมินผลจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
3. ทักษะทางปัญญา 

3.1. ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
       (1) การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ในทุกรายวิชาเฉพาะ มุ่งเน้นให้ผู้เรียน มีความรู้ความเข้าใจ

ในทฤษฏี หลักการการสอนภาษาไทย และการประยุกต์ใช้ความรู้ทางการสอนภาษาไทย  
 (2) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูภายในสถานศึกษา 
 (3) การเรียนรู้จากประสบการณ์และการถ่ายทอดของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกผู้เช่ียวชาญทางการ

สอนภาษาไทย 
 

3.2. วิธีการสอน 
         (1) มีรูปแบบการสอนท่ีหลากหลาย เช่น การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การสอนแบบสร้าง

องค์ความรู้ด้วยตนเอง การสอนแบบสัมมนา แบบระดมสมองและอภิปรายกลุ่ม การสืบสวนสอบสวน เป็นต้น  
 (2) การฝึกปฏิบัติการท้ังในห้องเรียน และในสถานศึกษา  

  (3) การจัดอบรมสัมมนาทางการสอนภาษาไทย 
  (4) การท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
3.3. วิธีการประเมินผล 

             (1) วัดและประเมินผลจากเอกสารรายงานผลการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ การท างานวิจัยในช้ัน
เรียน การน าเสนอหน้าช้ันเรียน 

 (2) การทดสอบย่อย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค                                   
(3) วัดและประเมินผลตามสภาพจริงของผลงานท่ีมอบหมาย                                                                                                                 
(4) วัดและประเมินผลจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
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       (1) มีความไวในการรับความรู้สึกของผู้อื่น เข้าใจผู้อื่น มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ และ
ทางสังคม 

 (2) มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
 (3) มีภาวะผู้น าและผู้ตามท่ีดี มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมท้ัง

ด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม 
4.2. วิธีการสอน 

      ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นทีม การท างานท่ีต้อง
ประสานงานกับผู้อื่นตลอดจนบุคลากรภายในโรงเรียนได้ โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้ 

1) สามารถท างานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
2) มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 
3) สามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน และสถานท่ีได้เป็นอย่างดี 
4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในสถานศึกษาและกับบุคคลท่ัวไป 
5) มีภาวะผู้น า 

 
               4.3.  วิธีการประเมินผล 

1) ประเมินตนเองและเพื่อนในกลุ่ม   โดยการสังเกตการแสดงความคิดเห็นในช้ันเรียน 
2) ความรับผิดชอบในการเข้าช้ันเรียน   และการส่งงาน 
3) ตรวจผลงานท่ีมอบหมาย 
4) ประเมินตนเองและเพื่อนตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

1) ทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากการอ่านตัวอย่างงานเขียนประเภทต่างๆ 
2) ทักษะในการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 
3) ทักษะในการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างสรรค์ผลงาน 
4) ทักษะในการส่ือสารทั้งการฟัง   การพูด   การอ่าน   และการเขียน  โดยการอภิปรายและ   การ

น าเสนอผลงานเป็นลายลักษณ์ 
5.2. วิธีการสอน 

1) มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากห้องสมุดและอินเทอร์เน็ต  
2) ฝึกทักษะการวิเคราะห์ตีความงานเขียนรูปแบบต่างๆ 
3) สนับสนุนการใช้ใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างสรรค์ผลงาน 
4)  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้เรียนรู้จากการท างานจริง 
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5.3. วิธีการประเมินผล 
1) สังเกตพฤติกรรมและความสามารถในการสืบค้นข้อมูลจากส่ือประเภทต่างๆ 
2) สังเกตการอภิปรายในช้ันเรียน 
3) ตรวจผลงานท่ีน าเสนอเป็นลายลักษณ์ 

6. ทักษะพิสัย 
6.1. ทักษะพิสัยที่ต้องพัฒนา 

- 

6.2.วิธีการสอน 
- 

6.3.วิธีการประเมินผล 
-       

หมวดที่ 5   น า   น    า       น   

1. แผนการสอน 
สัปดาห์

ท่ี 
หัวข้อ/ า         จ านวน 

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการ

สอน/           
ผู้สอน 

1 ปฐมนิเทศเก่ียวกับการเรียน
การสอน 
   -  แนวการสอน/เนื้อหาสาระ 
   -  วัตถุประสงค์ของวิชา และ
กิจกรรมการเรียนการสอน 
   -  ขอบเขต ความหมายและ
ความส าคัญพัฒนาของวรรณคดี
ไทย 

4 - นักเรียนแบ่งกลุ่มและ 
ให้ความหมายของวรรณคดีไทย
ตามความรู้เดิม 
- อภิปราย ขอบเขตและ 

ความหมายของวรรณคดีไทย 
- บรรยาย 
- ยกตัวอย่างประกอบ 
- ซักถาม 

สื่อที่ใช ้
- เอกสารประกอบการสอน 
- ใบความรู้ 
- power point 

อ.กษมา  สุรเดชา 

2 
 
 
 

ลักษณะของวรรณคดีไทย 
-ความหมายขององค์ประกอบ
ของวรรณคดีไทย 
-บทบาทและคุณค่าของ

4 
 
 
 

- บรรยาย 
- ยกตัวอย่างประกอบ  
- อภิปราย 
- ให้นักศึกษาสืบค้น 

อ.กษมา  สุรเดชา 
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วรรณคดีไทย 
- ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ
สร้างสรรค์วรรณคดีไทย 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

ข้อมูลเรื่อง “ศิลาจารึกหลักท่ี 1 
จริงหรือปลอม?” เพื่อใช้ในการ
สัมมนาในสัปดาห์ต่อไป 
สื่อที่ใช ้
- เอกสารประกอบการสอน 
- ใบความรู้ 
- power point 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 

วรรณคดีสมัยสุโขทัย 
-ความเป็นมาของคนไทยในสมัย
สุโขทัย 
-ลักษณะวรรณคดีสมัยสุโขทัย 
-วรรณคดีสมัยสุโขทัยท่ีส าคัญ 
ภาพสะท้อนและสังคมจาก
วรรณคดีสมัยสุโขทัย 
-ภาษาและอักษรไทยใน
วรรณคดีสุโขทัย 
-กฎหมายและการปกครอง 
-การต่างประเทศ  การค้าขาย 
การเกษตร และอุตสาหกรรม 
-ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม 
-การศาสนา 

4 - บรรยาย 
- ยกตัวอย่างประกอบ  
- จัดการเรียนรู้แบบ 
- สัมมนาในหัวข้อเรื่อง  

ศิลาจารึกหลักท่ี 1 จริงหรือปลอม?  
- ให้นักศึกษาสรุปความรู้ 

เรื่องศิลาจารึกหลักท่ี1ในรูปแบบ
ของเรียงความ 
สื่อที่ใช ้
- เอกสารประกอบการสอน 
- ภาพประกอบ 
- ใบความรู้ 
- power point  

 

อ.กษมา  สุรเดชา 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะของวรรณคดีไทย 
-ความหมายขององค์ประกอบ
ของวรรณคดีไทย 
-บทบาทและคุณค่าของ
วรรณคดีไทย 
- ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ
สร้างสรรค์วรรณคดีไทย 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

- บรรยาย 
- ยกตัวอย่างประกอบ  
- อภิปราย 
- ให้นักศึกษาสืบค้น 

ข้อมูลเรื่อง “ศิลาจารึกหลักท่ี 1 
จริงหรือปลอม?” เพื่อใช้ในการ
สัมมนาในสัปดาห์ต่อไป 
สื่อที่ใช ้
- เอกสารประกอบการสอน 

อ.กษมา  สุรเดชา 
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- ใบความรู้ 
- power point 

 
 
 

5 วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนกลาง
(พ.ศ.2172-2231) 
  - สภาพเหตุการณ์บ้านเมือง
และบรรยากาศของวรรณคดี
สมัยอยุธยาตอนกลาง 
  - กวีและวรรณคดีสมัยอยุธยา
ตอนกลาง 
 - ลักษณะของวรรณคดีสมัย
อยุธยาตอนกลาง 
 

4 - การเรียนรู้แบบเทคนิค  
(Jigsaw) เช่ือมโยงพัฒนาการ
วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนต้นและ
วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนกลาง 
- บรรยาย 
- ยกตัวอย่างประกอบ  
- อภิปรายกลุ่ม 
- ซักถาม 

สื่อที่ใช ้
- เอกสารประกอบการ- 

สอน 
- ผังมโนภาพ 

       -     power point 

อ.กษมา  สุรเดชา 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะของวรรณคดีไทย 
-ความหมายขององค์ประกอบ
ของวรรณคดีไทย 
-บทบาทและคุณค่าของ
วรรณคดีไทย 
- ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ
สร้างสรรค์วรรณคดีไทย 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

- บรรยาย 
- ยกตัวอย่างประกอบ  
- อภิปราย 
- ให้นักศึกษาสืบค้น 

ข้อมูลเรื่อง “ศิลาจารึกหลักท่ี 1 
จริงหรือปลอม?” เพื่อใช้ในการ
สัมมนาในสัปดาห์ต่อไป 
สื่อที่ใช ้
- เอกสารประกอบการสอน 
- ใบความรู้ 
- power point 

 
 

 

อ.กษมา  สุรเดชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 ทบทวนบทเรียน “พัฒนาการ
วรรณคดีไทยต้ังแต่สมัยสุโขทัย

4 - อภิปรายกลุ่ม 
- ให้นักศึกษาสร้างผัง 

อ.กษมา  สุรเดชา 
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จนถึงอยุธยาตอนปลาย” มโนทัศน์เพื่อเช่ือมโยงพัฒนาการ
วรรณคดีไทยต้ังแต่สมัยสุโขทัย
จนถึงอยุธยาตอนปลาย  
สื่อที่ใช ้
- เอกสารประกอบการสอน 
- ใบความรู้ 

8 สอบกลางภาค 4 สอบข้อเขียน  

9 วรรณคดีสมัยกรุงธนบุรี(พ.ศ.
2310-2325) 
-สภาพเหตุการณ์บ้านเมืองใน
สมัยกรุงธนบุร ี
-องค์อุปถัมภก  กวีและ
วรรณคดีสมัยกรุงธนบุรี 
-ลักษณะวรรณคดีสมัยกรุง
ธนบุร ี
-กรณีศึกษาวรรณคดีสมัยกรุง
ธนบุรีท่ีน่าสนใจ 
วรรณคดีสมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้น(พ.ศ.2325-2394) 
-สภาพเหตุการณ์บ้านเมือง 

 - บรรยาย 
- รายงานหน้าช้ัน 

- อภิปรายกลุ่ม 

- ซักถาม 
สื่อที่ใช ้
- เอกสารประกอบการสอน 
- power point 

อ.กษมา  สุรเดชา 

10 
 
 
 
 
 
 

วรรณคดีสมัยรัชกาลที่1(พ.ศ.
2325-2352) 
-องค์อุปถัมภก  กวีและ
วรรณคดีสมัยรัชกาลท่ี1 
-ลักษณะวรรณคดีสมัยรัชกาล 
ท่ี1 
-กรณีศึกษาวรรณคดีสมัย
รัชกาลท่ี1 

4 - บรรยาย 
- รายงานหน้าช้ัน 

- อภิปรายกลุ่ม 

- ซักถาม 
สื่อที่ใช ้
- เอกสารประกอบการสอน 

     -     power point  

อ.กษมา  สุรเดชา 

11 วรรณคดีสมัยรัชกาลที่2(พ.ศ.
2352-2367) 
-องค์อุปถัมภก  กวีและ
วรรณคดีสมัยรัชกาลท่ี2 
-ลักษณะวรรณคดีสมัยรัชกาล 
ท่ี2 

4 - บรรยาย 
- รายงานหน้าช้ัน 

- อภิปรายกลุ่ม 

- ซักถาม 

อ.กษมา  สุรเดชา 
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-กรณีศึกษาวรรณคดีสมัย
รัชกาลท่ี2 

สื่อที่ใช ้
- เอกสารประกอบการสอน 
- power point 

 
12 วรรณคดีสมัยรัชกาลที่3(พ.ศ.

2367-2394) 
-องค์อุปถัมภก  กวีและ
วรรณคดีสมัยรัชกาลท่ี3 
-ลักษณะวรรณคดีสมัยรัชกาล 
ท่ี3 
-กรณีศึกษาวรรณคดีสมัย
รัชกาลท่ี3 
ภาพสะท้อนชีวิตและสังคมไทย
จากวรรณคดี 
-การเมืองการปกครอง 
-เศรษฐกิจและสังคม 
-ศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม 

4 - บรรยาย 
- รายงานหน้าช้ัน 

- อภิปรายกลุ่ม 

- ซักถาม 
สื่อที่ใช ้
- เอกสารประกอบการสอน 
- power point 

อ.กษมา  สุรเดชา 

13 วรรณคดีสมัยรัตนโกสินทร์
ตอนกลาง(พ.ศ.2394-2468) 
-สภาพเหตุการณ์บ้านเมือง 
วรรณคดีสมัยรัชกาลที่ 4(พ.ศ.
2394-2411) 
-สภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีมี
อิทธิพลต่อวรรณคดีสมัยรัชกาล
ท่ี4 
-ลักษณะวรรณคดีสมัยรัชกาล 
ท่ี4 
-วรรณคดีส าคัญสมัยรัชกาลท่ี4 
 

4 - บรรยาย 
- รายงานหน้าช้ัน 

- อภิปรายกลุ่ม 

- ซักถาม 
สื่อที่ใช ้
- เอกสารประกอบการสอน 

       -    power point 
  

อ.กษมา  สุรเดชา 

14 วรรณคดีสมัยรัชกาลที่ 5(พ.ศ.
2411-2453) 
-สภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีมี
อิทธิพลต่อวรรณคดีสมัยรัชกาล
ท่ี5 

4 - บรรยาย 
- รายงานหน้าช้ัน 

- อภิปรายกลุ่ม 

อ.กษมา  สุรเดชา 
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-ลักษณะวรรณคดีสมัยรัชกาล 
ท่ี5 
-วรรณคดีส าคัญสมัยรัชกาลท่ี5 
 

- ซักถาม 
สื่อที่ใช ้
- เอกสารประกอบการสอน 
- power point 

 
15 วรรณคดีสมัยรัชกาลที่ 6(พ.ศ.

2453-2468) 
-สภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีมี
อิทธิพลต่อวรรณคดีสมัยรัชกาล
ท่ี6 
-ลักษณะวรรณคดีสมัยรัชกาล 
ท่ี6 
-วรรณคดีส าคัญสมัยรัชกาลท่ี6 

4 - บรรยาย 
- รายงานหน้าช้ัน 

- อภิปรายกลุ่ม 

- ซักถาม 
สื่อที่ใช ้
- เอกสารประกอบการสอน 
- power point 

อ.กษมา  สุรเดชา 

16 สรุปพัฒนาการของวรรณคดี
ต้ังแต่สุโขทัยจนถึงสมัยรัชกาล 
ท่ี 6  

 - บรรยาย 
- ยกตัวอย่างประกอบ  
- อภิปรายกลุ่ม 
- ซักถาม 

สื่อที่ใช ้
- ผังมโนภาพ 

   

อ.กษมา  สุรเดชา 

17 สอบปลายภาค 3 ข้อสอบ -  
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ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของผลลัพธ์การเรียนรู้/สาระการเรียนนรู้/การจัดการเรียนรู้ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ 

1. เรียนรู้ลักษณะของวรรณคดีไทย
และลักษณะเฉพาะของวรรณคดีแต่
ละยุคสมัย 

ลักษณะท่ัวไปและลักษณะเฉพาะ
ของวรรณคดีไทย 

ต้ังประเด็นค าถามและศึกษา
วิเคราะห์ลักษณะท่ัวไปและ
ลักษณะเฉพาะของวรรณคดีไทย 

2. ตระหนักถึงคุณค่าทางวรรณศิลป์
วรรณคดีแต่ละยุคสมัย 

หลักเกณฑ์การวิเคราะห์คุณค่าทาง
วรรณศิลป์ 

ศึกษาองค์ประกอบทางวรรณศิลป์
ศึกษารูปแบบของวรรณคดีท่ีได้รับ
ยกย่องทางวรรณศิลป์ 

3. เข้าใจภาพสะท้อนชีวิตและสังคม
จากวรรณคดีในแต่ละยุคสมัย 

หลักการวิเคราะห์คุณค่าทางสังคม ความรู้ทางสังคมเบ้ืองต้นในแต่ละ
ยุคสมัย 
ศึกษาคุณค่าทางสังคมท่ีปรากฏจาก
วรรณคดีในแต่เรื่อง   

4. สังเคราะห์ข้อคิดของวรรณคดีได้ การอ่านจับใจความ 
การอ่านตีความ 
การวิจารณ์วรรณคดี 

ฝึกหาข้อคิดจากเรื่องท่ีอ่าน 
น าข้อคิดนั้นมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

5. เช่ือมโยงและเข้าใจพัฒนาการของ
วรรณคดีไทย 

ลักษณะท่ัวไปและลักษณะเฉพาะ
วรรณคดีไทยแต่ละสมัย  

เช่ือมโยงหาจุดเหมือนและจุดท่ี
แตกต่างกัน 
เรียงล าดับพัฒนาการวรรณคดีไทย
ในรูปแบบของผังมโนภาพ 

6. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องพัฒนาการ
ของวรรณคดีไทยในการสอน
ภาษาไทย 

 วิวัฒนการของวรรณคดีไทย นักศึกษาสรุปเรื่องการพัฒนาการ
ของวรรณคดีไทย 
นักศึกษาอภิปรายพัฒนาการของ
วรรณคดีไทย 

7. ตระหนักถึงคุณค่าของวรรณคดี
ไทยในฐานะสมบัติของชาติ 

คุณค่าและเอกลักษณ์ของวรรณคดี
ไทย 

นักศึกษาร่วมอภิปรายคุณค่าและ
เอกลักษณ์ของวรรณคดีด้านต่าง ๆ  
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2.   น า       น   า     น    

กิจกรรมที่ 
ผลการ 
เรียนรู้ 

วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

1 
 สอบกลางภาค 

สอบปลายภาค 
9 
16 

20% 
20% 

2  เรียงความ 4 5% 
3  ผังมโนทัศน์ 7 5% 

4 
 การท ารายงานกลุ่ม ตลอดภาค 

การศึกษา 
20% 

5 
 การน าเสนอหน้าช้ันเรียน ตลอดภาค 

การศึกษา 
20% 

6 
 การมีส่วนร่วม อภิปราย และเสนอความคิดเห็น

ในช้ันเรียน 
ตลอดภาค 
การศึกษา 

10% 

หมวดที่ 6      า         า     น า   น 

1. เอกสารและต าราหลัก 
1. คณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาพัฒนาการวรรณคดีไทย. (2535). เอกสารการสอนชุดวิชา พัฒนาการ

วรรณคดีไทย หน่วยที่ 1-7 (พิมพ์ครั้งท่ี 2) .นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
2. คณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาพัฒนาการวรรณคดีไทย. (2533). เอกสารการสอนชุดวิชา พัฒนาการ

วรรณคดีไทย หน่วยที่ 8-15 .นนทบุร:ี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
3.  วัชรี  รมยะนันทน์.(2540).วิวัฒนาการวรรณคดีไทย(พิมพ์ครั้งท่ี 3).กรุงเทพฯ:ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์-

มหาวิทยาลัย. 
 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ  
ไม่มี 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
1. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
2. ห้องสมุดคณะครุศาสตร์ 
3. เว็บไซต์ท่ีเกี่ยวข้องกับวรรณคดีไทย  พัฒนาการและวิวัฒนาการของวรรณคดีไทย 
4. นิตยสารต่าง ๆ เช่น ศิลปวัฒนธรรม  สารกรมศิลปากร  มติชนสุดสัปดาห์  เป็นต้น 

      เอกสารอ่านประกอบ 
          กุสุมา  รักษมณี. 2530.  การวิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสฤต.  กรุงเทพฯ :  
          ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 
          ฉ่ า  ทองค าวรรณ.2514.ศิลาจารึกสุโขทัยหลักที ่1.พระนคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
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          ถนอม  อานมวัฒน์และคณะ.2522.ประวัติศาสตร์ไทยต้ังแต่สมัยแรกเร่ิมจนถึงสิ้นอยุธยา(พิมพ์ครั้งท่ี 
          2).กรุงเทพฯ:แสงรุ้งการพิมพ์. 
          เปล้ือง  ณ  นคร . 2515. อ่านวรรณคดี.พระนคร: บัณฑิตการพิมพ์. 
          มณีปิ่น  พรหมสุทธิรักษ์. 2547.มณีปิ่นนพินธ์ รวมบทความด้านภาษาวรรณคดี และวัฒนธรรมไทย.  
          กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
          สุภา  ฟักข้อง.2530. วรรณคดีไทยก่อนรับอิทธพิลจากตะวันตก.กรุงเทพฯ:กรมการฝึกหัดครู. 
          ส านักหอสมุดแห่งชาติ  กรมศิลปากร.2547.ประมวลข้อมูลเก่ียวกับจารึกพ่อขุนรามค าแหง.กรุงเทพฯ: 
          บริษัทรุ่งศิลป์การพิมพ์. 

ศิลปากร,กรม.2529.วรรณกรรมสมัยอยุธยา เล่ม 1 (พิมพ์ครั้งท่ี 1),กรุงเทพฯ :โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว. 
ศิลปากร,กรม.2545.วรรณกรรมสมัยอยุธยา เล่ม 2 (พิมพ์ครั้งท่ี 2),กรุงเทพฯ :โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว. 
ศิลปากร,กรม.2545.วรรณกรรมสมัยอยุธยา เล่ม 3 (พิมพ์ครั้งท่ี 2),กรุงเทพฯ :โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว. 

 
หมวดที่ 7  า ประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
              การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้  ท่ีจัดท าโดยนักศึกษา  ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 
                 -  การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน 
                -  แบบประเมินผู้สอน  และแบบประเมินรายวิชา 
                -  การติดต่อ ปรึกษา ส่งงานทางอีเมล์ท่ีอาจารย์ผู้สอนได้จัดเป็นช่องทางการส่ือสารกับนักศึกษา  

 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
               ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน  ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
                -  ผลการเรียนของนักศึกษา 
                -  ผลงานกลุ่มของนักศึกษา 
                -  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
3. การปรบัปรุงการสอน 
               หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2  จึงมีการปรับปรุงการสอน  โดยการจัดกิจกรรมในการระดม
สมอง  และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
               -  สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
               -  การวิจัยในช้ันเรียน 
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
                  ในระหว่างกระบวนการเรียนการสอนรายวิชา  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ  ตามท่ี
คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา  ได้จาก  การสอบถามนักศึกษา  หรือการสุ่มตรวจผลงานนักศึกษา  รวมถึงพิจารณา
จากผลการทดสอบย่อย  และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาดังนี้ 
            -  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น  หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
            -  มีการตั้งกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา  โดย
ตรวจสอบข้อสอบ  รายงาน  วิธีการให้คะแนน  และการให้คะแนนพฤติกรรม 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
                  จากผลการประเมิน  และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรังปรุง
การสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้ 
                 - ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี  หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตาม
ข้อ 4 
                 -  เปล่ียนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน  เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองท่ีหลากหลายมากขึ้น 
 
 
 


