
มาตรฐานคณุวุฒิอุดมศกึษา (มคอ.๓) 
ประจํารายวชิา   ๒๐๔ ๓๑๖   วรรณคดีวิจารณ (Literary Criticism) 

 
ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยเขต               มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน 

 

หมวดที่ ๑ ขอมูลโดยทั่วไป 
๑. รหัสและชื่อรายวิชา         ๒๐๔ ๓๑๖       วรรณคดีวิจารณ  

                                                   (Literary Criticism) 
๒. จํานวนหนวยกิต         ๓  หนวยกิต  (๓-๐-๖) 
 
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย   หมวดวิชาเอก/วิชาเลือกสาขา     
๔. อาจารยผูรับผดิชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

ผศ.ดร.พชรกฤต ศรีบุญเรือง/อาจารยจิรวัฒน  สิทธิธรรม 
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปทีเ่รียน /กลุมผูเรียน 

ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔  
๑.นิสิตช้ันปที่ ๔  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ภาคปกติ) 

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

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

๘. สถานทีเ่รียน    
อาคาร ๑๐๐ ปสมเด็จพระพุฒาจารย (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๙. วันที่จัดทําหรอืปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 



๒ 
 

หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
๑. จุดมุงหมายของรายวิชา 

๑.๑ เพ่ือใหนักศึกษามีความรูพ้ืนฐานดานวรรณคดีเพ่ือการวิจารณวรรณคดี 
๑.๒ เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักเกณฑการวิจารณวรรณคดี 
๑.๓ เพ่ือใหสามารถวิจารณเรื่องคัดสรรไดอยางมีหลักเกณฑ 

๒. วัตถุประสงคในการพฒันา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพ่ือปรับกระบวนการรายวิชาใหสอดคลองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติป พ.ศ.๒๕๕๒ 
และระเบียบขอบังคับของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทั้งใหสอดคลองกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และวิชาเอกหรือความเช่ียวชาญเฉพาะหลักสูตรที่มุงสรางความรูความเขาใจในหลักภาษา
และทักษะในการใชภาษาไทยซึ่งเปนภาษา ราชการของประเทศโดยจัดการเรียนการสอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติและ
วิชาชีพเพ่ือการสื่อสารทํางานรวมกับคน อ่ืนและถายทอดวิชาชีพอยางมีประสิทธิภาพ 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนนิการ 

1. คําอธบิายรายวิชา  

หลักเกณฑ ทฤษฎีและแนวการวิจารณวรรณคดีประเภทตาง ๆ วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยประเภท
ตาง ๆ ในแตละยุคสมัย 
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝกงาน การศึกษาดวยตนเอง 

บรรยาย  ๔๘ ช่ัวโมงตอ
ภาคการศึกษา   

สอนเสริมตามความ
ตองการของนักศึกษา
เฉพาะราย   

ไมมีการฝกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การศึกษาดวยตนเอง ๕ 
ช่ัวโมงตอสัปดาห   

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบคุคล 

- อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเว็บไซดคณะครุศาสตร 
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ ๑ ช่ัวโมงตอสัปดาห  (เฉพาะ       
รายที่ตองการ) 

 
หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรยีนรูของนสิิต 

๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต 
ดานบุคลิกภาพ  - มีการสอดแทรกเรื่องการสํารวมในสมณภาวะ การครองจีวรหรือการแตงกาย การเขา

สังคมและศาสนพิธี เทคนิคการเจรจาสื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธที่ดี และการวางตัวในการ
ทํางานในบางรายวิชาที่เกี่ยวของและในกิจกรรมปจฉิมนิเทศ กอนที่นิสิตจะสําเร็จการศึกษา 

ดานภาวะผูนํา และความ
รับผิดชอบตลอดจนวินัย
ในตนเอง 

- กําหนดใหมีรายวิชาซึ่งนิสิตตองทํางานเปนกลุม และมีการกําหนดหัวหนากลุมในการทํา
รายงานตลอดจน กําหนดใหทุกคนมีสวนรวมในการนําเสนอรายงานเพ่ือเปนการฝกใหนิสิต
ไดสรางภาวะผูนําและการเปนสมาชิกกลุมที่ดี 



๓ 
 

- มีกิจกรรมนิสติที่มอบหมายใหนิสิตหมุนเวียนกันเปนหัวหนาในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือฝก
ใหนิสิตมีความรับผิดชอบ 
- มีกติกาที่จะสรางวินัยในตนเอง เชน การเขาเรียนตรงเวลา เขาเรียนอยางสม่ําเสมอ การมี
สวนรวมในช้ันเรียน เสริมสรางความกลาในการแสดงความคิดเห็น 

จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

- มีการใหความรูแกนิสิตในการนําเอาความรูไปใชในการทาํงานที่จะทําใหนิสิตอยูรวมกับ
คนอ่ืนและคนในสังคมได 

 
๒. การพัฒนาการเรียนรูในแตละดาน (จาก มคอ. ๒ หลกัสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ๔ ป 
พ.ศ. ๒๕๖๒) 
๑.คุณธรรม 
จริยธรรม 

๒.ความรู ๓.ทักษะทาง
ปญญา 

๔.ทักษะ
ความสัมพันธ 

๕.ทักษะการ
วิเคราะห 

๖.วิทยาการจัดการ
เรียนรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

                       

 
๑. คุณธรรม  จริยธรรม 
     ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา๑ 
           (๑) รกั ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครูมีจิตวิญญาณและอุดมการณความเปนครูและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู 
           (๒) มจีิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผดิชอบและซื่อสัตยตองานที่ไดรับมอบหมายทั้ง
ดานวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแกศิษยครอบครัว สังคม
และประเทศชาติและเสริมสรางการพัฒนาที่ย่ังยืน 
           (๓) มคีานิยมและคณุลักษณะเปนประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิและใหเกยีรติคนอ่ืน มีความสามัคคีและ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดใชเหตุผลและปญญาในการดําเนินชีวิตและการตัดสินใจ 
           (๔) มคีวามกลาหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและคิด แกปญหาทาง
คุณธรรมจริยธรรมดวยความถูกตองเหมาะสมกับสังคม การทํางานและสภาพแวดลอม โดยอาศัย หลักการ เหตุผลและ
ใชดุลยพินิจทางคานิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรูสกึของผูอ่ืนและประโยชนของสังคม สวนรวม มจีิตสํานึกในการ
ธํารงความโปรงใสของสังคมและประเทศชาติตอตานการทุจริตคอรัปช่ันและความ ไมถูกตอง ไมใชขอมูลบิดเบือน หรือ
การลอกเลียนผลงาน 
     ๑.๒ วิธีการสอน๑ 
            ๑) ใชการสอนแบบบรรยายดวยการสื่อสารสองทาง เปดโอกาสใหนิสิตมีการต้ังคําถามหรือตอบคําถาม หรือ
แสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวของกับคุณธรรม จริยธรรม ในช้ันเรียนลักษณะการสอดแทรกในเน้ือหา  
            ๒).ยกตัวอยางกรณีศึกษาตัวอยางที่ขาดความรับผิดชอบตอหนาที่และการประพฤติที่ผิดจรรยาบรรณในวิชาชีพ  
ตัวละครที่ปรากฏในเน้ือหา 
            ๓) . อาจารยปฏิบัติตนเปนตัวอยาง ใหความสําคญัตอจรรยาบรรณวิชาชีพ การมีวินัยเรื่องเวลาการเปดโอกาสให
นิสิตแสดงความคิดเห็นและรบัฟงความคิดเห็นของนิสิต การเคารพและใหเกียรติแกอาจารยผูบรรยาย ตลอดจนระหวาง
ผูเรียนดวยกัน 
 



๔ 
 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล๑ 
  ๑).  ประเมินผลจากพฤติกรรมที่แสดงออกในช้ันเรียนและในโอกาสที่ภาควิชาหรือคณะจัดกิจกรรมตาง  ๆ ที่
เกี่ยวของทางดานคุณธรรมและจริยธรรม การมีสัมมาคารวะตอคณาอาจารย 
           ๒.) การตรวจสอบการมีวินัยตอการเรียน การตรงตอเวลาในการเขาช้ันเรียนและการสงงานมอบหมาย 
           ๓)ประเมินการรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน โดยนิสิตอ่ืน ๆ ในรายวิชา 
           ๔.) นิสิตประเมินตนเอง 
 
๒  .ความรู  
     ๒.๑ ความรูที่ตองไดรับ๑ 
          (๑.)  มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เน้ือหาสาระดานวิชาชีพของครู อาทิ คานิยมของครู คุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเปนครูจิตวิทยาสําหรับครู จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู
เพ่ือจัดการเรียนรูและชวยเหลือ แกปญหาสงเสริมและพัฒนาผูเรียนหลักสูตรและ วิทยาการการจัดการเรียนรู นวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรูการวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรูการวิจัยและ
การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียนและภาษาเพ่ือการ สื่อสารสําหรับครูทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะ
เทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการทํางานวิจัยและวัด ประเมิน ทักษะการรวมมือสรางสรรค และทักษะศตวรรษที่ ๒๑ มี
ความรู ความเขาใจในการบูรณาการความรู กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการขามศาสตรอาทิการบูรณาการการสอน 
.(TPCK) การสอนแบบ STEM ชุมชนแหงการเรียนรู(PLC) และมีความรูในการประยุกตใช  
          (๒)มีความรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เน้ือหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะหความรู และ เน้ือหาวิชาที่สอนอยาง
ลึกซึ้งสามารถติดตามความกาวหนาดานวิทยาการและนําไปประยุกตใชในการพัฒนา ผูเรียนโดยมีผลลัพธการเรียนรูและ
เน้ือหาสาระดานมาตรฐานผลการเรียนรูดานความรูของแตละสาขาวิชาตาม เอกสารแนบทาย  
          (๓)มีความรูเขาใจชีวิต เขาใจชุมชน เขาใจโลกและการอยูรวมกันบนพ้ืนฐานความแตกตาง ทางวัฒธรรม 
สามารถเผชิญและเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนําแนวคิดปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผูเรียน  
          (๔)มีความรูและความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตามมาตรฐาน 
     ๒.๒ วิธีการสอน๑ 
         ๑)การบรรยายอภิปราย การทํางานกลุม การนําเสนอรายงาน การวิเคราะหรอยกรองประเภทตาง ๆ และ
มอบหมายใหคนควา แบบโครงงาน  ตลอดจนการเรียนการสอนแบบ Problem base learning และ การเรียนรูแบบ
บูรณาการ โดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง (Student Center)   
           ๒) มีการศึกษานอกสถานที่ โดยศึกษาและเขียนบรรยายถึงสถานที่น้ัน ๆ โดยใชภาษาที่ถูกตองและเหมาะสม 
     ๒.๓ วิธีการประเมินผล๑ 
   ๑)การสอบยอย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค 
            ๒) ตรวจผลงานเปนรายบุคคล 
 
๓  .ทักษะทางปญญา  
     ๓.๑ ทักษะทางปญญาทีต่องพัฒนา๑ 
           (๑) คิด คนหา  วิเคราะหขอเท็จจริง และประเมิน ขอมูล สื่อ สารสนเทศจากแหลงขอมูลที่ หลากหลายอยาง
รูเทาทัน เปนพลเมืองต่ืนรูมีสํานึกสากล สามารถเผชิญและกาวทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลก ยุคดิจิทัล เทคโนโลยีขาม



๕ 
 
แพลทฟอรม   (Platform) และโลกอนาคต นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานและ วินิจฉัยแกปญหาและพัฒนางานได
อยางสรางสรรคโดยคํานึงถึงความรูหลักการทางทฤษฎีประสบการณ ภาคปฏิบัติคานิยม แนวคิด นโยบายและ
ยุทธศาสตรชาติบรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น  
           (๒)เปนผูนําทางปญญา สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอยางสรางสรรค มีภาวะผูนําทางวิชาการ และวิชาชีพ มี
ความเขมแข็งและกลาหาญทางจริยธรรมสามารถช้ีนําและถายทอดความรูแกผูเรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอยาง
สรางสรรค 
          (๓)  สรางและประยุกตใชความรูจากการทําวิจัยและสรางหรือรวมสรางนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการ เรียนรูของ
ผูเรียนและพัฒนาผูเรียนใหเปนผูสรางหรือรวมสรางนวัตกรรม รวมทั้งการถายทอดความรูแกชุมชน และสังคม  
          (๔) ตระหนักรู เห็นคุณคาและความสําคัญของศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืนและนํามาประยุกตใชใน
การพัฒนาตน พัฒนาผูเรียนพัฒนางานและพัฒนาชุมชน 
     ๓.๒ วิธีการสอน๑ 
           ๑)ใหความรูโดยการบรรยายและเปดโอกาสใหนิสิตรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
           ๒) นําบทความเกี่ยวกับรอยกรองไทยผานการคดัสรรแลวมาใหนิสิตวิเคราะห 
           ๓) ใหนิสิตคนควาแนวคิด ที่ใชในบทรอยกรองไทย  
           ๔) มอบหมายใหนิสติเขียนบทรอยกรองไทย 
     ๓.๒ วิธีการประเมินผล๑ 
         ๑) สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเนนขอสอบที่มีการวิเคราะหสถานการณ หรือวิเคราะหแนวคิด 
           ๒) . ประเมินจากการตอบปญหาและการแสดงความคิดเห็นในช้ันเรียน ทั้งรายบุคคลและกลุม 
           ๓)ประเมินผลงานการเขียนบทรอยกรองของนิสิต 
           ๔) ประเมินจากพฤติกรรมการเรียนในช้ันเรียน 
 
๔  .ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบคุคลและความรบัผิดชอบที่ตองพัฒนา 
   (๑) เขาใจและใสใจอารมณความรูสึกของผูอ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณและทางสังคม  
           (๒) ทํางานรวมกับผูอ่ืน ทํางานเปนทีม เปนผูนําและผูตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผูเรียน ผูรวมงาน ผูปกครอง
และคนในชุมชน มีความรับผิดชอบตอสวนรวมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม  
           (๓) มีความรับผิดชอบตอหนาที่ ตอตนเอง ตอผูเรียน ตอผูรวมงาน และตอสวนรวม สามารถ ชวยเหลือและ
แกปญหาตนเอง กลุมและระหวางกลุมไดอยางสรางสรรค 
     ๔.๒ วิธีการสอน๑ 
            ๑) จดักิจกรรมกลุมในการวิเคราะหงานเขียนตางๆ 
            ๒) มอบหมายงานรายกลุม และรายบุคคล เชน การศึกษาคนควาลักษณะการเขียนตางๆ ในรูปแบบโครงงาน   
            ๓.) การนําเสนอรายงาน 
     ๔.๓ วิธีการประเมินผล๑ 
            ๑) ประเมินการมีสวนรวมในช้ันเรียน 
            ๒) ประเมินความรับผิดชอบจากรายงานกลุมของนิสิต 
            ๓) ใหนิสิตประเมินสมาชิกกลุม ทัง้ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและดานความรับผิดชอบ 
            ๔) รายงานการศึกษาดวยตนเอง 



๖ 
 
๕ .ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา 
  (๑)มีทักษะการวิเคราะหขอมูลสถิติ การสังเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือเขาใจ องคความรู 
หรือประเด็นปญหาทางการศึกษาไดอยางรวดเร็วและถูกตอง  
            (๒) สื่อสารกับผูเรียน พอแมผูปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผูเก่ียวของกลุมตาง ๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใชการสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการนําเสนอดวยรูปแบบตาง ๆ โดยใชเทคโนโลยี
การสื่อสารหรือนวัตกรรมตาง ๆ ที่เหมาะสม  
            (๓) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลหรือความรูจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
สามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่จําเปนสําหรับการเรียนรูการจัดการเรียนรูการทํางาน การประชุม การจัดการและสืบคน
ขอมูลและสารสนเทศรับและสงขอมูลและสารสนเทศโดยใชดุลยพินิจที่ดีในการ ตรวจสอบความนาเช่ือถือของขอมูลและ
สารสนเทศอีกทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธ์ิและการลอกเลียนผลงาน 
     ๕.๒ วิธีการสอน๑ 
 ๑) นําเสนอโดยใชรูปบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเชนการใช PowerPoint ที่นาสนใจ ชัดเจน งายตอการ
ติดตามทําความเขาใจ ประกอบการสอนในช้ันเรียน 
           ๒) การสอนโดยการนําเสนอขอมูลจากการคนควาทางอินเทอรเน็ต เพ่ือเปนตัวอยางกระตุนใหนิสิตเห็น
ประโยชนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอและสืบคนขอมูล 
           ๓) การแนะนําเทคนิคการสืบคนขอมูลและแหลงขอมูลและการอางอิง จากแหลงที่มาขอมูลทีน่าเช่ือถือ 
           ๔) การมอบหมายงานศึกษาคนควาดวยรูปแบบโครงงานที่ตองมีการสืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ  
จาก website สื่อการสอน e-learning และทํารายงานโดยเนนการอางอิง จากแหลงทีม่าขอมูลที่นาเช่ือถือ มีการนํา
ตัวเลข สถิติ ประกอบ 
           ๕)  การนําเสนอทั้งในรูปเอกสารและดวยวาจาประกอบสื่อเทคโนโลยี  
     ๕.๓ วิธีการประเมินผล๑ 
            ๑)  ประเมินทักษะการใชภาษาเขียนจากเอกสารรายงานโครงงาน  
            ๒)  ประเมินทักษะการใชสื่อและการใชภาษาพูดจากการนําเสนอผลการศึกษาคนควาหนาช้ันเรียน  
            ๓)  ประเมินรายงานการสืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ  
๖. ดานวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 
           (๑) มีความรู ความเขาใจในแนวคิดปรัชญาการศึกษา สามารถตัดสินใจเลือกใชปรัชญาตามความ เช่ือในการ
สรางหลักสูตรรายวิชา การออกแบบเน้ือหาสาระกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการ สื่อสาร การวัดและ
ประเมินผูเรียน การบริหารจัดการช้ันเรียน การจัดการเรียนโดยใชแหลงการเรียนรูในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหลง
การเรียนรูแบบเปดไดอยางเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ตางกันของผูเรียนและพ้ืนที่  
           (๒)มีความสามารถในการนําความรูทางจิตวิทยาไปใชในการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล ออกแบบกิจกรรม 
การจัดเน้ือหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการชวยเหลือ แกไขและสงเสริมพัฒนา ผูเรียนที่ตอบสนองความ
ตองการ ความสนใจความถนัด และศักยภาพของผูเรียนที่มีความแตกตางระหวาง บุคคล ทั้งผูเรียนปกติและผูเรียนที่มี
ความตองการจําเปนพิเศษหรือผูเรียนที่มีขอจํากัดทางกาย 
           (๓)จัดกิจกรรมและออกแบการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณเรียนรูผาน การลงมือปฏิบัติและการ
ทํางานในสถานการณจริง สงเสริมการพัฒนาการคิด การทํางาน การจัดการ การเผชิญ สถานการณ  ฝกการปฏิบัติใหทํา
ได คิดเปน  ทําเปน โดยบูรณาการการทํางานกับการเรียนรูและคุณธรรม จริยธรรม สามารถประยุกตความรูมาใชเพ่ือ



๗ 
 
ปองกัน แกไขปญหา และพัฒนา ดวยความความซี่อสัตยสุจริต มี วินัยและรับผิดชอบตอผูเรียนโดยยึดผูเรียนสําคัญที่สุด  
           (๔) สรางบรรยากาศ และจัดสภาพแวดลอม สื่อการเรียน แหลงวิทยาการ เทคโนโลยีวัฒนธรรม และภูมิปญญา
ทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรูมีความสามารถในการประสานงานและสรางความรวมมือกับบิดามารดา 
ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพ่ืออํานวยความสะดวกและรวมมือกันพัฒนา ผูเรียนใหมีความรอบรูมีปญญารู
คิดและเกิดการใฝรูอยางตอเน่ืองใหเต็มตามศักยภาพ  
           (๕)มีทักษะในศตวรรษที่๒๑  เชน ทักษะการเรียนรูทักษะการรูเรื่องทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทํางาน
แบบรวมมือ ทักษะการใชภาษาเพ่ือการสื่อสารทักษะเทคโนโลยีและการดําเนินชีวิตตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสามารถนําทักษะเหลาน้ีมาใชในการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนและการพัฒนาตนเอง 
 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

สัปดาหที ่ หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  สื่อที่
ใช (ถามี) ผูสอน 

๑ – ๒ แนะนํารายวิชา 
บทที่ ๑ ความรูทั่วไปเก่ียวกับ
วรรณกรรมและการวิจารณ
วรรณกรรม 
-ความหมายของวรรณคดีและ
วรรณกรรม 
-ความหมายและความสําคัญ
ของการวิจารณวรรณกรรม 
-ลักษณะเฉพาะของการวิจารณ
วรรณกรรม 
-การวิจารณวรรณกรรมแบบ
ตาง ๆ -ผลกระทบของการ
วิจารณวรรณกรรม  
-ลักษณะของนักวิจารณที่ดี 
-ประโยชนของการวิจารณ
วรรณกรรม 
-สรุป 
-คําถามทายบท 
    บทที่ ๒ ประวัติการวิจารณ
วรรณกรรมตะวันตก 
-การวิจารณวรรณกรรมสมัย
กรีกโบราณ 
-การวิจารณวรรณกรรมสมัย
กลาง 

๖ - การบรรยายพรอมสื่อการสอน  
-  บรรยายและมอบหมายให

นักศึกษาอานตําราและทํา
แบบฝกหัดทายบทเรียน 

- ทําขอสอบกอนการเรียนวิชาน้ี 

ผศ.ดร.พชรกฤต ศรีบุญ
เรือง/อาจารยจิรวัฒน  
สิทธิธรรม 



๘ 
 

สัปดาหที ่ หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  สื่อที่
ใช (ถามี) ผูสอน 

-การวิจารณวรรณกรรมสมัย
ฟนฟูศิลปะวิทยาและแนว
คลาสสิกใหม 
-การวิจารณวรรณกรรมสมัยโร
แมนติก 
-การวิจารณวรรณกรรมใน
ศตวรรษที่ ๑๙  
-สรุป 
-คําถามทายบท 

๓  – ๔ บทที่ ๓  ความรูพื้นฐานทาง
วรรณคดี 

 - การแบงประเภทวรรณคดี  
 - สมัยของวรรณคดี 
 - ความเคลื่อนไหวดานปรัชญา       
และแนวนิยมในการแตง 
 - ธรรมเนียมนิยมในการแตง 
ทฤษฎีวรรณคดีตะวันตก 
 -  เกณฑในการวิจารณสืบเน่ือง
จากทฤษฎีวรรณคดีตะวันตก 
- ขอมูลประกอบการวิจารณ
วรรณคดี 
 - วรรณคดีและผูแตง 
 - วรรณคดีและศาสนา 
 - วรรณคดีและสังคม 
 - วรรณคดีและจิตวิทยา 

๖ - บรรยาย   
- ยกตัวอยางประกอบ  
- อภิปรายกลุมจากกรณีศึกษา 
-ใชสื่อ Power point ประกอบการ

บรรยาย 
-ผูเรียนนําเสนอ 
-อภิปรายหัวขอที่ผูเรียนนําเสนอ 
Lecture/Present/Conference  

ผศ.ดร.พชรกฤต ศรีบุญ
เรือง/อาจารยจิรวัฒน  
สิทธิธรรม 

๕ - ๘ บทที่ ๔ ทฤษฎีวรรณคดีและ
วรรณคดีวิจารณ 
 - ทฤษฎีโครงสรางนิยม 
 - ทฤษฎีหลังโครงสรางนิยม
และการรื้อสราง 
 - ทฤษฎีหลังสมัยใหมนิยม 
 - ทฤษฎีหลังอาณานิคม 
 - ทฤษฎีสตรีนิยม 
 - ทฤษฎีการวิจารณเชิงนิเวศ 
 - ทฤษฎีสตรีนิยมเชิงนิเวศ 

๑๒ - บรรยาย   
- ยกตัวอยางประกอบ  
- อภิปรายกลุมจากกรณีศึกษา 
-ใชสื่อ Power point ประกอบการ

บรรยาย 
-ผูเรียนนําเสนอ 
-อภิปรายหัวขอที่ผูเรียนนําเสนอ 
Lecture/Present/Conference  

ผศ.ดร.พชรกฤต ศรีบุญ
เรือง/อาจารยจิรวัฒน  
สิทธิธรรม 



๙ 
 

สัปดาหที ่ หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  สื่อที่
ใช (ถามี) ผูสอน 

๙ สอบเก็บคะแนน 
 

๓ - ทดสอบ 
- ขอสอบ 

ผศ.ดร.พชรกฤต ศรีบุญ
เรือง/อาจารยจิรวัฒน  
สิทธิธรรม 

๑๐ - ๑๓ บทที่ ๕ การวิเคราะห
วรรณคดี และการประเมิน
คุณคาวรรณคดี 
   -โครงเรื่องเหตการณในเรือ่ง
และการประเมินคุณคา 
   -สารัตถะของเรื่องและการ
ประเมินคุณคา 
   -ฉาก : เวลาและสถานที ่
และการประเมินคุณคา 
   -ตัวละคร และการประเมิน
คุณคา 
   -บทสนทนา และการ
ประเมินคุณคา 
   -กลวิธีในการแตงและการ
ประเมินคุณคา 
   -ทวงทํานองแตง และการ
ประเมินคุณคา 
   -ปรัชญาและแนวนิยมในการ
แตง และการประเมินคุณคา 
 

๑๒ - การบรรยายพรอมสื่อการสอน  
-ใช Power point นําเสนอ  
-รวมอภิปราย สังเคราะหรูปแบบ

วิธีสรางสื่อ นวัตกรรม  
-สรุปเปนความรูที่คงทน 

- คลิปรายการ  
โลกนักอาน บานนักเขียน  ตอนเจา

หงิญ 
- คลิปรายการ  

พ้ืนที่ชีวิต ตอน วรรณกรรมกบัชีวิต 
- อภิปรายกลุมจากกรณีศึกษา 
-ใชสื่อ Power point ประกอบการ
บรรยาย 
-ผูเรียนนําเสนอ 
-อภิปรายหัวขอที่ผูเรียนนําเสนอ 
Lecture/Present/Conference 

ผศ.ดร.พชรกฤต ศรีบุญ
เรือง/อาจารยจิรวัฒน  
สิทธิธรรม 

๑๔ - ๑๕ บทที่ ๖ แนวทางในการ
วิจารณวรรณคดี 
-การวิจารณเรื่องสั้น  
-การวิจารณกวีนิพนธ  
 

๖ - การบรรยายพรอมสื่อการสอน  
- ตัวอยางกวีนิพนธ และเรื่องสั้น  

ผศ.ดร.พชรกฤต ศรีบุญ
เรือง/อาจารยจิรวัฒน  
สิทธิธรรม 

๑๖ สรุปกระบวนวิชา 
 
สอบปลายภาค 

๓ - ทบทวนเน้ือหา 
- ซักถามขอสงสัย  

- ทดสอบ/ขอสอบ 

ผศ.ดร.พชรกฤต ศรีบุญ
เรือง/อาจารยจิรวัฒน  
สิทธิธรรม 

 
 
 
 



๑๐ 
 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

 

ที่  
ผลการ
เรียนรู*  

วิธีการประเมิน  สัปดาหที่ประเมิน  
สัดสวนของการ

ประเมินผล 

๑ 

๑.๑, ๑.๖, 
๑.๗, ๒.๑, 
๒.๔-๒.๖, 

๓.๒ 

ทดสอบยอยครัง้ที่ ๑ 
ทดสอบยอยครัง้ที่ ๒ 
สอบปลายภาค 
 

๙ 
๑๕ 
๑๖ 

 

๑๐ % 
๑๐ % 
๔๐ % 

 

๒ 

๑.๑, ๑.๖, 
๑.๗, ๒.๑, 
๒.๔-๒.๖, 
๓.๒, ๔.๑-
๔.๖,๕.๓-

๕.๔ 

วิเคราะหกรณศีกึษา คนควา การนําเสนอ
รายงาน 
การทํางานกลุมและผลงาน 
การอานและสรปุบทความ 
การสงงานตามที่มอบหมาย  

ตลอดภาค
การศึกษา 

๓๐ % 

๓ 
๑.๑-๑.๗, 

๓.๑ 

การเขาช้ันเรียน 
การมสีวนรวม อภิปราย เสนอความคดิเห็นในช้ัน
เรียน 

ตลอดภาคการศกึษา ๑๐ % 

 
หมวดที่ ๖ ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน 

๑. เอกสารและตําราหลัก 

กุหลาบ มัลลิกะมาส. )๒๕๔๓ .(วรรณคดีวิจารณ. พิมพครัง้ที่ ๑๐. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมหาวิทยาลยัรามคําแหง. 
ธเนศ เวศรภาดา) .๒๕๔๙). หอมโลกวรรณศลิป. พิมพครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ : ปาเจรา. 
ธัญญา สังขพันธานนท) .๒๕๕๙). แวนวรรณคดี ทฤษฎีรวมสมัย. พิมพครั้งที่ ๑  .ปทมุธานี : สํานักพิมพนาคร. 
พระยามานวราชเสวี )ปลอด วิเชียร ณ สงขลา(และคณะ) . ๒๕๑๔). วรรณไวทยากร ชมุนุมบทความทางวิชาการ :  
           วรรณคดี. โครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  .กรุงเทพฯ : โรงพิมพไทยวัฒนาพานิช. 
รื่นฤทัย สัจจพันธุ) .๒๕๖๓). โอกาสใหมในวรรณคดีศึกษา. พิมพครั้งที ่๑. กรุงเทพฯ : แสงดาว. 
สิทธา พินิจภูวดล และนิตยา กาญจนะวรรณ) .๒๕๒๐). ความรูทั่วไปทางวรรณกรรมไทย. กรุงเทพฯ : ดวงกมล. 
สุนันทา วรรณสินธ เบล) .๒๕๖๑). ทฤษฎีวรรณคดี: ความรูฉบับพกพา. พิมพครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ : บุคสเคป. 
อรทัย เพียยุระ) .๒๕๔๑). วรรณกรรมวิจารณ. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาวรรณกรรมวิจารณ . 
            คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  .มหาวิทยาลัยขอนแกน.  
อินทรายุธ )อัศนี พลจันทร) .( ๒๕๕๙). ขอคิดจากวรรณคดี. พิมพครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพอาน. 
๒. เอกสารและขอมูลแนะนาํ 

กาญจนา  แกวเทพ.  การวิเคราะหสื่อแนวคิดและเทคนคิ. พิมพครั้งที ่๒. กรุงเทพฯ : คณะนิเทศศาสตร  
             จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒.    
_______. แนวพินิจใหมในสือ่สารศึกษา. กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ, ๒๕๕๓.   
กุหลาบ มัลลิกะมาส. วรรณคดีวิจารณ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคาํแหง, ๒๕๒๐.             
กอบกาญจน  ภิญโญมารค.  ธรรมชาติในกวีนิพนธไทยรวมสมัย. มหาสารคาม : อินทนิล, ๒๕๕๔.  
จันทนี เจรญิศรี. โพสตโมเดิรนกับสงัคมวิทยา. กรุงเทพฯ : วิภาษา, ๒๕๔๔.  



๑๑ 
 
เจือ สตะเวทิน. วรรณคดีวิจารณ. กรุงเทพฯ : สุทธิสารการพิมพ, ๒๕๑๐.  
ชุติมา ประกาศวุฒิสาร. กอรางสรางเรื่อง เรื่องเลาอัตลักษณและชมุชน ในวรรณกรรมสตรีชายขอบ. กรุงเทพฯ :  
            โครงการจัดพิมพคบไฟ. ๒๕๕๔.  
ชูศักด์ิ ภัทรกุลวณิชย. อานไมเอาเรื่อง. กรงุเทพฯ : โครงการจัดพิมพคบไฟ, ๒๕๔๘.  
ดวงมน จิตรจํานงคและคณะ. การวิจารณบนเสนทางวรรณคดีศึกษา. มหาสารคาม : อินทนิล, ๒๕๕๕. 
ตรีศิลป บุญขจร. “ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณแนวโพสตโคโลเนียล: ความเปนมา ลักษณะเดน และแนวโนม.”  
            เอกสารประกอบการสัมมนาระดับชาติเรื่องวรรณกรรมโพสตโคโลเนียลนานาชาติ. กรุงเทพฯ:  
            ศูนยวรรณคดีศึกษา คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และโครงการเอเชีย – ยุโรปศึกษา  
            สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), ๒๕๔๖.        
ธัญญา สังขพันธานนท. วรรณกรรมวิจารณ. มหาสารคาม : ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก   
            คณะ มนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๓๘.    
_______. วรรณคดีสีเขียว กระบวนทศันและวาทกรรมธรรมชาติในวรรณคดีไทย. ปทุมธานี : นาคร, ๒๕๕๖.  
นัทธนัย ประสานนาม. โดยนัยนี้อีกนัยหนึ่ง. มหาสารคาม: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๕๑.                                   
_______. นิยายแหงนิยาม: เรื่องเลาสมัยใหมในปริทัศนการเมืองวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ: โครงการสรางสรรค และ 
            พัฒนาเอกสารวิชาการทางวรรณคดี ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.  
             ๒๕๕๖.  
นพพร  ประชากลุ. ยอกอักษรยอนความคิด เลม ๑ วาดวยวรรณกรรม. กรุงเทพฯ : อาน, ๒๕๕๒.             
_______. ยอกอักษรยอนความคิด เลม ๒ วาดวยสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร. กรุงเทพฯ : อาน, ๒๕๕๒.  
 

 

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนนิการของรายวิชา 

๑. กลยุทธการประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนักศกึษา 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ีไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและความเห็นจากผูเรียนไดดังน้ี 
      ๑.๑ การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 
      ๑.๒ การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน 
      ๑.๓ การประเมินผูสอนทุกดาน และประเมนิผลงานนิสิต 
      ๑ .๔  ขอเสนอแนะผานเว็บบอรด ที่อาจารยผูสอนไดจัดทําเปนชองทางการสื่อสารกับผูเรียนโดยใหทุกคน
ประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอกหองเรียนโดยผานชอง e-mail  
๒  .กลยุทธการประเมินการสอน  
 ในการเก็บขอมูลเพ่ือประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังน้ี 
       ๒.๑ การสังเกตการณสอนของผูการสอนรวม 
       ๒.๒ ผลการสอบ 
       ๒.๓ การทวนสอบผลประเมนิการเรียนรู 
           การประเมินการสอน โดยคณะกรรมการประเมินการสอนที่แตงต้ังโดยคณะ หรือภาควิชา จากการสังเกต
ขณะสอน และการสัมภาษณตัวแทนผูเรียน 
๓  .การปรบัปรุงการสอน  
      หลังจากทราบผลการประเมินการสอนในขอ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม



๑๒ 
 
สมอง และหาขอมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการสอน ดังน้ี 
      ๓.๑ สัมมนาการจัดการเรียนการสอน โดยกิจกรรมการจัดการความรู)Knowledge Management( 
      ๓.๒ การวิจัยในและนอกช้ันเรียน 
      ๓ .๓ ภาควิชา  /สาขาวิชากําหนดใหอาจารยผูสอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธและวิธีการสอนจากผลการ
ประเมินประสิทธิผลของรายวิชา แลวจัดทํารายงานรายวิชาตามรายละเอียดที่ สกอ.กําหนดทุกภาคการศึกษา 
      ๓.๕ ภาควิชา /สาขาวิชากําหนดใหอาจารยผูสอนเขารับการฝกอบรมกลยุทธการสอน /การวิจัยในช้ันเรียน และ
มอบหมายใหอาจารยผูสอนรายวิชาที่มีปญหา ทําวิจัยในช้ันเรียนอยางนอยภาคการศึกษาละ ๑ รายวิชา 
      ๓ .๖ มีการประชุมอาจารยทั้งภาควิชา  /สาขาวิชาเพ่ือหารือปญหาการเรียนรูขอผูเรียนและรวมกันหาแนว
ทางแกไข 
๔ .การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
      ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวขอตามที่คาดหวังจากการเรียนรูใน
วิชาไดจาก การสอบถามผูเรียนหรือการสุมตรวจผลงาน  รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบยอย และหลังการออกผล
การเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวิชา  ไดดังน้ี 
       ๔ .๑ การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของผูเรียนโดยอาจารยอ่ืน หรือผูทรงคุณวุฒิ ที่ไมใช
อาจารยประจําหลักสูตร 
       ๔ .๒ มีการต้ังคณะกรรมการในภาควิชา  /สาขาวิชาเพ่ือตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของผู  เรียน โดย
ตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม 
       ๔ .๓ ภาควิชา  /สาขาวิชามีคณะกรรมการประเมินการสอนทําหนาที่ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนในรายวิชา
โดยการสุมประเมินขอสอบและความเหมาะสมของการใหคะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนนของรายวิชารอยละ 
๖๐ของรายวิชาทั้งหมดในความรับผิดชอบของภาควิชา ภายในรอบเวลาหลักสูตร 
๕  .การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  
       จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชาแลว ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอน
และรายละเอียดวิชา เพ่ือใหเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังน้ี 
       ๕.๑ ปรับปรุงรายวิชาทุก ๑ ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามขอ ๔ 
       ๕ .๒ สลับหรือเปลี่ยนอาจารยผูสอน เพ่ือใหผูเรียนมีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูกับปญหาที่มาจาก
งานวิจัยของอาจารย  
        ภาควิชา  /สาขาวิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา  โดนพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดย
ผูเรียน ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของภาควิชา  /สาขาวิชา  การรายงานรายวิชาโดยอาจารย
ผูสอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารยผูสอนรับผิดชอบในการทบทวนเน้ือหาที่สอนและกลยุทธการ
สอนที่ใช และนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา เสนอตอหัวหนา
ภาควิชา เพ่ือนําเขาที่ประชุมอาจารยประจําหลักสูตรพิจารณาใหความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสําหรับ
ใชในปการศึกษาถัดไป 

 
 
 
ช่ืออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา:  อาจารยจิรวัฒน  สิทธธิรรม/ผศ.พชรกฤต  ศรีบุญเรือง 
  



๑๓ 
 

ลงช่ือ............................................................. 
              (๑พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 
 

ประธานหลักสูตร สาขาวิชาการสอนภาษาไทย พระรชต กตปฺุโญ 
  

ลงช่ือ.............................................................  
              (๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 
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