
 
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 

รายวิชา ๒๐๔ ๓๑๑ วรรณกรรมเปรียบเทียบ  
(Comparative Literature) 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/วิทยาลัยสงฆ์/คณะ/ภาควิชา ขอนแก่น / คณะครุศาสตร์ / การสอนภาษาไทย 

 
หมวดที่  ๑  ข้อมูลโดยทั่วไป 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา 
 รายวิชา ๒๐๔ ๓๑๑ วรรณกรรมเปรียบเทียบ  
          (Comparative Literature) 
๒. จ านวนหน่วยกิต 
 ๓ หน่วยกิต  ๓(๓-๐-๖) 
๓. หลักสูตรและประเภทวิชา 
 ๓.๑ หลักสูตร 
  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
 ๓.๒ ประเภทวิชา 
  วิชาเฉพาะสาขา  วิชาเอก  วิชาบังคับ 
๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 ๔.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา   
  พระมหาอธิวัฒน์ ภทฺรกวี  
 ๔.๒ อาจารย์ผู้สอน 
  พระมหาอธิวัฒน์ ภทฺรกวี 
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
 ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๕  ชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) 
     - ไม่มี - 
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) 
          - ไม่มี - 



๘. ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
    - ไม่มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายวิชานี้  
๙. สถานที่เรียน 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๑๐. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของวิชาครั้งล่าสุด 
 วันที่ ๒๐ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
หมวดที่ ๒  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
          ๑.๑ เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจหลักการ แนวคิด ทฤษฎี แนวทางการเปรียบเทียบวรรณกรรม
ด้านสารัตถะสัมพันธ์ของตัวบทและบริบท 
          ๑.๒ เพื่อให้นิสิตได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีไทย ต่างถิ่นหรือต่างสมัย และวรรณคดี
ไทยกับวรรณคดีสากล 
          ๑.๓ เพื่อให้นิสิตได้ศึกษาเปรียบเทียบความเหมือนและความต่างในด้านต่าง ๆ ตามแนวคิดประยุกต์ 
ข้ามชาติ ข้ามศาสตร์ ข้ามศิลป์ ของวรรณคดีไทยและวรรณคดีสากล 
          ๑.๔ เพื่อให้นิสิตตระหนักและเห็นคุณค่าในวรรณคดีและวรรณกรรม น ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิต 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
          ๒.๑ เพื่อปรับกระบวนการรายวิชาให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ปี พ.ศ.๒๕๕๘ และระเบียบข้อบังคับของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
          ๒.๒ เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และวิชาเอกหรือ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะหลักสูตรที่มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักภาษาและทักษะในการใช้ภาษาไทยซึ่ง
เป็นภาษาราชการของประเทศ 
          ๒.๓ เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับเกี่ยวกับวิชาวรรณกรรมเปรียบเทียบ เพื่อน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาไทย 
          ๒.๔ เพื่อปรับปรุงรายวิชาให้สอดคล้องกับหลักสูตรสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา 

 
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

๑.  ค าอธิบายรายวิชา 
 หลักการ แนวคิด ทฤษฎี แนวทางการเปรียบเทียบวรรณกรรมด้านสารัตถะสัมพันธ์ของตัวบทและ
บริบทตามแนวคิดประยุกต์ ข้ามชาติ ข้ามศาสตร์ ข้ามศิลป์ ของวรรณคดีไทยและวรรณคดีสากล  
๒. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 



บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๕ 
ชั่วโมงต่อภาค
การศกึษา   

เฉพาะรายบุคคล   ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การศกึษาดว้ยตนเอง ๖ ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์ (๙๐ ชั่วโมงตอ่ภาค
การศกึษา)  

๓. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
 ๓.๑ อาจารย์ประจ ารายวิชาประกาศเวลาให้ค าปรึกษาผ่านระบบอาจารย์ที ่ปรึกษา , Google 
classroom, Messenger 
     ๓.๒ ติดต่อประสานงาน ที่ห้องประสานงานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
ห้อง ๑๐๔ ชั้น ๑  อาคาร ๑๐๐ ปีสมเด็จพระพุฒาจารย์ 
     ๓.๓ อาจารย์ประจ าวิชา จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ ๒ 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ทุกวันศุกร์ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
สอนภาษาไทย ห้อง ๑๐๔ ชั้น ๑  อาคาร ๑๐๐ ปีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เฉพาะรายที่ต้องการ) 

 
หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 

๔.๑ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
ด้านบุคลิกภาพ  - มีการสอดแทรกเรื่องการสำรวมในสมณภาวะ การครองจีวร หรือ การ

แต่งกาย การเข้าสังคม และศาสนพิธี เทคนิคการพูด การสื่อสาร การมีมนุษย
สัมพันธ์ที ่ดี และการวางตัวในการทำงานในบางรายวิชา และในโครงการ/
กิจกรรม 
 - มีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่พฒันานิสิตด้านบุคลิกภาพ เช่น โครงการ
ปฐมนิเทศ โครงการเตรียมความพร้อม โครงการพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นครู 
และโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครู 

ด้านภาวะผู้นำ และ
ความรับผิดชอบ
ตลอดจนมีวินัยในตนเอง 

  - ในรายวิชามีการกำหนดให้นิสิตทำงานเป็นกลุ่ม มีหัวหน้ากลุ่ม มีรอง
หัวหน้า มีเลขานุการกลุ่ม  
  - ในรายวิชาและในหลักสูตรมีการกำหนดให้นิสิตจัดโครงการ/กิจกรรม
จิตอาสา โครงการ/กิจกรรมพัฒนาชุมชนและโรงเรียน โครงการ/กิจกรรมสัมมนา
วิชาการ โครงการกิจกรรมศึกษาดูงาน และโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครู 

ทักษะดานเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

 - ในรายวิชามีการให้นิสิตใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าข้อมูล 
และนำเสนอรายงาน หาข้อมูลเพื่อศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาทักษะทาง
วิชาชีพ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  



คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
 - ในรายวิชามีการใช้ไลน์(Line) ใช้เฟสบุ๊ค(facebook) ใช้ยูทูป(You 
Tube) และใช้นวัตกรรมการและเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่อื่นๆ ในการเรียน
การสอน และการบรรยาย  
 - มีการจัดโครงการ/กิจกรรมอบรมมทักษะการใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อการศึกษาและการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสอน และโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูสมัยใหม่ 

จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 - มีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และ
ความเป็นครูอยู่เกือบทุกรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอน โดยคณาจารย์
ผู้สอนทุกท่านมีการสอดแทรกอยู่ในการบรรยาย อยู่ในกิจกรรมการสอน  
 - ในการจัดโครงการ/กิจกรรมที ่ทางหลักสูตร/ทางคณะครุศาสตร์ 
ดำเนินการจัดให้ มีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
จากการฟังการบรรยายพิเศษจากประธานเปิดโครงการ/กิจกรรม จากวิทยากร
พิเศษที่ทางหลักสูตร/ทางคณะครุศาสตร์เชิญมา เช่น โครงการปฐมนิเทศนิสิต
ใหม่ โครงการเตรียมความพร้อม โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน โครงการ
จิตอาสาพัฒนาชุมชนและโรงเรียน โครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์
ว ิชาชีพในสถานศึกษา โครงการสัมมนานิส ิตฝึกประสบการณ์ว ิชาชีพใน
สถานศึกษา โครงการปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โครงการ
สัมมนานิสิตปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ฯลฯ และโครงการ/กิจกรรมเสริม
ความเป็นครูต่าง ๆ 

 

๔.๒ การพัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (จาก มคอ. ๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒) 

๑.คุณธรรม 
จริยธรรม 

๒.ความรู ้ ๓.ทักษะทาง
ปัญญา 

๔.ทักษะ
ความสัมพันธ ์

๕.ทักษะการ
วิเคราะห ์

๖.วิธีวทิยาการจัดการ
เรียนรู้ 

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

 
        ๔.๒.๑ คุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรูด้้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้้าน
คุณธรรม จริยธรรม 



(๑) ร ัก ศร ัทธาและภูม ิใจใน
วิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและ
อุดมการณ์ความเป็นคร ูและ
ปฏ ิบ ัต ิตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู 

(๑) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธ ี
(Dialectics) ในประเด็นวิกฤต
ด้านคุณธรรมจริยธรรมของสังคม
และวิชาการ รวมทั้งประเด็น
วิกฤตจรรยาบรรณของวชิาชีพครู  
(๒) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์
เชิงปฏิบัติการ (Interaction 
Action Learning)  
(๓) การเรียนรูจ้ากกรณศีึกษา 
(Case Study)  
(๔) การเรียนรูจ้ากกระบวนการ
กระจ่างคา่นิยม (Value 
Clarification)  
(๕) การเรียนรู้โดยบูรณาการการ
ปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา 
(Work-Integrated Learning : 
WIL)  
(๖) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ 
(Interactive lecture)  
(๗) การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็น
พื้นฐาน (Scenario-based 
learning)  
(๘) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน (Problem-based 
learning)  
(๙) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
ความเป็นครูเป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 

(๑ )  ว ั ดและประ เม ินจากการส ั ง เกต
พฤติกรรมในขณะทำงานตามสภาพจริง 
(Authentic Approach) 
(๒) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์
แบบวิภาษวิธี 
(๓) วัดและประเมินจากกลุ่มเพื่อน 
(๔) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา 
(๗) วัดและประเมินจากผลการเข้าร ่วม
กิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 
 

 
 
 
๔.๒.๒ ความรู ้

ผลการเรียนรูด้้านความรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านความรู ้

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้้าน
ความรู ้

 (๓) มีความรู เขาใจชีวิต เขา้ใจ
ชุมชน เขาใจโลกและการอยู่
ร่ วมก ั นบนพ ื ้ นฐานความ

(๑) การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี
สรรสร้างนิยม (Constructivism) โดยให้

(๑) วัดและประเมินจากการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์องค์ความรู้ 



ผลการเรียนรูด้้านความรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านความรู ้

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้้าน
ความรู ้

แ ต ก ต่ า ง ท า ง ว ั ฒ นธ ร รม 
สามารถเผชิญและเทาทันกับ
การเปลี ่ยนแปลงของสังคม 
และสามารถนําแนวคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประ
ยุกตใชในการดำเนินชีวิตและ
พ ัฒนาตน พ ัฒนางานและ
พัฒนาผู้เรียน 

ผู้เรียนวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์
ความรู้ด้วยตนเอง 

(๒) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-based learning) 

(๓) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความ
เป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

(๒) ว ัดและประเมินจากผลการทบทวน
วรรณกรรมและสรุปสาระสำคัญของความรู้ 
(๓) วัดและประเมินจากผลการเข้ารว่ม
กิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 

 
๔.๒.๓ ทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรูด้้านความรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านความรู ้

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้้าน
ความรู ้

(๑) คิด คนหา วิเคราะหข์อเท็จ
จริง และประเมินข้อมูล สื่อ 
สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลายอย่างรูเทาทันเป็น
พลเมืองต ื ่นรู ม ีส ํานึกสากล 
สามารถเผชิญและก้าวทันกับ
การเปล ี ่ยนแปลงในโลกยุค
ดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลท
ฟอร ม (Platform) และโลก
อนาคต นําไปประยุกตใชใน
การปฏิบัติงานและวินิจฉัยแก
ปญหาและพัฒนางานได้อย่าง
สร้างสรรคโดยคำนึงถึงความรู
ห ล ั ก ก า ร ท า ง ท ฤ ษ ฎี
ประสบการณ์ภาคปฏ ิบ ั ติ
ค่านิยม แนวคิด นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ชาติบรรทัดฐาน
ทางสังคมและผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น 

(๑) การเรียนรู้แบบร่วมมอื 
(Cooperative Learning) 

(๒ )  การ เร ี ยนแบบม ี ส ่ วนร ่ วม
ปฏิบัติการ (Participative Learning through 

Action) 

(๓) การเป ็นผู้นำแบบมีส ่วนร ่วม 
(Shared Leadership) ในการนำเสนองาน
วิชาการ 

(๖ )  กา ร เ ร ี ยนร ู ้ แบบรวมพลั ง 
(Collaborative learning) 
(๗) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความ
เป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

(๑) วัดและประเมินจากผลการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ 
(๓) วัดและประเมินจากผลการนาเสนองาน
เป็นกลุ่ม การเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดใีนการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
(๕) วัดและประเมินจากผลการเข้ารว่ม
กิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 



 
๔.๒.๔ ทักษะความสัมพันธร์ะหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรูด้้านความรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านความรู ้

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้้าน
ความรู ้

(๓) มีความรับผิดชอบตอหน้า
ที่ ตอตนเอง ตอผู้เรียน ตอผู้
ร่ วมงาน และต่ อส วนรวม 
สามารถช่ วยเหล ือและแก
ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหวา่ง
กลุมไดอย่างสรางสรรค์ 

(๑) การเรียนรู้แบบร่วมมอื 
(Cooperative Learning) 
(๒) การเรียนแบบมีส่วนร่วม
ปฏิบัติการ (Participative Learning 
through Action) 
(๓) การเป็นผู้นำแบบมีส่วนร่วม 
(Shared Leadership) ในการ
นำเสนองานวิชาการ 
(๖) การเรียนรู้แบบรวมพลัง 
(Collaborative learning) 
(๗) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความ
เป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

(๑) วัดและประเมินจากผลการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ 
(๓) วัดและประเมินจากผลการนาเสนองาน
เป็นกลุ่ม การเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดใีนการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
(๕) วัดและประเมินจากผลการเข้ารว่ม
กิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 

 
๔.๒.๕ ทักษะการวิเคราะห ์

ผลการเรียนรูด้้านความรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านความรู ้

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้้าน
ความรู ้

(๒) สื ่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่
ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและ
สังคม และผู้ เก ี ่ยวของกลุ่ม
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยสามารถเลือกใชการสื่อสาร
ทางวาจา การเขียน หรือการ
นําเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ โดย
ใชเทคโนโลยีการสื่อสารหรือ
นวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม 

(๒) การสืบค้นและนำเสนอรายงาน
ประเด็นสำคัญด้านการศึกษาโดย
บ ู รณาก า รก า ร ใ ช ้ เ ท ค โน โลยี
สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 

(๓) การจัดทำอินโฟกราฟิกเพื่อสรุป
ประเด็นสาระสำคัญของงานที ่นา
เสนอ 
(๔) การเรียนรู ้โดยบูรณาการการ
ปฏ ิบ ัต ิ ง านจร ิ ง ในสถานศ ึกษา 
(Work-Integrated Learning : 
WIL) 

(๑)  ว ัดและประเม ินจากการต ิดตาม 
วิเคราะห์ และนำเสนอรายงานประเด็น
สำคัญ ด้านการศึกษา 
(๒) วัดและประเมินจากผลการสืบค้นและ
นาเสนอรายงานประเด็นสำคัญการศึกษาที่
มีการ บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เทคโนโลยีดิจิทัล 

 
 



 ๔.๒.๖ ด้านวิธวีิทยาการจัดการเรยีนรู ้
ผลการเรียนรู ้

ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการ

เรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู ้
ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

(๒) มีความสามารถในการนํา
ความรูทางจิตวิทยาไปใชในการ
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
ออกแบบก ิ จกรรม  การจัด
เนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ 
และกลไกการช่วยเหลือ แกไข
และส งเสร ิมพัฒนาผู้ เร ียนที่
ตอบสนองความตองการ ความ
สนใจความถนัด และศักยภาพ
ของผู้ เร ียนที ่ม ีความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ทั้งผู้เรียนปกติ
และผู้เร ียนที ่มีความตองการ
จำเป็นพ ิเศษหรือผู้ เร ียนที ่มี
ข้อจํากัดทางกาย 
(๕) มีทักษะศตวรรษที่ ๒๑ เชน 
ทักษะการเรียนรูทักษะการรู
เรื ่องทักษะการคิด ทักษะชีวิต
ทักษะการทำงานแบบร่วมมือ 
ท ักษะการใช ภาษาเพ ื ่อการ
สื ่อสารทักษะเทคโนโลยีและ
การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถ
นําทักษะเหลานี ้มาใชในการ
จัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผู้เรียน
และการพัฒนาตนเอง 

(๒) การออกแบบการจัดการเรียนรู้
โดยบูรณาการความรู้ในเน้ือหาวิชา
เฉพาะผนวกวิธีสอนกับเทคโนโลยี 
(Technological Pedagogical 
Content Knowledge : TPCK) 
(๔) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความ
เป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

(๑) วัดและประเมินจากการฝึกทักษะ
จัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จำลอง 
(๔) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี
ตลอดหลักสูตร 

 
 
 
 



 
หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๕.๑ แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  สื่อที่
ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ แนะนำรายวิชา 
คำอธิบายรายวชิา หน่วยการ
เรียนรู้ แผนการสอนและการ
ประเมินผล 

๓ - การบรรยายพร้อมสื่อการสอน 
-  บรรยายและมอบหมายให้

นักศึกษาอ่านตำรา 
- ทำข้อสอบก่อนการเรียนวิชานี ้

พระมหาอธวิัฒน์  
ภทฺรกว ี
 

๒ บทที่ ๑ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
วิชาวรรณกรรมเปรียบเทียบ 
๑.๑ ประวตัิและความหมาย
ของวรรณคดีเปรียบเทียบ 
๑.๒ วรรณคดีเปรียบเทียบใน
ฐานะที่เป็นศาสตร ์
๑.๓ ววิัฒนาการของวิชา
วรรณคดีเปรียบเทียบ 

๓ - บรรยาย   
- ยกตัวอย่างประกอบ  
- อภิปรายกลุ่มจากกรณศีึกษา 
-ใช้สื่อ Power point ประกอบการ

บรรยาย 
-ผู้เรียนนำเสนอ 
-อภิปรายหัวข้อที่ผู้เรียนนำเสนอ 
Lecture/Present/Conference  

พระมหาอธวิัฒน์  
ภทฺรกว ี

๓ บทที่ ๑ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
วิชาวรรณกรรมเปรียบเทียบ 
๑.๔ วธิีศึกษาวิชาวรรณคดี
เปรียบเทียบ 
๑.๕ ขอบเขตของวิชาวรรณคดี
เปรียบเทียบ 

๓ - บรรยาย   
- ยกตัวอย่างประกอบ  
- อภิปรายกลุ่มจากกรณศีึกษา 
-ใช้สื่อ Power point ประกอบ

บรรยาย 
-ผู้เรียนนำเสนอ 
-อภิปรายหัวข้อที่ผู้เรียนนำเสนอ 
Lecture/Present/Conference  

พระมหาอธวิัฒน์  
ภทฺรกว ี

๔ บทที่ ๒ วรรณคดีตะวันตก 
๒.๑ อิทธิพลของวรรณกรรม

คลาสสิก 

๒.๒ วรรณกรรมในสมัยฟื้นฟู

ศิลปะ 

๓ - บรรยาย   
- ยกตัวอย่างประกอบ  
- อภิปรายกลุ่มจากกรณศีึกษา 
-ใช้สื่อ Power point ประกอบ 
-ผู้เรียนนำเสนอ 
-อภิปรายหัวข้อที่ผู้เรียนนำเสนอ 
Lecture/Present/Conference  
 

พระมหาอธวิัฒน์  
ภทฺรกว ี



สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  สื่อที่
ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๕ บทที่ ๒ วรรณคดีตะวันตก 
๒.๓ วรรณกรรมก่อนโรแมนติก 
๒.๔ วรรณกรรมโรแมนตกิ 
๒.๕ วรรณกรรมสัจจนิยมและ
สัญลักษณ์นิยม 

๓ - บรรยาย   
- ยกตัวอย่างประกอบ  
- อภิปรายกลุ่มจากกรณศีึกษา 
-ใช้สื่อ Power point ประกอบ 
-ผู้เรียนนำเสนอ 
-อภิปรายหัวข้อที่ผู้เรียนนำเสนอ 
Lecture/Present/Conference  

พระมหาอธวิัฒน์  
ภทฺรกว ี

๖-๗ บทที่ ๓ วรรณคดีตะวันออก 
๓.๑ วรรณกรรมอินเดีย 

๓.๒ วรรณกรรมจีน 

๓.๓ วรรณกรรมอิหร่าน 

๓ - บรรยาย   
- ยกตัวอย่างประกอบ  
- อภิปรายกลุ่มจากกรณศีึกษา 
-ใช้สื่อ Power point ประกอบการ

บรรยาย 
-ผู้เรียนนำเสนอ 
-อภิปรายหัวข้อที่ผู้เรียนนำเสนอ 
Lecture/Present/Conference 

พระมหาอธวิัฒน์  
ภทฺรกว ี

๘ บทที่ ๓ วรรณคดีตะวันออก 
๓.๔ อิทธิพลของวรรณคดีจีน

และอินเดีย 

๓.๕ วรรณกรรมเกาหลี 

๓.๖ วรรณกรรมเขมร 

๖ - บรรยาย   
- ยกตัวอย่างประกอบ  
- อภิปรายกลุ่มจากกรณศีึกษา 
-ใช้สื่อ Power point ประกอบการ

บรรยาย 
-ผู้เรียนนำเสนอ 
-อภิปรายหัวข้อที่ผู้เรียนนำเสนอ 
Lecture/Present/Conference 
- สอบวัดผลกลางภาค 

พระมหาอธวิัฒน์  
ภทฺรกว ี

๙-๑๓ บทที่ ๔ การเปรียบเทียบ
วรรณคดีบางฉบับ 
๔.๑ วรรณกรรมสัตยาธษิฐาน 
๔.๒ อิทธิพลเขมรในวรรณกรรม
กล่อมช้าง 
๔.๓ ลักษณะนิราศในวรรณคดี
สันสกฤต 

๓ - บรรยาย   
- ยกตัวอย่างประกอบ  
- อภิปรายกลุ่มจากกรณศีึกษา 
-ใช้สื่อ Power point ประกอบ 
-ผู้เรียนนำเสนอ 
-อภิปรายหัวข้อที่ผู้เรียนนำเสนอ 
Lecture/Present/Conference 

พระมหาอธวิัฒน์  
ภทฺรกว ี



สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  สื่อที่
ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๔.๔ การผจญภัย วัยรุ่น 
มิตรภาพ และความรกั ในนว
นิยายเรื่องโมล์นผจญโลก 
๔.๕ ศึกษาเรื่อง กาพย์ปูส่อน
หลาน วรรณคดอีีสาน 

๑๔ บทที่ ๔ การเปรียบเทียบ

วรรณคดี   

- การศึกษาเปรียบเทียบ

วรรณกรรมดา้นสารตัถะ

ความสัมพันธ์ของตัวบทและ

บริบท ตามแนวคิดประยกุต์ 

ข้ามชาติ ข้ามศาสตร์ ข้ามศิลป์ 

ของวรรณคดีไทยและวรรณคดี

สากล 

นำเสนอ/วิพากษ์งาน

วรรณกรรมเปรียบเทียบ 

๓ - อภิปรายกลุ่มจากกรณศีึกษา 
-ใช้สื่อ Power point ประกอบ 
-ผู้เรียนนำเสนอ 
-อภปิรายหัวข้อที่ผู้เรียนนำเสนอ 
Lecture/Present/Conference 

พระมหาอธวิัฒน์  
ภทฺรกว ี

๑๕ บทที่ ๕ บทสรุป 
 

๑๕ - การบรรยายพร้อมสื่อการสอน 
-ใช้ Power point นำเสนอ  
-ร่วมอภิปราย สังเคราะห์รูปแบบ

วิธีสรา้งสื่อ นวตักรรม  
-สรุปเป็นความรู้ที่คงทน 
- อภิปรายกลุ่มจากกรณศีึกษา 
-ใช้สื่อ Power point ประกอบการ
บรรยาย 
-ผู้เรียนนำเสนอ 
-อภิปรายหัวข้อที่ผู้เรียนนำเสนอ 
Lecture/Present/Conference 

พระมหาอธวิัฒน์  
ภทฺรกว ี
 

๑๖ สรุปกระบวนวิชา 
 
สอบปลายภาค 

๓ - ทบทวนเน้ือหา 
- ซักถามข้อสงสัย 
- ทดสอบ/ข้อสอบ 

พระมหาอธวิัฒน์  
ภทฺรกว ี



 
๕.๒ แผนการประเมินผลการเรยีนรู ้

ท่ี  ผลการเรียนรู ้ วิธีการวดัและประเมินผล  สัปดาห์ที่  สัดส่วน 

๑ 

๔.๒.๒ (๓) 
๔.๒.๓ (๑)  
๔.๒.๔ (๓) 
๔.๒.๕ (๒) 
๔.๒.๖ (๒), (๕) 

สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

๘ 
๑๖ 

๒๐ % 
๓๐ % 

๒ 

๔.๒.๒ (๓) 
๔.๒.๓ (๑)  
๔.๒.๕ (๒) 
๔.๒.๖ (๒), (๕) 

วิเคราะห์กรณีศกึษา ค้นคว้า  
การนำเสนอรายงาน 
การทำงานกลุ่มและผลงาน 
การอา่นและสรุปบทความ 
การส่งงานตามที่มอบหมาย  

ตลอดภาค
การศกึษา 

๔๐ % 

๓ 
๔.๒.๓ (๑)  
๔.๒.๕ (๒) 
๔.๒.๖ (๒), (๕) 

การเข้าชั้นเรียน 
การมีสว่นร่วม อภิปราย เสนอ
ความคดิเห็น การตอบคำถามใน
ชั้นเรียน 

ตลอดภาค
การศกึษา 

๑๐ % 

 
๕.๓ ระดับค่าแปลผลคะแนนการประเมินการเรยีนรู้เพื่อให้เกรด   

สัญลักษณ์ A B+ B C+ C D+ D F I 

ค่าคะแนนที่ได้ ๑๐๐-

๙๐ 

๘๙-๘๕ ๘๔-๘๐ ๗๙-๗๕ ๗๔-๗๐ ๖๙-๖๕ ๖๔-๖๐ ๕๙-๐๐ ไม่สมบูรณ์ 

เกณฑ์การผ่าน ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวทิยาลัย 
 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรยีนการสอน 

๑. เอกสารและตำราหลกั 
สิทธา พินิจภูวดล และรืน่ฤทัย สัจจพันธุ์. (๒๕๔๐). วรรณคดีเปรียบเทียบ. พิมพ์ครั้งที ่๙. กรุงเทพฯ: ห.จ.ก.แสงจันทร์
การพิมพ์. 
สุธา ศาสตรี. (๒๕๒๕). วรรณคดีเปรียบเทียบ. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษศาสตร์. 
สิทธา พินิจภูวดล และนิตยา กาญจนะวรรณ. (๒๕๒๐). ความรู้ทัว่ไปทางวรรณกรรมไทย. กรุงเทพฯ : ดวงกมล. 
สุนันทา วรรณสินธ ์เบล. (๒๕๖๑). ทฤษฎวีรรณคดี: ความรู้ฉบับพกพา. พิมพค์รั้งที ่๑. กรุงเทพฯ : บุ๊คสเคป. 



                       
๒. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
สุธา ศาสตรี. (๒๕๒๕). วรรณคดีเปรียบเทียบ. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษศาสตร์. 

๓. เอกสารและข้อมูลแนะนำ 

กุหลาบ มัลลิกะมาส. (๒๕๔๓). วรรณคดีวิจารณ.์ พิมพ์ครั้งที่ ๑๐. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง. 
ธเนศ เวศร์ภาดา. (๒๕๔๙). หอมโลกวรรณศิลป์. พิมพค์รั้งที ่๑. กรุงเทพฯ : ปาเจรา. 
ธัญญา สังขพันธานนท์. (๒๕๕๙). แว่นวรรณคดี ทฤษฎีร่วมสมัย. พิมพ์ครั้งที่ ๑. ปทุมธาน ี: สำนักพิมพ์นาคร. 
พระยามานวราชเสวี (ปลอด วิเชียร ณ สงขลา)และคณะ. (๒๕๑๔). วรรณไวทยากร ชุมนุมบทความทางวิชาการ :  
           วรรณคดี. โครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช. 
รื่นฤทัย สัจจพันธุ์. (๒๕๖๓). โอกาสใหม่ในวรรณคดีศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ : แสงดาว. 
สิทธา พินิจภูวดล และนิตยา กาญจนะวรรณ. (๒๕๒๐). ความรู้ทัว่ไปทางวรรณกรรมไทย. กรุงเทพฯ : ดวงกมล. 
สุนันทา วรรณสินธ ์เบล. (๒๕๖๑). ทฤษฎวีรรณคดี: ความรู้ฉบับพกพา. พิมพค์รั้งที ่๑. กรุงเทพฯ : บุ๊คสเคป. 
อรทัย เพียยรุะ. (๒๕๔๑). วรรณกรรมวิจารณ.์ เอกสารประกอบการสอนรายวชิาวรรณกรรมวิจารณ์.  
            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
อินทรายุธ(อัศนี พลจันทร). (๒๕๕๙). ข้อคิดจากวรรณคดี. พิมพ์ครั้งที ่๑. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพอ์่าน. 
กาญจนา  แก้วเทพ.  การวิเคราะห์สื่อแนวคิดและเทคนิค. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : คณะนิเทศศาสตร ์ 
             จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒.    
_______. แนวพินิจใหม่ในสื่อสารศกึษา. กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, ๒๕๕๓.   
กุหลาบ มัลลิกะมาส. วรรณคดีวิจารณ์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๒๐.             
กอบกาญจน์  ภิญโญมารค.  ธรรมชาติในกวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัย. มหาสารคาม : อินทนิล, ๒๕๕๔.  
จันทนี เจริญศรี. โพสต์โมเดิร์นกับสังคมวิทยา. กรุงเทพฯ : วิภาษา, ๒๕๔๔.  
เจือ สตะเวทิน. วรรณคดีวิจารณ์. กรุงเทพฯ : สทุธิสารการพิมพ์, ๒๕๑๐.  
ชุติมา ประกาศวุฒิสาร. ก่อร่างสร้างเรื่อง เรื่องเล่าอัตลักษณ์และชมุชน ในวรรณกรรมสตรีชายขอบ. กรุงเทพฯ :  
            โครงการจดัพมิพ์คบไฟ. ๒๕๕๔.  
ชูศักดิ์ ภทัรกุลวณิชย์. อา่นไม่เอาเรื่อง. กรุงเทพฯ : โครงการจดัพิมพ์คบไฟ, ๒๕๔๘.  
ดวงมน จติรจำนงค์และคณะ. การวิจารณ์บนเส้นทางวรรณคดีศึกษา. มหาสารคาม : อินทนิล, ๒๕๕๕. 
ตรีศิลป์ บุญขจร. “ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์แนวโพสต์โคโลเนียล: ความเป็นมา ลักษณะเด่น และแนวโน้ม.”  
            เอกสารประกอบการสัมมนาระดับชาตเิรื่องวรรณกรรมโพสต์โคโลเนียลนานาชาติ. กรุงเทพฯ:  
            ศูนยว์รรณคดศีึกษา คณะอกัษรศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และโครงการเอเชีย – ยุโรปศึกษา  
            สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), ๒๕๔๖.  
ทวีศักดิ ์ญาณประทีป. (๒๕๓๕). วรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัย
รามคำแหง. 
ธัญญา สังขพันธานนท์. วรรณกรรมวิจารณ์. มหาสารคาม : ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก   



            คณะ มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๓๘.    
_______. วรรณคดีสีเขียว กระบวนทัศน์และวาทกรรมธรรมชาติิในวรรณคดีไทย. ปทุมธานี : นาคร, ๒๕๕๖.  
นัทธนัย ประสานนาม. โดยนัยนี้อีกนัยหนึ่ง. มหาสารคาม: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๕๑.                                   
_______. นิยายแห่งนิยาม: เรื่องเล่าสมัยใหม่ในปริทัศน์การเมืองวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ: โครงการสร้างสรรค์ และ 
            พัฒนาเอกสารวิชาการทางวรรณคดี ภาควิชาวรรณคด ีคณะมนษุยศาสตร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์.  
             ๒๕๕๖.  
นพพร  ประชากลุ. ยอกอักษรย้อนความคิด เล่ม ๑ ว่าด้วยวรรณกรรม. กรุงเทพฯ : อา่น, ๒๕๕๒.             
_______. ยอกอักษรย้อนความคิด เล่ม ๒ ว่าด้วยสังคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์. กรุงเทพฯ : อ่าน, ๒๕๕๒.  
นิตยา กาญจนะวรรณ. (๒๕๓๙). วรรณกรรมอยธุยา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง. 
น้อมนิจ วงศ์สุทธิธรรม. (๒๕๔๑). วรรณคดีสุโขทัย. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง. 
เปลื้อง ณนคร. (๒๕๑๗). ประวัติวรรณคดีไทย สำหรับนักศึกษา. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 
พระยามานวราชเสวี (ปลอด วิเชียร ณ สงขลา)และคณะ. (๒๕๑๔). วรรณไวทยากร ชุมนุมบทความทางวิชาการ : 
วรรณคดี. โครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช. 
รื่นฤทัย สัจจพันธุ์. (๒๕๖๓). โอกาสใหม่ในวรรณคดีศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ : แสงดาว. 
สมพันธุ์ เลขะพันธุ์. (๒๕๔๑). วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง. 

 
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 
๑.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็นจากผู้เรียนได้ 
ดังนี้ 
 ๑.๑ ประเมินความละเอียดรายวิชาโดยใช้แบบสอบถามเป็นตัวชี้วัด 
 ๑.๒ การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
 ๑.๓ ก าหนดให้นิสิตแสดงความคิดเห็นในสัปดาห์สุดท้าย 
 ๑.๔ ประเมินผลการสอนโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนมีวิธีการ ดังนี้ 
 ๒.๑ แบบประเมินคุณภาพผู้สอนโดยนิสิต 
 ๒.๒ จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากคณาจารย์ผู้สอนปลายภาค 
 ๒.๓ จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากคณาจารย์ผู้สอนในกลุ่มสาขาเดียวกัน 
๓. การปรับปรุงการสอน 
 ๓.๑ แก้ไขและปรับปรุงจากแบบประเมินผลผู้สอนโดยนิสิต 



 ๓.๒ การค้นคว้าข้อมูล การน าเสนอข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ภายใต้กรอบและมาตรฐานทาง
วิชาการ 
 ๓.๓ จัดกลุ่มอภิปราย/สัมมนาในรายวิชาต่างๆ ให้เหมาะสมและน่าสนใจภายใต้กรอบวิชาการ 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลส าฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
 ๔.๑ นิสิตสามารถตรวจสอบผลคะแนนโดยละเอียดก่อนส่งผลการเรียนบันทึกข้อมูล 
 ๔.๒ มีการตั้งคณะกรรมการในภาควิชาเพื่อตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน โดย
ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
 ๔.๓ จัดประชุมผู้สอนเพื่อตั้งเกณฑ์การประเมินผล รวมถึงการพัฒนาเอกสารและสื่อการสอนใน
รายวิชาที่สอน 
๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 ๕.๑ ตรวจสอบ และปรับปรุงเอกสารการสอน สื่อการสอนให้ความสอดคล้องกับหลักสูตรและ
ค าอธิบายรายวิชา 
 ๕.๒ วิเคราะห์และสรุปผลสัมฤทธิ์รายวิชาจากการประเมินของนิสิตมาปรับปรุงเอกสารการสอน 
แก้ไขข้อผิดพลาดในรายวิชานั้นๆ  ในภาคการศึกษาถัดไป 
 ๕.๓ จัดประชุมกลุ่มย่อยผู้สอนในรายวิชาเดียวกันหรือเกี่ยวเนื่องกันเพื่อประเมินผลหาข้อบกพร่อง
และข้อดีของการสอนในรายวิชาที่จะสอนก่อนภาคการศึกษา 

 
ชื่ออาจารย์ผูร้ับผิดชอบรายวิชา:  ...................พระมหาอธิวัฒน์ ภทฺรกวี................................................... 
  

ลงชื่อ............................................................. 
              (๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 
 

ประธานหลักสูตร สาขาวิชาการสอนภาษาไทย พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก 
  

ลงชื่อ.............................................................  
              (๑๓ พฤศจิกกายน ๒๕๖๕) 

 


