
 
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 

รายวิชา ๒๐๔ ๔๒๒ วรรณกรรมกับทัศนศิลป์ 
(Literature Works and Visual Arts) 

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

 
หมวดที่  ๑  ข้อมูลโดยทั่วไป 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา 
 รายวิชา ๒๐๔ ๔๒๒ วรรณกรรมกับทัศนศิลป์ 
                                    (Literature Works and Visual Arts) 
๒. จ านวนหน่วยกิต 
 ๒ หน่วยกิต  ๒(๒-๐-๔) 
๓. หลักสูตรและประเภทวิชา 
 ๓.๑ หลักสูตร 
  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
 ๓.๒ ประเภทวิชา 
  วิชาเฉพาะสาขา  วิชาเอก  วิชาเลือก 
๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 ๔.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา   
  พระมหาอธิวัฒน์ ภทฺรกวี  
 ๔.๒ อาจารย์ผู้สอน 
  พระมหาอธิวัฒน์ ภทฺรกวี 
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
 ภาคการศึกษาที่ ๒ ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) 
     - ไม่มี - 
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) 
          - ไม่มี - 



๘. ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
    -  
๙. สถานที่เรียน 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๑๐. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของวิชาครั้งล่าสุด 
 วันที่ ๒๓ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
หมวดที่ ๒  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
          ๑.๑ เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับทัศนศิลป์ทั้งของ
ราชส านักและทองถิ่น  
          ๑.๒ เพื่อให้นิสิตสามารถวิเคราะห์อิทธิพลของวรรณกรรมที่มีตอทัศนศิลป์ และอิทธิพลของทัศนศิลป์
ที่มีต่อวรรณกรรม 
          ๑.๓ เพื่อให้นิสิตตระหนักและเห็นคุณค่าของวรรณกรรมกับทัศนศิลป์ 
          ๑.๔ เพื่อให้นิสิตสามารถน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ในการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
          ๒.๑ เพื่อปรับกระบวนการรายวิชาให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ปี พ.ศ.๒๕๕๘ และระเบียบข้อบังคับของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
          ๒.๒ เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และวิชาเอกหรือ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะหลักสูตรที่มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักภาษาและทักษะในการใช้ภาษาไทยซึ่ง
เป็นภาษาราชการของประเทศ 
          ๒.๓ เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาวรรณกรรมกับทัศนศิลป์ และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
การสอนภาษาไทย 
          ๒.๔ เพื่อปรับปรุงรายวิชาให้สอดคล้องกับหลักสูตรสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา 

 
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

๑.  ค าอธิบายรายวิชา 
 ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสถาปตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรม ทั้งของราชส านัก
และทองถิ่น อิทธิพลของวรรณกรรมที่มีตอทัศนศิลป์ และอิทธิพลของทัศนศิลป์ที่มีต่อวรรณกรรม 
  
๒. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 



บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๓๐
ชั่วโมงต่อภาค
การศกึษา   

เฉพาะรายบุคคล   ไม่มี การศกึษาดว้ยตนเอง ๔ ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์ (๖๐ 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 



(๓) มีคานิยมและคุณลักษณะ
เป็นประชาธ ิปไตย ค ือ การ
เคารพสิทธิและใหเกียรติคนอื่น 
ม ีความสาม ัคค ีและทำงาน
ร่วมกับผู้อ ื ่นได้ใช เหตุผลและ
ปัญญาในการดำเนินชีวิตและ
การตัดสินใจ 

(๑) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธ ี
(Dialectics) ในประเด็นวิกฤต
ดา้นคุณธรรมจริยธรรมของ 
สังคมและวิชาการ รวมทัง้
ประเด็นวิกฤตจรรยาบรรณของ
วิชาชพีคร ู
(๒) การเรียนรโูดยการปฏิสัมพันธ์
เชิงปฏิบัติการ (Interaction 
Action Learning) 
(๓) การเรียนรจูากกรณศีึกษา 
(Case Study) 

(๑ )  ว ั ดและประ เม ินจากการส ั ง เกต
พฤติกรรมในขณะทำงานตามสภาพจริง 
(Authentic  
Approach) 
(๒) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์
แบบวิภาษวิธี 
(๓) วัดและประเมินจากกลุมเพื่อน 
(๔) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา 
(๕) วัดและประเมินโดยใชแบบวัดคุณธรรม
จริยธรรม 

 
๔.๒.๒ ความรู ้

ผลการเรียนรูด้้านความรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านความรู ้

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้้าน
ความรู ้

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

(๑) การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี
สรรสร้างนิยม (Constructivism) โดยให้
ผู้เรียนวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์
ความรู้ด้วยตนเอง 

(๒) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-based learning) 

(๓) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความ
เป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

(๑) วัดและประเมินจากการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์องค์ความรู้ 
(๒) ว ัดและประเมินจากผลการทบทวน
วรรณกรรมและสรุปสาระสำคัญของความรู้ 
(๓) วัดและประเมินจากผลการเข้ารว่ม
กิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 

 
๔.๒.๓ ทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรูด้้านความรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านความรู ้

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้้าน
ความรู ้

(๑) คิด คนหา วิเคราะหข์อเท็จ
จริง และประเมินข้อมูล สื่อ 
สารสนเทศจากแหล่งขอ้มลูที่ 

(๑) การเรียนรู้แบบร่วมมอื 
(Cooperative Learning) 

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

Action) 

(๑) วัดและประเมินจากผลการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ 



ผลการเรียนรูด้้านความรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านความรู ้

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้้าน
ความรู ้

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
ยุทธศาสตรชาติบรรทัดฐาน
ทางสังคมและผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น 

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

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

(๓) วัดและประเมินจากผลการนาเสนองาน
เป็นกลุ่ม การเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดใีนการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
(๕) วัดและประเมินจากผลการเข้ารว่ม
กิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 

 
๔.๒.๔ ทักษะความสัมพันธร์ะหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรูด้้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบคุคล

และความรับผิดชอบ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
(๑) เขาใจและใสใจอารมณ
ความรูสึกของผู้อื่น มีความคิด
เช ิ งบวก ม ี ว ุฒ ิ ภาวะทาง
อารมณ์ และทางสังคม 

( ๑ )  ก า ร เ ร ี ย น ร ู ้ แ บบร ่ ว มมื อ 
(Cooperative Learning) 

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

Action) 

(๓) การเป็นผู ้นำแบบมีส ่วนร ่วม 
(Shared Leadership) ในการนำเสนองาน
วิชาการ 

(๑) วัดและประเมินจากผลการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ 
(๓) วัดและประเมินจากผลการนำเสนองาน
เป็นกลุ่ม การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดใีนการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
 

 
๔.๒.๕ ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 



ผลการเรียนรูด้้านทักษะการ
วิเคราะหฯ์ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ฯ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้้าน
ทักษะการวิเคราะห์ฯ 

(๓) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสืบค้นข้อมูลหรือความรู้
จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถ
ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่จำเป็น
สำหรับการเรียนรู้ การจัดการ
เรียนรู้ การทำงาน การประชุม 
การจัดการและสืบค้นข้อมูล
และสารสนเทศร ับและส่ ง
ข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้
ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบ
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลและ
สารสนเทศอีกทั้งตระหนักถึง
การละเมิดลิขสิทธิ ์และการ
ลอกเลียนผลงาน 

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

(๓) การจัดทำอินโฟกราฟิกเพื่อสรุป
ประเด ็นสาระสำค ัญของงานที่
นำเสนอ 

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

 
 ๔.๒.๖ ด้านวิธวีิทยาการจัดการเรยีนรู ้

ผลการเรียนรู ้
ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการ

เรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู ้
ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

(๑) ม ีความรู ความเข าใจใน
แนวค ิ ดปร ั ชญาการศ ึ กษา 
สามารถต ั ดส ิน ใจ เล ื อก ใช
ปรัชญาตามความเชื ่อในการ
สร้างหล ักส ูตรรายว ิชา การ
ออกแบบเนื้อหาสาระกิจกรรม
การเร ียนการสอน ส ื ่ อและ
เทคโนโลยีการสื่อสาร การวัด
และประเมินผู้เรียน การบริหาร
จัดการชั ้นเร ียน การจัดการ
เรียนโดยใชแหล่งการเรียนรูใน

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

(๑) วัดและประเมินจากการฝึกทักษะ
จัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จำลอง 
(๔) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี
ตลอดหลักสูตร 



โรง เร ียนและนอกโรงเร ียน 
แหล่งการเร ียนรู แบบเปิดได้
อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบท
ที่ต่างกันของผู้เรียนและพื้นที่ 

 
หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๕.๑ แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  สื่อที่
ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ แนะนำรายวิชา 
ทดสอบก่อนเรียน 
คำอธิบายรายวชิา หน่วยการ
เรียนรู้ แผนการสอนและการ
ประเมินผล 

๓ - การบรรยายพร้อมสื่อการสอน 
-  บรรยายและมอบหมายให้นิสิต

อ่านตำรา 
- แบบทดสอบก่อนเรียน 
 

พระมหาอธวิัฒน์  
ภทฺรกว ี
 

๒-๓ บทที่ ๑ ความรู้เบ้ืองต้น
เกี่ยวกับวรรณกรรมกับ
ทัศนศิลป์ 
๑.๑ ความหมายของ

วรรณกรรมและทัศนศิลป ์

๑.๒ ประเภทของวรรณกรรม

และทัศนศิลป์ 

๑.๓ ลักษณะเด่นของ

วรรณกรรมกับทัศนศิลป ์

๑.๔ ววิัฒนาการของ

วรรณกรรมกับทัศนศิลป ์

๑.๕ ปัจจัยที่ทำให้วรรณกรรม

กับทัศนศิลป์เปลี่ยนแปลง 

๖ - บรรยาย   
- ยกตัวอย่างประกอบ  
- อภิปรายกลุ่มจากกรณศีึกษา 
-ใช้สื่อ Power point ประกอบ 
(e-learning) 
-ผู้เรียนนำเสนอ 
-อภิปรายหัวข้อที่ผู้เรียนนำเสนอ 
Lecture/Present/Conference  

พระมหาอธวิัฒน์  
ภทฺรกว ี

๔-๕ บทที่ ๒ ความสัมพันธ์ระหว่าง
วรรณกรรมกับสถาปัตยกรรม 

๖ - บรรยาย   
- ยกตัวอย่างประกอบ  
- อภิปรายกลุ่มจากกรณศีึกษา 
- วพิากษ ์วิจารณ์ แลกเปลี่ยน

เรียนรู้ 

พระมหาอธวิัฒน์  
ภทฺรกว ี



สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  สื่อที่
ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๒.๑ ลักษณะวรรณกรรมกับ

สถาปัตยกรรมทั้งของราชสำนัก

และทอ้งถิ่น 

๒.๒ ประเภทวรรณกรรมกับ

สถาปัตยกรรม 

๒.๓ วจิารณ์วรรณกรรมกับ

สถาปัตยกรรม 

-ใช้สื่อ Power point ประกอบ 
(e-learning) 
-ผู้เรียนนำเสนอ 
-อภิปรายหัวข้อที่ผู้เรียนนำเสนอ 
Lecture/Present/Conference  

๖-๗ บทที่ ๓ ความสัมพันธ์ระหว่าง
วรรณกรรมกับประติมากรรม 
๓.๑ ลักษณะวรรณกรรมกับ

ประติมากรรมทั้งของราชสำนัก

และทอ้งถิ่น 

๓.๒ ประเภทวรรณกรรมกับ

ประติมากรรม 

๓.๓ วจิารณ์วรรณกรรมกับ

ประติมากรรม 

๖ - บรรยาย   
- ยกตัวอย่างประกอบ  
- อภิปรายกลุ่มจากกรณศีึกษา 
- วพิากษ ์วิจารณ์ แลกเปลี่ยน

เรียนรู้จากวรรณกรรมใน
หนังสือเรียนภาษาไทย 

-ใช้สื่อ Power point ประกอบ 
(e-learning) 
-ผู้เรียนนำเสนอ 
-อภิปรายหัวข้อที่ผู้เรียนนำเสนอ 
Lecture/Present/Conference 

พระมหาอธวิัฒน์  
ภทฺรกว ี

๘-๙ บทที่ ๔ ความสัมพันธ์ระหว่าง
วรรณกรรมกับจิตรกรรม 
๓.๑ ลักษณะวรรณกรรมกับ

จิตรกรรมทั้งของราชสำนักและ

ทอ้งถิ่น 

๓.๒ ประเภทวรรณกรรมกับ

จิตรกรรม 

๓.๓ วจิารณ์วรรณกรรมกับ

จิตรกรรม 

๖ - บรรยาย   
- ยกตัวอย่างประกอบ  
- อภิปรายกลุ่มจากกรณศีึกษา 
-ใช้สื่อ Power point ประกอบ 
(e-learning) 
-ผู้เรียนนำเสนอ 
-อภิปรายหัวข้อที่ผู้เรียนนำเสนอ 
Lecture/Present/Conference 
-สอบกลางภาค 
-แบบทดสอบ e-testing 

พระมหาอธวิัฒน์  
ภทฺรกว ี

๑๐-๑๑ บทที่ ๕ อิทธิพลของ
วรรณกรรมทีม่ีต่อทัศนศิลป์  

๖ - การบรรยายพร้อมสื่อการสอน พระมหาอธวิัฒน์  
ภทฺรกว ี



สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  สื่อที่
ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๕.๑ การฟื้นฟูวรรณกรรม 

๕.๒ การปรับปรุงคุณภาพ 

๕.๓ การขยายวงวรรณกรรม 

๕.๔ วรรณกรรมปริทัศน ์

-ใช้ Power point นำเสนอ (e-
learning) 

-ร่วมอภิปราย สังเคราะห์รูปแบบ
วิธีสรา้งสื่อ นวตักรรม  

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

 

๑๒-๑๓ บทที่ ๖ อิทธิพลของทัศนศิลป์
ที่มีต่อวรรณกรรม 
๖.๑ ลักษณะวรรณกรรม 

๖.๒ อิทธิพลวรรณกรรม 

๖.๓ ปริทัศน์วรรณกรรม 

๖ - การบรรยายพร้อมสื่อการสอน 
-ใช้ Power point นำเสนอ  
-สรุปเป็นความรู้ที่คงทน 
- อภิปรายกลุ่มจากกรณศีึกษา 
-ใช้สื่อ Power point ประกอบการ

บรรยาย (e-learning) 
-ผู้เรียนนำเสนอ 
-อภิปรายหัวข้อที่ผู้เรียนนำเสนอ 
Lecture/Present/Conference 

พระมหาอธวิัฒน์  
ภทฺรกว ี

๑๔ วิพากษ์งานวิจารณ์
วรรณกรรมกับทัศนศิลป์ 
 

๓ - การบรรยายประกอบสือ่การสอน 
-ใช้ Power point นำเสนอ (e-
learning) 
-ร่วมอภิปราย สังเคราะห์รูปแบบ
วิธีสรา้งสื่อ นวตักรรม 

พระมหาอธวิัฒน์  
ภทฺรกว ี
 

๑๕ สรุปกระบวนวิชา 
 

๓ - กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- ทบทวนเน้ือหา 
- ซักถามข้อสงสัย 
 

 

๑๖ สอบปลายภาค ๓ - แบบทดสอบ e-testing พระมหาอธวิัฒน์  
ภทฺรกว ี



 
๕.๒ แผนการประเมินผลการเรยีนรู ้

ท่ี  ผลการเรียนรู ้ วิธีการวดัและประเมินผล  สัปดาห์ที่  สัดส่วน 

๑ 

๔.๒.๑ (๓) 
๔.๒.๒ (๓)  
๔.๒.๓ (๑) 
๔.๒.๖ (๑) 

สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

๙ 
๑๖ 

๓๐ % 
๓๐ % 

๒ 

๔.๒.๑ (๓) 
๔.๒.๒ (๓)  
๔.๒.๓ (๑) 
๔.๒.๔ (๑) 
๔.๒.๕ (๓) 
๔.๒.๖ (๑) 

วิเคราะห์กรณีศกึษา ค้นคว้า  
การนำเสนอรายงาน 
การทำงานกลุ่มและผลงาน 
การส่งงานตามที่มอบหมาย  

ตลอดภาค
การศกึษา 

๓๐ % 

๓ 
๔.๒.๑ (๓) 
๔.๒.๖ (๑) 

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 
กรมศิลปากร. (๒๕๐๑). จิตรกรรมและศิลปวัตถุ ในกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. 
กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร. 
จิรวัฒน์ พิระสันต์. (๒๕๔๓). ทฤษฎีและการวิจยัทางด้านศิลปะและการออกแบบ. เอกสารตำราวิชาการ ภาควิชา
ศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 



ปวีณา รา่เริง. (๒๕๓๙). รามเกียรติ์: ความสัมพนัธ์ระหว่างวรรณกรรมกับทัศนศิลป์. วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสต
รมหาบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
พ.พรหมพิจิตร. (๒๔๙๕). พุทธศิลป์ สถาปัตยกรรมภาคต้น. กรุงเทพฯ: ตำราห้องสมดุกลางมหาวทิยาลัยศิลปากร. 
ยุทธนาวรากร แสงอร่าม. (๒๕๕๑). พื้นถิ่นอีสานในงานจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุลราชธานี. 
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวตัิศาสตร์ศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
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.   
(e – Learning, e-Testing / Google classroom วิชาวรรณกรรมกับทศันศิลป์) 
(e – Learning, e-Testing / Class Start วชิาวรรณกรรมกับทัศนศิลป์) 
๒. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
จิรวัฒน์ พิระสันต์. (๒๕๔๓). ทฤษฎีและการวิจยัทางด้านศิลปะและการออกแบบ. เอกสารตำราวิชาการ ภาควิชา
ศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
ปวีณา รา่เริง. (๒๕๓๙). รามเกียรติ์: ความสัมพนัธ์ระหว่างวรรณกรรมกับทัศนศิลป์. วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสต
รมหาบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ยุทธนาวรากร แสงอร่าม. (๒๕๕๑). พื้นถิ่นอีสานในงานจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุลราชธานี. 
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวตัิศาสตร์ศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร.  
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.        
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 ีคณะมนษุยศาสตร ์มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์.  
             ๒๕๕๖.  
นพพร  ประชากลุ. ยอกอักษรย้อนความคิด เล่ม ๑ ว่าด้วยวรรณกรรม. กรุงเทพฯ : อา่น, ๒๕๕๒.             
_______. ยอกอักษรย้อนความคิด เล่ม ๒ ว่าด้วยสังคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์. กรุงเทพฯ : อ่าน, ๒๕๕๒.  

 
 

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 จัดประชุมกลุ่มย่อยผู้สอนในรายวิชาเดียวกันหรือเกี่ยวเนื่องกันเพื่ อประเมินผลหาข้อบกพร่อง
และข้อดีของการสอนในรายวิชาที่จะสอนก่อนภาคการศึกษา 

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

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

ประธานหลักสูตร สาขาวิชาการสอนภาษาไทย พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก 
  

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

 


