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ภาคต้น ปี การศึกษา 2559
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วรรณคดี
ชื่อวิ ชา (ไทย) การวิจารณ์วรรณคดีไทยเชิงปฏิบตั ิ
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1. คณะ มนุษยศาสตร์
2. รหัสวิ ชา 01376451
จานวนหน่ วยกิ ต 3 (3-0-6)
วิ ชาพืน้ ฐาน หมู่ 1 วันอังคาร เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง มน.4-409
3. ผูส้ อน อ.ดร.รัญวรัชญ์ พูลศรี
4. การให้นิสิตเข้าพบและให้คาแนะนานอกเวลาเรียน
โทร. 0992295429 email: ranwarat.p@gmail.com
5. จุดประสงค์ของวิ ชา
1) เพือ่ ให้นิสติ อธิบายทฤษฎีและแนวทางการวิจารณ์ทส่ี าํ คัญในการวิเคราะห์และตีความโดย
ศึกษาจากบทวิจารณ์คดั สรร

2) เพือ่ ให้นิสติ สามารถประยุกต์ทฤษฎีและแนวทางการวิจารณ์ในการวิเคราะห์และตีความตัวบท
ทีห่ ลากหลาย
3) เพือ่ ให้นิสติ สามารถเรียบเรียงบทวิจารณ์ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชารวมทังใช้ลลี าการ
นําเสนอทีน่ ่าสนใจและสร้างสรรค์
4) เพือ่ ให้นิสติ สามารถประเมินคุณค่าของตัวบททีห่ ลากหลายได้่
6. คาอธิ บายรายวิ ชา
การประยุกต์ทฤษฎีและแนวทางการวิจารณ์ทส่ี าํ คัญในการวิเคราะห์และตีความวรรณคดีไทย
7. เค้าโครงรายวิ ชา
1) การศึกษาทฤษฎีและแนวทางการวิจารณ์ทสําคัญในการวิเคราะห์และตีความวรรณคดีไทย
จากงานวิจารณ์คดั สรร
2) การประยุกต์ทฤษฎีและแนวทางการวิจารณ์ในการวิเคราะห์และตีความวรรณคดีไทย
8. วิ ธีสอนที่เน้ นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
การอภิปราย ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การวิเคราะห์และแสดงทรรศนะ การทําโครงงาน

9. อุปกรณ์สื่อการสอน
สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ เอกสารประกอบการบรรยาย บทวิจารณ์คดั สรร
10. การวัดผลสัมฤทธิ์ ในการเรียน
ร้อยละ
5
15
30
30
20

1. การเข้าชัน้ เรียน
2. แฟ้มงาน (3 เรือ่ ง เลือกจากกิจกรรมสัปดาห์ท่ี 3-9)
3. การสอบกลางภาค (สอบข้อเขียน)
4. การทําโครงงาน (งานกลุม่ )
5. การนําเสนอในชัน้ เรียน (งานกลุ่ม)
11. การประเมิ นผลการเรียน
วิธกี ารตัดเกรดโดยการอิงเกณฑ์และอิงกลุ่มประกอบกัน
12. เอกสารอ่านประกอบ (ทัง้ เล่ม)
กุสมุ า รักษมณี 2547. เส้นสีลลี าวรรณกรรม. กรุงเทพฯ: แม่คาํ ผาง.
ชูศกั ดิ ์ ภัทรกุลวณิชย์. 2545. อ่าน (ไม่) เอาเรือ่ ง. กรุงเทพฯ: คบไฟ.
ธเนศ เวศร์ภาดา. 2543. ทะเลปญั ญา. กรุงเทพฯ: ศยาม.

นพพร ประชากุล. 2552. ยอกอักษร ย้อนความคิด เล่ม 1: ว่าด้วยวรรณกรรม. กรุงเทพฯ: อ่าน
และวิภาษา
นัทธนัย ประสานนาม. 2551. โดยนัยนี้ อีกนัยหนึ่ง. มหาสารคาม: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม.
นัทธนัย ประสานนาม. 2554. หน่วยที่ 14 การวิจกั ษ์วรรณคดีไทย. เอกสารการสอนชุดวิชา
วรรณคดีไทย หน่วยที่ 8-15. นนทบุร:ีี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
รืน่ ฤทัย สัจจพันธุ,์ บรรณาธิการ. 2547. พลังการวิจารณ์: วรรณศิลป์. กรุงเทพฯ: ประพันธ์สาส์น.
13. ตารางกิ จกรรมการเรียนการสอน
สัปดาห์
วัน/เดือน/ปี
เนื้ อหา
1
อ. 9 ส.ค. 59
แนะนํารายวิชา
การทดสอบความรูท้ างทฤษฎีก่อน
เรียน

กิ จกรรม
ทําความเข้าใจประมวลการสอน
ทดสอบ / บรรยายโดยใช้สไลด์
อิเล็กทรอนิกส์ / อภิปราย

2

อ. 16 ส.ค. 59

การใช้ทฤษฎีในการวิเคราะห์และ
ตีความตัวบท: การวิจารณ์แนว
รูปแบบนิยม การวิจารณ์แนวใหม่
การวิจารณ์แนวโครงสร้างนิยม การ
วิจารณ์แนวหลังโครงสร้างนิยม การ
วิจารณ์แนวรือ้ สร้าง
การใช้ทฤษฎีในการวิเคราะห์และ
ตีความตัวบท: การวิจารณ์แนวจิต
วิเคราะห์ การวิจารณ์แนวมาร์กซิสต์
การวิจารณ์แนวสตรีนิยมและ เควียร์
การวิจารณ์แนววัฒนธรรมศึกษา
การวิจารณ์แนวหลังอาณานิคม
การใช้ทฤษฎีในการวิเคราะห์และ
ตีความตัวบท (งานกลุ่ม)

3

อ. 23 ส.ค. 59

4

อ. 30 ส.ค. 59

5

อ. 6 ก.ย. 59

การใช้ทฤษฎีในการวิเคราะห์และ
ตีความตัวบท (งานกลุ่ม)

6

อ. 13 ก.ย. 59

การใช้ทฤษฎีในการวิเคราะห์และ
ตีความตัวบท (งานกลุ่ม)

7
8

อ. 20 ก.ย. 59
อ. 4 ต.ค. 59

สอบกลางภาค
การใช้ทฤษฎีในการวิเคราะห์และ
ตีความตัวบท (งานกลุ่ม)

9

อ. 11 ต.ค. 59

การใช้ทฤษฎีในการวิเคราะห์และ
ตีความ
ตัวบท (งานกลุ่ม)

10
11

จ.17-28 ต.ค. 59
อ. 1 พ.ย. 59

รับปริญญา
การใช้ทฤษฎีในการวิเคราะห์และ
ตีความตัวบท (งานกลุ่ม)
นิสติ นําเสนอหัวข้อโครงงาน

บรรยายและอภิปราย

บรรยายและอภิปราย

นิสติ นําเสนอหน้าชัน้ เรียน
อภิปราย และสร้างแฟ้มการ
เรียนรู้
นิสติ นําเสนอหน้าชัน้ เรียน
อภิปราย และสร้างแฟ้มการ
เรียนรู้
นิสติ นําเสนอหน้าชัน้ เรียน
อภิปราย และสร้างแฟ้มการ
เรียนรู้
นิสติ นําเสนอหน้าชัน้ เรียน
อภิปราย และสร้างแฟ้มการ
เรียนรู้
นิสติ นําเสนอหน้าชัน้ เรียน
อภิปราย และสร้างแฟ้มการ
เรียนรู้
งดการเรียนการสอน
นิสติ นําเสนอหน้าชัน้ เรียน
อภิปราย และสร้างแฟ้มการ
เรียนรู้
นิสติ เสนอหัวข้อและอภิปราย

12

อ. 8 พ.ย. 59

โครงงานวิจารณ์วรรณคดีไทยเชิง
นิสติ ค้นคว้าด้วยตนเอง
ปฏิบตั ิ (งานกลุ่ม)
(งานกลุ่ม)
13
อ. 15 พ.ย. 59
โครงงานวิจารณ์วรรณคดีไทยเชิง
นิสติ ค้นคว้าด้วยตนเอง
ปฏิบตั ิ (งานกลุ่ม)
(งานกลุ่ม)
14
อ. 22 พ.ย. 59
โครงงานวิจารณ์วรรณคดีไทยเชิง
นิสติ ค้นคว้าด้วยตนเอง
ปฏิบตั ิ (งานกลุ่ม)
(งานกลุ่ม)
15
อ. 29 พ.ย. 59
โครงงานวิจารณ์วรรณคดีไทยเชิง
นิสติ ค้นคว้าด้วยตนเอง
ปฏิบตั ิ (งานกลุ่ม)
(งานกลุ่ม)
16
อ. 6 ธ.ค. 59
รายงานหน้าชัน้ เรียน
การนําเสนอหน้าชัน้ เรียน
17
จ. 12-23 ธ.ค. 59 ส่งโครงงานรูปเล่มวันสุดท้าย
นิสติ ประเมินผลการสอนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2 ครัง้ โดยดูจากประกาศมหาวิทยาลัย
14. ข้อตกลงเบือ้ งต้น
1. แฟ้มงาน ร้อยละ 15
วิธกี ารประเมิน – นิสติ ฟงั การเสนอหน้าชัน้ เรียน/การอภิปรายในชัน้ เรียนในสัปดาห์ท่ี 3-9
จากนัน้ สร้างแฟ้มการเรียนรูโ้ ดยเขียนแสดงทัศนะวิจารณ์ต่อกิจกรรมดังกล่าวโดยใช้แนวคิด/ทฤษฎีทไ่ี ด้
ศึกษามา (หาข้อมูลทางทฤษฎีเพิม่ เติมในบทความประกอบการเรียน ข้อ 6) ความยาวไม่เกิน 2
หน้ากระดาษ A4 จํานวนงาน 3 เรือ่ ง/ประเด็น
2. การสอบกลางภาค ร้อยละ 30
วิธกี ารประเมิน – นิสติ สามารถวิเคราะห์องค์ประกอบและวิจารณ์ตามแนวทางทีศกึ ษาในชัน้ เรียน
และเขียนได้่อย่างถูกต้องตามหลักวิชา
3. การทําโครงงานและการนําเสนอในชัน้ เรียน (งานกลุ่ม) ร้อยละ 20
วิธกี ารประเมิน – นิสติ เลือกหัวข้อโครงงาน ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และนําเสนอหน้าชัน้ เรียน
โดยอาจารย์วจิ ารณ์งาน จากนัน้ นิสติ นําผลการเสนอไปปรับปรุงเป็ นรายงาน (ข้อ 4)
4. การทําโครงงาน และเขียนเป็ นรายงาน (งานกลุ่ม) ร้อยละ 30
วิธกี ารประเมิน – ทํารายงานเรือ่ งทีเ่ สนอหน้าชัน้ เรียนโดยแก้ไขจากการวิจารณ์ในชัน้ เรียน
5. การเข้าชัน้ เรียน ร้อยละ 5 นิสติ ต้องแต่งกายอย่างถูกต้องตามระเบียบและเข้าเรียนอย่าง
สม่าํ เสมอ

6. นิสติ อ่านบทความประกอบการเรียนดังต่อไปนี้
แนวการวิ จารณ์
แนวเน้นแก่นเรือ่ ง/
องค์ประกอบ

งานวิ จารณ์คดั สรร
ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ. 2547. “วิจารณ์จดหมายจากเมืองไทยของโบตั ๋น” ใน
รืน่ ฤทัย สัจจพันธุ.์ พลังการวิจารณ์: วรรณศิลป์. กรุงเทพฯ: ประพันธ์สาส์น.
นิลวรรณ ปิ่นทอง. 2547. “ผูด้ ”ี ใน รืน่ ฤทัย สัจจพันธุ.์ พลังการวิจารณ์:
วรรณศิลป์. กรุงเทพฯ: ประพันธ์สี าส์น.

แนวคตินิยมคลาสสิก สดใส พันธุมโกมล. 2547. “บทวิเคราะห์โศกนาฏกรรมสามัญเรือ่ ง คําพิพากษา.” ใน
25 ปี ซีไรท์ รวมบทวิจารณ์คดั สรร. กรุงเทพฯ: สมาคมภาษาและหนังสือแห่ง
ประเทศไทยฯ.
แนวรูปแบบนิยม/ อิราวดี ไตลังคะ. 2545. “สํานวนภาษาในเรือ่ งสัน้ ของปราบดา หยุน่ ”. วารสาร
การวิจารณ์แนวใหม่ มนุษยศาสตร์วชิ าการ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เล่มที่ 10.
อิราวดี ไตลังคะ. 2542. “แนวทางวรรณกรรมวิจารณ์ตะวันตกเพือ่ แง่มมการวิจารณ์
ทีห่ ลากหลาย”. วารสารมนุษยศาสตร์วชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เล่มที่ 7.
ดวงมน จิตร์จาํ นงค์. 2547. “ม้าก้านกล้วย...กวีนิพนธ์เพือ่ เกีย่ วข้าวรัก.” ใน 25 ปี ซี
ไรท์ รวมบทวิจารณ์คดั สรร. กรุงเทพฯ: สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยฯ.
ชูศกั ดิ ์ ภัทรกุลวณิชย์ 2547. “มือนัน้ สีขาว กวีนิพนธ์ซไี รต์ ปี 2535.” ใน 25 ปี ซีไรท์
รวมบทวิจารณ์คดั สรร. กรุงเทพฯ: สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยฯ.
แนวโครงสร้างนิยม นพพร ประชากุล. “มีอะไรในลูกอีสาน.” ใน รืน่ ฤทัย สัจจพันธุ.์ 2547. พลังการ
วิจารณ์: วรรณศิลป์. กรุงเทพฯ: ประพันธ์สาส์น.
ชูศกั ดิ ์ ภัทรกุลวณิชย์. 2545. “คุณธรรมของความยากจนและความยากจนของ
คุณธรรม”. อ่าน(ไม่) เอาเรือ่ ง. กรุงเทพฯ: คบไฟ.
แนวหลังโครงสร้าง
นิยม

ชูศกั ดิ ์ ภัทรกุลวณิชย์. 2545. “ปริศนาข้างหลังภาพของศรีบรู พา.” อ่าน (ไม่) เอา
เรือ่ ง. กรุงเทพฯ: คบไฟ.
อิราวดี ไตลังคะ. 2548. “กว่าสองทศวรรษ ‘คําพิพากษา’: ใครกันแน่ทอ่ี ยูใ่ นร่างแห.”

คนรักหนังสือ. ปีท่ี 1ฉบับที่ 1 (เมษายน).
อิราวดี ไตลังคะ. 2546. “ความทรงจําของเคโกะ คารายุคซิ งั นวนิยายอิงประวัต
ศาสตร์หรือเอกสารทางประวัตศิ าสตร์?.” มติชน. ปีท่ี 23 ฉบับที่ 1182 (11-17
เมษายน).
แนวมาร์กซิสต์/ แนว บรรจง บรรเจิดศิลป์. 2547. “บทวิจารณ์ขา้ งหลังภาพของศรีบรู พา.” ใน รืน่ ฤทัย
วัฒนธรรมศึกษา
สัจจพันธุ.์ พลังการวิจารณ์: วรรณศิลป์. กรุงเทพฯ: ประพันธ์สาส์น.
จรูญพร ปรปกั ษ์ประลัย. 2551. “บ้านทรายทอง ความจริงแห่งทราย ความหมาย
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