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คานา
รายละเอียดวิชา กวีนิพนธ์ไทย (Thai Poetry) รหัสวิชา 1541112 เป็ นการจัดทา

รายละเอียดประกอบรายวิชา กวีนิพนธ์ไทย ในหมวดวิชาเฉพาะ โดยมุ่งเน้ นให้ ผ้ เู รี ยนมี
ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับกวีนิพนธ์ไทย เข้ าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ รูปแบบฉันทลักษณ์
เนื ้อหา วรรณศิลป์ ของกวีนิพนธ์ไทย สามารถวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบ และประเมินคุณค่า
กวีนิพนธ์ไทยได้ เข้ าใจกวีนิพนธ์ไทยสมั ยใหม่ และแต่งกวีนิพนธ์ไทยแต่ละประเภทได้
ตลอดจนสามารถนากวีนิพนธ์ไทยไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวันได้ อย่างเหมาะสม
หวังเป็ นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี ้สามารถใช้ เป็ นแนวประกอบในรายวิชากวีนิพนธ์
ไทย เพื่อให้ การจัดการเรี ยนรู้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ตามที่กาหนดไว้ ได้ แล ะเป็ นแนวทางที่
สามารถปรับปรุงรูปแบบวิธีการเรี ยนรู้ให้ สอดคล้ องกับผู้เรี ยนได้ เป็ นอย่างดี
สาเนียง ฟ้ากระจ่าง
( 1 สิงหาคม 2560 )
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ หลักสูตรภาษาไทย

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1541112 กวีนิพนธ์ไทย (Thai Poetry)
2. จานวนหน่ วยกิต
3 (3 - 0) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
ศิลปศาสตร์ บณ
ั ฑิต หมวดวิชาเฉพาะ รายวิชาบังคับ
4. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์สาเนียง ฟ้ากระจ่าง
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชันปี
้ ที่ 2
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
ห้ อง 1108 คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่ าสุด
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้ ได้ รับความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับความเป็ นมา ความหมายและความสาคัญของกวีนิพนธ์
ไทย
2. เพื่อให้ ได้ รับความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับลักษณะของกวีนิพนธ์ไทยที่ดี และลักษณะบังคับของกวี
นิพนธ์ไทย
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3. เพื่อให้ มีความรู้ความเข้ ใจเกี่ยวกับกวีนิพนธ์ไทยทุกประเภท
4. เพื่อให้ มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ รูปแบบฉันทลักษณ์ เนื ้อหาของกวีนิพนธ์ไท ย
5. เพื่อให้ มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับวรรณศิลป์ของกวีนิพนธ์ไทย
6. เพื่อให้ มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ การเปรี ยบเทียบ และการประเมินค่ากวีนิพนธ์
ไทย
7. เพื่อให้ มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับกวีนิพนธ์ไทยสมัยใหม่
8. เพื่อให้ มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับทักษะการแต่งกวีนิพนธ์ไทยแต่ละประเภท
9. เพื่อให้ มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการปะยุกต์ใช้ กวีนิพนธ์ไทยในชีวิตประจาวัน
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้เกี่ยวกับกวีนิพนธ์ไทยทังแบบฉบั
้
บและสมัยใหม่ สามารถแต่งกวีนิพนธ์ไทย
ประเภทต่างๆและนาไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวันได้ อย่างเหมาะสม

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ และประเภทของกวีนิพนธ์ ความสัมพันธ์ของรูปแบบทางฉันทลักษณ์
เนื ้อหา และวรรณศิลป์ วิเคราะห์ เปรี ย บเทียบ และประเมินคุณค่าบทกวีนิพนธ์ ฝึ กทักษะการแต่งกวี
นิพนธ์ทกุ ประเภทและประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวัน
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึ ก
สอนเสริม
ปฏิบัต/ิ งาน
การศึกษาด้ วยตนเอง
ภาคสนาม/การ
ฝึ กงาน
20
13
15

3. จานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ท่ อี าจารย์ ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
อาจารย์ประจารายวิชาแจ้ งให้ นกั ศึกษาทราบเกี่ยวกับห้ องปฏิบตั งิ าน ตารางสอนตามเวลาว่างของ
อาจารย์ในแต่ละสัปดาห์
อาจารย์ประจาวิชาจัดตารางเวลาให้ คาปรึกษาอย่างน้ อ ย 2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1.1 เป็ นผู้มีความรัก เมตตา และปรารถนาดีตอ่ ผู้อื่น
1.1.2 มีความขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบ
1.1.3 มีจิตสาธารณะ ทาคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวม
1.1.4 มีวินยั ในตนเอง
1.1.5 มีจิตสานึกที่ดี
1.1.6 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 วิธีสอนแบบบรรยายโดยใช้ สื่อเทคโนโลยี พร้ อมยกตัวอย่างประกอบเนื ้อหา ผู้เรี ยนมีสว่ น
ร่วมในการสนทนา อภิปราย แสดงความคิดเห็น เพื่อนาไปสูก่ ารปฏิบตั ทิ ี่เหมาะสม
1.2.2 วิธีสอนแบบประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
1.2.3 วิธีสอนแบบสร้ างสรรค์ความคิด
1.2.4 วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้
1.2.5 วิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
1.2.6 วิธีสอนแบบสาธิต
1.2.7 วิธีสอนแบบแบ่งกลุม่ สนทนา อภิปราย
1.2.8 วิธีสอนแบบเน้ นการศึกษาค้ นคว้ าและการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง
1.2.9 การฝึ กปฏิบตั กิ ารแต่งกวีนิพนธ์ไทยประเภทต่างๆ
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 สังเกตความสนใจในการเข้ าร่วมกิจกรรมการเรี ยนการสอน
1.3.2 ดูจากการสนทนาซักถาม การตอบคาถาม และการแสดงความคิดเห็น
1.3.3 ตรวจผลงาน
1.3.4 ประเมินผลการนาเสนองานที่ได้ รับมอบหมาย
1.3.5 ประเมินผลจากการสอบกลางภาคและสอบปลายภาค
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้ รับ
2.1.1 ความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับกวีนิพนธ์ไทย
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2.1.2 รูปแบบและฉันทลักษณ์ของกวีนิพนธ์ไทยที่เป็ นแบบฉบับ
2.1.3 รูปแบบและฉันทลักษณ์ของกวีนิพนธ์ไทยสมัยใหม่
2.1.4 วรรณศิลป์ในกวีนิพนธ์ไทย
2.1.5 การฝึ กแต่งกวีนิพนธ์ไทย
2.1.6 การประเมินค่ากวีนิพนธ์ไทย
2.1.7 การนากวีนิพนธ์ไทยไปประยุกต์ใช้
2.1.8 สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษา ค้ นคว้ าองค์ความรู้และนาเสนออย่ าง
สร้ างสรรค์
2.2 วิธีการสอน
สอนแบบบรรยายโดยใช้ สื่อเทคโนโลยีประกอบการเรี ยน การอภิปราย แสดงความคิดเห็น การ
สาธิต การเรี ยนรู้แบบร่วมมือ กระบวนการกลุม่ การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร สอนแบบปฏิบตั กิ าร สอนแบบ
สืบเสาะหาความรู้จากแหล่งต่างๆทังสื
้ ่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้ อง เน้ นการศึกษา
และเรี ยนรู้ด้วยตนเอง นาผลการศึกษามาสรุป นาเสนอ และฝึ กปฏิบตั โิ ดยเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ทดสอบความรู้ความเข้ าใจ / การปฏิบตั กิ ิจกรรม
2.3.2 สังเกตพฤติกรรมการมีสว่ นร่วมในการเรี ยนการสอน
2.3.3 ประเมินผลจากการนาเสนอผลงานสร้ างสรรค์กวีนิพนธ์ไทย
2.3.4 ตรวจผลงาน
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาที่ต้องพัฒนา
พัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็ นระบบ คิดอย่างสร้ างสรรค์ เพื่อนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ ใน
ชีวิตประจาวันได้ อย่างเหมาะสม เกิด ประโยชน์ตอ่ ตนเองและสังคม เน้ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่
ผู้เรี ยนมีสว่ นร่วม
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 การบรรยายโดยใช้ สื่อเทคโนโลยีประกอบกิจกรรมการเรี ยนการสอน
3.2.2 ศึกษาตัวอย่างกวีนิพนธ์ไทยประเภทต่างๆอย่างหลากหลายทังจากสื
้
่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
เทคโนโลยี เพื่อเป็ นแนวทางในการแต่งกวีนิพนธ์ไทย
3.2.3 นาเสนอผลงานความคิดสร้ างสรรค์ทางกวีนิพนธ์ไทย
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3.2.4 ฝึ กทักษะการแต่งกวีนิพนธ์ไทยทุกประเภทอย่างสร้ างสรรค์
3.2.5 นาเสนอผลงานทังทางวาจา
้
ลายลักษณ์ และสื่อประสม
3.2.6 จัดกิจกรรมการประกวดทักษะการแต่งกวีนิพนธ์ไทยเนื่อ งในโอกาสวันสาคัญต่างๆ เช่น วัน
สุนทรภู่ วันภาษาไทย วันแม่ และวันพ่อ เป็ นต้ น
3.2.7 วิพากษ์ วิจารณ์ กวีนิพนธ์ไทยเพื่อการประเมินค่า
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 สังเกตจากความรับผิดชอบในการศึกษา การร่วมกิจกรรมการเรี ยนการสอน
3.3.2 ประเมินจากผลงาน
3.3.3 ประเมินความสามารถในการนาเสนอผลงานทังรายบุ
้
คคลและรายกลุม่
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.1.1 ปฏิบตั ติ อ่ ผู้เรี ยนด้ วยความเป็ นกัลยาณมิตร พัฒนาทักษะการสร้ างความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้เรี ยนและให้ ร้ ูจกั เคารพในความแตกต่างระหว่างบุคคล
4.1.2 พัฒนาความเป็ นผู้นา ผู้ตาม ตามบทบาทหน้ าที่ในการทางานเป็ นทีม
4.1.3 พัฒนาการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่ได้ รับมอบหมายให้ ครบถ้ วน
และตรงตามกาหนดเวลา
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 การบรรยายโดยใช้ สื่อเทคโนโลยีประกอบการเรี ยนการสอน
4.2.2 มอบหมายงานทังรายบุ
้
คคลและรายกลุม่
4.2.3 การนาเสนอผลงานการศึกษา
4.2.4 การฝึ กปฏิบตั กิ ารแต่งกวีนิพนธ์ไทยประเภทต่างๆ
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 สังเกตจากความสนใจในการเข้ าร่วมกิจกรรม
4.3.2 สังเกตพฤติกรรมในการทางานเป็ นกลุม่ และการนาเสนอผลงาน
4.3.3 ตรวจผลงาน
4.3.4 ดูจากการศึกษา และการนาเสนอผลงาน
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
5.1.1 ทักษะในการแต่งกวีนิพนธ์ไทยทุกประเภท
8

มคอ. 3
5.1.2 ทักษะในการสืบค้ นข้ อมูลทางอินเทอร์ เน็ตและแหล่งข้ อมูลที่นา่ เชื่อถือ
5.1.3 ทักษะในการใช้ เทคโนโลยีในการนาเสนอสาร
5.1.4 ทักษะการแต่งกวีนิพนธ์โดยนาไปประยุกต์ใช้ ให้ เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาวันทังต่
้ อ
ตนเองและสังคม
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 การบรรยายโดยใช้ สื่อเทคโนโลยีประกอบการเรี ยนการสอน
5.2.2 มอบหมายงานให้ มีการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองจากแหล่งเรี ยนรู้ตา่ งๆ
5.2.3 ฝึ กการนาเสนอผลงานทังโดยวาจาและลายลั
้
กษณ์โดยใช้ สื่อเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
5.2.4 ฝึ กทักษะการแต่งกวีนิพนธ์ไทยประเภทต่างๆ
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 สังเกตพฤติกรรมและความสนใจในการร่วมกิจกรรม
5.3.2 ตรวจผลงาน
5.3.3 ตรวจสอบความถูกต้ องในเนื ้อหาสาระและรูปแบบในการนาเสนอผลงาน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
9

มคอ. 3
1. แผนการสอน
สัปดาห์ ท่ ี
หัวข้ อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ ามี)

ผู้สอน

1

1.ปฐมนิเทศ
2. ชี ้แจงเนื ้อหารายวิชา
จุดประสงค์และเป้าหมาย
ตลอดจนการวัดและ
ประเมินผล
3. ทดสอบพื ้นฐานความรู้
นักศึกษาเกี่ยวกับรายวิชา

3

1. ให้ ผ้ เู รี ยนทาแบบทดสอบ
ก่อนเรี ยนเพื่อดูพื ้นความรู้
กวีนิพนธ์ไทย
2. บรรยายโดยใช้ พาวเวอร์
พอยท์
3. แนะนาเอกสารตารา
ประกอบการเรี ยนการสอน

ผศ.สาเนียง ฟ้าระจ่าง

2

1.ความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับ
กวีนิพนธ์ไทย
-ความหมายของกวีนิพนธ์
-ความเป็ นมาของกวีนิพนธ์
ไทย
-ความสาคัญของกวีนิพนธ์
ไทย
-ลักษณะของกวีนิพนธ์ไทยที่ดี
-ลักษณะบังคับของกวีนิพนธ์
ไทย

3

1.แบ่งกลุม่ ศึกษาความรู้
เบื ้องต้ นเกี่ยวกับกวีนิพนธ์ไทย
จากเอกสารประกอบการสอน /
ตัวแทนกลุม่ นาเสนอผล
การศึกษา
2.บรรยายเนื ้อหาบทเรี ยนด้ วย
พาวเวอร์ พ้อยท์
3.สนทนาอภิปราย แลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นร่วมกัน
4.ศึกษาตัวอย่างกวีนิพนธ์ไทย
จากใบความรู้
5.ทาแบบฝึ กหัด

ผศ.สาเนียง ฟ้าระจ่าง

3-7

1.ประเภทของกวีนิพนธ์ไทย
-กาพย์
-กลอน
-โคลง
-ร่าย
-ฉันท์

1.บรรยายกวีนิพนธ์ไทยด้ วย
พาวเวอร์ พ้อยท์
2.แบ่งกลุม่ ศึกษากวีนิพนธ์ไทย
แต่ละประเภทจากเอกสาร
ประกอบการสอน นาเสนอผล
การศึกษาแล้ วสนทนาอภิปราย
ร่วมกัน
3.แต่ละกลุม่ ศึกษากวีนิพนธ์
ไทยแต่ละประเภทจาก ใบ-

ผศ.สาเนียง ฟ้าระจ่าง

3
3
3
3
3

10

สัปดาห์ ท่ ี

หัวข้ อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

8

ความสัมพันธ์ และวรรณศิลป์
ของกวีนิพนธ์ไทย
-ความสัมพันธ์รูปแบบ
ฉันทลักษณ์ของกวีนิพนธ์ไทย
-ความสัมพันธ์เนื ้อหาของ
กวีนิพนธ์ไทย
-สุนทรี ยของกวีนิพนธ์ไทย
-อลังการของกวีนิพนธ์ไทย

3

9-10

การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและ
ประเมินค่ากวีนิพนธ์ไทย
-การวิเคราะห์กวีนิพนธ์ไทย
-การเปรี ยบเทียบกวีนิพนธ์
ไทย
-การประเมินค่ากวีนิพนธ์ไทย

6

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ ามี)

มคอ. 3
ผู้สอน

ความรู้ นาเสนอผลการศึกษา
แล้ วสนทนาแสดงความคิดเห็น
4.สรุปบทเรี ยนด้ วยพาวเวอร์
พ้ อยท์
5.ทาแบบฝึ กหัด
1.บรรยายเนื ้อหาบทเรี ยนด้ วย ผศ.สาเนียง ฟ้าระจ่าง
พาวเวอร์ พ้อยท์
2.แบ่งกลุม่ ศึกษาบทสุนทรี
ยและอลังการของกวีนิพนธ์ไทย
จากใบความรู้แล้ วสรุปอภิปราย
แสดงความคิดเห็นร่วมกัน
3.แบ่งกลุม่ ศึกษาค้ นคว้ า
ความสัมพันธ์ รูปแบบ
ฉันทลักษณ์ สุนทรี ยลีลา และ
สุนทรี ยรส จากกวีนิพนธ์ไทย
แล้ วนาเสนอผลการศึกษา
อภิปรายร่วมกัน
4.ทาแบบฝึ กหัด
1.บรรยายเนื ้อหาบทเรี ยนด้ วย ผศ.สาเนียง ฟ้าระจ่าง
พาวเวอร์ พ้อยท์
2.แบ่งกลุม่ ศึกษาตัวอย่างการ
วิเคราะห์กวีนิพนธ์ไทยและการ
เปรี ยบเทียบกวีนิพนธ์ไทย
นาเสนอผลการศึกษาแล้ วแสดง
ความคิดเห็นร่วมกัน
3. สรุปบทเรี ยนด้ วยพาวเวอร์
พ้ อยท์
4.ทาแบบฝึ กหัด

11

สัปดาห์ ท่ ี

หัวข้ อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

11-12

กวีนิพนธ์ไทยสมัยใหม่
-ความหมายของกวีนิพนธ์
สมัยใหม่
-ความเป็ นมาของกวีนิพนธ์
สมัยใหม่
-ประเภทของกวีนิพนธ์ไทย
สมัยใหม่

6

13-14

1.การฝึ กทักษะการแต่ง
กวีนิพนธ์ไทย
-การแต่งกวีนิพนธ์ไทย
ประเภทกาพย์
-การแต่งกวีนิพนธ์ไทย
ประเภทกลอน
-การแต่งกวีนิพนธ์ไทย
ประเภทโคลง
-การแต่งกวีนิพนธ์ไทย
ประเภทร่าย
-การแต่งกวีนิพนธ์ไทย
ประเภทฉันท์

6

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ ามี)

มคอ. 3
ผู้สอน

ผศ.สาเนียง ฟ้าระจ่าง
1. แบ่งกลุม่ ศึกษาเอกสาร
ประกอบการสอน
-ความหมายและความเป็ นมา
ของกวีนิพนธ์ไทยสมัยใหม่
-ประเภทกวีนิพนธ์ไทยรูปแบบใหม่
-ประเภทกวีนิพนธ์ไทยแบบ
ประยุกต์
2. แต่ละกลุม่ นาเสนอผล
การศึกษา
3. สรุปบทเรี ยนด้ วยพาวเวอร์
พ้ อยท์
4.ทาแบบฝึ กหัด
1.บรรยายการแต่งกวีนิพนธ์ไทย ผศ.สาเนียง ฟ้าระจ่าง
ด้ วยพาวเวอร์ พ้อยท์
2.แบ่งกลุม่ ศึกษากวีนิพนธ์ไทย
แต่ละประเภท
3.สนทนาอภิปราย แลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นร่วมกัน
4.แต่ละกลุม่ ศึกษาตัวอย่าง
กวีนิพนธ์ไทยแต่ละประเภทแล้ ว
ช่วยกันแต่งกวีนิพนธ์ไทยที่
ศึกษา
5.แต่ละกลุม่ นาเสนอผลงาน
แล้ วอภิปรายร่วมกัน
6.ให้ แต่ละคนฝึ กแต่งกวีนิพนธ์
ไทยแต่ละประเภทตามความ
สนใจ
7.สรุปบทเรี ยนด้ วยพาวเวอร์
พ้ อยท์แล้ ววิจารณ์แสดงความ
คิดเห็นผลงานรายบุคคล
8.ทาแบบฝึ กหัด
12

มคอ. 3
ผู้สอน

สัปดาห์ ท่ ี

หัวข้ อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ ามี)

15

1.การประยุกต์ใช้ กวีนิพนธ์
ไทยในชีวิตประจาวัน
-คนไทยกับกวีนิพนธ์ไทย
-การประยุกต์ใช้ กวีนิพนธ์ไทย
ในชีวิตประจาวัน

3

1. บรรยายหัวใจคนไทยกับกวี
นิพนธ์ไทยด้ วยพาวเวอร์ พอยท์
และ วิดีโอ
2. แบ่งกลุม่ ศึกษาการ
ประยุกต์ใช้ กวีนิพนธ์ใน
ชีวิตประจาวันจากเอกสาร
3.ตัวแทนกลุม่ นาเสนอผลงาน
สนทนา อภิปรายและแสดง
ความคิดเห็นร่วมกัน
4.สรุปบทเรี ยนด้ วยพาวเวอร์
พอยท์

ผศ.สาเนียง ฟ้าระจ่าง

16

สอบปลายภาค

2

1.แบบทดสอบ

ผศ.สาเนียง ฟ้าระจ่าง

2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
กิจกรรมที่
ผลการ
เรี ยนรู้

วิธีการ
ประเมิน

สัปดาห์ ท่ ี
ประเมิน

สัดส่ วนของการ
ประเมินผล

1

มีความรู้พื ้นฐานเกี่ยวกับ
กวีนิพนธ์ไทยได้

สังเกต /
ทดสอบ

2-3

10 %

2

สามารถแต่งกวีนิพนธ์ไทย
ประเภทต่างๆได้
สามารถประเมินค่ากวีนิพนธ์
ไทยได้

ตรวจผลงาน

4 - 13

40 %

ทดสอบ /
ตรวจผลงาน

14

10 %

สามารถนากวีนิพนธ์ไทยไป
ประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวัน
ได้ อย่างเหมาะสม
สอบปลายภาค

ตรวจผลงาน

15

10 %

แบบทดสอบ

16

30 %

3
4

5
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หมวดที่ 6 ทรั พยากรประกอบการเรี ยนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
สาเนียง ฟ้ากระจ่าง. (2559). เอกสารประกอบการสอนรายวิชากวีนิพนธ์ ไทย. กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
ไม่มี
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
แหล่ งเรี ยนรู้
1. สานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ
2. หอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพฯ
3. เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้ องกับกวีนิพนธ์ไทย
4. นิตยสารต่างๆเช่น สกุลไทย มติชนสุดสัปดาห์ สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ เป็ นต้ น
เอกสารตาราหลัก
สาเนียง ฟ้ากระจ่าง. (2559). เอกสารประกอบการสอนรายวิชากวีนิพนธ์ ไทย. กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
เอกสารอ่ านประกอบ
กาชัย ทองหล่อ. (2550). หลักภาษาไทย. กรุงเทพฯ: รวมสาส์น.
ฐะปะนีย์ นาครทรรพ. (2553). วรรณศิลป์ในดวงใจ ภาษาไทยที่รัก. กรุงเทพฯ: อัมรินทร์ พริน้ ติ ้ง
แอนด์ พับลิชชิ่ง.
บารณี ถาวระ. (2541). ลักษณะคาประพันธ์ ไทย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ไทม์พริน้ ติ ้ง.
บุญเตือน ศรี วรพจน์ . (ผู้เรี ยบเรี ยง). (2541). การประพันธ์ โคลงสี่สุภาพ. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร.
บุญเหลือ ใจมโน. (2555). การแต่ งคาประพันธ์ . (พิมพ์ครัง้ ที่ 2). กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ .
ประทีป วาทิกทินกร. (2548). ร้ อยกรอง. (พิมพ์ครัง้ ที่ 12). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
ประทีป เหมือนนิล. (2542). วิวัฒนาการร้ อยกรองไทยปั จจุบัน. ลพบุรี: สถาบันราชภัฏเทพสตรี .
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ประเทือง คล้ ายสุบรรณ. (2528). ร้ อยกรองชาวบ้ าน. (พิมพ์ครัง้ ที่ 2). พระนครศรี อยุธยา:
วิทยาลัยครูพระนครศรี อยุธยา.
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรั บปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทังวิ
้ ธีการสอน การจัดกิจกรรมในชันเรี
้ ยน สื่อ
การสอน และผลการเรี ยนรู้ที่ได้ รับ ตลอดจนเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงรายวิชา ด้ วยระบบ
คอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
เก็บข้ อมูลเพื่อการประเมินการสอน จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษาและจากการสอบวัดผล
ประเมินผลการเรี ยนรู้ในรายวิชา
3. การปรับปรุงการสอน
กาหนดกลยุทธ์วิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา แล้ วจัดทา มคอ. 5 รายงาน
รายวิชาแต่ละภาคการศึกษา
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
อาจารย์ผ้ สู อนมีการประชุมร่วมกันทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาโดยการสุม่ ประเมิน
ข้ อสอบและความเหมาะสมของการให้ คะแนน ทังคะแนนเก็
้
บระหว่างภาคและระดับคะแนนของรายวิชา
70%
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
อาจารย์ผ้ สู อนมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอน
ของนักศึกษา การมีสว่ นร่วมในกิจกรรม การรายงานรายวิชาและงานที่ได้ รับมอบหมายจากอาจารย์
ผู้สอน หลังการทบทวนประสิทธิ ผลของรายวิชา อาจารย์ผ้ สู อนรับผิดชอบในการทบทวนเนื ้อหาที่สอน
และกลยุทธ์การสอนที่ใช้ เพื่อสรุปวางแผนและหาแนวทางพัฒนาปรับปรุงสาหรับใช้ ในปี การศึกษาต่อไป
ให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
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