
 
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 

รายวิชา ๒๐๔ ๓๐๖ ร้อยกรองไทย 
(Thai Poetry) 

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

 
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยทั่วไป 

๑. รหัสและช่ือรายวิชา 
 รายวิชา  ๒๐๔ ๓๐๖ ร้อยกรองไทย 
                      (Thai Poetry) 
๒. จำนวนหน่วยกิต 
 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 
 ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๕   ช้ันปีท่ี ๓ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) 
     - ไม่มี - 
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) 
          - ไม่มี - 



๘. ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
    -  
๙. สถานที่เรียน 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
๑๐. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของวิชาคร้ังล่าสุด 
 วันท่ี ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
      ๑.๑ เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจรูปแบบของร้อยกรองไทยประเภทต่าง ๆ ลักษณะเนื้อหา ลีลา 
วรรณศิลป์ของร้อยกรองในแต่ละสมัย และการถอดคําประพันธ์ 
      ๑.๒ เพื่อให้นิสิตมีทักษะในการเขียนและอ่านคำประพันธ์รูปแบบต่าง ๆ  
      ๑.๓ เพื่อให้นิสิตมีเจตคติท่ีดีต่อบทร้อยกรองประเภทต่าง ๆ ในวรรณคดีไทย  
      ๑.๔ เพื่อให้นิสิตสามารถนำองค์ความรู้ร้อยกรองไทยไปประยุกต์ใช้พัฒนาตนเองและผู้เรียน 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
          ๒.๑ เพื่อปรับกระบวนการรายวิชาให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ปี พ.ศ.๒๕๕๘ และระเบียบข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
          ๒.๒ เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และวิชาเอกหรือ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะหลักสูตรที่มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักภาษาและทักษะในการใช้ภาษาไทยซึ่ง
เป็นภาษาราชการของประเทศ 
          ๒.๓ เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับเกี่ยวกับวิชาร้อยกรองไทย  เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
การสอนภาษาไทย 
          ๒.๔ เพื่อปรับปรุงรายวิชาให้สอดคล้องกับหลักสูตรสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา 

 
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดำเนินการ 

๑.  คำอธิบายรายวิชา 
 รูปแบบของร้อยกรองไทยประเภทต่าง ๆ ลักษณะเนื้อหา ลีลา วรรณศิลป์ของร้อยกรองในแต่ 
ละสมัย การถอดคําประพันธ ฝกเขียนและฝกอ่านคําประพันธรูปแบบต่าง ๆ   
๒. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา   

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 



บรรยายภาคทฤษฎี 
๔๕ ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษา 

เฉพาะรายบุคคล ไม่มี การศึกษาด้วยตนเอง ๖ ช่ัวโมง
ต่อสัปดาห ์(๙๐ ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษา) 

๓. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
           ๓.๑ อาจารย์ประจ าว ิชา ให้ค  าปร ึกษาผ่านโทรศัพท์ม ือถือ หร ือโปรแกรม Application 
Line/Facebook/ E-mail 
     ๓.๒ ติดต่อประสานงาน ที่ส านักงานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ห้อง 
๑๐๔ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ) 
     ๓.๓ อาจารย์ประจ าวิชา จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ ๒ 
ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ ห้องหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  (เฉพาะรายท่ีต้องการ)  

 
หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 

๔.๑ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
ด้านบุคลิกภาพ    - มีการสอดแทรกเรื่องการสำรวมในสมณภาวะ การครองจีวร หรือ การแต่ง

กาย การเข้าสังคม และศาสนพิธี เทคนิคการพูด การส่ือสาร การมีมนุษยสัมพันธ์
ท่ีดี และการวางตัวในการทำงานในบางรายวิชา และในโครงการ/กิจกรรม 
   - มีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนานิสิตด้านบุคลิกภาพ เช่น โครงการ
ปฐมนิเทศ โครงการเตรียมความพร้อม โครงการพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นครู 
และโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครู 

ด้านภาวะผู้นำ และ
ความรับผิดชอบ
ตลอดจนมีวินัยในตนเอง 

    - ในรายวิชามีการกำหนดให้นิสิตทำงานเป็นกลุ่ม มีหัวหน้ากลุ่ม มีรองหัวหน้า 
มีเลขานุการกลุ่ม  
    - ในรายวิชาและในหลักสูตรมีการกำหนดให้นิสิตจัดโครงการ/กิจกรรมจิต
อาสา โครงการ/กิจกรรมพัฒนาชุมชนและโรงเรียน โครงการ/กิจกรรมสัมมนา
วิชาการ โครงการกิจกรรมศึกษาดูงาน และโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครู 

ทักษะ IT    - ในรายวิชามีการให้นิสิตใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าข้อมูล และ
นำเสนอรายงาน หาข้อมูลเพื่อศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาทักษะทาง
วิชาชีพ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑   
   - ในรายวิชามีการใช้ไลน์(Line) ใช้เฟสบุ๊ก (Facebook) ใช้ยูทูบ(You Tube) 
และใช้นวัตกรรมการและเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่อื ่นๆ ในการเรียนการ
สอน และการบรรยาย  



คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
   - มีการจัดโครงการ/กิจกรรมอบรมมทักษะการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สอน และโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูสมัยใหม่ 

จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

   - มีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และความเป็น
ครูอยู่เกือบทุกรายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน โดยคณาจารย์ผู้สอนทุกท่าน
มีการสอดแทรกอยู่ในการบรรยาย อยู่ในกิจกรรมการสอน  
   - ในการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ทางหลักสูตร/ทางคณะครุศาสตร์ ดำเนินการ
จัดให้ มีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ จากการฟัง
การบรรยายพิเศษจากประธานเปิดโครงการ/กิจกรรม จากวิทยากรพิเศษที่ทาง
หลักสูตร/ทางคณะครุศาสตร์เชิญมา เช่น โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ โครงการ
เตรียมความพร้อม โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน โครงการจิตอาสาพัฒนา
ชุมชนและโรงเร ียน โครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์ ว ิชาชีพใน
สถานศึกษา โครงการสัมมนานิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา 
โครงการปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โครงการสัมมนานิสิต
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ฯลฯ และโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูต่าง 
ๆ 

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

๑.คุณธรรม 
จริยธรรม 

๒.ความรู้ ๓.ทักษะทาง
ปัญญา 

๔.ทักษะ
ความสัมพันธ์ 

๕.ทักษะการ
วิเคราะห์ 

๖.วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู ้

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 
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 

(๑) รัก ศรัทธาและภูมิใจใน
วิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและ
อุดมการณ์ความเป็นครูและ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู 

(๑) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
(Dialectics) ในประเด็นวิกฤต
ด้านคุณธรรมจริยธรรมของสังคม
และวิชาการ รวมท้ังประเด็น
วิกฤตจรรยาบรรณของวิชาชีพครู  

(๑ )  ว ั ดและประ เม ินจากการส ั ง เ กต
พฤติกรรมในขณะทำงานตามสภาพจริง 
(Authentic Approach) 
(๒) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์
แบบวิภาษวิธี 



ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 

(๒) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์
เชิงปฏิบัติการ (Interaction 
Action Learning)  
(๓) การเรียนรู้จากกรณีศึกษา 
(Case Study)  
(๔) การเรียนรู้จากกระบวนการ
กระจ่างค่านิยม (Value 
Clarification)  
(๕) การเรียนรู้โดยบูรณาการการ
ปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา 
(Work-Integrated Learning : 
WIL)  
(๖) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ 
(Interactive lecture)  
(๗) การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์
เป็นพื้นฐาน (Scenario-based 
learning)  
(๘) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน (Problem-based 
learning)  
(๙) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
ความเป็นครูเป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 

(๓) วัดและประเมินจากกลุ่มเพื่อน 
(๔) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา 
(๗) ว ัดและประเมินจากผลการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 
 

 
๔.๒.๒ ความรู้ 

ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านความรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
ความรู้ 

 (๓) มีความรู เขาใจชีวิต เข
าใจชุมชน เขาใจโลกและ
การอยรูวมกันบนพืน้ฐาน
ความแตกตาง 

(๑) การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี
สรรสร้างนิยม (Constructivism) โดย
ให้ผู ้เร ียนวิเคราะห์และสังเคราะห์
องค์ความรู้ด้วยตนเอง 

(๑) วัดและประเมินจากการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์องค์ความรู้ 
(๒) วัดและประเมินจากผลการทบทวน
วรรณกรรมและสรุปสาระสำคัญของความรู้ 



ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านความรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
ความรู้ 

ทางวัฒธรรม สามารถเผชิญ
และเทาทันกับการ
เปล่ียนแปลงของสังคม และ
สามารถนําแนวคิดปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต
ใชในการดําเนินชีวิตและ
พัฒนาตน พัฒนางานและ
พัฒนาผูเรียน 

(๒) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-based learning) 
(๓) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความ
เป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

(๓) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 

 
๔.๒.๓ ทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
ทักษะทางปัญญา 

(๒) เป็นผู้นำทางปัญญา 
สามารถคิดริเริ่มและพัฒนา
งานอย่างสร้างสรรค์ มีภาวะ
ผู้นำทางวิชาการและวิชาชีพ มี
ความเข้มแข็งและกล้าหาญ
ทางจริยธรรมสามารถช้ีนำและ
ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน 
สถานศึกษา ชุมชนและสังคม
อย่างสร้างสรรค์ 

(๑) การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) 
(๒ )  การ เร ี ยนแบบม ี ส ่ วนร ่ วม
ปฏิบัติการ (Participative Learning 
through Action) 
(๓) การเป็นผู ้นำแบบมีส ่วนร ่วม 
(Shared Leadership) ในการ น า
เสนองานวิชาการ 
( ๖ )  ก า ร เ ร ี ยน ร ู ้ แบบรวมพ ลัง 
(Collaborative learning) 
(๗) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความ
เป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

(๑) วัดและประเมินจากผลการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ 
(๓) วัดและประเมินจากผลการนาเสนองาน
เป็นกลุ่ม การเป็นผู้นาและผู้ตามท่ีดีในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
(๕) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 

 
๔.๒.๔ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
- - - 

 



 
๔.๒.๕ ทักษะการวิเคราะห์ 

ผลการเรียนรู้ด้านการ
วิเคราะห์ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านการวิเคราะห์ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านการ
วิเคราะห์ 

(๓) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสืบค้นข้อมูลหรือความรู้
จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถ
ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปท่ีจำเป็น
สำหรับการเรียนรู้ การจัดการ
เรียนรู้ การทำงาน การประชุม 
การจัดการและสืบค้นข้อมูล
และสารสนเทศรับและส่ง
ข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้
ดุลยพินิจท่ีดีในการตรวจสอบ
ความน่าเช่ือถือของข้อมูลและ
สารสนเทศอีกท้ังตระหนักถึง
การละเมิดลิขสิทธิ์และการ
ลอกเลียนผลงาน 

(๒) การสืบค้นและนำเสนอรายงาน
ประเด็นสำคัญด้านการศึกษาโดย
บ ู รณาการการ ใ ช ้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 

(๓) การจัดทำอินโฟกราฟิกเพื่อสรุป
ประเด็นสาระสำคัญของงานที ่นา
เสนอ 
(๔) การเรียนรู้โดยบูรณาการการ
ปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา 
(Work-Integrated Learning : 
WIL) 

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

 
 ๔.๒.๖ ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ 
ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

(๕) มีทักษะศตวรรษท่ี ๒๑ เช่น 
ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการรู้
เรื่องทักษะการคิด ทักษะชีวิต 
ทักษะการทำงานแบบร่วมมือ 
ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการ
ส่ือสารทักษะเทคโนโลยี และ
การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถ
นำทักษะเหล่านี้มาใช้ในการ

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

(๑) วัดและประเมินจากการฝึกทักษะ
จัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จำลอง 
(๔) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมความเป็นครูเป ็นรายปี
ตลอดหลักสูตร 



ผลการเรียนรู้ 
ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
และการพัฒนาตนเอง 

 
หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๕.๑ แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  สื่อที่
ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ แนะนำรายวิชา 
คำอธิบายรายวิชา หน่วยการ
เรียนรู้ แผนการสอนและการ
ประเมินผล 

๓ - แนะนำแผนการจัดการเรียนรู้ 
- กิจกรรมสร้างเจตคติท่ีดีต่อ

รายวิชา 
- มอบหมายภาระงาน 
- ทดสอบก่อนเรียน 

พระมหาอธิวัฒน์  
ภทฺรกวี 
 

๒ บทที่ ๑ ความรู้พื้นฐานด้าน
ร้อยกรองไทย 
๑.๑ ความหมายและประเภท

ของร้อยกรอง 

๑.๒ วิวัฒนาการของรอ้ยกรอง

ไทย 

๑.๓ คุณค่าของร้อยกรองไทย 

๑.๔ ฉันทลักษณ์และกลวิธีการ

แต่งร้อยกรอง 

๓ - บรรยาย   
- ยกตัวอย่างประกอบ  
- อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา 
- ใช้ส่ือ Power point 

ประกอบการบรรยาย 
-ผู้เรียนฝึกแต่งร้อยกรอง 
-อภิปรายหัวข้อท่ีผู้เรียนนำเสนอ 
Lecture/Present/Conference  

พระมหาอธิวัฒน์  
ภทฺรกวี 

๓-๔ บทที่ ๒ กลอน 
๒.๑ ประวัติของกลอน 

๒.๒ ลักษณะของกลอน 

๒.๓ ช่ือเรียกและประเภทของ
กลอน 
๒.๔ กลวิธีการแต่งกลอน 

๖ - บรรยาย   
- ยกตัวอย่างประกอบ  
- อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา 
-ใช้ส่ือ Power point ประกอบ 
-ผู้เรียนฝึกถอดคำประพันธ์ 
-ผู้เรียนฝึกอ่านและเขียนร้อยกรอง 
-อภิปรายหัวข้อท่ีผู้เรียนนำเสนอ 
Lecture/Present/Conference 
  

พระมหาอธิวัฒน์  
ภทฺรกวี 



สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  สื่อที่
ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๕-๖ บทที่ ๓ กาพย์ 
๓.๑ ประวัติของกาพย ์
๓.๒ ฉันทลักษณ์และประเภท
ของกาพย์ 
๓.๓ กลวิธีการแต่งกาพย์ 

๖ - บรรยาย   
- ยกตัวอย่างประกอบ  
- อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา 
-ใช้ส่ือ Power point ประกอบ 
-ผู้เรียนฝึกถอดคำประพันธ์ 
-ผู้เรียนฝึกอ่านและเขียนร้อยกรอง 
-อภิปรายหัวข้อท่ีผู้เรียนนำเสนอ 
Lecture/Present/Conference 

พระมหาอธิวัฒน์  
ภทฺรกวี 

๗-๘ บทที่ ๔ โคลง 
๔.๑ ประวัติของโคลง 
๔.๒ ฉันทลักษณ์และประเภท
ของโคลง 
๔.๓ กลวิธีการแต่งโคลง 

๖ - บรรยาย   
- ยกตัวอย่างประกอบ  
-ใช้ส่ือ Power point ประกอบ 
-ผู้เรียนฝึกถอดคำประพันธ์ 
-ผู้เรียนฝึกอ่านและเขียนร้อยกรอง 
-อภิปรายหัวข้อท่ีผู้เรียนนำเสนอ 
Lecture/Present/Conference 

พระมหาอธิวัฒน์  
ภทฺรกวี 

๙-๑๑ บทที่ ๕ ร่ายและลิลิต 
๕.๑ ความหมายและความ

เป็นมาของร่าย 

๕.๒ ฉันทลักษณ์และประเภท

ของร่าย 

๕.๓ ความหมายและความ

เป็นมาของลิลิต 

๕.๔ ฉันทลักษณ์และประเภท
ของลิลิต 
๕.๕ กลวิธีการแต่งร่ายและ
ลิลิต 

๙ - บรรยาย   
- ยกตัวอย่างประกอบ  
- อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา 
-ใช้ส่ือ Power point ประกอบ 
-ผู้เรียนฝึกถอดคำประพันธ์ 
-ผู้เรียนฝึกอ่านและเขียนร้อยกรอง 
-อภิปรายหัวข้อท่ีผู้เรียนนำเสนอ 
Lecture/Present/Conference 
-ทดสอบกลางภาค 

พระมหาอธิวัฒน์  
ภทฺรกวี 

๑๒-๑๔ บทที่ ๖ ฉันท์ 
๖.๑ ความหมายและความ
เป็นมาของฉันท์ 
๖.๒ ความรู้เบ้ืองต้นในการ
เขียนฉันท์ 

๖ - บรรยาย   
- ยกตัวอย่างประกอบ  
- อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา 
-ใช้ส่ือ Power point ประกอบ 
-ผู้เรียนฝึกถอดคำประพันธ์ 

พระมหาอธิวัฒน์  
ภทฺรกวี 



สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  สื่อที่
ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๖.๓ กลวิธีและความนิยมในการ
เขียนฉันท์ 
๖.๔ ลักษณะและข้อบังคับของ
ฉันท์แต่ละประเภท 

-ผู้เรียนฝึกอ่านและเขียนร้อยกรอง 
-อภิปรายหัวข้อท่ีผู้เรียนนำเสนอ 
Lecture/Present/Conference 

๑๕ บทที่ ๗ กลบท 
๗.๑ ความหมายของกลบท 

๗.๒ ประเภทของกลบท 

๗.๓ การเขียนและการอ่านบท

กลอน 

-สรุปกระบวนวิชา 
 

๓ - การบรรยายพร้อมส่ือการสอน 
-ใช้ Power point นำเสนอ  
-ร่วมอภิปราย สังเคราะห์  
-สรุปเป็นความรู้ท่ีคงทน 
- อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา 
- ใช้ส่ือ Power point 
ประกอบการบรรยาย 
-ผู้เรียนฝึกถอดคำประพันธ์ 
-ผู้เรียนฝึกอ่านและเขียนร้อยกรอง 
-อภิปรายหัวข้อท่ีผู้เรียนนำเสนอ 
Lecture/Present/Conference 
- ทบทวนเนื้อหา 
- ซักถามข้อสงสัย 

พระมหาอธิวัฒน์  
ภทฺรกวี 
 

๑๖ สอบปลายภาค ๓ - ข้อสอบ  
 
๕.๒ แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ท่ี  ผลการเรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผล  สัปดาห์ที่  สัดส่วน 

๑ 

๔.๒.๑ (๑)  
๔.๒.๒ (๓)  
๔.๒.๓ (๒) 
๔.๒.๕ (๒) 
๔.๒.๖ (๕) 

สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

๘ 
๑๗ 

๒๐ % 
๔๐ % 

๒ 

๔.๒.๑ (๑)  
๔.๒.๒ (๒)  
๔.๒.๓ (๒) 
๔.๒.๖ (๕) 

วิเคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้า  
การนำเสนอรายงาน 
การทำงานกลุ่มและผลงาน 
การอ่าน เขียน และถอดคำ
ประพันธ์ 

ตลอดภาค
การศึกษา 

๓๐ % 



ท่ี  ผลการเรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผล  สัปดาห์ที่  สัดส่วน 

การศึกษางานเขียนและแสดงผล
งานท่ีมีคุณภาพ 
การส่งงานตามท่ีมอบหมาย  

๓ 

๔.๒.๑ (๑)  
๔.๒.๒ (๒)  
๔.๒.๓ (๒) 
๔.๒.๕ (๓) 
๔.๒.๖ (๕) 

การเข้าช้ันเรียน 
การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอ
ความคิดเห็น การตอบคำถามใน
ช้ันเรียน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

๑๐ % 

 
๕.๓ ระดับค่าแปลผลคะแนนการประเมินการเรียนรู้เพื่อให้เกรด   

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 ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
 
 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑. เอกสารและตำราหลัก 
นภาลัย สุวรรณธาดา และคณะ. (๒๕๓๓). การประพันธ์ไทย. เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาไทย ๒. พิมพ์ครั้งท่ี ๒. 
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
ประทีป วาทิกทินกร. (๒๕๔๒). ร้อยกรอง. พิมพ์ครั้งท่ี ๙. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง. 
เปล้ือง ณ นคร. (๒๕๑๗). ประวัติวรรณคดีไทย สำหรับนักศึกษา. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 
พระยามานวราชเสวี (ปลอด วิเชียร ณ สงขลา)และคณะ. (๒๕๑๔). วรรณไวทยากร ชุมนุมบทความทางวิชาการ :  
           วรรณคดี. โครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช. 
เริงชัย ทองหล่อ. (๒๕๔๔). หลักการประพันธ์. พิมพ์ครั้งท่ี ๑. กรุงเทพฯ: ไฮเอ็ดพับลิชช่ิง. 
วิเชียร เกษประทุม. (๒๕๕๐). ลักษณะคำประพันธ์ไทย. พิมพ์ครั้งท่ี ๑. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์พัฒนาศึกษา. 
ศรีอินทรายุธ(อัศนี พลจันทร). (๒๕๕๖). ศิลปาการแห่งกาพย์กลอน. พิมพ์ครัง้ท่ี ๕. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์อ่าน. 
ศรีอินทรายุธ(อัศนี พลจันทร). (๒๕๕๙). ข้อคิดจากวรรณคดี. พิมพ์ครั้งท่ี ๑. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์อ่าน. 
๒. เอกสารและข้อมูลสำคัญ 
          รื่นฤทัย สัจจพันธุ์. (๒๕๖๓). โอกาสใหม่ในวรรณคดีศึกษา. พิมพ์ครั้งท่ี ๑. กรุงเทพฯ : แสงดาว.  
๓. เอกสารและข้อมูลแนะนำ 
          กำชัย  ทองหล่อ  .หลักภาษาไทย   .กรุงเทพฯ :  สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์ ,๒๕๒๖. 



          วันเพ็ญ  กระบวนรัตน์  .หลักภาษาไทย   .กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์พัฒนาศึกษา ,๒๕๓๙. 
 อุปกิตศิลปะสาร ,พระยา  . หลักภาษาไทย   .กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช  ,๒๕๓๙ . 
 ทรง  จิตประสาท  . การเขียนผลงานทางวิชาการที่เป็นเอกสาร   .กรุงเทพฯ :  
  สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์ ,๒๕๓๙. 
 บุญยงค์  เกศเทศ  . . เขียนไทย   .กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์  ,๒๕๔๙. 
 ผอบ  โปษะกฤษณะ.ศ.พ.ต.หญิง คุณหญิง  . . ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย   .กรุงเทพฯ :  
  สำนักพิมพ์รวมสาส์น  ,๒๕๓๒. 
 วรนันท์  อักษรพงษ์ และคณะ  . . ภาษาไทย ๔   .กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
   ๒๕๓๙. 
 วิไล  ต้ังจิตสมคิด,รศ  . การศึกษาไทย   .กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์ ,๒๕๓๙ . 
 สนิท  ต้ังทวี,รศ  . อ่านไทย   .กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ .เอส .พริ้นต้ิงเฮ้าส์ , , ๒๕๒๖ . 
 อินทรัมพรรย์สุจริต  เพียรชอบ และสายใจ    . วิธีสอนภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา   .กรุงเทพฯ :  
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๘. 
          สุทธิวรรณ อินทะกนก. (๒๕๕๙). การเขียนเชิงสร้างสรรค์. เอกสารประกอบการสอน,  
                     สำนักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. 
 เอกฉัท  จารุเมธีชน,ดร .. การใช้ภาษาไทย   .กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์  ,๒๕๓๙. 
 _______  .ภาษาไทยสำหรับครู   .กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์  ,๒๕๓๗.  

 
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

 
๑.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากผู้เรียนได้ 
ดังนี้ 
 ๑.๑ ประเมินความละเอียดรายวิชาโดยใช้แบบสอบถามเป็นตัวชี้วัด 
 ๑.๒ การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
 ๑.๓ กำหนดให้นิสิตแสดงความคิดเห็นในสัปดาห์สุดท้าย 
 ๑.๔ ประเมินผลการสอนโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนมีวิธีการ ดังนี้ 
 ๒.๑ แบบประเมินคุณภาพผู้สอนโดยนิสิต 
 ๒.๒ จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากคณาจารย์ผู้สอนปลายภาค 
 ๒.๓ จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากคณาจารย์ผู้สอนในกลุ่มสาขาเดียวกัน 
 



๓. การปรับปรุงการสอน 
 ๓.๑ แก้ไขและปรับปรุงจากแบบประเมินผลผู้สอนโดยนิสิต 
 ๓.๒ การค้นคว้าข้อมูล การนำเสนอข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ภายใต้กรอบและมาตรฐานทาง
วิชาการ 
 ๓.๓ จัดกลุ่มอภิปราย/สัมมนาในรายวิชาต่างๆ ให้เหมาะสมและน่าสนใจภายใต้กรอบวิชาการ 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสำฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
 ๔.๑ นิสิตสามารถตรวจสอบผลคะแนนโดยละเอียดก่อนส่งผลการเรียนบันทึกข้อมูล 
 ๔.๒ มีการตั้งคณะกรรมการในภาควิชาเพื่อตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน โดย
ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
 ๔.๓ จัดประชุมผู้สอนเพื่อตั ้งเกณฑ์การประเมินผล รวมถึงการพัฒนาเอกสารและสื่อการสอนใน
รายวิชาท่ีสอน 
๕. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 ๕.๑ ตรวจสอบ และปรับปรุงเอกสารการสอน สื่อการสอนให้ความสอดคล้องกับหลักสูตรและ
คำอธิบายรายวิชา 
 ๕.๒ วิเคราะห์และสรุปผลสัมฤทธิ์รายวิชาจากการประเมินของนิสิตมาปรับปรุงเอกสารการสอน 
แก้ไขข้อผิดพลาดในรายวิชานั้นๆ  ในภาคการศึกษาถัดไป 
 ๕.๓ จัดประชุมกลุ่มย่อยผู้สอนในรายวิชาเดียวกันหรือเกี่ยวเนื่องกันเพื่อประเมินผลหาข้อบกพร่อง
และข้อดีของการสอนในรายวิชาท่ีจะสอนก่อนภาคการศึกษา 

 
 
ช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา:  ...................พระมหาอธิวัฒน์ ภทฺรกวี................................................... 
  

ลงช่ือ............................................................. 
              (๑ มิถุนายน ๒๕๖๕) 
 

ประธานหลักสูตร สาขาวิชาการสอนภาษาไทย พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก 
  

ลงช่ือ.............................................................  
              (๑ มิถนุายน ๒๕๖๕) 

 


