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รายละเอยีดของรายวิชา 

มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั วิทยาเขตศรีล้านช้าง 
คณะ/วิทยาเขต/ภาควิชา   คณะศึกษาศาสตร์/ม.ม.ร. วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง/ภาษาองักฤษ. 
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 
ED 1096       English and American Literature          วรรณกรรมองักฤษและอเมริกนั 

2. จ านวนหน่วยกติ 
       2 หน่วยกิต (2-0-4) 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา  
       ศาสนศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชา การสอนภาษาองักฤษ โดยเป็นวิชาเอกบงัคบั 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
       อาจารยป์ระภาส ลาวณัยศิ์ริ 
5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีท่ีเรียน 
       ภาคตน้  ชั้นปีท่ี 4 
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน 
       ไม่มี 
7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั 
       ไม่มี 
8. สถานท่ีเรียน 
      คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง   . 
9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
     31 พฤษภาคม 2555 
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หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 
1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1.1 เพื่อใหน้กัศึกษารู้จกัหลกัวรรณคดีองักฤษและอเมริกา 

1.2 เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถวิเคราะห์งานท่ีส าคญัแต่ละจุดกวีนิพนธ์  บทละคร         
นวนิยายและร้อยแกว้ เพื่อเป็นฐานในการศึกษาวรรณกรรมยุคปัจจุบนั  
2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา 
2.1 เพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ใจ วรรณคดีองักฤษ วรรณคดีอเมริกนั 
2.2 เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถวิเคราะห์งานท่ีส าคญัของกวีนิพนธ์  บทละคร เร่ืองสั้น  
นวนิยาย นิทาน บทประพนัธ์ทั้งร้อยกรองและร้อยแกว้ ไดอ้ย่างถูกตอ้งและรวดเร็ว 
2.3 เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถตอบค าถาม  อภิปรายสรุปวรรณคดีองักฤษและวรรณคดี
อเมริกาได ้
 

หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
 
1. ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาหลกัการเบ้ืองตน้เกี่ยวกบัวรรณคดีองักฤษและอเมริกา  วิเคราะห์งานท่ีส าคญัแต่
ละจุดกวีนิพนธ์  บทละคร นวนิยายและร้อยแกว้ เพื่อเป็นฐานในการศึกษาวรรณกรรม
ยุคปัจจุบนั 
2. จ านวนช่ัวโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 

 
2 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ 
จ านวน 16 สปัดาห์ 

สอนเสริม   

 
นกัศึกษา
เฉพาะราย 

การฝึกปฏิบติั/งานภาคสนาม/การ
ฝึกงาน 

2ชัว่โมงต่อสปัดาห์ 
จ านวน 16 สปัดาห์ 
 

การศึกษาดว้ย
ตนเอง 

4 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ 
จ านวน 16 สปัดาห์ 
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3.  จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษา
เป็นรายบุคคล 
- จดัใหน้กัศึกษาพบอาจารยเ์พื่อขอค าปรึกษาและแนะน าสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง โดย
อาจารยจ์ะแจง้วนัเวลาใหน้กัศึกษาทราบ 

 
หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 

1.1  คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
- การสร้างความมีวินยั ใฝ่รู้ ความซ่ือสตัย ์และความรับผิดชอบในการท างาน  
1.2  วิธีการสอน 
- จะมีการสอดแทรกหรือยกตวัอย่างประกอบในขณะท่ีสอนเน้ือหา โดยสอดแทรก
เร่ืองคุณธรรม จริยธรรม 
- ก  าหนดหลกัเกณฑ์ต่างๆ เช่น ใหเ้ขา้หอ้งเรียนตรงเวลาและเขา้เรียนอย่างสม ่าเสมอ  
- ใหมี้ความรับผิดชอบในงานท่ีมอบหมาย และมีความซ่ือสตัยใ์นการสอบ  
1.3  วิธีการประเมินผล 
- ร้อยละ 90 ของนกัศึกษา เขา้เรียนตรงเวลา 
- ร้อยละ 95 ของนกัศึกษา ปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ท่ีอาจารยผ์ ูส้อนก  าหนด 
- ไม่มีการทุจริตในการสอบ 

2.  ความรู้ 

2.1  ความรู้ท่ีต้องได้รับ 
- มีความรู้ ความเขา้ใจ ตลอดจนสามารถวิเคราะห์และน าไปประยุกต์ใชใ้นวรรณคดี
องักฤษ วรรณคดีอเมริกนั 
2.2  วิธีการสอน 
- การบรรยาย ยกตวัอย่างกรณีศึกษา การคิด วิเคราะห์ ถาม-ตอบ ในชั้นเรียน 
- การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยในการใชว้รรณคดีองักฤษ วรรณคดีอเมริกนัภาษาองักฤษ 
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- นกัศึกษาไปคน้ควา้เพิ่มเติมและจดัท าเป็นรายงาน น าเสนอรายงานในชั้นเรียน 

2.3  วิธีการประเมินผล 
- ทดสอบโดยขอ้สอบกลางภาค ขอ้สอบปลายภาค และการประเมินผลจากรายงานท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 
- ประเมินจากาการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

3. ทักษะทางปัญญา 

3.1  ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา 
- ความสามารถในการวิเคราะห์หลกัวรรณคดีองักฤษ วรรณคดีอเมริกนั และแกปั้ญหา
เหล่านั้นไดโ้ดยอา้งอิงหลกัการและทฤษฎีไดอ้ย่างถูกตอ้งและเหมาะสม โดยจะตอ้งมี
หลกัฐานและกรณีศึกษาเพื่อการอา้งอิง 
3.2 วิธีการสอน 
- ฝึกใหวิ้เคราะห์ปัญหาจากกรณีศึกษาท่ีมีผูศึ้กษาไวแ้ลว้ โดยใหไ้ปคน้ควา้จากเอกสาร
ต่าง ๆ รวมการคน้ควา้จากฐานขอ้มูล 
- เชิญผูเ้ช่ียวชาญจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานของรัฐภายนอกมหาวิทยาลยั 
มาใหข้อ้เสนอแนะ และแลกเปล่ียน เรียนรู้ร่วมกนั 
3.3  วิธีการประเมินผล 
- ทดสอบโดยขอ้สอบ และสงัเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอภิปรายปัญหาใน
ชั้นเรียน 
- ดูจากรายงาน การน าเสนอรายงานและการมีส่วนร่วมในการเสนอขอ้คิดเห็นในชั้น
เรียน 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา   
- มอบหมายงานเป็นกลุ่มฝึกทกัษะการเป็นผูน้  ากลุ่ม และสมาชิกท่ีดี โดยมีการสลบักนั
เป็นหวัหนา้กลุ่มในการท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
4.2  วิธีการสอน 
- ใหน้กัศึกษาท างานกลุ่มหรือโครงงานในลกัษณะของการท างานเป็นทีม 
4.3  วิธีการวัดผลประเมินผล 



7 

 

การวดัผล 
 Midterm  test          40% 
 Final   test         40% 
 Assignment         20% 
  Total                      100% 

การประเมินผล 
• 80 – 100         4 
• 75  –  79         3.5 
• 70  -   74         3 
• 65  -   69         2.5 
• 60   -  64         2 
• 55   -  59         1.5 
• 50   -  54         1 
•   0  -   49               0 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

5.1  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้อง
พัฒนา 
- โครงงานท่ีมอบหมายจะมีส่วนท่ีตอ้งใชท้กัษะในการใชห้ลกัวรรณคดีองักฤษ 
วรรณคดีอเมริกนัภาษาองักฤษ  การวิเคราะห์เชิงตวัเลข  การส่ือสาร  และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.2 วิธีการสอน 
- มีการน าเสนองานกลุ่มหรือโครงงานต่อชั้นเรียน พร้อมขอ้เสนอแนะเพื่อเนน้ให้
นกัศึกษาใชภ้าษาท่ีถูกตอ้ง ชดัเจนและกระชบั 
- ในการคน้ควา้นั้น ส่วนหน่ึง นกัศึกษาจะตอ้งคน้ควา้จากวารสารหรือฐานขอ้มลูท่ี
เป็นภาษาองักฤษ 
- ในการเสนอนั้นจะตอ้งใช ้PowerPoint 
5.3  วิธีการประเมินผล 
- ประเมินจากผลงานท่ีตอ้งวิเคราะห์เชิงปริมาณ  ขอ้สอบกลางภาค ขอ้สอบปลายภาค 
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- ประเมินจาก รายงาน ภาษาท่ีใชใ้นการเขียนรายงานและการน าเสนอในชั้นเรียน 
- ประเมินจากการน าเสนอขอ้มูลอย่างเป็นระบบ โดยอาจน าเสนอในรูปของภาพ 
power point 

 
หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1.  แผนการสอน 
สัปดาห์

ท่ี 
หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวน

ช่ัวโมง 
กจิกรรมการเรียนการ
สอนและส่ือท่ีใช้ 

ผู้สอน 

1 วรรณคดีองักฤษและอเมริกา 2 power point 
group discussion 

ประภาส 

2 วิธีอ่านวรรณกรรมองักฤษและ
วรรณกรรมอเมริกา 

2 power point 
Demonstration 

ประภาส 

3 เทพนิยาย(Fairy tale) 2 power point ประภาส 
4 นวนิยาย(novel)           2 power point, movie ประภาส 

5 เร่ืองสั้น(short stories) 2 power point ประภาส 
6 บทละคร(play)      2 power point ประภาส 
7 นิทาน(Tale)              2 power point ประภาส 
8 นิยายกลอน (Romance)     2 power point ประภาส 
9 บลัลาด(Ballad) 2 power point ประภาส 

10 มหากาพย(์Epic)        2 power point ประภาส 
11 นิทานพื้นบา้น(Tale) 2 power point ประภาส 
12 ต านาน(legend) 2 power point ประภาส 
13 WILLIAM SHAKESPEARE’S 

WORK      
2 power point, movie ประภาส 

14 HARRY POTTER     2 power point, movie ประภาส 
15 THE ADVENTURES OF TO 

SAWYER 
2 power point ประภาส 
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16 LADY CHATTERLEY’S LOVER 2 power point, movie ประภาส 
รวม 32  ประภาส 

 
  
2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กจิกรรม
ท่ี 

ผลการ
เรียนรู้ 

กจิกรรมการประเมิน 
(เช่น การเขียน

เรียงความ การทดสอบ
ย่อย โครงงานกลุ่ม 
การสอบปลายภาค) 

 

ก าหนดการประเมิน 
(สัปดาห์ท่ี) 

สัดส่วน
ของการ
ประเมิน
ผลปลาย
ภาค 

(1)  งานท่ีไดรั้บมอบหมาย  3   6  10  และ 14 20 

(2)  สอบกลางภาค  8 30 
(3)  รายงานกลุ่ม  12 20 
(4)  สอบปลายภาค  16 30 

 
หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1. ต าราและเอกสารหลกั 
 ประภาสลาวณัยศิ์ริ. (2551). เอกสารประกอบการสอน รายวิชา วรรณกรรม
องักฤษและอเมริกนั, เลย:มหาวิทยาลยั มหามกุฏราชวิทยาลยั. 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
Short Christmas Stories by Charles Dickens 
 Oliver Twist, by Charles Dickens 
 THE MERCHANT OF VENICE by Shakespeare 
 The Adventures of Tom Sawyer by Mark Twain 
 ROMEO AND JULIET by Shakespeare 
Lady Chatterley's Lover by Lawrence, David Herbert 
Published: 1928 
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      3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
Taniguchi, E. & Thompson, R.G. (2002). Innovations in Freight Transport. 
Southampton, Boston: Wit Press. 
4. ข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์ , เว็บไซด์  
- www.science-direct.com 
5.  เอกสารและข้อมูลการเรียนอืน่ๆ  
- การประยุกต์ใชโ้ปรแกรม Excel เพื่อจดัตารางเวลาและการก  าหนดเส้นทางในการ
ขนส่งและการกระจายสินคา้ 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 ใหน้กัศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชา  ไดแ้ก่ วิธีการสอน การจดั
กิจกรรมในและนอกหอ้งเรียน ส่ิงสนบัสนุนการเรียนการสอน ซ่ึงมีผลกระทบต่อการ
เรียนรู้ และผลการเรียนรู้    ท่ีไดรั้บพร้อมขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 ประเมินโดยภาควิชาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน  หรือจากการสงัเกตการ
สอนโดยอาจารยใ์นภาควิชา 
3.  การปรับปรุงการสอน 
 ภาควิชาก  าหนดใหอ้าจารยผ์ ูส้อนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการสอน
จากผลการประเมินประสิทธิภาพของรายวิชา แลว้จดัท ารายงานเม่ือสอนจบภาคเรียน 
นอกจากน้ีควรก  าหนดใหอ้าจารยผ์ ูส้อนเขา้รับการฝึกอบรมกลยุทธ์การสอนหรือการ
วิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอนควรมีการประชุมอาจารยท์ ั้งภาควิชาเพื่อหารือปัญหา
การเรียนรู้ของนกัศึกษาและร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ข 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
 ภาควิชามีคณะกรรมการประเมินขอ้สอบและความเหมาะสมของการให้
คะแนน โดยการสุ่มรายวิชา ภายในรอบเวลาหลกัสูตร 
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  
 ภาควิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการ
ประเมินการสอนโดยนกัศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินของ
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ภาควิชา การรายงานรายวิชาโดยอาจารยผ์ ูส้อน หลงัการทบทวนประสิทธิผลของ
รายวิชา อาจารยผ์ ูส้อนรับผิดชอบในการทบทวนเน้ือหาท่ีสอนและกลยุทธ์การสอนท่ี
ใช ้และน าเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาในรายงานรายวิชา เสนอต่อท่ี
ประชุมอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรพิจารณาใหค้วามคิดเห็นและสรุปวางแผนพฒันา
ปรับปรุงพร้อมน าเสนอภาควิชา / คณะ เพื่อใชใ้นการสอนคร้ังต่อไป 
 

 


