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รายละเอยีดของรายวชิา 

มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตศรีล้านช้าง 
คณะ/วทิยาเขต/ภาควชิา   คณะศึกษาศาสตร์/ม.ม.ร. วทิยาเขตศรีลา้นชา้ง/การสอน
ภาษาองักฤษ 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหัสและช่ือรายวชิา 
      ED1096       English and American Literature    วรรณคดีองักฤษและอเมริกนั 
2. จ านวนหน่วยกติ 
       3 หน่วยกิต (3-0-6) 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา  
       3.1 หลกัสูตรศึกษาศาสตร์บณัฑิต สาขาวชิา การสอนภาษาองักฤษ  
       3.2 ประเภทของรายวิชา รายวชิาเอกบงัคบั 
4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 
       อาจารยป์ระภาส ลาวณัยศิ์ริ 
5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 
       ภาคตน้  ชั้นปีท่ี 4 
6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน 
       ไม่มี 
7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั 
       ไม่มี 
8. สถานทีเ่รียน 
      คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตศรีลา้นชา้ง    
9. วนัทีจ่ัดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
     31 พฤษภาคม 2559 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
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1.  จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
1.1 เพื่อใหน้กัศึกษารู้จกัหลกัวรรณคดีองักฤษและอเมริกา 
1.2 เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถวเิคราะห์งานท่ีส าคญัแต่ละจุดกวนิีพนธ์  บทละคร         
นวนิยายและร้อยแกว้ เพื่อเป็นฐานในการศึกษาวรรณกรรมยคุปัจจุบนั  
2.  วตัถุประสงค์ในการพฒันา / ปรับปรุงรายวชิา 
2.1 เพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ใจ วรรณคดีองักฤษ วรรณคดีอเมริกนั 
2.2 เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถวเิคราะห์งานท่ีส าคญัของกวนิีพนธ์  บทละคร เร่ืองสั้น  
นวนิยาย นิทาน บทประพนัธ์ทั้งร้อยกรองและร้อยแกว้ ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว 
2.3 เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถตอบค าถาม  อภิปรายสรุปวรรณคดีองักฤษและวรรณคดี
อเมริกาได ้

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวชิา(ภาษาไทย) 
    ศึกษาหลกัการเบ้ืองตน้เก่ียวกบัวรรณคดีองักฤษและอเมริกา  วเิคราะห์งานท่ีส าคญั
แต่ละจุดกวนิีพนธ์  บทละคร นวนิยายและร้อยแกว้ เพื่อเป็นฐานในการศึกษา
วรรณกรรมยคุปัจจุบนั 

ค าอธิบายรายวชิา(ภาษาองักฤษ) 
    Study Introductory Principles of English and American Literature. Critical 
analysis of the novels, poetries, plays and prose. The study is for the basic of 
modern literature. 
2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 
 
3 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
จ านวน 16 สัปดาห์ 

สอนเสริม   
 
นกัศึกษา
เฉพาะราย 

การฝึกปฏิบติั/งานภาคสนาม/การ
ฝึกงาน 
0ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
จ านวน 16 สัปดาห์ 

การศึกษาดว้ย
ตนเอง 
6 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
จ านวน 16 สัปดาห์ 

 
3.  จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษา
เป็นรายบุคคล 
- จดัให้นกัศึกษาพบอาจารยเ์พื่อขอค าปรึกษาและแนะน าสัปดาห์ละ 3 ชัว่โมง โดย
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อาจารยจ์ะแจง้วนัเวลาใหน้กัศึกษาทราบ 
หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 
สถานะ ผลการเรียนรู้ วธีิการสอน วธีิการประเมินผล 

- การสร้างความมี
วนิยั  
-ใฝ่รู้  
-ความซ่ือสัตย ์
 -ความรับผดิชอบ
ในการท างาน 

-นกัศึกษามี
ความจ า เรียนรู้ใน
รายวชิา 
-นกัศึกษามีความ
เขา้ใจในความมี
วนิยั ใฝ่รู้ ซ่ือสัตย ์
รับผดิชอบงานท่ี
สั่ง 
-นกัศึกษาสามารถ
น าความรู้ท่ีร ่าเรียน
ไปใชป้ระโยชนไ์ด ้
-นกัศึกษาสามารถ
วเิคราะห์ความดี
ความชัว่ได ้

- จะมีการ
สอดแทรกหรือ
ยกตวัอยา่ง
ประกอบในขณะท่ี
สอนเน้ือหา โดย
สอดแทรกเร่ือง
คุณธรรม 
จริยธรรม 
- ก  าหนด
หลกัเกณฑต่์างๆ 
เช่น ใหเ้ขา้
หอ้งเรียนตรงเวลา
และเขา้เรียนอยา่ง
สม ่าเสมอ  
- ใหมี้ความ
รับผดิชอบในงาน
ท่ีมอบหมาย และมี
ความซ่ือสัตยใ์น
การสอบ 

- ร้อยละ 90 ของ
นกัศึกษา เขา้เรียน
ตรงเวลา 
- ร้อยละ 95 ของ
นกัศึกษา ปฏิบติั
ตามกฎเกณฑท่ี์
อาจารยผ์ูส้อน
ก าหนด 
- ไม่มีการทุจริตใน
การสอบ 
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2.  ความรู้ 
สถานะ ผลการเรียนรู้ วธีิการสอน วธีิการประเมินผล 

-มีความรู้  
-ความเขา้ใจ  
-สามารถวเิคราะห์ 
-น าไป 

- มีความรู้ ความ
เขา้ใจ ตลอดจน
สามารถวเิคราะห์
และน าไป
ประยกุตใ์ชใ้น
วรรณคดีองักฤษ 
วรรณคดีอเมริกนั 

- การบรรยาย 
ยกตวัอยา่ง
กรณีศึกษา การคิด 
วเิคราะห์ ถาม-
ตอบ ในชั้นเรียน 
- การใช้
คอมพิวเตอร์ช่วย
ในการใชว้รรณคดี
องักฤษ วรรณคดี
อเมริกนั
ภาษาองักฤษ 
- นกัศึกษาไป
คน้ควา้เพิ่มเติม
และจดัท าเป็น
รายงาน น าเสนอ
รายงานในชั้นเรียน 

- ทดสอบโดย 
ขอ้สอบปลายภาค 
และการ
ประเมินผลจาก
รายงานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 
- ประเมินจากาการ
มีส่วนร่วมในชั้น
เรียน 

 

 
3. ทกัษะทางปัญญา 
สถานะ ผลการเรียนรู้ วธีิการสอน วธีิการประเมินผล 

- ความสามารถใน
การวเิคราะห์หลกั
วรรณคดีองักฤษ 
วรรณคดีอเมริกนั  
-แกปั้ญหาไดโ้ดย
อา้งอิงหลกัการ
และทฤษฎีไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งและ

- สามารถผา่นการ
สอบ  
-มีพฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมในการ
อภิปรายปัญหาใน
ชั้นเรียน 
- ส่งรายงาน การ
น าเสนอรายงาน 

- ฝึกใหว้เิคราะห์
ปัญหาจาก
กรณีศึกษาท่ีมีผู ้
ศึกษาไวแ้ลว้ โดย
ใหไ้ปคน้ควา้จาก
เอกสารต่าง ๆ  
-การคน้ควา้จาก
ฐานขอ้มูล 

- ทดสอบโดย
ขอ้สอบ และ
สังเกตพฤติกรรม
การมีส่วนร่วมใน
การอภิปรายปัญหา
ในชั้นเรียน 
- ดูจากรายงาน 
การน าเสนอ
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เหมาะสม โดย
จะตอ้งมีหลกัฐาน 
-กรณีศึกษาเพื่อ
การอา้งอิง 

-มีส่วนร่วมในการ
เสนอขอ้คิดเห็นใน
ชั้นเรียน 

- เชิญผูเ้ช่ียวชาญ
จากสถาน
ประกอบการหรือ
หน่วยงานของรัฐ
ภายนอก
มหาวทิยาลยั มาให้
ขอ้เสนอแนะ และ
แลกเปล่ียน เรียนรู้
ร่วมกนั 

รายงานและการมี
ส่วนร่วมในการ
เสนอขอ้คิดเห็นใน
ชั้นเรียน 
 

 
4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
สถานะ ผลการเรียนรู้ วธีิการสอน วธีิการประเมินผล 

- มอบหมายงาน
เป็นกลุ่มฝึกทกัษะ
การเป็นผูน้  ากลุ่ม 
และสมาชิกท่ีดี 
โดยมีการสลบักนั
เป็นหวัหนา้กลุ่ม
ในการท างานท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 

- มอบหมายงาน
เป็นกลุ่มฝึกทกัษะ
การเป็นผูน้  ากลุ่ม 
และสมาชิกท่ีดี 
โดยมีการสลบักนั
เป็นหวัหนา้กลุ่ม
ในการท างานท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 

- ใหน้กัศึกษา
ท างานกลุ่มหรือ
โครงงานใน
ลกัษณะของการ
ท างานเป็นทีม 

การวดัผล 
Final   test         80% 
Assignment      20% 
Total               100% 
การประเมินผล 
80 – 100             4.0 
75  –  79             3.5 
70  -   74 3.0 
65  -   69 2.5 
60   -  64  2.0 
55   -  59              1.5 
50   -  54  1.0 
0  -   49          0 

 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
สถานะ ผลการเรียนรู้ วธีิการสอน วธีิการประเมินผล 

-ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิงตวัเลข  
-การส่ือสาร   

-สามารถวเิคราะห์
เชิงตวัเลข  
 -สามารถส่ือสาร

- มีการน าเสนอ
งานกลุ่ม 
-น าเสนอโครงงาน

- ประเมินจาก
ผลงานท่ีตอ้ง
วเิคราะห์เชิง
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-การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีตอ้ง
พฒันา 
 

กบัเพื่อน อาจารย ์  
-สามารถใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีตอ้ง
พฒันา 
 

ต่อชั้นเรียน  
-เสนอแนะเพื่อ
เนน้ใหน้กัศึกษาใช้
ภาษาท่ีถูกตอ้ง 
ชดัเจนและกระชบั 
- นกัศึกษาจะตอ้ง
คน้ควา้จากวารสาร
หรือฐานขอ้มูลท่ี
เป็นภาษาองักฤษ 
- ในการน าเสนอ
ตอ้งใช ้
PowerPoint 

ปริมาณ  ขอ้สอบ
กลางภาค ขอ้สอบ
ปลายภาค 
- ประเมินจาก 
รายงาน ภาษาท่ีใช้
ในการเขียน
รายงานและการ
น าเสนอในชั้น
เรียน 
- ประเมินจากการ
น าเสนอขอ้มูล
อยา่งเป็นระบบ 
โดยอาจน าเสนอ
ในรูปของภาพ 
power point  

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมนิผล 
1.  แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวน

ช่ัวโมง 
กจิกรรมการเรียนการ
สอนและส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

1 วรรณคดีองักฤษ 3 power point, movie 
group discussion 

ประภาส 
ลาวณัยศิ์ริ 

2 วรรณคดีอเมริกา 3 power point, movie 
group discussion  

ประภาส 
ลาวณัยศิ์ริ 

3 บทกวอีงักฤษและอเมริกนั 3 power point, movie 
group discussion 

ประภาส 
ลาวณัยศิ์ริ 

4  เทพนิยายองักฤษ 3 power point, movie 
group discussion 

ประภาส 
ลาวณัยศิ์ริ 
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5 เทพนิยายอเมริกนั 3 power point, movie 
group discussion 

ประภาส 
ลาวณัยศิ์ริ 

6 นวนิยายองักฤษ 3 power point, movie 
group discussion 

ประภาส 
ลาวณัยศิ์ริ 

7 นวนิยายอเมริกนั 3 power point, movie 
group discussion 

ประภาส 
ลาวณัยศิ์ริ 

8 นิทานองักฤษ 3 power point, movie 
group discussion 

ประภาส 
ลาวณัยศิ์ริ 

9 นิทานอเมริกนั 3 power point, movie 
group discussion 

ประภาส 
ลาวณัยศิ์ริ 

10 ต านานองักฤษ 3 power point, movie 
group discussion 

ประภาส 
ลาวณัยศิ์ริ 

11 ต านานอเมริกนั 3 power point, movie 
group discussion 

ประภาส 
ลาวณัยศิ์ริ 

12 เร่ืองสั้นองักฤษ 3 power point, movie 
group discussion 

ประภาส 
ลาวณัยศิ์ริ 

13 เร่ืองสั้นอเมริกนั 3 power point, movie 
group discussion 

ประภาส 
ลาวณัยศิ์ริ 

14 ละครองักฤษ 3 power point, movie 
dramatization 

ประภาส 
ลาวณัยศิ์ริ 

15 ละครอเมริกนั 3 power point, movie 
dramatization 

ประภาส 
ลาวณัยศิ์ริ 

16 นิทานอีสป 3 power point, movie 
Demonstration 

ประภาส 
ลาวณัยศิ์ริ 

รวม 48  ประภาส 
ลาวณัยศิ์ริ 

2.  แผนการประเมนิผลการเรียนรู้ 

กจิกรรม ผลการ กจิกรรมการประเมนิ ก าหนดการประเมนิ (สัปดาห์ที)่ สัดส่วน
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ที ่ เรียนรู้ (เช่น การเขยีน
เรียงความ การทดสอบ
ย่อย โครงงานกลุ่ม 
การสอบปลายภาค) 

ของการ
ประเมนิ
ผลปลาย
ภาค 

(1)  งานท่ีไดรั้บมอบหมาย 3   6  10  และ 14 10 
(2)  รายงาน 8 10 
(3)  สอบปลายภาค 17 80 

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลกั 
 ประภาสลาวณัยศิ์ริ. (2555). เอกสารประกอบการสอนรายวชิาวรรณคดีองักฤษ
และอเมริกนั, เลย: มหาวทิยาลยั มหามกฏุราชวิทยาลยั. 

2. เอกสารและข้อมูลส าคญั 
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 HerbertPublished: 1928 
 

      3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
นิทานอีสปออนไลน.์com .2016.นิทานอสีป. Retrieved from http://www.นิทานอีส

ปออนไลน.์com/ 
นิทานอีสป.rakjung.com .2016.นิทานอสีป.Retrieved from http://นิทานอีสป.

rakjung.com/1.html 
aesopfables.com  .2016. The King’ s Son and the Painted Lion. Retrieved from 

http://www.aesopfables.com/cgi/aesop1.cgi?sel&TheKingsSonandthePainted
Lion 

fablesofaesop.com .2016. The camel and Jupiter. Retrieved from 
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http://fablesofaesop.com/the-camel-and-jupiter.html 
fablesofaesop.com.2016. The farmer and the snake. Retrieved from  

http://fablesofaesop.com/the-farmer-and-the-snake.html 
fablesofaesop.com .2016. The fox and the sick lion .Retrieved from 

http://fablesofaesop.com/the-fox-and-the-sick-lion.html 
school.net.th.2548.การเขยีนนิทาน. Retrieved15 มีนาคม 2548 from 

http://www.school.net.th/library/create-web/10000/language/10000-
12485.html 

storyit.com  .2016. The hare and the turtle. Retrieved from 
http://www.storyit.com/Classics/Stories/tortoisehare.htm 

taleswithmorals.com .2016. The lion and the mouse. Retrieved from 
http://www.taleswithmorals.com/aesop-fable-the-lion-and-the-mouse.htm 

th.wikipedia.org .2016.อสีป.Retrieved from https://th.wikipedia.org/wiki/อีสป 
Ben Brantley.2015.The King and I,Back on Broadway. Retrieved from 

http://www.nytimes.com/2015/04/17/theater/review-the-king-and-i-back-on-
broadway.html?_r=0 

hotcourses.in.th .2016. City focuses Broadway. Retrieved from 
http://www.hotcourses.in.th/study-in-usa/destination-guides/city-focus-
broadway/ 

 
hotcourses.in.th .2015. ไปดูละครเวททีีบ่รอดเวย์ NY กนัไหม. Retrieved from 

http://www.hotcourses.in.th/study-in-usa/destination-guides/city-focus-
broadway/ 

th.wikipedia.org .2016.ละครบรอดเวย์. Retrieved from https://th.wikipedia.org/wiki/
ละครบรอดเวย ์

สมบติั จ  าปาเงิน .2547.หลกันักเขยีน. กรุงเทพ:บริษทั ส านกัพิมพป์ระพนัธ์สาส์น 
จ ากดั, หนา้56.   

Britannica encyclopedia,CD-ROM2005.Play.Encyclopedia Britannica Inc.  

http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/b/ben_brantley/index.html
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Payang.Net .2548. การเขียนบทละคร,15 กรกฎาคม 2548. Retrieved from 
http://payang.net/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=8 

th.wikipedia.org .2016.โรงละครโกลบ. Retrieved from https://th.wikipedia.org/wiki/
โรงละครโกลบ 
4. ข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์ , เวบ็ไซด์  
- th.wikipedia.org 2016.วลิเลยีม_เชกสเปียร์. Retrieved from 
https://th.wikipedia.org/wiki/ วลิเลยีม_เชกสเปียร์ 
5.  เอกสารและข้อมูลการเรียนอืน่ๆ  
- การประยกุตใ์ชโ้ปรแกรม PowerPoint เพื่อการน าเสนอรายงาน 

หมวดที ่7 การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
1. กลยุทธ์การประเมนิประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
 ใหน้กัศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวชิา  ไดแ้ก่ วธีิการสอน การจดั
กิจกรรมในและนอกหอ้งเรียน ส่ิงสนบัสนุนการเรียนการสอน ซ่ึงมีผลกระทบต่อการ
เรียนรู้ และผลการเรียนรู้    ท่ีไดรั้บพร้อมขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 
2.  กลยุทธ์การประเมนิการสอน 
 ประเมินโดยภาควชิาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน  หรือจากการสังเกตการ
สอนโดยอาจารยใ์นภาควิชา 
3.  การปรับปรุงการสอน 
 ภาควชิาก าหนดใหอ้าจารยผ์ูส้อนทบทวนและปรับปรุงกลยทุธ์และวธีิการสอน
จากผลการประเมินประสิทธิภาพของรายวชิา แลว้จดัท ารายงานเม่ือสอนจบภาคเรียน 
นอกจากน้ีควรก าหนดใหอ้าจารยผ์ูส้อนเขา้รับการฝึกอบรมกลยทุธ์การสอนหรือการ
วจิยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอนควรมีการประชุมอาจารยท์ั้งภาควชิาเพื่อหารือปัญหา
การเรียนรู้ของนกัศึกษาและร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ข 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
 ภาควชิามีคณะกรรมการประเมินขอ้สอบและความเหมาะสมของการให้
คะแนน โดยการสุ่มรายวิชา ภายในรอบเวลาหลกัสูตร 
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
 ภาควชิามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการ

https://th.wikipedia.org/wiki/
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ประเมินการสอนโดยนกัศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินของ
ภาควชิา การรายงานรายวชิาโดยอาจารยผ์ูส้อน หลงัการทบทวนประสิทธิผลของ
รายวชิา อาจารยผ์ูส้อนรับผดิชอบในการทบทวนเน้ือหาท่ีสอนและกลยทุธ์การสอนท่ี
ใช ้และน าเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาในรายงานรายวชิา เสนอต่อท่ี
ประชุมอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรพิจารณาใหค้วามคิดเห็นและสรุปวางแผนพฒันา
ปรับปรุงพร้อมน าเสนอภาควชิา / คณะ เพื่อใชใ้นการสอนคร้ังต่อไป 
 

 


