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มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตศรีล้านช้าง 
คณะ/วทิยาเขต/ภาควชิา   คณะศึกษาศาสตร์/ม.ม.ร. วทิยาเขตศรีลา้นชา้ง/ภาษาองักฤษ 
หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหัสและช่ือรายวชิา 
       ED1080          นวนิยายและเร่ืองส้ันองักฤษและอเมริกนั                                                                           

English and American Novels and Short Stories   
2. จ านวนหน่วยกติ 
     3 หน่วยกิต (3-0-6) 
3.หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา  
    ศึกษาศาสตร์บณัฑิต สาขาวชิา การสอนภาษาองักฤษ โดยเป็นวชิาเอกบงัคบั 
4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 
    อาจารยป์ระภาส ลาวณัยศิ์ริ 
5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 
       ภาคปลาย  ชั้นปีท่ี 3 
6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน 
       ไม่มี 
7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั 
       ไม่มี 
8. สถานทีเ่รียน 
       คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง   
จงัหวดัเลย 
   9. วนัทีจ่ัดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
       30 กนัยายน 2558 
หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
1.1 เพื่อใหน้กัศึกษารู้จกันวนิยายและเร่ืองสั้นองักฤษ 
1.2 เพื่อใหน้กัศึกษารู้จกันวนิยายและเร่ืองสั้นอเมริกนั  



 

 

 

2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา / ปรับปรุงรายวชิา 
2.1 เพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ใจนวนิยายและเร่ืองสั้นองักฤษ 
2.2 เพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ใจ นวนิยายและเร่ืองสั้นอเมริกนั 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวชิา 
ววิฒันาการอยา่งยอ่ของนวนิยายองักฤษและอเมริกนั นวนิยายและเร่ืองสั้น วธีิเขียน 
ส านวนโวหาร สาระส าคญัของเน้ือเร่ือง พฒันาการอ่านเพื่อการวเิคราะห์และวจิารณ์ 
เพื่อแสดงความเห็นต่อเร่ืองท่ีอ่านไดอ้ยา่งมีหลกัเกณฑ ์  นวนิยายองักฤษและอเมริกนั
โดยเลือกศึกษาผลงานของนกัเขียนท่ีมีช่ือเสียงในเชิงวเิคราะห์   
Summary Evolution of British and American novels. Novels and short stories. 
Methods of writing. Expressions and style of Novels and short stories.  Essence 
contents of the story. Developmental reading for critical analysis. To comment on a 
reading story by a standard. British and American novels by studying the works of 
famous writers in the analysis. 
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 
- จดัใหน้กัศึกษาพบอาจารยเ์พื่อขอค าปรึกษาและแนะน าสัปดาห์ละ 3 ชัว่โมง โดย
อาจารยจ์ะแจง้วนัเวลาใหน้กัศึกษาทราบ 
หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 



 

 

 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 

1.1  คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา 
- การสร้างความมีวนิยั ใฝ่รู้ ความซ่ือสัตย ์และความรับผดิชอบในการท างาน 
1.2  วธิีการสอน 
- จะมีการสอดแทรกหรือยกตวัอยา่งประกอบในขณะท่ีสอนเน้ือหา โดยสอดแทรก
เร่ืองคุณธรรม จริยธรรม 
- ก  าหนดหลกัเกณฑต่์างๆ เช่น ใหเ้ขา้หอ้งเรียนตรงเวลาและเขา้เรียนอยา่งสม ่าเสมอ  
- ใหมี้ความรับผดิชอบในงานท่ีมอบหมาย และมีความซ่ือสัตยใ์นการสอบ 
1.3  วธิีการประเมนิผล 
- ร้อยละ 90 ของนกัศึกษา เขา้เรียนตรงเวลา 
- ร้อยละ 95 ของนกัศึกษา ปฏิบติัตามกฎเกณฑท่ี์อาจารยผ์ูส้อนก าหนด 
- ไม่มีการทุจริตในการสอบ 

2.  ความรู้ 

2.1  ความรู้ทีต้่องได้รับ 
- มีความรู้ ความเขา้ใจ ตลอดจนสามารถวเิคราะห์และน าไปประยกุตใ์นหลกั
ไวยากรณ์ภาษาองักฤษ 
2.2  วธิีการสอน 
การบรรยายโดยใช ้power point, video, music โดยใหน้กัศึกษาท าเร่ืองสั้นนวนิยายส่ง
ตามท่ีไดบ้รรยาย นกัศึกษาท าเร่ืองสั้นนวนิยายในหอ้งInformation  Technology  (IT) 
Room นกัศึกษาคิด วเิคราะห์ ถาม-ตอบ ในชั้นเรียนนกัศึกษาใชค้อมพิวเตอร์ช่วยใน
การท าเร่ืองสั้นนวนิยาย  นกัศึกษาคน้ควา้จากอินเตอร์เน็ตและจดัท าเป็นรายงาน
ตลอดจนน าเสนอในชั้นเรียน 
2.3  วธิีการประเมนิผล 
ทดสอบโดยขอ้สอบกลางภาค ขอ้สอบปลายภาค และการประเมินผลจากรายงานท่ี
ไดรั้บมอบหมาย ประเมินจากาการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

3. ทกัษะทางปัญญา 



 

 

 

3.1  ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 
ความสามารถในทางพุทธิปัญญาเก่ียวกบัเร่ืองสั้นนวนิยายภาษาองักฤษ การวเิคราะห์
เร่ืองสั้นนวนิยาย และแกปั้ญหาเหล่านั้นไดโ้ดยอา้งอิงหลกัการและทฤษฎีไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งและเหมาะสม โดยจะตอ้งมีหลกัฐานและกรณีศึกษาเพื่อการอา้งอิง 
3.2 วธิีการสอน 
- ฝึกใหว้เิคราะห์ปัญหาจากเร่ืองสั้นนวนิยายท่ีนกัศึกษาท่ีปฏิบติัแลว้  
- การอภิปราย(discussion)เพื่อใหไ้ดข้อ้เสนอแนะ แลกเปล่ียน เรียนรู้ร่วมกนั 
- การสอนโดยการสาธิต(demonstration)ของผูส้อน นกัศึกษาจะไดเ้ขา้ใจยิง่ข้ึน 
3.3  วธิีการประเมนิผล 
- ประเมินผลโดยขอ้สอบกลางภาค และขอ้สอบปลายภาค สังเกตพฤติกรรมการมีส่วน
ร่วมในชั้นเรียน  การเขา้เรียน ความตั้งใจในการศึกษา 
- ดูจากเร่ืองสั้นนวนิยายท่ีตอ้งส่ง การมีส่วนร่วมในการท าเร่ืองสั้นนวนิยาย  และการ
น าเสนอเร่ืองสั้นนวนิยายในชั้นเรียน 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา  
- มอบหมายงานเป็นกลุ่มฝึกทกัษะการเป็นผูน้  ากลุ่ม และสมาชิกท่ีดี โดยมีการสลบักนั
เป็นหวัหนา้กลุ่มในการท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
4.2  วธิีการสอน 
- ใหน้กัศึกษาเร่ืองสั้นนวนิยาย ทั้งในรูปรายบุคคลและกลุ่มฝึกการท างานเป็นทีม 
4.3  วธิีการวดัผลประเมนิผล 
การวดัผล 
 Final   test              70% 
 Assignment              30%เร่ืองสั้นนวนิยาย 
 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                        0.0 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1  ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่อง
พฒันา 
- เร่ืองสั้นนวนิยายท่ีมอบหมายจะมีส่วนท่ีตอ้งใชท้กัษะในการใชภ้าษาองักฤษ  การ
วเิคราะห์เชิงตวัเลข  การส่ือสาร  และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
5.2 วธิีการสอน 
- มีการน าเสนอเร่ืองสั้นนวนิยายต่อชั้นเรียน พร้อมขอ้เสนอแนะเพื่อเนน้ใหน้กัศึกษา
ใชภ้าษาท่ีถูกตอ้ง ชดัเจนและกระชบั 
- ในการคน้ควา้ นกัศึกษาจะตอ้งคน้ควา้จากอินเตอร์เน็ตหรือฐานขอ้มูลท่ีเป็น
ภาษาองักฤษ 
- ในการน าเสนอนั้นจะตอ้งใช ้PowerPoint 
5.3  วธิีการประเมนิผล 
- ประเมินจากผลงานท่ีตอ้งวเิคราะห์เชิงปริมาณ 
- ประเมินจากภาษาท่ีใชใ้นการท าเร่ืองสั้นนวนิยายและการน าเสนอในชั้นเรียน 
- ประเมินจากการน าเสนอเร่ืองสั้นนวนิยายอยา่งเป็นระบบน าเสนอในรูปของpower 
point 
หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมนิผล 

1.  แผนการสอน 
สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการ
เรียนการสอน
และส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 



 

 

 

1 ความหมายของเร่ืองสั้นและนวนิยาย
องักฤษอเมริกนั 

3 power point 
group discussion 

ประภาส 
ลาวณัยศิ์ริ 

2 ชนิดของเร่ืองสั้นและนวนิยายองักฤษ
อเมริกนั                                                                    

3 power point  ประภาส 
ลาวณัยศิ์ริ 

3 การเขียนเร่ืองสั้นและนวนิยายองักฤษ
อเมริกนั 

3 power point ประภาส  
ลาวณัยศิ์ริ 

4 นวนิยายเร่ืองแฮร์ร่ี พอตเตอร์ของ J. K. 
Rowling 

3 power point, 
MP4 

ประภาส 
ลาวณัยศิ์ริ 

5 เร่ืองสั้นและ นวนิยายของชาร์ล ดิกเคน็ 3 power point, 
MP4 

ประภาส 
ลาวณัยศิ์ริ 

6 เร่ืองสั้นและ นวนิยายของแอนโทนี     
โทรลโลป 

3 power point, 
MP4 

ประภาส 
ลาวณัยศิ์ริ 

7 เร่ืองสั้นและ นวนิยายของโรเบิร์ต 
หลุยส์ สตีเวนสัน 

3 power point, 
MP4 

ประภาส 
ลาวณัยศิ์ริ 

8 เร่ืองสั้นและ นวนิยายของโทมสั ฮาร์ดี 3 power point, 
MP4 

ประภาส 
ลาวณัยศิ์ริ 

9 เร่ืองสั้นและ นวนิยายของดี เอช็ ลอ
เร็นซ์ 

3 power point, 
MP4 

ประภาส 
ลาวณัยศิ์ริ 

10 เร่ืองสั้นและ นวนิยายของ Mark 
Twain 

3 power point, 
MP4 

ประภาส 
ลาวณัยศิ์ริ 

11 เร่ืองสั้นและนวนิยายของวลิเล่ียม         
เช็คสเปียร์ 

3 power point, 
MP4 

ประภาส 
ลาวณัยศิ์ริ 

12 เร่ืองสั้นของEdgar Allan Poe 3 power point, 
MP4 

ประภาส 
ลาวณัยศิ์ริ 

13 เร่ืองสั้นของ Nathaniel Horthorn 3 power point, 
MP4 

ประภาส 
ลาวณัยศิ์ริ 



 

 

 

14 เร่ืองสั้นของ มาเรีย เอด็เวิร์ด 3 power point, 
MP4 

ประภาส 
ลาวณัยศิ์ริ 

15 นวนิยายอเมริกนัของวลิเลียมฮิลล์
บราวน์ 

3 power point, 
MP4 

ประภาส 
ลาวณัยศิ์ริ 

16 เร่ืองสั้นภาษาองักฤษของ Dino 
Buzzati 

3 power point, 
MP4 

ประภาส 
ลาวณัยศิ์ริ 

รวม 48  ประภาส 
ลาวณัยศิ์ริ 

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลกั 
 ประภาสลาวณัยศิ์ริ. 2558. เอกสารประกอบการสอน รายวิชา เร่ืองสั้นนวนิยาย
ภาษาองักฤษและอเมริกนั 

2. เอกสารและข้อมูลส าคญั 
จินดา ดวงจินดา,การเขียนเร่ืองสั้น,( กรุงเทพมหานคร : ปาณยา, 2526) 
เจือ สตะเวทิน, ศิลปะการประพนัธ์,( พระนคร : อกัษรเจริญทศัน,์ 2510) 
ดี.เอช.ลอวเ์รนซ์,ชูรั้กเลด้ีแชตเตอร์เลย,์แปลโดย แอน,( กรุงเทพมหานคร:บริษทั 

2.  แผนการประเมนิผลการเรียนรู้ 

กจิกรรม
ที ่

ผลการ
เรียนรู้ 

กจิกรรมการประเมนิ 
(เช่น การเขยีนเร่ือง
ส้ันนวนิยายการ
ทดสอบย่อย การสอบ
ปลายภาค) 

 

ก าหนดการประเมนิ 
(สัปดาห์ที)่ 

สัดส่วน
ของการ
ประเมนิ
ผลปลาย
ภาค 

(1)  งานท่ีไดรั้บมอบหมาย  3   6  10  และ 14 20 
(2)  สอบกลางภาค  8 30 
(3)  รายงานกลุ่ม  12 20 
(4)  สอบปลายภาค  16 30 



 

 

 

ส านกัพิมพ ์ธนบรรณ จ ากดั,2527) 
 ถวลัย ์ มาศจรัส,คู่มือการเขียนเร่ืองสั้นจากภาษิตและค าพงัเพย,( กรุงเทพมหานคร:

บริษทั ตน้ออ้ แกรมม่ี จ  ากดั,2540) 
โรวล่ิ์ง,เจ.เค.,แฮร่ี พอตเตอร์กบัถว้ยอคันี,แปลโดยงามพรรณ เวชชาชีวะ ,พิมพค์ร้ังท่ี

13, 
              (กรุงเทพมหานคร:บริษทั นานมีบุ๊คส์พบัลิเคชัน่ส์ จ  ากดั,2546) 
โรวล่ิ์ง,เจ.เค.,แฮร่ี พอตเตอร์กบันกัโทษแห่งอซัคาบนั,แปลโดย วลีพร หวงัซ่ือกลุ

,พิมพค์ร้ังท่ี18, 
              (กรุงเทพมหานคร: บริษทั นานมีบุ๊คส์พบัลิเคชัน่ส์ จ  ากดั,2546) 
โรวล่ิ์ง,เจ.เค.,แฮร่ี พอตเตอร์กบัศิลาอาถรรพ,์แปลโดย สุมาลี,พิมพค์ร้ังท่ี22,(

กรุงเทพมหานคร:      บริษทั นานมีบุ๊คส์พบัลิเคชัน่ส์ จ  ากดั,2546) 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
ทิศนา แขมมณี.2553.ศาสตร์การสอน.กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
4. ข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์ , เวบ็ไซด์  
- http://www.sahavicha.com/?name=media&file=readmedia&id=1722 
- http://ict.moph.go.th/elearning/It_learning/ppt.htm 
- http://windows.microsoft.com/th-TH/windows-vista/Getting-started-with-
Windows-Movie-Maker 
- http://www.gooab.net/index.php?mo=3&art=143403 
5.  เอกสารและข้อมูลการเรียนอืน่ๆ  
- การประยกุตใ์ชโ้ปรแกรม Power Point, Excel, Windows Movie Maker, PPT TO  
VIDEO CONVERTERเพือ่ใชท้  าเร่ืองสั้นนวนิยายภาษาองักฤษ 

หมวดที ่7 การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
1. กลยุทธ์การประเมนิประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
 ใหน้กัศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวชิา  ไดแ้ก่ วธีิการสอน การท าเร่ือง
สั้นนวนิยายในและนอกหอ้งเรียน ส่ิงสนบัสนุนการเรียนการสอน ซ่ึงมีผลกระทบต่อ
การเรียนรู้ และผลการเรียนรู้    ท่ีไดรั้บพร้อมขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 

http://www.gooab.net/index.php?mo=3&art=143403


 

 

 

2.  กลยุทธ์การประเมนิการสอน 
 ประเมินโดยภาควชิาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน  หรือจากการสังเกตการ
สอนโดยอาจารยใ์นภาควิชา 
3.  การปรับปรุงการสอน                                                                                                      
อาจารยผ์ูส้อนทบทวนและปรับปรุงกลยทุธ์และวธีิการสอนจากผลการประเมิน
ประสิทธิภาพของรายวชิา แลว้จดัท ารายงานเม่ือสอนจบภาคเรียน อาจารยผ์ูส้อนเขา้
รับการฝึกอบรมกลยทุธ์การสอนการวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน มีการประชุม
อาจารยท์ั้งภาควชิาเพื่อหารือปัญหาการเรียนรู้ของนกัศึกษาและร่วมกนัหาแนว
ทางแกไ้ข 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวชิา 
 ภาควชิามีคณะกรรมการประเมินขอ้สอบและความเหมาะสมของการให้
คะแนน โดยการสุ่มรายวิชา ภายในรอบเวลาหลกัสูตร 
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
 ภาควชิามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการ
ประเมินการสอนโดยนกัศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินของ
ภาควชิา การรายงานรายวชิาโดยอาจารยผ์ูส้อน หลงัการทบทวนประสิทธิผลของ
รายวชิา อาจารยผ์ูส้อนรับผดิชอบในการทบทวนเน้ือหาท่ีสอนและกลยทุธ์การสอนท่ี
ใช ้และน าเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาในรายงานรายวชิา เสนอต่อท่ี
ประชุมอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรพิจารณาใหค้วามคิดเห็นและสรุปวางแผนพฒันา
ปรับปรุงพร้อมน าเสนอภาควชิา / คณะ เพื่อใชใ้นการสอนคร้ังต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


