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รายละเอียดของรายวิชา 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา1    วิทยาเขตศรลี้านช้าง 
 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ      
 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา1 
     ED 1090 ชื่อรายวิชา                   (ไทย)        กวีนิพนธ์อังกฤษและอเมริกัน 
      (อังกฤษ)   English and America Poetry 
 
2. จ านวนหน่วยกิต1 
          3 หน่วยกิต (3-0-6) 
 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา1 
          ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เป็นวิชาบังคบัเรียน ในหมวดวิชาเฉพาะทางภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 
คณะมนุษยศาสตร ์
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน1 
          นายบรรจบ  โชติชัย 
 
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน1 
          ภาคการศึกษาที่ 2/2559  ชั้นมนุษยศาสตร์ปีที่ 4 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre- requisites) (ถ้ามี) 1           -ไม่มี 
 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 1           -ไม่มี 
 
8. สถานที่เรียน1 
           มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรลี้านช้าง 
 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด1 
           1 ธันวาคม 2560 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา1 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนวิชานี้ นักศึกษาสามารถ 
1.1เพื่อศึกษาประวัติความเปน็มาของกวีนิพนธ์อังกฤษยุคต่างๆ 
1.2เพือ่ศึกษาและวิจารณ์กวนีิพนธ์ที่ส าคัญต่างๆ 
1.3 เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกเขียนกวีเป็นภาษาอังกฤษ 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา1 
 เพื่อปรับปรุงเนื้อหาและวิธีการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ หลักการจัดการเรียนรู้ การบริหาร
จัดการชั้นเรียน รวมถึงทักษะ และเทคนิคการสอนต่างๆ ให้ทันสมัยต่อเทคโนโลยี และสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบันโดยน าหลักการ 
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับภาษา มาเป็นประเด็นข้อเสนอแนะที่นักศึกษาจะสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ดังนั้น รายวิชาวรรณคดี
อังกฤษเบื้องต้น ซึ่งเป็นลักษณะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันอีกรูปแบบหนึ่ง จึงมุ่งพัฒนาองค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษที่ปรากฏใน
วรรณคดีเป็นส าคัญเพื่อให้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาในการท างานที่เก่ียวข้องกับการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ให้ทันสมัยและถูกต้อง
แม่นย ายิ่งขึ้นและการประเมินโดยผู้สอนมาเป็นแนวทางในการจัดท ามคอ.3 
 

 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา1 
         วิเคราะห์ภาษาท่ีใช้สื่อความหมาย คุณค่าทางอารมณ์และสาระท่ีสอดแทรกในบทประพันธ์ แนวการเขียน 
ความคิด วัฒนธรรม และอื่นๆ ของนักเขียนในยุคต่างๆ เลือกศึกษาและวิเคราะห์วิจารณ์กวีนิพนธ์ของกวีอังกฤษท่ี
ส าคัญๆ เช่น ซอเซอร์(Chaucer) สเปนเซอร์(Spenser) เช็คสเปียร์(Shakespeare) มิลตัน (Milton) เวิร์ดเวิร์ธ
(Wordsworth) คอเลอริดจ์(Coleridge) คีตส์(Keats) เป็นต้น 
 Analysis of languages used for communicating the meaning, emotional value and contents inserted 
into written works, written style, thinking, and culture composed by the authors in various ages, selective 
study and critical analysis of poetry written by famous writers such as Chaucer, Spenser, Shakespeare, 
Milton, Wordsworth, Coleridge and Keats, etc. 
 

 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

หน่วยกิต 
จ านวนชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

บรรยาย การฝึกปฏิบัติ/ 
งานภาคสนาม/ 

การฝึกงาน 

การศึกษาด้วย
ตนเอง 

สอนเสริม 

 
3(3-0-6) 

บรรยาย  48 
ชั่วโมงต่อ
ภาค
การศึกษา 

ไม่มีการฝึกปฏิบัติ การศึกษาด้วย
ตนเอง  6 
ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ 

สอนเสริมตามความต้องการของนักศึกษา
เฉพาะรายที่ต้องการ 
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3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล1 
   อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ  4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  (เฉพาะราย/กลุ่มที่
ต้องการ)  
รายวิชา อาจารย์ผู้สอน วัน เวลา ที่ให้

ค าปรึกษา 
สถานที่หรือ
หมายเลขห้อง 

หมายเลข
โทรศัพท์ของ
อาจารย์ 

E-mail ของ
อาจารย์ผู้สอน 

จ านวนชั่วโมง
ต่อสัปดาห์ที่ให้
ค าปรึกษา 

กวีนิพนธ์
อังกฤษและ
อเมริกัน 

นายบรรจบ  
โชติชัย 

พุธ ห้อง 311  
 

  4 ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

    
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม  จริยธรรม  
สถานะ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

- 1. มีจิตส านึกและตระหนัก
ในการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณทางวชิาการ
และหรือวิชาชีพ 

  

 2.มีวินัย ตรงต่อเวลา 
ซื่อสัตย์สุจริต และ
รับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม 

1. การใช้กรณีศึกษา (Case) 2. การแสดงบทบาท
สมมติ (Role Playing) 3. การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative learning) 4. การระดมสมอง 
(Brain storming)  
5. กิจกรรม  

1. การสังเกตพฤติกรรม 2. การ
ประเมินกระบวนการท างาน/บทบาท
ในการท ากิจกรรม 3. การประเมินการ
วิพากษ์/การน าเสนอผลงาน 4. การ
เข้าชั้นเรียน  

 3. มีจิตสาธารณะ รักและ
ภาคภูมิใจในท้องถ่ิน 
สถาบนั และประเทศชาต ิ

1. การใช้กรณีศึกษา (Case) 2. การแสดงบทบาท
สมมติ (Role Playing) 3. การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative learning) 4. การระดมสมอง 
(Brain storming)  
5. กิจกรรม 

1. การสังเกตพฤติกรรม 2. การ
ประเมินกระบวนการท างาน/บทบาท
ในการท ากิจกรรม 3. การประเมินการ
วิพากษ์/การน าเสนอผลงาน 4. การ
เข้าชั้นเรียน 

- 4. เคารพสิทธิและรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น 
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับขององค์กร 

  

 
2. ความรู้1 
สถานะ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 
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 1. มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรม
ต่างภาษาและหลักการส าคัญใน
สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 

1. การบรรยาย 2. การอภิปราย 3. การสอน
โดยใช้การอุปนยั (Inductive) 4. การใช้
กรณีศึกษา (Case) 5. การแสดงบทบาทสมมติ 
(Role Playing) 6. การสาธิต 
(Demonstration) 7. การใช้เกม (Game) 8. 
การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative 
learning) 9. การระดมสมอง (Brain 
storming) 10. การสรุปประเดน็ส าคัญ หรือ
การน าเสนอผลของการสืบคน้ทีไ่ด้รับ
มอบหมาย 11. กิจกรรม 12. การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง  

1. การสอบข้อเขียน 2. การสังเกต
พฤติกรรม 3. การประเมิน
กระบวนการท างาน/บทบาทใน
การท ากิจกรรม 4. การประเมิน
การบ้าน 5. การประเมินรายงาน/
โครงงาน 6. การประเมินการ
วิพากษ์/การน าเสนอผลงาน  

 2.มีทักษะและประสบการณ์การ
เรียนรู้ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
สามารถปฏิบัติงานในสาขา อาชพีใน
สถานการณ์ตา่งๆ ได ้

1. การบรรยาย 2. การอภิปราย 3. การสอน
โดยใช้การอุปนยั (Inductive) 4. การใช้
กรณีศึกษา (Case) 5. การแสดงบทบาทสมมติ 
(Role Playing) 6. การใช้เกม (Game) 7. การ
สอนโดยใชป้ัญหาเปน็ฐาน (Problem-based 
instruction) 8. การสะท้อความคิด 
(Reflective thinking) 9. การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (Cooperative learning) 10. การ
ระดมสมอง (Brain storming) 11. กิจกรรม  

1. การสอบข้อเขียน 2. การสังเกต
พฤติกรรม 3. การประเมิน
กระบวนการท างาน/บทบาทใน
การท ากิจกรรม 4. การประเมิน
การบ้าน 5. การประเมินรายงาน/
โครงงาน 6. การประเมินการ
วิพากษ์/การน าเสนอผลงาน 7. 
การประเมินจากกการสะท้อนผล
การท างานร่วมกัน  

- 3. มีความรู้ความเข้าใจในพัฒนาการ
ใหม่ๆ ในสาขาวิชา รวมถงึงานวจิัยที่
เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาและ
การต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวชิา 

  

- 

 

4. สามารถใช้ความรู้และทักษะใน
สาขาวชิาของตนในการประยุกต์
แก้ไขปัญหา 

  

 
3. ทักษะทางปัญญา       
สถานะ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 
- 1.สามารถค้นหา ตีความ และประเมิน

สารสนเทศ เพื่อใช้ในการพัฒนาความรู้
และการแก้ปัญหาทางวิชาการไดอ้ย่าง
สร้างสรรค ์

  

 2.สามารถคิดวิเคราะห์และริเริ่ม
สร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และ
ประสบการณ์ของตนในการแก้ปัญหา

1. การอภิปราย 2. การใช้กรณีศึกษา 
(Case) 3. การสะท้อความคิด 
(Reflective thinking) 4. การระดม

1. การสังเกตพฤติกรรม 2. การประเมิน
การวิพากษ์/การน าเสนอผลงาน 3. การ
เข้าชั้นเรียน  
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การท างานได ้ สมอง (Brain storming) 5. กิจกรรม  
- 3.แสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วย

ตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง ทางองค์ความรู้
และเทคโนโลยีใหม่ๆ 

  

 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

สถานะ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 
 1. มีภาวะผู้น า มีความคิดริเริ่มใน

การวิเคราะห์ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและ
ของกลุ่มมีมนุษยสัมพันธ์ที่ด ี

1. การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative learning)  
2. การระดมสมอง (Brain 
storming) 3. กิจกรรม  

1. การสังเกตพฤติกรรม 2. การประเมิน
การวิพากษ์/การน าเสนอผลงาน  

- 2. ตระหนักในความแตกตา่ง
หลากหลายทางสังคมและ
วัฒนธรรม สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ด ี

  

 3. มีความสัมพนัธ์ที่ดีกบัผู้เรียน เป็น
ผู้น าและผู้ตามที่มีความรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวม ทั้งดา้นเศรษฐกิจสังคม
และสิ่งแวดล้อม 

1. การอภิปราย 2. การสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based 
instruction) 3. การสะท้อความคิด 
(Reflective thinking) 4. การระดม
สมอง (Brain storming) 5. กิจกรรม  

1. การประเมินการวิพากษ์/การ
น าเสนอผลงาน  

 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
สถานะ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

- 1.มีความไวในการวิเคราะห์และเข้าใจข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับจาก
ผู้เรียนอย่างรวดเร็ว ทั้งที่เปน็ตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ 
ภาษาพูดหรือภาษาเขียน 

  

- 2.มีความสามารถในการใช้ดลุยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปล
ความหมายและเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาที่สอน มี
ทักษะในการสื่อสารทั้งไทยและอังกฤษอย่างสร้างสรรค์ ใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศได้ด ี

  

- 3. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการ
สื่อสาร การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การจัดเก็บและประมวลผล 
ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ /รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้ ผู้สอน 

1 • แนะน ารายวิชาเกี่ยวกับการ
เรียนการสอน จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 
• เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
• งานและกิจกรรมที่
มอบหมาย  
•หนังสืออ่านประกอบ 
บทที่ 1 
ศึกษาประวัติความเป็นมาของ
กวีนิพนธ์อังกฤษยุคต่างๆ 

3 

-ผู้สอนชี้แจงรายละเอียดและวัตถุประสงค์การสอน 
จุดมุ่งหมายรายวชิาและการประเมินผล ตลอดจน
ข้อตกลง/กติกาการเรียนให้นักศึกษาฟัง 
-บรรยายและอภิปรายความรู้ทัว่ไปเก่ียวกับวรรณคดี
อังกฤษ เปรียบเทียบกับวรรณคดีไทย ประโยชน์ของการ
เรียนวรรณคดีอังกฤษ ตลอดจนถึงความส าคญของการ
เรียนวรรณคดีอังกฤษ และปัญหาที่เกิดข้ึนกับคนไทยใน
เรียนวรรณคดีอังกฤษ โดยยกสถานการณ์ต่างๆที่เก่ียวข้อง
กับวรรณคดีอังกฤษ ผู้สอนสรุปบทเรียน  

นายบรรจบ  
โชติชัย 

2 บทที่ 2 
ศึกษาประวัติความเป็นมาของ
กวีนิพนธ์อังกฤษยุคต่างๆ 

 
 
3 

-บรรยายและอภิปรายความรู้ทัว่ไปเก่ียวกับวรรณคดี
อังกฤษ เปรียบเทียบกับวรรณคดีไทย ประโยชน์ของการ
เรียนวรรณคดีอังกฤษ ตลอดจนถึงความส าคญของการ
เรียนวรรณคดีอังกฤษ และปัญหาที่เกิดข้ึนกับคนไทยใน
เรียนวรรณคดีอังกฤษ โดยยกสถานการณ์ต่างๆที่เก่ียวข้อง
กับวรรณคดีอังกฤษ ผู้สอนสรุปบทเรียน  

นายบรรจบ  
โชติชัย 

3 บทที่ 3 
ศึกษาประวัติแนวทางการ
เขียนกวีนิพธ์ของ ชอเซอร์ 
(Chaucer) และวิจารณ์ 

3 

-ผู้สอนจัดกิจกรรมการน าเข้าสูบ่ทเรียน และสรุปแนวคิดที่
ได้จากกิจกรรม เนื่องจากผู้เรียนในชั้นเรียนมีความ
แตกต่างกันดังนั้นผู้สอนจึงค านงึถึงปัจจัยที่เก่ียวข้องและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
-ผู้สอนให้ผู้เรียนดูวิดิทัศน์ เก่ียวกับประวัติและผลงานกวี
นิพนธ์ของ ชอเซอร์ ซึ่งผู้สอนน ามาจาก Youtube  ให้
นักศึกษาดู เพือ่ให้ผู้เรียนเห็นเชิงประจักษ์วิจารณ์ร่วมกัน 
-สรุปกระบวนการเรียนรูแ้ละแนวทางการน าสิง่ที่ได้จาก
บทกวีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

นายบรรจบ  
โชติชัย 

4 บทที่ 4 
ศึกษาประวัติแนวทางการ
เขียนกวีนิพธ์ของ ชอเซอร์ 
(Chaucer) และวิจารณ์ 

 
 
3 

-ผู้สอนจัดกิจกรรมการน าเข้าสูบ่ทเรียน และสรุปแนวคิดที่
ได้จากกิจกรรม เนื่องจากผู้เรียนในชั้นเรียนมีความ
แตกต่างกันดังนั้นผู้สอนจึงค านงึถึงปัจจัยที่เก่ียวข้องและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
-ผู้สอนให้ผู้เรียนดูวิดิทัศน์ เก่ียวกับประวัติและผลงานกวี
นิพนธ์ของ ชอเซอร์ ซึ่งผู้สอนน ามาจาก Youtube  ให้
นักศึกษาดู เพือ่ให้ผู้เรียนเห็นเชิงประจักษ์วิจารณ์ร่วมกัน 
-สรุปกระบวนการเรียนรูแ้ละแนวทางการน าสิง่ที่ได้จาก

นายบรรจบ  
โชติชัย 
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บทกวีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

5 บทที่ 5 
ศึกษาประวัติแนวทางการ
เขียนกวีนิพธ์ของ สเป็นเซอร์ 
(Spenser) และวิจารณ์ 

3 

-ผู้สอนให้ผู้เรียนดูวิดิทัศน์ เก่ียวกับประวัติและผลงานกวี
นิพนธ์ของ สเปน็เซอร์ซึ่งผู้สอนน ามาจาก Youtube  ให้
นักศึกษาดู เพือ่ให้ผู้เรียนเห็นเชิงประจักษ์วิจารณ์ร่วมกัน 
-สรุปกระบวนการเรียนรูแ้ละแนวทางการน าสิง่ที่ได้จาก
บทกวีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

นายบรรจบ  
โชติชัย 

6 บทที่ 6 
ศึกษาประวัติแนวทางการ
เขียนกวีนิพธ์ของ สเป็นเซอร์ 
(Spenser) และวิจารณ์ 

 
 
3 

-ผู้สอนให้ผู้เรียนดูวิดิทัศน์ เก่ียวกับประวัติและผลงานกวี
นิพนธ์ของ สเปน็เซอร์ ซึ่งผู้สอนน ามาจาก Youtube  ให้
นักศึกษาดู เพือ่ให้ผู้เรียนเห็นเชิงประจักษ์วิจารณ์ร่วมกัน 
-สรุปกระบวนการเรียนรูแ้ละแนวทางการน าสิง่ที่ได้จาก
บทกวีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

นายบรรจบ  
โชติชัย 

7 บทที่ 7 
ศึกษาประวัติแนวทางการ
เขียนกวีนิพธ์ของ เช็คสเปียร์ 
(Shakespeare) และวิจารณ์ 

 
 
3 

-ผู้สอนให้ผู้เรียนดูวิดิทัศน์ เก่ียวกับประวัติและผลงานกวี
นิพนธ์ของ เช็คสเปียร์ซึ่งผู้สอนน ามาจาก Youtube  ให้
นักศึกษาดู เพือ่ให้ผู้เรียนเห็นเชิงประจักษ์วิจารณ์ร่วมกัน 
-สรุปกระบวนการเรียนรูแ้ละแนวทางการน าสิง่ที่ได้จาก
บทกวีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

นายบรรจบ  
โชติชัย 

8 บทที่ 8 
ศึกษาประวัติแนวทางการ
เขียนกวีนิพธ์ของ เช็คสเปียร์ 
(Shakespeare) และวิจารณ์ 

 
 
 
3 

-ผู้สอนให้ผู้เรียนดูวิดิทัศน์ เก่ียวกับประวัติและผลงานกวี
นิพนธ์ของ เช็คสเปียร์ ซึ่งผู้สอนน ามาจาก Youtube  ให้
นักศึกษาดู เพือ่ให้ผู้เรียนเห็นเชิงประจักษ์วิจารณ์ร่วมกัน 
-สรุปกระบวนการเรียนรูแ้ละแนวทางการน าสิง่ที่ได้จาก
บทกวีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

นายบรรจบ  
โชติชัย 

9 บทที่ 9 
ศึกษาประวัติแนวทางการ
เขียนกวีนิพธ์ของ มิลตัน 
(Milton) และวิจารณ์ 

 
 
3 

-ผู้สอนให้ผู้เรียนดูวิดิทัศน์ เก่ียวกับประวัติและผลงานกวี
นิพนธ์ของ มิลตนัซึ่งผูส้อนน ามาจาก Youtube  ให้
นักศึกษาดู เพือ่ให้ผู้เรียนเห็นเชิงประจักษ์วิจารณ์ร่วมกัน 
-สรุปกระบวนการเรียนรูแ้ละแนวทางการน าสิง่ที่ได้จาก
บทกวีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

นายบรรจบ  
โชติชัย 

10 บทที่ 10 
ศึกษาประวัติแนวทางการ
เขียนกวีนิพธ์ของ มิลตัน 
(Milton) และวิจารณ์ 

 
 
3 

-ผู้สอนให้ผู้เรียนดูวิดิทัศน์ เก่ียวกับประวัติและผลงานกวี
นิพนธ์ของ มิลตนั ซึ่งผูส้อนน ามาจาก Youtube  ให้
นักศึกษาดู เพือ่ให้ผู้เรียนเห็นเชิงประจักษ์วิจารณ์ร่วมกัน 
-สรุปกระบวนการเรียนรูแ้ละแนวทางการน าสิง่ที่ได้จาก
บทกวีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

นายบรรจบ  
โชติชัย 

11 บทที่ 11 
ศึกษาประวัติแนวทางการ
เขียนกวีนิพธ์ของ เวิร์ดสเวิร์ธ 
(Wordsworth) และวิจารณ์ 

 
 
3 

-ผู้สอนให้ผู้เรียนดูวิดิทัศน์ เก่ียวกับประวัติและผลงานกวี
นิพนธ์ของ เวิร์ดสเวิร์ธซึ่งผู้สอนน ามาจาก Youtube  ให้
นักศึกษาดู เพือ่ให้ผู้เรียนเห็นเชิงประจักษ์วิจารณ์ร่วมกัน 
-สรุปกระบวนการเรียนรูแ้ละแนวทางการน าสิง่ที่ได้จาก
บทกวีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

นายบรรจบ  
โชติชัย 

12 บทที่ 12  -ผู้สอนให้ผู้เรียนดูวิดิทัศน์ เก่ียวกับประวัติและผลงานกวี
นิพนธ์ของ เวิร์ดสเวิร์ธ ซึ่งผู้สอนน ามาจาก Youtube  ให้

นายบรรจบ  
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ศึกษาประวัติแนวทางการ
เขียนกวีนิพธ์ของ เวิร์ดสเวิร์ธ 
(Wordsworth) และวิจารณ์
  

 
3 

นักศึกษาดู เพือ่ให้ผู้เรียนเห็นเชิงประจักษ์วิจารณ์ร่วมกัน 
-สรุปกระบวนการเรียนรูแ้ละแนวทางการน าสิง่ที่ได้จาก
บทกวีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

โชติชัย 

13 บทที่ 13 
ศึกษาประวัติแนวทางการ
เขียนกวีนิพธ์ของ คอเลอริดจ์ 
(Coleridge) และวิจารณ์ 

 
 
3 

-ผู้สอนให้ผู้เรียนดูวิดิทัศน์ เก่ียวกับประวัติและผลงานกวี
นิพนธ์ของ คอเลอริดจ์ซึ่งผู้สอนน ามาจาก Youtube  ให้
นักศึกษาดู เพือ่ให้ผู้เรียนเห็นเชิงประจักษ์วิจารณ์ร่วมกัน 
-สรุปกระบวนการเรียนรูแ้ละแนวทางการน าสิง่ที่ได้จาก
บทกวีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

นายบรรจบ  
โชติชัย 

14 บทที่ 14 
ศึกษาประวัติแนวทางการ
เขียนกวีนิพธ์ของ คอเลอริดจ์ 
(Coleridge) และวิจารณ์ 

3 -ผู้สอนให้ผู้เรียนดูวิดิทัศน์ เก่ียวกับประวัติและผลงานกวี
นิพนธ์ของ คอเลอริดจ์ ซึ่งผู้สอนน ามาจาก Youtube  ให้
นักศึกษาดู เพือ่ให้ผู้เรียนเห็นเชิงประจักษ์วิจารณ์ร่วมกัน 
-สรุปกระบวนการเรียนรูแ้ละแนวทางการน าสิง่ที่ได้จาก
บทกวีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

นายบรรจบ  
โชติชัย 

15 บทที่ 15 
ศึกษาประวัติแนวทางการ
เขียนกวีนิพธ์ของ คีตส์ 
(Keats) และวิจารณ ์

3 -ผู้สอนให้ผู้เรียนดูวิดิทัศน์ เก่ียวกับประวัติและผลงานกวี
นิพนธ์ของ คีตส์ซึ่งผู้สอนน ามาจาก Youtube  ให้
นักศึกษาดู เพือ่ให้ผู้เรียนเห็นเชิงประจักษ์วิจารณ์ร่วมกัน 
-สรุปกระบวนการเรียนรูแ้ละแนวทางการน าสิง่ที่ได้จาก
บทกวีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

นายบรรจบ  
โชติชัย 

16 สอบปลายภาค    

 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม  จริยธรรม 

สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ 
ประเมิน 

สัดส่วนของ
ประเมินผล 

 2. มีวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์
สุจริต และรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม 

1. การสังเกตพฤติกรรม 2. การประเมินกระบวนการ
ท างาน/บทบาทในการท ากิจกรรมพร้อมเพยีงกัน 3. 
การประเมินจากกการสะท้อนผลการท างานร่วมกัน 4. 
การเข้าชั้นเรียนตรงต่อเวลา 

ทุกสัปดาห ์ 10 

 3. มีจิตสาธารณะ รักและ
ภาคภูมิใจในท้องถ่ิน สถาบัน 
และประเทศชาต ิ

1. การสังเกตพฤติกรรม 2. การประเมินกระบวนการ
ท างาน/บทบาทในการท ากิจกรรมพร้อมเพียงกัน 3. 
การประเมินจากกการสะท้อนผลการท างานร่วมกัน 4. 
การเข้าชั้นเรียนตรงต่อเวลา 

ทุกสัปดาห ์ 5 
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2. ความรู้1 
สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ 

ประเมิน 
สัดส่วนของ
ประเมินผล 

 1. มีความรู้ความเข้าใจใน
วัฒนธรรมต่างภาษาและ
หลักการส าคัญในสาขาวชิา
ภาษาอังกฤษ 

1. การสังเกตพฤติกรรม 2. การประเมินกระบวนการ
ท างาน/บทบาทในการท ากิจกรรม 3. การประเมิน
รายงาน/โครงงาน 4. การประเมินการวิพากษ์/การ
น าเสนอผลงาน 5. การเข้าชั้นเรียน  

ทุกสัปดาห ์ 30 

 2.มีทักษะและประสบการณ์การ
เรียนรู้ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
สามารถปฏิบัติงานในสาขา 
อาชีพในสถานการณ์ตา่งๆ ได้ 

1. การสังเกตพฤติกรรม 2. การประเมินกระบวนการ
ท างาน/บทบาทในการท ากิจกรรม 3. การประเมิน
รายงาน/โครงงาน 4. การประเมินการวิพากษ์/การ
น าเสนอผลงาน 5. การเข้าชั้นเรียน 

ทุกสัปดาห ์ 30 

 
3. ทักษะทางปัญญา      

สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ 
ประเมิน 

สัดส่วนของ
ประเมินผล 

 2.สามารถคิดวิเคราะห์และริเริ่ม
สร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และ
ประสบการณ์ของตนในการแก้ปัญหา
การท างานได ้

1. การสังเกตพฤติกรรม 2. การประเมิน
กระบวนการท างาน/บทบาทในการท ากิจกรรม 
3. การประเมินการบ้าน 4. การประเมิน
รายงาน/โครงงาน 5. การประเมินการวิพากษ์/
การน าเสนอผลงาน 6. การเข้าชั้นเรียน  

ทุกสัปดาห ์       5 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ 
ประเมิน 

สัดส่วนของ
ประเมินผล 

 1. มีภาวะผู้น า มีความคิดริเริ่มในการ
วิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบน
พื้นฐานของตนเองและของกลุ่ม มี
มนุษยสัมพันธ์ทีด่ ี

1. การสังเกตพฤติกรรม 2. การประเมินการ
วิพากษ์/การน าเสนอผลงาน  

ทุกสัปดาห ์ 10 

 3. มีความสัมพนัธ์ที่ดีกบัผู้เรียน เป็น
ผู้น าและผู้ตามที่มีความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม ทั้งดา้นเศรษฐกิจสงัคมและ
สิ่งแวดล้อม 

1. การสังเกตพฤติกรรม 2. การประเมินการ
วิพากษ์/การน าเสนอผลงาน 

ทุกสัปดาห ์ 10 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและต าราหลัก+ 
รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข,  เอกสารประกอบการสอน เร่ืองกวีนิพนธ์อังกฤษ English Poetry, เอกสารอัดส าเนา 
 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ1 
กระแสร์ มาลยาภรณ์, วรรณคดีเปรียบเทียบเบื้องต้น, กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์บรรณกิจ, 2522 
จาตุรี ติงศภัทิย์, “การวิเคราะห์กวีนิพนธ์ (อังกฤษ)”, ใน กวีนิพนธ์นานาชาติ : การศึกษาเชิงวิจารณ์. รวบรวมและจัดพิมพ์โดย    
            ส านักพิมพ์คมบาง, (กรุงเทพ ฯ : ส านักพิมพ์คมบาง, 2546) : 81-82. 
จารุพรรณ  เพ็งศรีทอง, ผศ. วรรณคดีอังกฤษสมัยคริสตศตวรรษที่ 18,  กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2534 
           ,บทประพันธ์ร้อยกรองของอังกฤษและอเมริกา,  กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2534 
ดวงมน จิตร์จ านงค์, “การวิจารณ์กวีนิพนธ์ (ไทย)”, ใน กวีนิพนธ์นานาชาติ : การศึกษาเชิงวิจารณ์. รวบรวมและจัดพิมพ์ 
            โดย ส านักพิมพ์คมบาง, กรุงเทพ ฯ : ส านักพิมพ์คมบาง,2546 :71. 
เปลื้อง  ณ นคร, ปริทรรศน์แห่งวรรณคดีอังกฤษ, กรุงเทพฯ: รวมสาส์น, 2529 
มาลิทัต พรหมทัตตเวที, รศ. วรรณคดีสมัยศตวรรษที่ 17,  กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2532 
ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรม อังกฤษ – ไทย, กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, 2545 
วรนาถ วิมลเฉลา, คู่มือสอนแปล, กรุงเทพฯ :  ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543 
วาริน รุ่งจตุรภัทร, ที่สุดแห่งความรักจากบทกวีเอกของโลก, กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์วรรณสาส์น, 2545 
วิจักขณา, เช็คสเปียร์: สุดยอดนักวรรณกรรมโลก,  กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์สมิต, 2546 
วทิย์ ศิวะศริยานนท์, ดร., ศ. วรรณคดี และ วรรณคดีวิจารณ์, กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์ธรรมชาติ, 2541 
สัญฉวี สายบัว, หลักการแปล,  กรุงเทพฯ:  ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,  2536 
เสฐียรโกเศศ, การศึกษาวรรณคดีแง่วรรณศิลป์, กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์ศยาม, 2524 
อนุรัชนี จาตุศรีพิทักษ์, ประวัติวรรณกรรมเอกอังกฤษ ตั้งแต่สมัยอังกฤษโบราณจนถึงศริสต์ศตวรรษที่ 17,  กรุงเทพฯ: โรง 
          พิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541 
เอมอร ชิดตะโสภณ, วรรณกรรมเอกของโลก, กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์มิ่งขวัญ, 2545 
Abrams, M.H. and Greenblatt, Stephen. The Norton Anthology of English Literature. 7th ed. 2 Vols. London:  
          W.W.Norton & Company,2000.  
Baines, Paul. The Complete  Critical  Guide  to  Alexander  Pope.  London and New York, Routledge, 2002. 
Baldick, Chris. The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms. New York: Oxford University Press, 1991. 
Beard, Adrian and Evans, Jean. As Level English. London : McLean Press Limited, 2000. 
Biswas, A.K. A Cavalcade of the Muse: An Anthology of Poems. Shimla : Himachal Pradesh University, 1996. 
Blamires, Harry.  A History of Literary Criticism.  New Delhi : Macmillan India Ltd., 2004. 
Caiches, David.  Critical Approaches to Literatures.  Kolkata : Longman Group Litmited, 2003. 
Chatraporn, Surapeepan.  Poetry: An Introductory Study.  Bangkok  :  Chulalongkorn University Press, 1996. 
Danielson, Dennis. (ed.). The Cambridge Companion to Milton (2 ed).  Cambridge: Cambridge University 
Press, 1999. 
Darbishire, Helen. The Poet Wordsworth. London: Oxford University Press, 1950. 
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Eaves, Morris. (ed.). The Cambridge Companion to William Blake. Cambridge: Cambridge   
University Press, 2003. 
Ford, Boris. The Age of Shakespeare. Middlesex: Penguin Books, 1988. 
Gill, Stephen. William Wordsworth, A Life. Oxford: Oxford University Press, 1989. 
Guerin, Wilfred L. and others. A Handbook of Critical Approaches to Literature. Oxford:  
Oxford University Press, 2005. 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
      - เว็บไซต์ที่เก่ียวข้องกับงานที่มอบหมาย เช่น  หอสมุดแห่งชาติ  ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยต่างๆ 

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา    
1.1 การประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา โดยอาศัยเกณฑ์การวัด
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของส านักงานมาตรฐานการศึกษา (องค์การมหาชน) โดยแจกแบบสอบถาม
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 
1.2 การประเมินการสอนหรือสือ่การสอน 
1.2.1 การจัดท าแบบประเมินสือ่การสอน ระหว่างภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผูส้อนเป็นผู้ด าเนินการเอง 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน (โดยวิธีการอ่ืน ที่ไม่ใช่การประเมินโดยนักศึกษา) 
2.1 การประเมินตนเองด้านประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2.2 การน าเสนอระดับคะแนนหรือเกรดต่อที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและกรรมการประจ าคณะ 
2.3 ประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอน ที่หลักสูตรหรือคณะหรือมหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
2.4 อาจารย์ผูส้อนจัดท าแบบประเมินอาจารย์ผูส้อน ระหว่างภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผูส้อนเป็นผู้ด าเนินการเองโดยจดัท าเป็นเอกสาร
แบบประเมนิ 
 
3. การปรับปรุงการสอน 
3.1 มหาวิทยาลัยและคณะจัดการอบรมพัฒนาอาจารย์ดา้นต่างๆ เช่นด้านการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ ด้านการสอน
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม การสอนโดยใชส้ื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ การอบรมเทคนิคการสอนและการผลติสื่อ เป็นตน้ 
3.2 การสะท้อนผลการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญโดยแบ่งเป็น 4 ระดับคือ ระดับมหาวิทยาลัย ระดบั
คณะ ระดับหลักสูตร และระดับบุคคล 
 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
4.1 ระเบียบวา่ด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวทิยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. 2554 
ก าหนดให้มีการประชุมพิจารณาระดับคะแนนหรือเกรด ในระดับหลักสูตรและระดบัคณะ เพื่อกลั่นกรองมาตรฐานระดับคะแนน 
4.2 เมื่อประกาศระดับคะแนนหรือเกรดแล้ว นักศึกษามีสิทธิในการขอตรวจสอบระดับคะแนน หากเห็นว่าผลการประเมินอาจมีความ
ผิดพลาด 
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5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
5.1 การน าผลการประเมินการสอนรายวิชา มาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงในรายวชิา โดยอาจจัดเปน็การประชุมสัมมนา ใน
ระดับต่างๆ 
5.2 จัดการประชุมพิจารณาผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน เพื่อพิจารณากรณีนักศึกษามรีะดับคะแนนต่ าหรือสูงผดิปกติ เพื่อหาแนว
ทางการด าเนินการที่เหมาะสม มีมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ 
5.3 พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยจัดกิจกรรมส่งเสรมิและพัฒนาทักษะการเรียนรู ้
5.4 จัดให้มีศูนย์ช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ของนักศึกษา (โดยคณะกรรมการวิทยาเขต) 
 

 


