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รายละเอียดของรายวิชา 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   วังท0าพระ คณะโบราณคดี ภาควิชาภาษาตะวันตก  

 

หมวดที่ 1 ข5อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา       

        340 276 วรรณคดีเบื้องตHน (Introduction to Literature)  

2. จำนวนหนHวยกิต     

3 หน0วยกิต (3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

  เป]นวิชาเอกบังคับ 

4. อาจารยNผูPรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยNผูPสอน 

  อาจารย_กฤษฎา  ขำยัง 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปSท่ีเรียน 

  ภาคการเรียนที่ 2 ปcการศึกษา 2562 ของช้ันปcที่ 2  

6. รายวิชาบังคบักHอน (Pre-requisite) 

  ไม0ม ี

7. รายวิชาท่ีตPองเรียนพรPอมกัน  (Co-requisites) 

  ไม0ม ี

8. สถานท่ีเรียน 

หHอง 217 ช้ัน 2 คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท0าพระ  
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9. วันท่ีจัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลHาสุด 

  28 พฤศจิกายน 2562 

 

หมวดที่ 2 จุดมุ=งหมายและวัตถุประสงคC 

1. จุดมุHงหมายของรายวิชา 

1.1 เรียนรูHลักษณะเฉพาะของงานประพันธ_ต0างๆ ไดHแก0 กวีนิพนธ_ บทละคร เรื่องสั้น และนวนิยาย 

1.2 ฝoกฝนการอ0านและวิเคราะห_งานประพันธ_แต0ละประเภทเพื่อเขHาใจความสามารถในการสรHางสรรค_

ของผูHประพันธ_ 

 
2. วัตถุประสงคNในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

2.1 สามารถอธิบายอธิบายลักษณะเฉพาะของงานประพันธ_ต0างๆ ไดHแก0 กวีนิพนธ_ บทละคร เรื่องสั้น 

และนวนิยาย (CLO1) 

2.2 สามารถวิเคราะห_และวิพากษ_งานประพันธ_ภาษาอังกฤษแต0ละประเภทไดH (CLO2) 

 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ 

1. คำอธิบายรายวิชา  

การวิเคราะห_งานประพันธ_ประเภทต0างๆ ไดHแก0 กวีนิพนธ_ บทละคร เรื่องสั้น และนวนิยาย เพื่อใหH

เขHาใจลักษณะเฉพาะของงานประพันธ_แต0ละประเภท ตลอดจนความสามารถในการสรHางสรรค_ของผูHประพันธ_ 

 

2.  จำนวนชั่วโมงท่ีใชPตHอสปัดาหN 

จำนวนช่ัวโมงบรรยาย          3     ช่ัวโมง 

จำนวนช่ัวโมงฝoกปฏิบัติ /ภาคสนาม/การฝoกงาน       -     ช่ัวโมง 

จำนวนช่ัวโมงการศึกษาดHวยตนเอง       6     ช่ัวโมง 

 

3.  จำนวนชั่วโมงตHอสปัดาหNท่ีจะใหPคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกHนักศึกษา 

3 ช่ัวโมง 
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หมวดที่ 4 การพัฒนานักศึกษาตามผลลัพธCการเรียนรู5ที่คาดหวัง 

 

ผลลัพธNการเรียนรูPท่ี 

คาดหวัง 

ของรายวิชา (CLOs) 

ผลลัพธNการเรียนรูPท่ีคาดหวัง 

ของหลักสูตร (PLOs)  

ท่ีรายวิชารับผิดชอบ 

กลยุทธNการสอน 

ตาม CLOs 

กลยุทธNสำหรับวิธีการ

วัดและประเมินผล 

ตาม CLOs 

 PLO10 ใชHภาษาอังกฤษเพื่อ

การสือ่สารไดHอย0างมี

ประสิทธิภาพโดยอาศัยความรูH

ทางภาษาศาสตร_ภาษาอังกฤษ 

เทียบเท0าระดับ C1 

(Proficient User) ตาม

มาตรฐานสากล Common 

European Framework of 

Reference for Languages: 

learning, teaching, 

assessment (CEFR) 

  

 PLO11 สามารถแปลขHอความ

และตัวบทประเภทต0าง ๆ 

จากภาษาอังกฤษเป]น

ภาษาไทยและจากภาษาไทย

เป]นภาษาอังกฤษไดHอย0าง

ถูกตHอง ครบถHวนและ

สละสลวย 

  

CLO1 ส า ม า ร ถ อ ธ ิ บ าย

อธิบายลักษณะเฉพาะของ

งานประพันธ_ต0างๆ ไดHแก0 

กวีนิพนธ_ บทละคร เรื่องสั้น 

และนวนิยาย 

PLO12 สามารถอธิบาย

เน้ือหาทางดHาน

ศิลปวัฒนธรรมและภาษาและ

สามารถนำความรูHดังกล0าวมา

ประยุกต_ใชHในการศึกษาดHาน

อื่น ๆ ไดH 

- บรรยายตาม

หัวขHอการสอนใน

แต0ละสปัดาห_ใหH

ครอบคลมุเน้ือหา

สำคัญพื้นฐานที่

เกี่ยวขHองกบั

การศึกษางาน

ประพันธ_แต0ละ

- ประเมินจากการถาม

ตอบ และการแสดง

ความคิดเห็นร0วมกันใน

ช้ันเรียน 

 - ประเมินจากความ

ถูกตHองและความ

สมบรูณ_ของงานที่ไดHรบั

มอบหมาย 
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ผลลัพธNการเรียนรูPท่ี 

คาดหวัง 

ของรายวิชา (CLOs) 

ผลลัพธNการเรียนรูPท่ีคาดหวัง 

ของหลักสูตร (PLOs)  

ท่ีรายวิชารับผิดชอบ 

กลยุทธNการสอน 

ตาม CLOs 

กลยุทธNสำหรับวิธีการ

วัดและประเมินผล 

ตาม CLOs 

ประเภท ทั้งใน

ดHานรูปแบบการ

ประพันธ_และกล

วิธีการใชHภาษาเชิง

สรHางสรรค_ 

 

- ประเมินจากรายงาน

และการนำเสนองานใน

ช้ันเรียนคะแนนสอบ

กลางภาคและปลาย

ภาค 

 PLO13 สื่อสารระหว0าง

วัฒนธรรมไดHอย0างสอดคลHอง

กับบริบทที่หลากหลายเพื่อใหH

เกิดประโยชน_แก0ตนเองและ

สังคม 

 

  

 

CLO2 สามารถว ิ เคราะห_

และวิพากษ_งานประพันธ_

ภาษาอังกฤษแต0ละประเภท

ไดH 

PLO14 วิเคราะห_และวิจารณ_

วรรณกรรมและตัวบท

ประเภทต0าง ๆ ไดHอย0างเป]น

ระบบโดยการอHางองิแนวคิด

และทฤษฎีที่เกี่ยวขHอง 

-บรรยาย

ลักษณะเฉพาะของ

งานประพันธ_แต0ละ

ประเภททั้งในดHาน

รูปแบบการ

ประพันธ_และกล

วิธีการใชHภาษาเชิง

สรHางสรรค_เพื่อช0วย

ใหHสามารถ

วิเคราะห_และทำ

ความเขHาใจ

วรรณกรรมไดHอย0าง

ลึกซึง้มากข้ึน 

- บรรยายแนวคิด

ที่เกี่ยวขHองจาก

ศาสตร_แขนงอื่นๆ 

เช0น ปรัชญา 

- ประเมินจากการถาม

ตอบ และการแสดง

ความคิดเห็นร0วมกันใน

ช้ันเรียน 

 - ประเมินจากความ

ถูกตHองและความ

สมบรูณ_ของงานที่ไดHรบั

มอบหมาย 

- ประเมินจากรายงาน

และการนำเสนองานใน

ช้ันเรียนคะแนนสอบ

กลางภาคและปลาย

ภาค 
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ผลลัพธNการเรียนรูPท่ี 

คาดหวัง 

ของรายวิชา (CLOs) 

ผลลัพธNการเรียนรูPท่ีคาดหวัง 

ของหลักสูตร (PLOs)  

ท่ีรายวิชารับผิดชอบ 

กลยุทธNการสอน 

ตาม CLOs 

กลยุทธNสำหรับวิธีการ

วัดและประเมินผล 

ตาม CLOs 

สังคมศาสตร_ 

มนุษยศาสตร_ และ

มานุษยวิทยา ฯลฯ 

พอสังเขป เพือ่

สามารถนำมา

ประยุกต_ใชHเขHากบั

การศึกษางาน

ประพันธ_แต0ละ

ประเภทไดH 

 PLO15 สามารถเลอืกขHอมลู

ภาษาอังกฤษในสื่อประเภท

ต0าง ๆ เพื่อนำมาใชHในการ

นำเสนอผ0านเทคโนโลยีดิจิทลั

ในป�จจบุัน 

  

 PLO16 สามารถสรHางสรรค_

ผลงานโดยนำความรูHทีเ่รียน

มาปรบัใชH 

  

 PLO17 สามารถทำงานที่ไดHรับ

มอบหมายดHวยตนเองและ

ร0วมกับผูHอื่นไดHอย0างมี

ประสิทธิภาพ ถูกตHอง และ

ลุล0วงตามเวลาที่กำหนด 

  

 PLO18 สามารถทำงานที่ไดHรับ

มอบหมายโดยไม0ละเมิด

จรรยาบรรณทางวิชาการ 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 
1. แผนการสอน 

 
สัปดาหC

ที ่

หัวข5อ/รายละเอียด CLOs จำนวน

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน

การสอน  

ส่ือที่ใช5 (ถ5ามี) 

ผู5สอน 

1 แนะนำเนื ้อหารายวิชา การเรียนการ

สอนตามแผน การสอน เกณฑ_การ

ประเมินผล แนะนำหนังสือและเอกสาร

อื่นๆที่ควรอ0านประกอบ 

- ภาพรวมและพัฒนาการของแนวคิด

ว0าดHวยวรรณกรรมต้ังแต0อดีตจนถึง

ป�จจุบัน 

 3 บรรยาย อาจารย_กฤษฎา 

ขำยัง 

2 Fiction:  

Plot – exposition / complication / 

climax / resolution / conflict / 

foreshadowing / flashback 

Point of View – omniscient / first-

person / figural / stream-of-

consciousness 

CLO1 

CLO2 

 

3 บรรยาย 

อภิปราย 

ทำแบบฝoกหัด 

อาจารย_กฤษฎา 

ขำยัง 

3 Fiction: 

Character – flat / round / typified 

/ individualized / mode of 

presentation  

Setting – interior / exterior / 

location 

CLO1 

CLO2 

 

3 บรรยาย 

อภิปราย 

ทำแบบฝoกหัด 

อาจารย_กฤษฎา 

ขำยัง 

4 Fiction: 

Tone and Style 

Irony 

CLO1 

CLO2 

 

3 บรรยาย 

อภิปราย 

ทำแบบฝoกหัด 

อาจารย_กฤษฎา 

ขำยัง 
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สัปดาหC

ที ่

หัวข5อ/รายละเอียด CLOs จำนวน

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน

การสอน  

ส่ือที่ใช5 (ถ5ามี) 

ผู5สอน 

Theme 

Symbol 

5 Poetry: 

Type of poetry - lyric / narrative 

/ dramatic / prose / visual 

Voice – tone / speaker / irony  

Diction – literal meaning / word 

choice 

CLO1 

CLO2 

 

3 บรรยาย 

อภิปราย 

ทำแบบฝoกหัด 

อาจารย_กฤษฎา 

ขำยัง 

6 Poetry: 

Figurative Language - simile, 

metaphor, personification, 

apostrophe, synecdoche,  

metonymy, symbol, paradox, 

hyperbole, allusion  

CLO1 

CLO2 

 

3 บรรยาย 

อภิปราย 

ทำแบบฝoกหัด 

อาจารย_กฤษฎา 

ขำยัง 

7 Poetry: 

Sound – alliteration, assonance, 

rhyme, onomatopoeia 

Rhythm – stresses, meter 

Closed Form – formal patterns / 

sonnet 

CLO1 

CLO2 

 

3 บรรยาย 

อภิปราย 

ทำแบบฝoกหัด 

อาจารย_กฤษฎา 

ขำยัง 

8 Play: 

Theater Overview – tragedy, 

comedy, Theater of Shakespeare, 

modern theater 

CLO1 

CLO2 

 

3 บรรยาย 

อภิปราย 

ทำแบบฝoกหัด 

อาจารย_กฤษฎา 

ขำยัง 

9 Play: 

Elements - dialogue, monologue, 

plot, setting, stage direction 

CLO2 

 

3  อาจารย_กฤษฎา 

ขำยัง 
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สัปดาหC

ที ่

หัวข5อ/รายละเอียด CLOs จำนวน

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน

การสอน  

ส่ือที่ใช5 (ถ5ามี) 

ผู5สอน 

Performance - actor, method, 

facial expression, gesture 

Transformation - directing, stage, 

props, lighting 

10 สอบกลางภาคการศึกษา CLO1 

CLO2 

 

3  อาจารย_กฤษฎา 

ขำยัง 

11 Shakespeare, William. Romeo 

and Juliet 

CLO1 

CLO2 

 

3 บรรยาย 

อภิปราย 

ทำแบบฝoกหัด 

อาจารย_กฤษฎา 

ขำยัง 

12 Shakespeare, William. Romeo 

and Juliet 

CLO1 

CLO2 

 

3 บรรยาย 

อภิปราย 

ทำแบบฝoกหัด 

อาจารย_กฤษฎา 

ขำยัง 

13 Salinger, J. D. The Catcher in 

the Rye 

CLO1 

CLO2 

 

3 บรรยาย 

อภิปราย 

ทำแบบฝoกหัด 

อาจารย_กฤษฎา 

ขำยัง 

14 Salinger, J. D. The Catcher in 

the Rye 

CLO1 

CLO2 

 

3 บรรยาย 

อภิปราย 

ทำแบบฝoกหัด 

อาจารย_กฤษฎา 

ขำยัง 

15 นำเสนอผลงานของนักศึกษา CLO1 

CLO2 

 

3 บรรยาย 

อภิปราย 

อาจารย_กฤษฎา 

ขำยัง 

16 สอบปลายภาคการศึกษา CLO1 

CLO2 

 

3  อาจารย_กฤษฎา 

ขำยัง 

  รวม 48   
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2.  แผนการประเมินตามผลลัพธNการเรียนรูPท่ีคาดหวังของรายวิชา  

 

ผลลัพธCการเรียนรู5ที่

คาดหวงั 

ของรายวิชา (CLOs) 

กิจกรรมการประเมินผล

การเรียนรู5ของผู5เรียน 

กำหนดการประเมิน 

(สัปดาหCที่) 

สัดส=วนของการ

ประเมินผล 

CLO1 สามารถอธิบาย

อธิบายลักษณะเฉพาะ

ของงานประพันธ_ต0างๆ 

ไดHแก0 กวีนิพนธ_ บท

ละคร เรื่องสั้น และนว

นิยาย 

การตอบคำถามในช้ัน

เรียน 

เรียงความ 

การนำเสนอหนHาช้ัน

เรียน 

สอบขHอเขียนกลางภาค 

2-8, 10-15 รHอยละ 5 

 

รHอยละ 10 

รHอยละ 10 

 

รHอยละ 20 

CLO2 สามารถ

วิเคราะห_และวิพากษ_

งานประพันธ_

ภาษาอังกฤษแต0ละ

ประเภทไดH 

การตอบคำถามในช้ัน

เรียน 

เรียงความ 

การนำเสนอหนHาช้ัน

เรียน 

สอบขHอเขียนปลายภาค 

2-16 รHอยละ 5 

 

รHอยละ 10 

รHอยละ 10 

 

รHอยละ 30 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1. ตำราและเอกสารหลัก  

เอกสารประกอบรายวิชา 340 276 วรรณคดีเบื้องตHน จัดเตรียมโดยผูHสอน 

Klarer, Mario. An Introduction to Literary Studies. London and New York: Routledge, 2004. 

Salinger, J. D. The Catcher in the Rye. New York: The Modern Library, 1945. 

Shakespeare, William. Romeo and Juliet. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. 

Taylor, Richard. Understanding the Elements of Literature: Its Forms, Techniques and 

Cultural Conventions, 1981. 

คณาจารย_คณะอักษรศาสตร_. วรรณคดีทัศนา. กรุงเทพมหานคร: โครงการเผยแพร0ผลงานวิชาการ คณะอักษร

ศาสตร_ จุฬาลงกรณ_มหาวิทยาลัย, 2544. 
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ยุวพาส_ ชัยศิลป¡วัฒนา. ความรู Pเบื ้องตPนเกี ่ยวกับวรรณคดี. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ_มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร_, 2556. 

ย ุวพาส _  ช ัยศ ิลป ¡ว ัฒนา. ความร ู P เบ ื ้องต Pนเก ี ่ ยวก ับวรรณคดี II. กร ุงเทพมหานคร: สำน ักพ ิมพ_

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร_, 2555. 

สุรเดช โชติอุดมพันธ_. ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ`ตะวันตกในคริสต̀ศตวรรษท่ี 20. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ_

แห0งจุฬาลงกรณ_มหาวิทยาลัย, 2560. 

 

2. เอกสารและขPอมูลสำคญั  

Baldick, Chris. The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms. Oxford: Oxford University 

Press, 2001. 

Cuddon, J. A. The Penguin Dictionary of Literary Terms and Literary Theory.  4th ed., 

London: Penguin Books, 1998. 

Culler, Jonathan. Literary Theory: A Very Short Introduction. Oxford:  Oxford University 

Press, 2000. 

Goring, Paul. Studying Literature. London: Bloomsbury, 2010. 

Kennedy, X. J. Literature: An Introduction to Fiction, Poetry, Drama, and Writing. New 

York: Pearson Longman, 2007. 

Peck, John. Literary Terms and Criticism. London: Macmillan Press, 1993. 

Young, Tory. Studying English Literature: A Practical Guide. Cambridge: Cambridge 

University Press, 2008. 

 

ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมศัพท̀วรรณกรรมอังกฤษ – ไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพมหานคร: 

ราชบัณฑิตยสถาน, 2545. 

วิทย_ ศิวะศริยานนท_. วรรณคดีและวรรณคดีวิจารณ.̀ พิมพ_ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ_ธรรมชาติ, 2544. 

 

3. เอกสารและขPอมูลแนะนำ 

- 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธNการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

นักศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งประกอบดHวยเน้ือหา วิธีการสอน การจัดกิจกรรมการเรยีน 

การสอน การใชHสื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการใหHขHอเสนอแนะ โดยทำการประเมินจากแบบสอบถาม 

ของคณะวิชา หรือผ0านทางระบบอินเทอร_เน็ตของมหาวิทยาลัย 

2. กลยุทธNการประเมินการสอน 

ผูHสอนประเมินการสอนของตนเองโดยพิจารณาจากคุณภาพของขHอสอบ การวัดผล การพิจารณาค0า

ระดับ คะแนน รวมทั้งคุณภาพของเอกสารประกอบการสอนรายวิชา 

3. การปรับปรุงการสอน 

3.1 ประมวลความคิดเห็นของนักศึกษา การประเมินการสอนของตนเองและสรุปป�ญหา พรHอมเสนอ

แนวทางแกHไขเมื่อสิ้นสุดการสอน เพื่อใชHเป]นขHอมูลเบื้องตHนในการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษาต0อไป 

3.2 ผูHสอนคHนควHาหาความรูHเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาเน้ือหารายวิชา 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

4.1 ทวนสอบพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาที่ประเมินโดยอาจารย_ผูHสอน 

4.2 ทวนสอบผลการเรยีนของนักศึกษาจากการงานที่ไดHรับมอบหมาย การสอบกลางภาคและการสอบ 

ปลายภาค 

5. การดำเนินการทบทวน และการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

5.1 นำความคิดเห็นของนักศึกษาและการประเมินการสอนมาปรับปรุงเน้ือหาวิชา วิธีการสอน วิธีการ

ประเมินผล เพื่อเตรียมการสอนรายวิชาในภาคการศึกษาต0อไป 

 5.2 ปรับปรุงรายวิชาทุก 5 ปc  หรือตามขHอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของ

นักศึกษา 


