
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ        มคอ.3 

340 350 วรรณกรรมโลกภาษาอังกฤษรAวมสมัย           

 

รายละเอียดของรายวิชา 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   วังทAาพระ คณะโบราณคดี ภาควิชาภาษาตะวันตก  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

 

หมวดที่ 1 ขEอมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา       

340 350 วรรณกรรมโลกภาษาอังกฤษรAวมสมัย (Contemporary World Literature in English)  

2. จำนวนหนNวยกิต     

3 หนAวยกิต (3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

  o วิชาเอกบังคับ o วิชาเอกบังคับเลือก  R วิชาเอกเลอืก 

  o วิชาโทบังคับ  o วิชาโทเลือก     o วิชาเลือกเสร ี 

4. อาจารยQผูEรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยQผูEสอน 

  อาจารยd ดร. พจนรรฏ สุทธิพินิจธรรม 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปUท่ีเรียน 

  ภาคการศึกษาปลาย ปiการศึกษา 2562 

ช้ันปiที่ 3 ข้ึนไป  

6. รายวิชาท่ีตEองเรียนมากNอน  (Pre-requisite) 

  ไมAม ี 

7. รายวิชาท่ีตEองเรียนพรEอมกัน  (Co-requisites) 

  ไมAม ี
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8. วันเวลา และสถานท่ีเรียน 

วันพฤหัสบดี เวลา 15.45 - 18.25 น. 

หqอง 507 คณะโบราณคดี วิทยาเขตวังทAาพระ  

9. วันท่ีจัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลNาสุด 

  28 พฤศจิกายน 2562 

 

หมวดที่ 2 จุดมุNงหมายและวัตถุประสงคQ 

1. จุดมุNงหมายของรายวิชา 

 1) สามารถอธิบายทฤษฎีเกี่ยวกับวรรณกรรมโลกและอิทธิพลของสังคมและวัฒนธรรมตAอการสรqางสรรคdวรรณกรรม 

(CLO1) 

 2) สามารถวิเคราะหdและวิจารณdวรรณกรรมโลกรAวมสมัยโดยคำนึงถึงบริบททางวัฒนธรรมที่หลากหลาย (CLO2) 

2. วัตถุประสงคQในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 เพื่อใหqนักศึกษามีความรูqและความเขqาใจวรรณกรรมภาษาอังกฤษรAวมสมัย โดยสามารถวิเคราะหd ตีความ และ

ประเมินคุณคAาวรรณกรรมบนพื้นฐานความรูqทางดqานทฤษฏีวรรณคดีวิจารณd ลักษณะการประพันธd และความตระหนัก

ถึงความสัมพันธdระหวAางอิทธิพลของประวัติศาสตรd สภาพสังคม และวัฒนธรรมในการสรqางสรรคdวรรณกรรม 

 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ 

1. คำอธิบายรายวิชา  

 การวิเคราะหdวรรณกรรมภาษาอังกฤษรAวมสมัยที่แตAงโดยนักเขียนจากหลากหลายวัฒนธรรมนอกเหนือจาก

วรรณกรรมของประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา 

Analysis of contemporary literature in English written by authors from diverse cultures, 

other than literature from Britain and the United States of America. 

 

2. จำนวนชั่วโมงท่ีใชEตNอภาคการศึกษา 

 

บรรยาย สอนเสริม การฝmกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝmกงาน 

การศึกษาดEวยตนเอง 

3 ช่ัวโมง / สัปดาหd ไมAม ี ไมAม ี 6 ช่ัวโมง / สัปดาหd 
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3. จำนวนชั่วโมงตNอสัปดาหQท่ีอาจารยQใหEคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกNนักศึกษาเปoนรายบุคคล 

3 ช่ัวโมง 

 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูEของนักศึกษา 

ผลลัพธQการเรียนรูEท่ี 

คาดหวัง 

ของรายวิชา (CLOs) 

ผลลัพธQการเรียนรูEท่ีคาดหวัง 

ของหลักสูตร (PLOs)  

ท่ีรายวิชารับผิดชอบ 

กลยุทธQการสอน 

ตาม CLOs 

กลยุทธQสำหรับวิธกีาร

วัดและประเมินผล 

ตาม CLOs 

 PLO10 ใชqภาษาอังกฤษเพื่อ

การสือ่สารไดqอยAางมี

ประสิทธิภาพโดยอาศัยความรูq

ทางภาษาศาสตรdภาษาอังกฤษ 

เทียบเทAาระดับ C1 (Proficient 

User) ตามมาตรฐานสากล 

Common European 

Framework of Reference 

for Languages: learning, 

teaching, assessment 

(CEFR) 

  

 PLO11 สามารถแปลขqอความ

และตัวบทประเภทตAาง ๆ จาก

ภาษาอังกฤษเป�นภาษาไทยและ

จากภาษาไทยเป�นภาษาอังกฤษ

ไดqอยAางถูกตqอง ครบถqวนและ

สละสลวย 

  

CLO1 สามารถอธิบายทฤษฎี

เกี่ยวกับวรรณกรรมโลกและ

อิทธิพลของสังคมและ

วัฒนธรรมตAอการสรqางสรรคd

วรรณกรรม 

PLO12 สามารถอธิบายเน้ือหา

ทางดqานศิลปวัฒนธรรมและ

ภาษาและสามารถนำความรูq

ดังกลAาวมาประยุกตdใชqใน

การศึกษาดqานอื่น ๆ ไดq 

บรรยายและอภิปราย

ในช้ันเรียน  

ประเมินการประยุกตdใชq

ทฤษฎีและองคdความรูqจาก

การอภิปราย รายงานและ

การตอบขqอสอบ 

 PLO13 สื่อสารระหวAาง

วัฒนธรรมไดqอยAางสอดคลqองกับ

บริบททีห่ลากหลายเพื่อใหqเกิด
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ผลลัพธQการเรียนรูEท่ี 

คาดหวัง 

ของรายวิชา (CLOs) 

ผลลัพธQการเรียนรูEท่ีคาดหวัง 

ของหลักสูตร (PLOs)  

ท่ีรายวิชารับผิดชอบ 

กลยุทธQการสอน 

ตาม CLOs 

กลยุทธQสำหรับวิธกีาร

วัดและประเมินผล 

ตาม CLOs 

ประโยชนdแกAตนเองและสังคม 

CLO2 สามารถวิเคราะหdและ

วิจารณdวรรณกรรมโลกรAวมสมัย

โดยคำนึงถึงบริบททาง

วัฒนธรรมที่หลากหลาย 

PLO14 วิเคราะหdและวิจารณd

วรรณกรรมและตัวบทประเภท

ตAาง ๆ ไดqอยAางเป�นระบบโดย

การอqางองิแนวคิดและทฤษฎีที่

เกี่ยวขqอง 

บรรยายและอภิปราย

ในช้ันเรียน 

ประเมินการวิเคราะหdและ

วิจารณdจากการอภิปราย 

รายงานและการตอบ

ขqอสอบ 

 PLO15 สามารถเลอืกขqอมลู

ภาษาอังกฤษในสื่อประเภทตAาง 

ๆ เพื่อนำมาใชqในการนำเสนอ

ผAานเทคโนโลยีดิจิทลัในป�จจุบัน 

  

 PLO16 สามารถสรqางสรรคd

ผลงานโดยนำความรูqทีเ่รียนมา

ปรบัใชq 

  

 PLO17 สามารถทำงานที่ไดqรับ

มอบหมายดqวยตนเองและ

รAวมกับผูqอื่นไดqอยAางมี

ประสิทธิภาพ ถูกตqอง และ

ลุลAวงตามเวลาที่กำหนด 

  

 PLO18 สามารถทำงานที่ไดqรับ

มอบหมายโดยไมAละเมิด

จรรยาบรรณทางวิชาการ 

  

 

 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาหQ

ท่ี 
หัวขEอ / รายละเอียด CLOs 

จำนวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการ

เรียนการสอน

และสื่อท่ีใชE 

ผูEสอน 
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สัปดาหQ

ท่ี 
หัวขEอ / รายละเอียด CLOs 

จำนวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการ

เรียนการสอน

และสื่อท่ีใชE 

ผูEสอน 

1 

 

แนะนำเน้ือหารายวิชา การเรียนการสอนตาม

แผน การสอน เกณฑdการประเมินผล แนะนำ

หนังสืออื่นๆที่ควรอAานประกอบ 

บรรยายเรือ่ง: World Literature 

(Damrosch, 2008) 

 3 การบรรยาย อาจารยd ดร. พจนรรฏ 

สุทธิพินิจธรรม 

2 

 

My Brilliant Friend by Elena Ferrante CLO1 3 การบรรยายและ

อภิปราย 

อาจารยd ดร. พจนรรฏ 

สุทธิพินิจธรรม 

3 

 

My Brilliant Friend by Elena Ferrante CLO1 

CLO2 

3 การบรรยายและ

อภิปราย 

อาจารยd ดร. พจนรรฏ 

สุทธิพินิจธรรม 

4 

 

My Brilliant Friend by Elena Ferrante CLO1 

CLO2 

3 การบรรยายและ

อภิปราย 

อาจารยd ดร. พจนรรฏ 

สุทธิพินิจธรรม 

5 

 

Labyrinths by Jorge Luis Borges CLO1 

 

3 การบรรยายและ

อภิปราย 

อาจารยd ดร. พจนรรฏ 

สุทธิพินิจธรรม 

6 

 

Labyrinths by Jorge Luis Borges CLO1 

CLO2 

3 การบรรยายและ

อภิปราย 

อาจารยd ดร. พจนรรฏ 

สุทธิพินิจธรรม 

7 

 

Labyrinths by Jorge Luis Borges CLO1 

CLO2 

3 การบรรยายและ

อภิปราย 

อาจารยd ดร. พจนรรฏ 

สุทธิพินิจธรรม 

8 

 

สอบกลางภาค CLO1 

CLO2 

3 - อาจารยd ดร. พจนรรฏ 

สุทธิพินิจธรรม 

9 

 

A Tale of Love and Darkness by Amos 

Oz 

CLO1 

 

3 การบรรยายและ

อภิปราย 

อาจารยd ดร. พจนรรฏ 

สุทธิพินิจธรรม 

10 

 

A Tale of Love and Darkness by Amos 

Oz 

CLO1 

CLO2 

3 การบรรยายและ

อภิปราย 

อาจารยd ดร. พจนรรฏ 

สุทธิพินิจธรรม 

11 

 

A Tale of Love and Darkness by Amos 

Oz 

CLO1 

CLO2 

3  ก า ร บ ร ร ย า ย

และอภิปราย 

อาจารยd ดร. พจนรรฏ 

สุทธิพินิจธรรม 

12 A Tale of Love and Darkness by Amos CLO1 3 การบรรยายและ อาจารยd ดร. พจนรรฏ 
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สัปดาหQ

ท่ี 
หัวขEอ / รายละเอียด CLOs 

จำนวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการ

เรียนการสอน

และสื่อท่ีใชE 

ผูEสอน 

 Oz CLO2 อภิปราย สุทธิพินิจธรรม 

13 

 

Interpreter of Maladies by Jhumpa 

Lahiri 

 

CLO1 3 การบรรยายและ

อภิปราย 

อาจารยd ดร. พจนรรฏ 

สุทธิพินิจธรรม 

14 

 

Interpreter of Maladies by Jhumpa 

Lahiri 

 

CLO1 

CLO2 

3 การบรรยาย

และอภิปราย 

อาจารยd ดร. พจนรรฏ 

สุทธิพินิจธรรม 

15 

 

Interpreter of Maladies by Jhumpa 

Lahiri 

 

CLO1 

CLO2 

3 การบรรยายและ

อภิปราย 

อาจารยd ดร. พจนรรฏ 

สุทธิพินิจธรรม 

16 

 

สอบปลายภาคการศึกษา CLO1 

CLO2 

3 - อาจารยd ดร. พจนรรฏ 

สุทธิพินิจธรรม 

  รวม 48   

 

2.แผนการประเมินผลการเรียนรูE 

ผลลัพธQการเรียนรูEที่

คาดหวงั 

ของรายวิชา (CLOs) 

กิจกรรมการประเมินผล

การเรียนรูEของผูEเรียน 

กำหนดการประเมิน 

(สัปดาหQที่) 

สัดสNวนของการ

ประเมินผล 

CLO1 สามารถอธิบาย

ทฤษฎีเกี่ยวกับวรรณกรรม

โลกและอิทธิพลของสังคม

และวัฒนธรรมตAอการ

สรqางสรรคdวรรณกรรม 

การอภิปรายในช้ันเรียน 

สอบขqอเขียนกลางภาค 

สอบขqอเขียนปลายภาค 

รายงาน 

2-16 รqอยละ 30 

CLO2 สามารถวิเคราะหd

และวิจารณdวรรณกรรมโลก

รAวมสมัยโดยคำนึงถึง

บริบททางวัฒนธรรมที่

การอภิปรายในช้ันเรียน 

สอบขqอเขียนกลางภาค 

สอบขqอเขียนปลายภาค 

รายงาน 

3-4, 6-8, 10-12, 14-16 รqอยละ 60 
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ผลลัพธQการเรียนรูEที่

คาดหวงั 

ของรายวิชา (CLOs) 

กิจกรรมการประเมินผล

การเรียนรูEของผูEเรียน 

กำหนดการประเมิน 

(สัปดาหQที่) 

สัดสNวนของการ

ประเมินผล 

หลากหลาย 

 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตำราและเอกสารหลัก   

Borges, J. L. (2009). Labyrinths. London: Penguin. 

Ferrante, E. (2012). My Brilliant Friend. New York: Europa Editions. 

Oz, A. (2011). A Tale of Love and Darkness. New York: Mariner Books. 

Lahiri, J. (2017). Interpreter of Maladies. London: Harpercollins.  
 
2. เอกสารและขEอมูลสำคญั  

 - 

3. เอกสารและขEอมูลแนะนำ 

Damrosch, D. (2008). How to Read World Literature. Chichester, U.K.: Wiley-Blackwell. 

 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธQการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

นักศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งประกอบดqวยเน้ือหา วิธีการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน การใชqสื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการใหqขqอเสนอแนะ โดยทำการประเมินจากแบบสอบถามของคณะวิชา 

หรือผAานทางระบบอินเตอรdเน็ตของมหาวิทยาลัย 

2. กลยุทธQการประเมินการสอน 

ผูqสอนประเมินการสอนของตนโดยพิจารณาจากคุณภาพของงานที่มอบหมายใหqนักศึกษา การวัดผล การ

พิจารณาคAาระดับคะแนน รวมทั้งคุณภาพของเอกสารประกอบการสอนรายวิชา 

3. การปรับปรุงการสอน 

3.1 ประมวลความคิดเห็นของนักศึกษา การประเมินการสอนของตนเอง และสรุปป�ญหาพรqอมเสนอแนว

ทางแกqไขเมื่อสิ้นสุดการสอนเพื่อใชqเป�นขqอมูลเบื้องตqนในการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษาตAอไป 
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3.2 ผูqสอนคqนควqาหาความรูqเพิ่มเติมเพือ่พัฒนาเน้ือหารายวิชา 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

 อาจารยdประจำหลักสูตรตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูqของนักศึกษา (คะแนน/เกรด) 

5. การดำเนินการทบทวน และการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 5.1 ปรับปรุงรายวิชาโดยพิจารณาจากขqอเสนอแนะของนักศึกษาและอาจารยdประจำหลักสูตร 

5.2 เปลี่ยนหรือสลับตัวอาจารยdผูqสอนเพื่อใหqนักศึกษาไดqรับมุมมองอื่นๆจากการประยุกตdความรูqที่มาจาก

งานวิจัย ความเช่ียวชาญ หรือประสบการณdของอาจารยdทAานอื่นๆ 


