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รายละเอยีดของรายวชิา (Course Specification) 
รหัสวชิา EGL3503 รายวชิา เทวตาํนาน 

สาขาวชิาภาษาองักฤษ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
ภาคการศึกษา ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
หมวดทีH ๑ ข้อมูลทัHวไป 

๑.  รหัสและชื+อรายวชิา    
รหสัวชิา  EGL 3503  
ชื*อรายวชิาภาษาไทย เทวตาํนาน 
ชื*อรายวชิาภาษาองักฤษ Classical Mythology 

 
๒.  จํานวนหน่วยกติ      3(3-0-6)      
       
๓.  หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา     
      ๓.๑  หลกัสูตร       ศิลปศาสตร์บณัฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษ     
      ๓.๒ ประเภทของรายวชิา    วชิาเฉพาะดา้น 
 
๔.  อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน     
    ๔.๑  อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา          อาจารยอ์งัคณา สุขวเิศษ    
      ๔.๒ อาจารยผ์ูส้อน       อาจารยอ์งัคณา สุขวเิศษ 
 
๕.  สถานที+ติดต่อ   คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

E – Mail aungkana.su@ssru.ac.th 
๖.  ภาคการศึกษา / ชัNนปีที+เรียน   

๖.๑ ภาคการศึกษาที*   ๑ /  ชัSนปีที* ๓ จาํนวน ๒ หมู่เรียน 
๖.๒ จาํนวนผูเ้รียนที*รับได ้ ประมาณ ๑๐๐ คน (หมู่เรียนละ ๕๐ คน) 

 
๗.  รายวชิาที+ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  (ถา้มี) EGL1006 วรรณกรรมเบืSองตน้ 
 
๘.  รายวชิาที+ต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถา้มี) ไม่มี      
 
๙.  สถานที+เรียน   คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 
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๑๐.วนัที+จัดทาํหรือปรับปรุง   วนัที* ๓๐ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
     รายละเอยีดของรายวชิาครัNงล่าสุด 
 
 

หมวดที+ ๒ จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
 

๑.   จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
  เพื*อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ความเป็นมาของตาํนานเทพเจ้ากรีก และโรมนั รวมทัS งคมัภีร์ไบเบิล เพื*อเป็นพืSน
ฐานความรู้นาํไปใชใ้นการวิเคราะห์ และตีความ เมื*อพบการอา้งถึงเทวตาํนานในงานเขียนบนัเทิงคดี เรื*องสัSนและบทกวีที*
คดัสรร 
 
๒.   วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
 เพื*อใหน้กัศึกษาพฒันาทกัษะการอ่านวเิคราะห์วรรณกรรมภาษาองักฤษ โดยอา้งอิงถึงประวติัความเป็นมาของเทพเจา้ใน
ตาํนานกรีก และโรมนั เพื*อเป็นพืSนฐานในการวิเคราะห์วรรณกรรมภาษาองักฤษดา้นอื*นๆที*เกี*ยวขอ้ง และการศึกษาต่อใน
ระดบัสูง 
 

หมวดที+ ๓ ลกัษณะและการดาํเนินการ 
 

๑. คาํอธิบายรายวชิา 
   (ภาษาไทย) เทวตำนานกรีกและโรมันและคัมภีร3ไบเบิลในงานวรรณกรรม การนำความรู<ไปใช<ในการตีความ

วรรณกรรมอังกฤษ 

 (ภาษาอังกฤษ )  Greek and Roman mythological and Biblical background to literature; the 

relevance to interpretation of English literary works 

 
 
๒. จํานวนชั+วโมงที+ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ชั+วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั+วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน (ชั+วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั+วโมง) 

บรรยาย ;  ชั*วโมงต่อ
สปัดาห์ 

พบอาจารยป์ระจาํวชิา
เพื*อเตรียมความพร้อม
ในการนาํเสนอตาม
ความตอ้งการของ
นกัศึกษาเฉพาะกลุ่ม  

ไม่มีการฝึกปฏิบติังาน การศึกษาดว้ยตนเอง  
< ชั*วโมงต่อสปัดาห์ 

 

 
 
๓. จํานวนชั+วโมงต่อสัปดาห์ที+อาจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
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 (ผูรั้บผดิชอบรายวชิาโปรดระบุขอ้มูล   ตวัอยา่งเช่น  ๑ ชั$วโมง / สัปดาห์) 
 ๓.๑ ปรึกษาดว้ยตนเองที*หอ้งพกัอาจารยผ์ูส้อน  หอ้ง ๓๕๒๔ ชัSน ๒ อาคาร ๓๕ คณะมนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ ๒ ชั*วโมง/สปัดาห์ 
 ๓.๒ ปรึกษาผา่นโทรศพัทที์*ทาํงาน / มือถือ  หมายเลข - 
 ๓.๓ ปรึกษาผา่นจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Mail) - 
 ๓.๔ ปรึกษาผา่นเครือข่ายสงัคมออนไลน์ (Facebook/Twitter/Line) ๓ชั*วโมง/สปัดาห์ 
 ๓.๕ ปรึกษาผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard) Google classroom 
 

หมวดที+ ๔ การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
๑. คุณธรรม  จริยธรรม 

๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมที+ต้องพฒันา 
�  (๑)  มีวินัย มีความรับผิดชอบและตรงต̀อเวลา 
�  (๒)  มีความซ่ือสัตย3สุจริตและไม̀ละเมิดจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
�  (๓)  มีจิตสาธารณะในการสร<างประโยชน3เพ่ือผู<อ่ืนและสังคม  
๑.๒   วธีิการสอน 
 (๑)  สร<างจิตสำนึกในเร่ืองความซ่ือสัตย3 ละอายต̀อการทุจริตในการสอบหรือการคัดลอกงานของผู<อ่ืน 

(๒)  ปลูกฝmงเร่ืองความมีวินัย ความมีระเบียบวินัยและความตรงต̀อเวลา 
(๓)  สอนโดยใช<กรณีศึกษา อภิปรายร̀วมกันและให<การยกย̀องชมเชยในโอกาสท่ีเหมาะสม 

๑.๓    วธีิการประเมินผล 
(๑)  สังเกตพฤติกรรมของผู<เรียน ตรวจสอบผลงานและการทำข<อสอบ 
(๒)  มอบหมายให<ทำภาระงานเปoนกลุ̀มและรายงานผลงาน 
(๓)  สังเกตพฤติกรรมในการทำภาระงานและการปฏิบัติตนเม่ืออยู̀ในสังคม 
 

๒. ความรู้ 
๒.๑   ความรู้ที+ต้องพฒันา 
� (๑)  สามารถฟmง-พูด โต<ตอบด<วยภาษาอังกฤษในหัวข<อวิชาการ สังคมและวิชาชีพได< 

� (๒)  สามารถอ̀าน ตีความ วิเคราะห3บทอ̀าน และเขียนเพ่ือส่ือสารในหัวข<อวิชาการ สังคมและวิชาชีพได< 
� (๓)  สามารถรวบรวมองค3ความรู<ภาษาศาสตร3ภาษาอังกฤษในด<านระบบเสียง คำ ประโยคเพ่ือการส่ือสาร

ในหัวข<อวิชาการ สังคมและวิชาชีพได< 
�  (๔)  สามารถอ̀าน ตีความ วิเคราะห3และวิจารณ3วรรณกรรมประเภทร<อยแก<ว ร<อยกรองและบทละครท่ีคัดสรร 
�  (๕)  สามารถแปลข<อความและตัวบทประเภทต̀างๆ จากภาษาอังกฤษเปoนภาษาไทยและจากภาษาไทยเปoน
ภาษาอังกฤษในหัวข<อวิชาการ สังคมและวิชาชีพได< 
�  (๖)  สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษ โดยใช<คำศัพท3และโครงสร<างภาษาเพ่ืองานอาชีพเฉพาะด<านได< 
๒.๒   วธีิการสอน 

(๑)  ใช<วิธีการสอนท่ีหลากหลาย โดยเน<นผู<เรียนเปoนสำคัญ 
(๒)  เรียนรู<จากสถานการณ3จริง โดยการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
(๓)  เชิญวิทยากรผู<เช่ียวชาญมาให<ความรู< 
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(๔)  ฝwกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
๒.๓    วธีิการประเมินผล 

(๑)  ประเมินจากการมีส̀วนร̀วมในช้ันเรียน 
(๒)  ประเมินจากการสอบข<อเขียน 
(๓)  ประเมินจากการสอบปฏิบัติ 
(๔)  ประเมินจากรายงานและ/หรือโครงงานท่ีนักศึกษาจัดทำและการนำเสนอ 
(๕)  ประเมินจากการฝwกประสบการณ3วิชาชีพ 
 

๓. ทกัษะทางปัญญา 
๓.๑   ทกัษะทางปัญญาที+ต้องพฒันา 
� (๑)  สามารถประยุกต3ใช<ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในบริบทต̀างๆ ได<อย̀างมีประสิทธิภาพ 

 � (๒)  สามารถบูรณาการองค3ความรู<ของศาสตร3ต̀างๆ กับทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือส่ือสารเชิงวิชาการและ
วิชาชีพได< 

๓.๒   วธีิการสอน 
(๑)  มอบหมายภาระงานท่ีสอดคล<องกับรายวิชา 
(๒)  แสดงบทบาทสมมุติและอภิปรายกลุ̀ม  
(๓)  เชิญวิทยากรผู<เช่ียวชาญมาให<ความรู< 
(๔)  ให<นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 

๓.๓    วธีิการประเมินผล 
(๑)  ประเมินจากผลงานท่ีได<รับมอบหมาย 
(๒)  ประเมินจากการสอบข<อเขียน 
(๓)  ประเมินจากการสอบปฏิบัติ 

  (๔)  ประเมินจากรายงานและ/หรือโครงงานท่ีนักศึกษาจัดทำและการนำเสนอ 

  (๕)  ประเมินจากการฝwกประสบการณ3วิชาชีพ 

(๖)  ประเมินจากการสัมภาษณ3 

 
๔. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

๔.๑   ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที+ต้องพฒันา 
�  (๑)  วางตัวในสังคมได<อย̀างเหมาะสมและถูกต<องตามกาลเทศะ 
�  (๒)  สามารถทำงานร̀วมกับบุคคลอ่ืนได<อย̀างมีประสิทธิภาพ 
� (๓)  สามารถแก<ไขปmญหาท่ีเกิดข้ึนจากการทำงานและการอยู̀ร̀วมกันได<อย̀างเปoนระบบ 

๔.๒   วธีิการสอน 
(๑)  มอบหมายให<มีการทำภาระงานเปoนกลุ̀มและการทำภาระงานท่ีต<องประสานงานกับผู<อ่ืน รวมท้ังสร<าง

จิตสำนึกความรับผิดชอบต̀อตนเอง 
(๒)  มอบหมายให<เก็บข<อมูลจากการสัมภาษณ3บุคคลอ่ืน หรือผู<มีประสบการณ3 
(๓)  สอนโดยใช<กรณีศึกษา 

๔.๓    วธีิการประเมินผล 
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(๑)  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการร̀วมกิจกรรมต̀าง ๆ 
(๒)  ประเมินจากการนำเสนอรายงานและ/หรือโครงงานกลุ̀ม 
(๓)  ประเมินจากแบบประเมินตนเองและแบบประเมินซ่ึงกันและกัน 
 

๕. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื+อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
๕.๑   ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื+อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศที+ต้องพฒันา 
�  (๑)  สามารถสืบค<น วิเคราะห3และเลือกใช<ข<อมูลจากส่ือส่ิงพิมพ3และส่ือออนไลน3ได<อย̀างมีประสิทธิภาพ 
�     (๒)  สามารถประยุกต3ใช<เทคโนโลยีเพ่ือการนำเสนองานได<อย̀างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
๕.๒   วธีิการสอน 

(๑)  นำเสนอผลงานท่ีค<นคว<าด<วยตนเอง โดยใช<คอมพิวเตอร3 เครือข̀ายและซอฟต3แวร3หรือส่ือต̀างๆ 
(๒)  จัดกิจกรรมการเรียนรู<ในรายวิชาต̀าง ๆ โดยใช<สถานการณ3จำลองและสถานการณ3จริง 

๕.๓    วธีิการประเมินผล 
(๑)  ประเมินจากการประยุกต3ใช<เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือนำเสนอภาระงานท่ีได<รับมอบหมาย 
(๒)  ประเมินจากสมรรถภาพในการส่ือสาร 
(๓)  ประเมินจากการสัมภาษณ3 

หมายเหตุ 
สญัลกัษณ์ � หมายถึง ความรับผดิชอบหลกั  

สญัลกัษณ์ � หมายถึง ความรับผดิชอบรอง  
เวน้วา่ง หมายถึง ไม่ไดรั้บผดิชอบ 

ซึ* งจะปรากฎอยูใ่นแผนที*แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum 

Mapping) 

 
หมวดทีH ๕ แผนการสอนและการประเมนิผล 

๑. แผนการสอน  
สัปดาห์ที+ หัวข้อ/รายละเอยีด จํานวน

ชั+วโมง 
กจิกรรมการเรียน การ
สอน  สื+อที+ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

1 

 

What is Mythology? 3 -หลกัการแนวคิด 

คาํอธิบายรายวชิา
ขอบข่ายเนืSอหาทัSง 12 บท 

วธีิการเรียนรู้ แหล่ง
คน้ควา้ขอ้มูลดว้ยตนเอง
และวธีิการวดัและ
ประเมินผล  

อาจารยอ์งัคณา สุขวเิศษ 

 



มคอ. ๓ 
ü หลกัสูตรระดบัปริญญา  o ตรี  o โท o เอก 

หนา้ | ๖  
รายวชิา EGL3503 Classical Mythology สาขาวชิาภาษาองักฤษ  
คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

สัปดาห์ที+ หัวข้อ/รายละเอยีด จํานวน
ชั+วโมง 

กจิกรรมการเรียน การ
สอน  สื+อที+ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

-บรรยายชนิดและ
ประเภทของงาน
วรรณกรรม 

 -บรรยายโดยใช ้Power 

point ประกอบ 

2 

 

The Gods, The Creations, and The 

Earliest Heroes 

3 -บรรยายวธีิการอ่านงาน
วรรณกรรมรูปแบบต่างๆ 

โดยใชว้ธีิการที*แตกต่าง 
- บรรยายโดยใช้ Power 

point ประกอบ 

- VDO on demand 

 - ทดสอบท้ายบทเรียน 

โดยใช ้Google Quiz ผ่าน
ระบบ Google Classroom  

อาจารยอ์งัคณา สุขวเิศษ 

 

3 

 

The Great Heroes Before the 

Trojan War 

3 - บรรยายความหมาย และ
การนาํวธีิการวเิคราะห์ไป
ใชใ้นการอ่านงาน
วรรณกรรมผา่นระบบ
ออนไลน์ โดยใช ้Power 

point และ youtube 

- วธีิการอ่านงาน
วรรณกรรมแบบ Paired 

passages 

 - นกัศึกษาอภิปราย โดย
การเปรียบเทียบความ
เหมือนและความต่างโดย
ใช ้Padlet 

อาจารยอ์งัคณา สุขวเิศษ 

 



มคอ. ๓ 
ü หลกัสูตรระดบัปริญญา  o ตรี  o โท o เอก 

หนา้ | ๗  
รายวชิา EGL3503 Classical Mythology สาขาวชิาภาษาองักฤษ  
คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

สัปดาห์ที+ หัวข้อ/รายละเอยีด จํานวน
ชั+วโมง 

กจิกรรมการเรียน การ
สอน  สื+อที+ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

- ทดสอบทา้ยบทเรียน
ผา่น Google quiz ใน 

Google classroom 

 

4 

 

The Heroes of the Trojan War 3 - บรรยายวิธีการอ่านงาน
วรรณกรรมโดยใชเ้ทคนิค
ก า ร อ่ า น วิ เ ค ร า ะ ห์
วรรณกรรม 

- VDO on demand 

 - นักศึกษาค้นควา้หาตัว
บทงานวรรณกรรมใน
ลกัษณะ Paired Passages 

- ทดสอบทา้ยบทเรียน
ผา่น Google quiz ใน 

Google classroom 

อาจารยอ์งัคณา สุขวเิศษ 

 

5 

 

The Great Families of Mythology 3 - บรรยายตวัอย่างวิธีการ
วเิคราะห์ งานวรรณกรรม 

- นกัศึกษาอภิปรายตวับท
โดยใช้วิ ธีการอ่านแบบ 

Close reading 

- ทดสอบทา้ยบทเรียน
ผา่น Google quiz ใน 

Google classroom 

อาจารยอ์งัคณา สุขวเิศษ 

 

6 

The Less Important Myths  3 - นักศึกษานําเสนอการ
วิเคราะห์งานเขียนบนัเทิง
คดี ผา่นระบบออนไลน์ 

- VDO on demand 

อาจารยอ์งัคณา สุขวเิศษ 

 

7 
 

Review 

3 - บรรยายสรุปก่อนการ
สอบกลางภาค 

อาจารยอ์งัคณา สุขวเิศษ 

 



มคอ. ๓ 
ü หลกัสูตรระดบัปริญญา  o ตรี  o โท o เอก 

หนา้ | ๘  
รายวชิา EGL3503 Classical Mythology สาขาวชิาภาษาองักฤษ  
คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

สัปดาห์ที+ หัวข้อ/รายละเอยีด จํานวน
ชั+วโมง 

กจิกรรมการเรียน การ
สอน  สื+อที+ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

-ทดสอบยอ่ยครัS งที* 1 

8 
Midterm Examination 

 

3  อาจารยอ์งัคณา สุขวเิศษ 

 

9 

The Old Testament 3 - บรรยายวิธีการอ่านสาร
คดีโดยใชเ้ทคนิคการอ่าน
วิเคราะห์วรรณกรรมผ่าน
ระบบออนไลน์ 

 - นักศึกษาค้นควา้หาตัว
บทสารคดีในลักษณะ 
Paired Passages 

- ทดสอบทา้ยบทเรียน
ผา่น Google quiz ใน 

อาจารยอ์งัคณา สุขวเิศษ 

 

10 

The Old Testament 3 - บรรยายตวัอย่างวิธีการ
วเิคราะห์ สารคดี 

- นกัศึกษาอภิปรายตวับท
โดยใช้วิ ธีการอ่านแบบ 

Close reading 

- VDO on demand 

- ทดสอบทา้ยบทเรียน
ผา่น Google quiz ใน 

Google classroom 

อาจารยอ์งัคณา สุขวเิศษ 

 

11 

The New Testament 3 - บรรยายวิธีการอ่านบท
กวีโดยใชเ้ทคนิคการอ่าน
วเิคราะห์วรรณกรรม 

 - นักศึกษาค้นคว้าหาบ
ทกวี  ในลักษณะ  Paired 

Passages 

อาจารยอ์งัคณา สุขวเิศษ 

 



มคอ. ๓ 
ü หลกัสูตรระดบัปริญญา  o ตรี  o โท o เอก 

หนา้ | ๙  
รายวชิา EGL3503 Classical Mythology สาขาวชิาภาษาองักฤษ  
คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

สัปดาห์ที+ หัวข้อ/รายละเอยีด จํานวน
ชั+วโมง 

กจิกรรมการเรียน การ
สอน  สื+อที+ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

- ทดสอบทา้ยบทเรียน
ผา่น Google quiz ใน 

Google classroom 

12 

The New Testament 3 - บรรยายตวัอย่างวิธีการ
วเิคราะห์บทกวผีา่นระบบ
ออนไลน์ 

- นกัศึกษาอภิปรายตวับท
โดยใช้วิ ธีการอ่านแบบ 

Close reading 

- ทดสอบทา้ยบทเรียน
ผา่น Google quiz ใน 

Google classroom 

อาจารยอ์งัคณา สุขวเิศษ 

 

13 

Myths in the Stories 

 

3 - บรรยายวิธีการอ่านบท
ละครโดยใช้เทคนิคการ
อ่านวเิคราะห์วรรณกรรม 

 - นักศึกษาคน้ควา้หาบท
ละคร ในลกัษณะ Paired 

Passages 

- VDO on demand 

- ทดสอบทา้ยบทเรียน
ผา่น Google quiz ใน 

Google classroom 

อาจารยอ์งัคณา สุขวเิศษ 

 

14 

Myths in Poems 

 

3 - บรรยายตวัอย่างวิธีการ
วเิคราะห์บทละคร 
- นักศึกษาอภิปรายบท
ละครโดยใช้วิธีการอ่าน
แบบ Close reading 

อาจารยอ์งัคณา สุขวเิศษ 

 



มคอ. ๓ 
ü หลกัสูตรระดบัปริญญา  o ตรี  o โท o เอก 

หนา้ | ๑๐  
รายวชิา EGL3503 Classical Mythology สาขาวชิาภาษาองักฤษ  
คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

สัปดาห์ที+ หัวข้อ/รายละเอยีด จํานวน
ชั+วโมง 

กจิกรรมการเรียน การ
สอน  สื+อที+ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

- ทดสอบท้ายบทเ รียน
ผ่ า น  Google quiz ใ น 

Google classroom 

15 

 

Myths in Dramas 

 

3 - บรรยายสรุปก่อนการ
สอบปลายภาค 

-ทดสอบยอ่ยครัS งที* 2 

อาจารยอ์งัคณา สุขวเิศษ 

 

16 

Presentation 

 

3 - นําเสนอโครงงานโดย
ใช ้Power point ประกอบ 

 - นกัศึกษา 

อาจารยอ์งัคณา สุขวเิศษ 

 

17 
Final Examination 

 

3  อาจารยอ์งัคณา สุขวเิศษ 

 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
    ( ระบวิุธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามที$ปรากฏในแผนที$แสดงการกระจายความรับผิดชอบของ
รายวิชา  
     (Curriculum Mapping) ตามที$กาํหนดในรายละเอียดของหลกัสูตร สัปดาห์ที$ประเมิน และสัดส่วนของการประเมิน) 

ที+  
 

ผลการ
เรียนรู้*  

 

วธีิการประเมิน  
 
 

สัปดาห์ที+ประเมิน  
สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

 

1 
2.3.2 

3.3.2 

1.ทดสอบทา้ยชั*วโมง  
2.ทดสอบทา้ยชั*วโมง 
3.ทดสอบยอ่ยครัS งที* 1 

4. ทดสอบยอ่ยครัS งที* 2  

5. สอบกลางภาค 
6. สอบปลายภาค 

 

2-6 

9-14 

7 

15 

8 

17 

 

 

20% 

 

10% 

10% 

20% 

20% 

2 

1.3.2 

2.2.2 

4.3.3,5.3.2 

1. คน้ควา้และนาํเสนอรายงาน 

2. การทาํงานกลุ่มและผลงาน 

3. การส่งงานตามมอบหมาย 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10% 



มคอ. ๓ 
ü หลกัสูตรระดบัปริญญา  o ตรี  o โท o เอก 

หนา้ | ๑๑  
รายวชิา EGL3503 Classical Mythology สาขาวชิาภาษาองักฤษ  
คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

3 

1.3.1 

3.3.1 

4.3.1 

1. การเขา้ชัSนเรียน 

2. การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความเห็น 

   ในชัSนเรียน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10% 

 

หมวดที+ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑.  ตําราและเอกสารหลกั 

๑)  Selected fictions, non-fictions, poems, and drama       

๒.  เอกสารและข้อมูลสําคญั 
        ๑)   

๓.  เอกสารและข้อมูลแนะนํา 
        ๑)   

        
       

หมวดที+ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของรายวชิา 
๑.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
 ๑.๑ คาบแรกของการเรียนการสอน อาจารยผ์ูส้อนอธิบายใหน้กัศึกษาเขา้ใจถึงการปรับปรุงรายวิชานีS จากการเรียนการ
สอนในภาคการศึกษาที*ผา่นมา และประโยชน์จากขอ้คิดเห็นของนกัศึกษาต่อการพฒันารายวชิา 
    ๑.๒ ใหน้กัศึกษาประเมินพฒันาการของตนเองโดยเปรียบเทียบ ความรู้ ทกัษะ ก่อนและหลงัการเรียนรายวชิานีS   
    ๑. ๓ส่งเสริมใหน้กัศึกษาแสดงความคิดเห็นตลอดจนขอ้เสนอแนะต่อการเรียนการสอน และการพฒันารายวชิาผา่น  
       เวป็บอร์ด ที*อาจารยผ์ูส้อนไดจ้ดัทาํเป็นช่องทางการสื*อสารกบันกัศึกษา 
 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน  
      (ระบวิุธีการประเมินที$จะได้ข้อมลูการสอน เช่น จากผู้สังเกตการณ์ หรือทีมผู้สอน หรือผลการเรียนของนักศึกษา เป็น
ต้น) 
 อาจารยผ์ูส้อนสังเกตการมีส่วนร่วมของนกัศึกษา ดูผลการเรียนและผลสอบของนกัศึกษา มีการทวนสอบผลประเมิน
การเรียนรู้ และทาํรายงานสรุปพฒันาการของนกัศึกษา ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแกไ้ขหรือการปรับปรุงรายวชิา 
 
๓.  การปรับปรุงการสอน 
      (อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เช่น คณะ/ภาควิชามกีารกาํหนดกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอนไว้
อย่างไรบ้าง  
      การวิจัยในชัQนเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื$อพัฒนาการเรียนการสอน เป็นต้น) 
 ๓.๑การประเมินการสอนของตนเองโดยประมวลจากแบบประเมินและความคิดเห็นของนกัศึกษา สรุปปัญหา อุปสรรค 
แนวทางแกไ้ขเมื*อสิSนสุดการเรียนการสอน เพื*อเป็นขอ้มูลในการปรับปรุงรายวชิาในภาคการศึกษาต่อไป 
    ๓.๒ การวจิยัในชัSนเรียน เพื*อพฒันารูปแบบ วธีิการเรียนการสอน 
    ๓.๓ ปรับปรุงรายละเอียดของรายวชิาใหท้นัสมยัเหมาะสมกบันกัศึกษา 



มคอ. ๓ 
ü หลกัสูตรระดบัปริญญา  o ตรี  o โท o เอก 

หนา้ | ๑๒  
รายวชิา EGL3503 Classical Mythology สาขาวชิาภาษาองักฤษ  
คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิaของนักศึกษาในรายวชิา 
      (อธิบายกระบวนการที$ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิVของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา 
เช่นทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานที$มอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกันไปสาํหรับรายวิชาที$แตกต่างกัน หรือ
สาํหรับมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน) 
 ๔.๑ มีการทวนสอบผลสัมฤทธิd ในรายหัวขอ้ ตามที*คาดหวงัจากการเรียนรู้ในวิชาจากการสอบถามนกัศึกษา หรือการ
ตรวจผลงานของนกัศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบยอ่ย และหลงัการออกผลการเรียนรายวชิา  
    ๔.๒ มีการทวนสอบการใหค้ะแนนโดยคณะกรรมการวชิาการของคณะ 
    ๔.๓ มีการตัSงคณะกรรมการในสาขาวชิา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษา โดยตรวจสอบ  
    ขอ้สอบ รายงาน วธีิการใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤติกรรม 
 
๕.  การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
      (อธิบายกระบวนการในการนาํข้อมลูที$ได้จากการประเมินจากข้อ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพื$อปรับปรุงคุณภาพ) 
 ๕.๑ มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวชิา เพื*อใหเ้กิดคุณภาพมากขึSน  
    ๕.๒ ปรับปรุงรายวชิาทุก 3 ปี หรือตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิd ตามขอ้ 4 
    ๕.๓ เปลี*ยนหรือสลบัอาจารยผ์ูส้อน เพื*อพฒันาอาจารยผ์ูส้อนดา้นกลวธีิการเรียนการสอนที*เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
 

*********************** 



มคอ. ๓ 

หลกัสูตรระดบัปริญญา  o ตรี  o โท o เอก   
 

หนา้ | ๑๓  
รายวชิา EGL2501 Reading and Analyzing Literature สาขาวชิาภาษาองักฤษ  
คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

 

แผนที&แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 
ตามที&ปรากฏในรายละเอยีดของหลกัสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

รายวชิา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทกัษะทางปัญญา 

ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผดิชอบ
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การสืGอสาร และการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเชิง
ตวัเลข การสืGอสารและการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ทกัษะ

ด้าน

อื&น ๆ 

�  ความรับผดิชอบหลกั                                                        �  ความรับผดิชอบรอง  

หมวดวชิาเฉพาะด้าน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔  

รหัสวชิา EGL2501 

ชื&อรายวชิา 

(ภาษาไทย) การอ่านวเิคราะห์

วรรณกรรม 

(ภาษาองักฤษ) Reading and 

Analyzing Literature 

� � �     � � � 
� � � �  � � � � �    

ความรับผดิชอบในแต่ละดา้นสามารถเพิKมลดจาํนวนไดต้ามความรับผดิชอบ 


