มคอ.3 รายวิชาตานานเทพนิยาย 1553307
Legends of Mythology
รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)

ตานานเทพนิยาย 1553307
Legends of Mythology

2. จานวนหน่ วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี กลุม่ วิชาเอกบังคับ
4. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน
ผศ.ดร. ธีรเดช ชื่นประภานุสรณ์ โทรศัพท์ 0816598392
5. ภาคการศึกษา / ชัน้ ปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ชันปี
้ ที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่ อน (pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรี ยน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่ าสุด
20 กรกฎาคม 2560
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้ความสามารถและสมรรถนะต่างๆดังนี ้
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1.1 พุทธิพิสยั (ความรู้ที่ได้ รับจากการเรี ยน)
- ผู้เรี ยนทราบประวัติความเป็ นมา เรื่ องราวต่างๆของการกาเนิดเทพเจ้ า เทพบุตร เทพธิดา
กรี กและโรมัน คาศัพท์เฉพาะด้ าน
- ผู้เรี ยนสามารถ แยกแยะ วิเคราะห์ วิจารณ์และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ เพื่อการ
ดารงชีวิตได้
1.2 ทักษะพิสยั (ความสามรถ ทักษะการปฏิบตั ิ การใช้ IT ที่ได้ รับจากการเรี ยน)
- ผู้เรี ยนมีทกั ษะและกระบวนการพัฒนาปัญญาอย่างยัง่ ยืนทังรู้ ปธรรมและนามธรรมอัน
ได้ แก่ รูปธรรมคือความรู้ที่แสดงออกมาภายนอก (Explicit Knowledge)เช่น การเขียนบทวิเคราะห์ความ
เป็ นมาของเทพนิยายอย่างถูกต้ องตามหลักสากล และ ความรู้ภายใน(Implicit Knowledge)เช่นการมี
คุณธรรมและจริยธรรมหลังจากการอ่านและวิเคราะห์ตานานเทพนิยาย
- ผู้เรี ยนสามารถนาทักษะต่างๆที่ได้ รับไปประยุกต์ใช้ เพื่อการดารงตนอยูใ่ นสังคมที่มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและความเชื่อ
1.3 จิตพิสยั (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ได้ รับจาการเรี ยน)
- เพื่อส่งเสริมการเรี ยนรู้อย่างร่วมมือกัน (Co-operative learning) ระหว่างผู้ศกึ ษากับผู้
ศึกษาด้ วยกันเอง เพื่อก่อให้ เกิดการทางานอย่างร่วมมือ มีความรับผิดชอบทังต่
้ อตนเองและส่วนรวม
- เพื่อส่งเสริมเจตคติตอ่ การศึกษาและการนาความรู้ที่ได้ รับหลังจากที่เรี ยนแล้ วไปใช้ ให้
เกิดประโยชน์ตอ่ หน่วยงานของตนเอง
1.4 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ผู้เรี ยนมีความสามารถในการค้ นคว้ าหาข้ อมูล การคัดสรรข้ อมูลความรู้ การวิเคราะห์
ข้ อมูล การสังเคราะห์และสามารถบูรณาการข้ อมูลเพื่อการสื่อสารอย่างเป็ นระบบด้ วยสื่อและเทคโนโลยีเพื่อ
การสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
- ผู้เรี ยนมีทกั ษะและความสามารถในการสื่อสารเพื่อโน้ มน้ าวใจและการสร้ างสัมพันธภาพ
ที่ดีระหว่างผู้เรี ยนและบุคคลภายนอก
1.5.ด้ านทักษะการจัดการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง
ผู้เรี ยนมีความสามารถในการจัดการตนเอง รู้ภาระหน้ าที่ รู้รับผิดชอบต่อการปฎิบตั งิ านใน
สิ่งที่เหมาะสมทังต่
้ อตนเองและผู้อื่น
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ ปรับปรุงรายวิชา ( รายวิชาใหม่ )
- มีการปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื ้อหารายวิชานี ้ในหลักสูตรใหม่ พศ.2560 โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อให้ นกั ศึกษามีความรู้ในภาพรวมเกี่ยวกับเทพเจ้ า เทพบุตร เทพธิดากรี กและโรมันและสามารถนาความรู้
ที่ได้ รับมาประยุกต์ใช้ กบั การดารงชีวิตในปัจจุบนั
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาภาพรวมของเทพเจ้ า เทพบุตร เทพธิดากรี กและโรมัน และเปรี ยบเทียบกับเทพนิยาย
ไทย วิเคราะห์ อิทธิพลของตานานเทพนิยายที่มีตอ่ งานศิลปะ วรรณกรรมและวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่
Study an overview of gods, goddesses, heroes and heroines of Greek and
Roman in comparison to Thai myths, analysis the influence of these myths.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม

(3X15)
45 ชัว่ โมง

สอนเสริมหรื อการเพิ่มเติมคาศัพท์
เฉพาะด้ านให้ กบั ผู้เรี ยนทุกคน

การฝึ กปฏิบัต/ิ
งานภาคสนาม/การ
ฝึ กงาน
-

การศึกษาด้ วย
ตนเอง
(6X15)
90 ชัว่ โมง

3.จานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ท่ อี าจารย์ ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
1. การใช้ ชอ่ งทางการปรึกษาผ่านการติดต่อทางระบบโซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social Network) หรื อ
convergent network
2. อาจารย์ผ้ สู อนจัดเวลาให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการ 6 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่
ต้ องการหรื อเป็ นหมู่คณะ)
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หมวดที่ 4การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
4.1 แผนพัฒนาและการประเมินผลการเรี ยนรู้ (หมวด 5 ข้ อ 2)
ผลการเรี ยนรู้ ท่ ตี ้ องการพัฒนา
(ความรับผิดชอบหลัก)

1.คุณธรรมจริยธรรม
1.1 ผู้เรี ยนมีความตระหนักและแสดงออกซึง่
พฤติกรรมด้ านคุณธรรมและจรรรยาบรรณ
วิชาชีพทางการท่องเที่ยว

1.2 ผู้เรี ยนมีความสามารถในการแก้ ไขหรื อการ
จัดการปัญหาต่างๆในสภาวะวิกฤติที่เกิดขึ ้นทัง้
ในชันเรี
้ ยน นอกชันเรี
้ ยนโดยใช้ หลักคุณธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาชีพมาเป็ นตัวกากับ
พฤติกรรมของตน
2.ด้ านความรู้
2.1 ผู้เรี ยนมีความรู้ในเนื ้อหา/ประวัต/ิ ความ
เป็ นมา เรื่ องราวของเทพเจ้ ากรี ก และ โรมันแต่

กลยุทธ์ การสอน

กลยุทธ์ การประเมิน

1) อาจารย์ผ้ สู อนทุกคนสอดแทรกเรื่ องคุณธรรม 1) ประเมินจากพฤติกรรมในชันเรี
้ ยน การ
และจรรยาบรรณทุกครัง้ ที่ทาการสอน
แสดงออกด้ านคุณธรรม จริยธรรม เช่น การเข้ าชัน้
เรี ยน การตรงต่อเวลา การส่งงาน ตลอดจน
กิริยามารยาทในการพูด การวางตัวในขณะอยูใ่ น
ชันเรี
้ ยน
2) ให้ ผ้ เู รี ยนได้ ทาการศึกษาจากข้ อมูลที่ผ้ สู อน
ได้ นาเสนอมาเป็ นกรณีศกึ ษาของประวัตเิ ทพเจ้ า 2) การมีสว่ นร่วมในการคิด วิเคราะห์ ร่วม
แต่ละองค์ที่มีพฤติกรรมและบุคลิภาพที่
อภิปรายและแสดงความเห็นที่เป็ นประโยชน์และ
หลากหลาย พร้ อมกับการวเคราะห์ แลกเปลี่ยน สร้ างสรรค์
ความคิดเห็นและการสร้ างข้ อสรุปร่วมกันที่อยู่
บนพื ้นฐานของสังคมปัขขุบนั
1) จัดการเรี ยนรู้ในรูปแบบบรรยายข้ อมูล
เกี่ยวกับประวัติความเป็ นมาของเทพเจ้ ากรี ก

สัปดาห์ สัดส่ วน
ที่
การ
ประเมิน ประ
เมินผล
1-15

5%

1-15

30%
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ผลการเรี ยนรู้ ท่ ตี ้ องการพัฒนา
(ความรับผิดชอบหลัก)

กลยุทธ์ การสอน

กลยุทธ์ การประเมิน

ละองค์ คาศัพท์เฉพาะด้ านที่ปรากฎอยู่ อีกทัง้
สามารถนาเสนอหรื อเล่าเรื่ องราวต่างๆอย่าง
ถูกต้ องแม่นยาเพื่อสร้ างความเข้ าใจอันดีให้ เกิด
ขึ ้นกับผู้เรี ยนด้ วยกันเอง ตลอดจนมี
ความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้ใน
ศาสตร์ แห่ง ภาษาอังกฤษและศาสตร์ ทางด้ าน
วรรณกรรมเข้ าไว้ ด้วยกันอย่างกลมกลืน
2.2 ผู้เรี ยนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์
สังเคราะห์ ประเมินค่าองค์ความรู้ที่ได้ รับและ
สามารถบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้ รับกับการ
ทางานได้
2.3 ผู้เรี ยนมีความสามารถในการเข้ าใจ
แยกแยะ วิเคราะห์ความต้ องการของ
นักท่องเที่ยว
2.4 ผู้เรี ยนมีความสามารถในการใช้ ความรู้
ทางด้ านการท่องเที่ยวเพื่อสร้ างสัมพันธภาพอัน
ดีระหว่างนักท่องเที่ยวและเจ้ าบ้ าน

โรมันที่ควบคูไ่ ปกับการฝึ กปฏิบตั กิ ารเพื่อพัฒนา
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยใช้ วิธิการเชิง
วิพากษ์ การซักถาม เป็ นต้ น
2) การเน้ นการฝึ กฝนทักษะต่างๆจาก
สถานการณ์จาลองที่เกิดขึ ้นเป็ นกรณีศกึ ษาของ
เทพเจ้ าแต่ละองค์ ที่กาหนดขึ ้นในชันเรี
้ ยนใน
รูปแบบ Performance Practicum
3) การเน้ นให้ ผ้ เู รี ยนได้ ออกไปค้ นหาข้ อมูลและ
ฝึ กฝนทักษะการค้ นคว้ า การอ่าน การสอบถาม
ข้ อมูลความรู้จากแหล่งข้ อมูลความรู้ตา่ งๆทัง้
จากบุคคล หนังสือ เอกสารทางวิชาการ สื่อ
ภาพยนต์ วิดทิ ศั น์ เป็ นต้ น
4) ให้ ผ้ เู รี ยนได้ สงั เกตพฤติกรรมของตัวละครที่
ผ่านการชมจากภาพยนต์หรื อ วิดิทศั น์ ที่มีความ
แตกต่างกันและสามารถนามาเปรี ยบเทียบ
วิเคราะห์ได้ อย่างมีเหตุและผล

1) ประเมินผลจากการสอบข้ อเขียนและการสอบ
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวรรณกรรม
(test)
2) ประเมินจากการเข้ าร่วมกิจกรรมการฝึ ก
ปฏิบตั ิการทางภาษาอังกฤษ การมีสว่ นร่วมในการ
ซักถาม การนาเสนอข้ อมูลความรู้ การตีความ
การสร้ างข้ อสรุป และข้ อค้ นพบที่ได้ จากการเรี ยนรู้
(การนาเสนอหน้ าชันเรี
้ ยน)
3) การสอบกลางภาคเรี ยน (formative test)
4) การประเมินจากการนาเสนอในสถานการณ์
และสถานที่จริง Authentic Assessment
5) การประเมินผลจากการจดบันทึก ค้ นคว้ า หรื อ
การทารายงานสรุปองค์ความรู้
6) เพื่อนักศึกษาในชันเรี
้ ยนร่วมประเมินผล
7) การประเมินผลปลายภาคเรี ยน

สัปดาห์ สัดส่ วน
ที่
การ
ประเมิน ประ
เมินผล
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ผลการเรี ยนรู้ ท่ ตี ้ องการพัฒนา
(ความรับผิดชอบหลัก)

กลยุทธ์ การสอน

2.5 ผู้เรี ยนเข้ าใจแนวโน้ มและบริบทการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวที่มีการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอยูต่ ลอดเวลา
3.ด้ านทักษะทางปั ญญา
3.1 ผู้เรี ยนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้
ความรู้ที่ได้ รับทังความรู
้
้ ในเนื ้อหาวิชา/เรื่ องราว
ทางประวัตศิ าสตร์ และความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้ ทกั ษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อ
การค้ นคว้ าและนาเสนอเรื่ องราวความเป็ นมา
ของเทพเจ้ ากรี กและโรมันได้ อย่างดีเยี่ยม

5) เน้ นการฝึ กปฏิบตั กิ ารจริงหลังจากที่ได้ ค้นคว้ า
หาข้ อมูลแล้ วในรูปแบบการจัดการแสดง Role
Play
1) ผู้เรี นนสามารถนาความรู้เพื่อนาเสนอให้ กบั
บุคคลอื่นๆ เช่น เพื่อในชันเรี
้ ยน อาจารย์ผ้ สู อน
กรื อ บุคคลอื่นๆได้ และในขณะเดียวกันก็
สามารถออกแบบกิจกรรมการนาเสนอเรื่ องราว
เกี่ยวกับประวัตเิ ทพเจ้ ากรี กและโรมันโดยการ
ประยุกต์ใช้ วิธีการต่างๆที่เรี ยนมา
2) แบ่งกลุม่ สืบค้ นข้ อมูลทังจากสื
้
่อบุคคล
หนังสือ เอกสารทางวิชาการ บุคล สื่อภาพยนต์
วิดทิ ศั น์ หรื อ /จาลองสถานการณ์จริงในรูปแบบ
การนาเสนอหน้ าชันเรี
้ ยน ซักถามและอภิปราย
ร่วมกัน

กลยุทธ์ การประเมิน

1) ประเมินจากความเหมาะสมและความถูกต้ อง
ของการนาเสนอข้ อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่ องราว
ประวัติความเป็ นมาและพฤติกรรมของเทพเจ้ า
กรี กและโรมันให้ กบั ผู้อื่นได้ รับทราบได้ อย่างดี
เยี่ยม ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้ ทฤษฎีหรื อ
แนวคิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมมนุษย์ หรื อ
ทบ.บุคกิ ภาพเข้ ามาประกอบการวิเคราะห์
2) ประเมินจากรายงานและการจดบันทึกสรุป
สาระการเรี ยนรู้ในแต่ละครัง้
3) ประเมินจากการสรุปองค์ความรู้ที่ได้ รับจาก
การนาเสนอหน้ าชันเรี
้ ยนหรื อจากการอ่าน ชมสื่อ
ภาพยนต์หรื อวิดทิ ศั น์

สัปดาห์ สัดส่ วน
ที่
การ
ประเมิน ประ
เมินผล

1-15

40%
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ผลการเรี ยนรู้ ท่ ตี ้ องการพัฒนา
(ความรับผิดชอบหลัก)

4.ด้ านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคล
และความรับผิดชอบ
4.1 ผู้เรี ยนมีความสามารถในการทางานเป็ น
กลุม่ ทังในฐานะผู
้
้ นากลุม่ และผู้ตาม
4.2 ผู้เรี ยนมีทกั ษะ วิจารณญาณในการค้ นคว้ า
หาข้ อมูลความรู้เกี่ยวกับประวัติ/ความเป็ นมา
เรื่ องราว พฤติกรรมของเทพเจ้ าแต่ละองค์
ตลอดจนมีความสามารถในการวางแผนการ
จัดการนาเสนอ Presentation ในรูปแบบต่างๆ
ได้
5.ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผู้เรี ยนมีความสามารถในการค้ นคว้ าหา
ข้ อมูล การคัดสรรข้ อมูลความรู้ การวิเคราะห์
ข้ อมูล การสังเคราะห์และสามารถบูรณาการ
ข้ อมูลเพื่อการสื่อสารอย่างเป็ นระบบด้ วยสื่อและ
เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ การสอน

1) มีการกาหนดกิจกรรมให้ ผ้ เู รี ยนฝึ กฝนทักษะ
การทางานเป็ นทีม การเรี ยนแบบมีสว่ นร่วม
เพื่อนช่วยเพื่อน เป็ นต้ น
2) มีการมอบหมายงานที่ต้องมีการวางแผนงาน
การประสานงานหรื อการร่วมรับผิดชอบกับผู้อื่น
เช่น ข้ อมูลเกี่ยวกับประวัตเิ ทพเจ้ า สถานที่ที่
เชื่อมโยงหรื อเกี่ยวข้ องกับเทพเจ้ ากรี กและโรมัน
เช่น กรุงโรม เมืองทรอย เป็ นต้ น

กลยุทธ์ การประเมิน

1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกใน
การทางานกลุม่
2) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วม
กิจกรรมต่างๆ

1) ให้ สืบค้ นและทารายงานด้ วยเทคโนโลยี
1) ประเมินจากรายงานและการนาเสนอข้ อค้ นพบ
สารสนเทศ นาเสนอข้ อค้ นพบด้ วยการใช้
จากการทารายงานด้ วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษทังในรู
้ ปแบบการพูดและการเขียน
เพื่อการนาเสนอด้ วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ถูกต้ องและเหมาะสมกับการท่องเที่ยว

สัปดาห์ สัดส่ วน
ที่
การ
ประเมิน ประ
เมินผล
1-15

5%

1-15

5%
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ผลการเรี ยนรู้ ท่ ตี ้ องการพัฒนา
(ความรับผิดชอบหลัก)

กลยุทธ์ การสอน

5.2 ผู้เรี ยนมีทกั ษะและความสามารถในการ
สื่อสารเพื่อโน้ มน้ าวใจและการสร้ างสัมพันธภาพ
ที่ดีระหว่างผู้เรี ยนด้ วยกันเอง อาจารย์ผ้ สู อนหรื อ
บุคคลอื่นๆ

2) ประเมินจากความพึงพอใจของผู้รับฟั งการ
นาเสนอหรื อการให้ ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสถานที่
ที่เกี่ยวข้ องกับเทพเจ้ าต่างๆ
3) การสังเกตพฤติกรรมการนาเสนอของผู้เรี ยน
ต่อหน้ าประชุมชน หน้ าชันเรี
้ ยน หน้ าเวที ที่
จาลองการแสดง Role Play (ความประหม่า
ความกลัว)

6.ด้ านทักษะการจัดการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง
6.1 ผู้เรี ยนมีความสามารถในการจัดการตนเอง 1) ทดลองออกแบบหรื อการแต่งบทละครที่ได้
รู้ภาระหน้ าที่ รู้รับผิดชอบต่อการปฎิบตั งิ านในสิ่ง แรงบันดาลใจการการอ่านหรื อศึกษาประวัติ
ที่เหมาะสมทังต่
้ อตนเองและผู้อื่น
ความเป็ นมาของเทพทังหลาย
้
/การสาธิตหน้ า
ชันเรี
้ ยนและการนาเสนอในสถานที่และ
สถานการณ์จริง
2) การแสดงละคร

กลยุทธ์ การประเมิน

1) ประเมินจากบทละคร / การแสดงและ
พฤติกรรมการนาเสนอต่อที่สาธารณะ

สัปดาห์ สัดส่ วน
ที่
การ
ประเมิน ประ
เมินผล

15

15%
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4.2 เกณฑ์ การให้ คะแนน
ผลการเรี ยนรู้

เกณฑ์ การให้ คะแนน
0
ไม่เข้ าเรี ยน / ไม่สง่ งาน

ด้ านคุณธรรม จริยธรรม

ด้ านความรู้

ด้ านทักษะปัญญา

ด้ านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

0.5
1
1.5
เข้ าเรี ยนบ้ างไม่เกินร้ อย
เข้ าเรี ยนสม่าเสมอแต่
เข้ าเรี ยนตรงเวลาและ
ละ 70 / ส่งงานไม่ครบ
บางครัง้ อาจไม่ตรงเวลา สม่าเสมอ/ส่งงานครบทุกชิ ้น
ทุกชิ ้นไม่ตามกาหนด
บ้ าง / ส่งงาน
ตามกาหนดเวลา
เวลา
ตามกาหนดเวลา
0
1
2
3
ไม่เข้ าใจหลักการและ
เข้ าใจหลักการและ
เข้ าใจหลักการและแนวคิด เข้ าใจหลักการและแนวคิด /
แนวคิดตลอดจนไม่
แนวคิดพอสมควรแต่ยงั
/มีข้อผิดพลาดน้ อยและ
ไม่มีข้อผิดพลาด
สามารถตอบหรื ออธิบายได้
มีข้อผิดพลาดบ้ าง
บูรณาการได้
บูรณาการได้ / ประยุกค์
ความรู้ได้
0
1
2
3
ไม่สามารถประยุกต์ความรู้ ประยุกต์ความรู้ได้ บ้าง/
ประยุกต์ความรู้ได้ ดี/มี
ประยุกต์ความรู้ได้ อย่าง
ได้ /ไม่สามรถตอบข้ อ
เริ่มมีคดิ เป็ นระบบแต่ยงั
ความคิดเป็ นระบบแต่มี
สร้ างสรรค์/มความคิดเป็ น
ซักถามได้
มีข้อผิดพลาดบ้ าง
ข้ อผิดพลาดน้ อย
ระบบถูกต้ องแม่นยา
0
0.5
1
1.5
ไม่ร่วมมือกับผู้อื่น/ไม่มี
ร่วมมือบ้ างเป็ นบ้ างครัง้ ให้ ความร่วมมือดี/มีความ
ให้ ความร่วมมือดีมาก/มี
ความรับผิดชอบ
ไม่เกินร้ อยละ50 / แต่มี
รับผิดชอบดี
ความรับผิดชอบต่อตนเองต่อ
ความรับผิดชอบพอควร
งานและต่อผู้อื่น /และมีการ

ร้ อยละ
การผ่ านเกณฑ์

60

60

50

50

9

ด้ านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ

0
0.5
1
ขาดทักษะการสื่อสาร
สามารถสื่อสารกับผู้อื่น สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้
สื่อสาร / ขาดทักษะการใช้ ได้ แต่มีข้อผิดพลาดบ้ าง / ดี / มีความสามารถในการ
ไอที
มีความสามารถในการใช้ เลือกใช้ ไอทีได้ เหมาะสม
ไอที

0
ขาดความเข้ าใจในตนเอง
และไม่สามารถจัดระบบ
การเรี ยนรู้ของตนเองได้
ด้ านทักษะการจัดการเรี ยนรู้

1
เข้ าใจตนเอง/เข้ าใจ
หลักการและแนวคิด
เกี่ยวกับการจัดการ
เรี ยนรู้ของตนเอง
พอสมควรแต่ยงั ไม่
สามารถปฏิบตั ไิ ด้ อย่าง
เต็มที่

2
เข้ าใจตนเองมาก/เข้ าใจ
หลักการและแนวคิด
เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู้
เพื่อพัฒนาตนเอง/และ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้
เพื่อการดารงตนในสังคม
ได้ พอสมควร

พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
เสมอ
1.5
สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ ดี
เยี่ยม สร้ างความเข้ าใจอันดี
ต่อกัน / มีความสามารถใน
การเลือกใช้ และ วิเคราะห์
การใช้ ไอที เพื่อการรังสรรค์
นวัตกรรมที่มีประโยชน์ตอ่
การศึกษา
3
เข้ าใจตนเองอย่างลึกซึ ้ง /
เข้ าใจหลักการและแนวคิด
เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู้เพื่อ
พัฒนาตนเองอย่างสูง /
สามารถนาองค์ความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ เพื่อการดารงตน
ในสังคมได้ อย่างดีเยี่ยม

50

50

ผ่านเกณฑ์ทกุ ตัวที่ร้อยละ 50
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน
สัปดาห์ หัวข้ อ/รายละเอียด
กิจกรรมการเรียนการสอน
(ชม.)
1
-ปฐมนิเทศนักศึกษา กิจกรรม
(3 ชม.) ชี ้แจงขอบข่ายการ
1. ผู้สอนชี ้แจงกิจกรรมการเรี ยนการสอน วิธีการวัดและการประเมินผล
เรี ยนรู้ เนื ้อหา กิจกรรม 2. ผู้สอนแนะนาเนื ้อหารายวิชา หนังสือ website ที่เกี่ยวข้ อง และแนวทางการ
การจัดการเรี ยนการ สืบค้ นข้ อมูล
สอน วิธีการวัดและ
3. ผู้สอนซักถามและกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนตอบคาถามเกี่ยวกับเทพเจ้ ากรี กและ
การประเมินผล แนว โรมันที่ตนเองรู้จกั
ทางการสืบค้ นข้ อมูล 4.อธิบายประวัตคิ วามเป็ นมาของเทพเจ้ ากรี กและโรมันบางองต์เช่น Zeus ใน
ต่างๆ
รูปแบบปากเปล่าและคลิปวีดทิ ศั น์ ประกอบเนื ้อหาอย่างคร่าวๆ
- Pre-test
4. ทาการสอนในรูปแบบการบรรยายที่เชื่อมโยงกับการใช้ คาศัพท์
- ทาการทดสอบก่อน ภาษาอังกฤษที่ปรากฏอยูใ่ นเนื ้อหาโดยมอบหมายให้ นกั ศึกษาแต่ละคนทาการ
เรี ยน – การแจ้ งผลการ จดบันทึกคาศัพท์ที่ได้ รับจากการบรรยาย และเข้ ากลุม่ เพื่อการแลกเปลี่ยน
ทดสอบรายบุคคลเพื่อ ข้ อมูลคาศัพท์ที่ได้ รับในครัง้ นี ้ พร้ อมการนาเสนอหน้ าชันเรี
้ ยนให้ กลุม่ อื่นๆได้
นาไปสูก่ ารจัด
รับทราบและเรี ยนรู้ไปด้ วยกัน ตามหลักการ Five Principle of Language
กระบวนการเรี ยนรู้ที่ study
เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ 4. ผู้สอนให้ นกั ศึกษาซักถาม, อภิปรายเนื ้อหาตามหัวข้ อที่บรรยาย
- Chapter 1
การบ้ าน
The Genealogy of
1. ให้ นกั ศึกษาเข้ าห้ องสมุดหรื อสืบค้ นข้ อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับเทพเจ้ าของ
Greek Gods and
กรี กบนเทือกเขาโอลิมปัส พร้ อมทังหา
้ ภาพถ่าย เทพเจ้ าแต่ละองค์ สถานที่ที่
เกี่ยวข้ องกับเทพเจ้ าองค์นนๆ
ั ้ เพื่อการนาเสนอในกลุม่ (ครัง้ ต่อไป)

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผลจาก

1. รายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3)
2. เอกสารประกอบการ
เรี ยน
3. PowerPoint
4. วิดีทศั น์
5. เว็บไซต์

1) การตรงต่อเวลา
2) การมีสว่ นร่วมในการ
ซักถาม อภิปราย
3) การสอบปลายภาคเรี ยน
4) คุณภาพของงานที่ค้นคว้ า
5) การสืบค้ นด้ วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
6) มาตรฐานการเรี ยนรู้ที่วดั ใน
สัปดาห์นี ้
1: 1.2), 1.4) 2: 2.3), 3:
3.3, 3.4 4: 4.1) ,4.2) 5:
5.3),5.
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สัปดาห์
(ชม.)

2-5
(12
ชม.)

หัวข้ อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน

Goddesses and the
origin of the Gods.
Chapter 2
The twelve
Olympians
Prometheus and
Pandora

2. ให้ นกั ศึกษาเตรี ยมคาศัพท์ที่เกี่ยวข้ องกับวรรรกรรมแฃะเทพเจ้ า มาคนละ
20 คาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ในชันเรี
้ ยน
กิจกรรม
1.การทบทวนองค์ความรู้เดิมที่ได้ รับจากครัง้ ที่แล้ ว/พร้ อมทังการท
้
าการ
ทดสอบย่อยๆเพื่อประเมินความรู้ที่ผ้ เู รี ยนได้ รับเพื่อการกาหนดแนวทางในการ
จัดการเรี ยนรู้ในครัง้ ต่อๆไป
2.ให้ นกั ศึกษาเข้ ากลุม่ และแบ่งปันคาศัพท์ที่ได้ รับจากการค้ นคว้ าพร้ อม
นาเสนอให้ เพื่อนๆได้ ทราบ
3.ให้ นกั ศึกษาแบ่งกลุม่ และแลกเปลี่ยนข้ อมูลความรู้ที่ตนเองได้ ค้นคว้ ามาจาก
การมอบหมายของอาจารย์ผ้ สู อน พร้ อมการนาเสนอแบบไม่เป็ นทางการ
ภายในกลุม่ ของตนเอง
4.บรรยายเกี่ยวกับประวัตคิ วามเป็ นมาของเทพเจ้ ากรี กและโรมันในรูปแบบ
ปุจฉา วิสชั นา เพื่อแสดงความเห็นร่วมกัน ดดยผู้บรรยายอาจเล่าเรื่ องราวที่
คลาดเคลื่อนจากข้ อมูลที่เป็ นจริงเพื่อการทดสอบทักษะการจับประเด็นและ
ความเข้ าใจที่นกั ศึกษาได้ รับจากการเข้ ากลุม่ พร้ อมกับการร่วมอภิปราย ตอบ
ข้ อซักถามร่วมกันระหว่างผู้เรี ยนกับผู้เรี ยนและผู้เรี ยนกับอาจารย์ผ้ สู อน
3. ให้ นกั ศึกษาดูวิดทิ ศั น์เกี่ยวกับ Thai twelve Olympians และทาการ
วิเคราะห์ถึงประวัตคิ วามเป็ นมาที่ผ้ เู รี ยนแต่ละคนได้ รับมา ซึง่ อาจมีความ
แตกต่างกันออกไป
4. ผู้สอนทาการบรรยายสรุปเป็ นภาษาอังกฤษพร้ อมทังมอบหมายให้
้
นกั ศึกษา
แต่ละคนทาการจดบันทึกคาศัพท์ที่ได้ รับจากการบรรยาย และเข้ ากลุม่ เพื่อการ

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผลจาก

1. เอกสารประกอบการ
เรี ยน
2. PowerPoint
3. วิดีทศั น์

1) การตรงต่อเวลา
2) การมีสว่ นร่วมในการ
ซักถาม อภิปราย เสนอแนะ
แนวทาง
3) การสอบย่อย
4) คุณภาพของงานที่ค้นคว้ า
5) การสืบค้ นด้ วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
6) มาตรฐานการเรี ยนรู้ที่วดั ใน
สัปดาห์นี ้
1: 1.2), 1.4) 2: 2.3), 3:
3.3), 3.4) 4: 4.1) ,4.2)
5: 5.3),5.
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สัปดาห์
(ชม.)

หัวข้ อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน

แลกเปลี่ยนข้ อมูลคาศัพท์ที่ได้ รับในครัง้ นี ้ พร้ อมการนาเสนอหน้ าชันเรี
้ ยนให้
กลุม่ อื่นๆได้ รับทราบและเรี ยนรู้ไปด้ วยกั
การบ้ าน
1. ให้ นกั ศึกษาทาแบบฝึ กหัดท้ ายบทที่ 1 พร้ อมทังค้
้ นคว้ าหาข้ อมูลเกี่ ยวกับการ
สถานที่ที่เกี่ยวข้ องกับเทพเจ้ าทัง้ 12 พระองค์ เพื่อการเรี ยนรู้ในครัง้ ต่อไป
2. ให้ นกั ศึกษารวบรวมคาศัพท์ที่เกี่ยวข้ องกับวรรรกรรมตานานเทพนิยายเพื่อ
การเตรี ยมสอบในสัปดาห์หน้ า
6-7
Chapter 3
กิจกรรม
(6 ชม.) Hera and Her Rivals 1. ทบทวนความรู้เดิมได้ รับจากครัง้ ที่แล้ ว/พร้ อมทังการท
้
าการทดสอบย่อยๆ
– I-O , Hera and Her เพื่อประเมินความรู้ที่ผ้ เู รี ยนได้ รับเพื่อการกาหนดแนวทางในการจัดการเรี ยนรู้
Rivaks-Caillisto
ในครัง้ ต่อๆไป
Apollo and Daphne 2. ให้ นกั ศึกษาดูวิดทิ ศั น์เกี่ยวกับ Hera and Her Rivals –Lo Hera and Her
Rivals-Caillisto Apollo and Daphne พร้ อมทังก
้ าหนดคาถาม 10 ข้ อ ให้
ผู้เรี ยนได้ ค้นหาคาตอบจากการดูและการฟั งวิดทิ ศั น์ที่มีการบรรยายเป็ น
ภาษาอังกฤษ
3.ทาการเฉลยคาตอบและแนะนาคาศัพท์ ลักษณะการใช้ ไวยากรณ์ที่
เหมาะสมกับบริ บท
4.ให้ นกั ศึกษาแบ่งกลุม่ กันเองกลุม่ ละ 4 คนตามความสมัครใจ พร้ อมทังให้
้ ใบ
งานเกี่ยวกับ Hera, I-O, Caillisto, Apollo and Daphne

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผลจาก

1. เอกสารประกอบการ
เรี ยน
2. PowerPoint
3. วิดีทศั น์

1) การตรงเวลา
2) การมีสว่ นร่วมในการ
ซักถาม อภิปราย
3) การสอบย่อย
4) คุณภาพของงานที่ค้นคว้ า
5) การสืบค้ นด้ วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
6) มาตรฐานการเรี ยนรู้ที่วดั ใน
สัปดาห์นี ้
1: 1.2), 1.4) 2: 2.3), 3:
3.3), 3.4) 4: 4.1) ,4.2)
5: 5.3),5.
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สัปดาห์
(ชม.)

หัวข้ อ/รายละเอียด

Chapter 4
8-9
(6 ชม.) Phaeton and the
Sun Chariot
Orpheus and
Eurydice

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อที่ใช้

โดยแต่ละกลุม่ จะได้ ข้อมูลที่แตกต่างกันออกไป /และหลังจากนันให้
้ ออกมา
นาเสนอเป็ นภาษาอังกฤษหน้ าชันเรี
้ ยน มีการซักถามและอภิปรายร่วมกัน
(Jigsaw Principle)
การบ้ าน (God’s Behavior)
1. ให้ นกั ศึกษาจับคูใ่ หม่ 2 คน ไปค้ นหาข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องพฤติกรรมและ
บุคลิกภาพของมนุษย์ ในรูปแบบทฤษฎี หลักการ หรื อ แนวคิดต่างๆ
2.ให้ แต่ละคูเ่ ตรี ยมสรุปงานมานาเสนอในสัปดาห์ที่ 8
กิจกรรม
1. เอกสารประกอบการ
1. ทบทวนความรู้เดิมได้ รับจากครัง้ ที่แล้ ว/พร้ อมทังการท
้
าการทดสอบย่อยๆ
เรี ยน / ใบงาน
เพื่อประเมินความรู้ที่ผ้ เู รี ยนได้ รับเพื่อการกาหนดแนวทางในการจัดการเรี ยนรู้ 2. PowerPoint
ในครัง้ ต่อๆไป
2.ให้ นกั ศึกษาแต่ละคูน่ าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้ อมูลที่ได้ รับมอบหมายใน
สัปดาห์ที่แล้ วเป็ นภาษาอังกฤษหน้ าชันเรี
้ ยน หลังจากนันให้
้ เพื่อนช่วยกัน
ซักถาม อภิปราย
3.บรรยายเกี่ยวกับทฤษฎีบคุ ลิกภาพและพฤติกรรมมนุษย์เป็ นภาษาอังกฤษ
และมอบหมายให้ นกั ศึกษาทุกคนทาการจดคาศัพท์ที่ได้ จากการฟั งบรรยาย
ของอาจารย์ แล้ วเข้ ากลุม่ กลุ่มละ 4 คน เพื่อช่วยกันรวบรวม คัดสรรค์คาศัพท์ที่
เหมาะสมกับการเรี ยนรู้ เพื่อการนาเสนอท้ ายชัว่ โมง
4.ให้ นกั ศึกษาอ่านบทความที่อาจารย์ได้ คดั สรรค์มาให้ หวั ข้ อ “Phaeton and
the Sun Chariot and the Orpheus and Eurydice” และทาการคัดเลือก
นักศึกษาออกมาแสดงความเห็นและอภิปรายร่วมกัน

การวัดและประเมินผลจาก

1) การตรงต่อเวลา
2) การมีสว่ นร่วมในการ
ซักถาม อภิปราย
3) การสอบย่อย
4) คุณภาพของงานที่ค้นคว้ า
5) การสืบค้ นด้ วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
6) มาตรฐานการเรี ยนรู้ที่วดั ใน
สัปดาห์นี ้
1: 1.2), 1.4) 2: 2.3), 3:
3.3), 3.4) 4: 4.1) ,4.2)
5: 5.3),5.
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สัปดาห์
(ชม.)

หัวข้ อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน

5. ทาการทดสอบการนาคาศัพท์ที่ได้ รับไปประยุกต์ใช้ ในการนาเสนอเรื่ องราว
ของเทพเจ้ ากีกและโรมัน
การบ้ าน
1.มอบหมายให้ นกั ศึกษาทาแบบฝึ กหัดท้ ายบท
2.มอบหมายให้ นกั ศึกษาแต่ละคนไปค้ นหาเรื่ องราวหรื อความเป็ นมาของเทพ
เจ้ ากรี กและโรมันที่ตนเองสนใจเป็ นพิเศษพร้ อมทังท
้ าการวิเคราะห์ตามหลัก
ทฤษฏีบคุ ลิกภาพและพฤติกรรมมนุษย์ เพื่อการนาเสนอหน้ าชันเรี
้ ยน
10-12 Chapter 5 Poetry
กิจกรรม
(9 ชม.) King Midas
1. ทบทวนความรู้เดิมได้ รับจากครัง้ ที่แล้ ว/พร้ อมทังการท
้
าการทดสอบย่อยๆ
Aphrodite and
เพื่อประเมินความรู้ที่ผ้ เู รี ยนได้ รับเพื่อการกาหนดแนวทางในการจัดการเรี ยนรู้
Adonis Apollo and ในครัง้ ต่อๆไป
Hyacinthus
2.นักศึกษาแต่ละคนนาเสนองาน หรื อข้ อค้ นพบที่ตนเองได้ วิเคราะห์หน้ าชัน้
Echo and Narcissus เรี ยนเป็ นภาษาอังกฤษ โดยใช้ สื่อสมัยใหม่เพื่อการนาเสนอ
3.ทาการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้และการอภิปรายผลร่วมกันในรูปแบบการถอดองค์
ความรู้ร่วมกัน
การบ้ าน
ให้ นกั ศึกษาไปค้ นหาเรื่ อวราว ประวัตคิ วามเป็ นมาของกรุงทรอยในหนังสือหรื อ
เอกสารที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเท่านัน้ พร้ อมทังตอบค
้
าถามจากใบงานที่ให้ ไป
13-14 Chapter 6
กิจกรรม
(6 ชม.) Prosody
1. ให้ นกั ศึกษาดูภาพยนต์เรื่ อง Trojan War ที่มีอยู่ 2 Versions ที่มีความ
Iliad and Odyssey แตกต่างกันในรายละเอียด

สื่อที่ใช้

-

การวัดและประเมินผลจาก

-

1. เอกสารประกอบการ 1) การตรงเวลา
เรี ยน / ใบงาน
2) การมีสว่ นร่วมในการ
2. PowerPoint
นาเสนอ ตอบข้ อซักถาม
15

สัปดาห์
(ชม.)

15
(3 ชม)

หัวข้ อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน

Trojan War

2.หลังจากนันให้
้ นกั ศึกษาทาการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบเรื่ องราว ของภาพยนต์
ทัง้ 2เรื่ องกับเรื่ องราวที่ตนเองได้ อา่ นหรื อค้ นหามาจากเอกสาร หนังสือหรื อสิ่ง
ตีพิมพ์วา่ เหมือนหรื อแตกต่างกันอย่างไร และน่าจะเพราะอะไรจึงแตกต่างกัน
3. หลังจากนันให้
้ นกั ศึกษาเข้ ากลุม่ กลุม่ ละ 6 คน ตามความสมัครใจเพื่อการ
นาข้ อมูลที่ตนเองได้ วิเคราะห์แล้ วมาพูดคุย ปรึกษาหารื อกับเพื่อนๆอีก 5 คน
พร้ อมทังลองก
้
าหนดเนื ้อหาหรื อเรื่ องราวอย่างคร่าวๆเพื่อการเขียน Scrip บท
ละครเป็ นภาษาอังกฤษ
การบ้ าน
1. ให้ นกั ศึกษาแบ่งกลุม่ ๆ ละ 8-10 คน เพื่อการเขียนบทละครเกี่ยวกับเทพเจ้ า
กรี กและโรมันเพื่อเตรี ยมการแสดงกลุม่ ละไม่เกิน 30 นาที
2.นักศึกษาฝึ กฝนทักษะการแสดงละครเป็ นภาษาอังกฤษ พร้ อมที่จะนาเสนอ
ในคราวต่อไป

ฝึ กปฏิบตั กิ ารการ
นาเสนอในชันเรี
้ ยนใน
รูปแบบละคร
Performance and
Role Play (งานกลุม่ )

นักศึกษาแต่ละกลุม่ ออกมาแสดงละครตามบทที่ตนเองได้ เขียนขึ ้นมา โดยการ
แต่งกายและการจาลองภาพจากการชมภาพยนต์และการสร้ างจินตนาการ
ที่มาจากการค้ นหาข้ อมูลจากสื่อเทคโนโลยี เช่น เพลงประกอบ ฉาก แสงสี
เสียง สถานที่ เป็ นต้ น

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผลจาก
อภิปรายแสดงความคิดเห็น
เชิงสร้ างสรรค์
3) การสอบย่อย
4) คุณภาพของงานที่ค้นคว้ า
5) การสืบค้ นด้ วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
6) มาตรฐานการเรี ยนรู้ที่วดั ใน
สัปดาห์นี ้
1: 1.2), 1.4) 2: 2.3), 3:
3.3), 3.4) 4: 4.1) ,4.2)
5: 5.3),5.

1. สื่อที่นกั ศึกษาได้
พัฒนาขึ ้นเพื่อการ
นาเสนอ
2. บทละครที่นกั ศึกษา
ร่วมมือกันเขียน

1) ใช้ การประเมินแบบมิตร
ประเมินมิตร (นักศึกษาทา
การประเมินกันเอง คือผู้ชม
ช่วยกันประเมินโดยผู้สอนได้
ทา เกณฑ์การให้ คะแนน
Rubric ไว้ )
2.การมีสว่ นร่วมในการแสดง
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สัปดาห์
(ชม.)

หัวข้ อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผลจาก
3.ความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ
4.ความเหมาะสม สมบทบาท
การแสดง
5.เทคโนโลยีสารสนเทศ หรื อ
สื่อต่างๆที่ใช้ ประกอบการ
แสดงที่นา่ สนใจ เหมาะสม
ปลุกเร้ าหรื อกระตุ้นให้ ผ้ ชู ม
อยากจะไปเที่ยวในสถานที่ที่
นาเสนอจริง เช่น กรุงโรม กรุง
ทรอย เทือกเขาโอลิมปัส หรื อ
ประเทศกรี ก เป็ นต้ น
4) มาตรฐานการเรี ยนรู้ที่วดั ใน
สัปดาห์นี ้
1: 1.2), 1.4) 2: 2.3), 3:
3.3), 3.4) 4: 4.1) ,4.2)
5: 5.3),5.
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สัปดาห์
(ชม.)

หัวข้ อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผลจาก
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เกณฑ์ การประเมินผล ใช้ ระบบอิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี ้
แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
- คะแนนระหว่างภาค
ร้ อยละ
- คะแนนปลายภาค
ร้ อยละ
กิจกรรมที่

70
30

ผลการ
เรี ยนรู้
1 การร่วมศึกษาอค้ นคว้ า 1: 1.2),
วิเคราะห์ อภิปรายใน
1.4)
รูปแบบการแลกเปลี่ยน
2: 2.3),
เรี ยนรู้ จากกรณีเอกสาร 3: 3.3),
หนังสือ ตารา ภาพยนต์ 3.4)
วิดทิ ศั น์เป็ นต้ น
4: 4.1)
,4.2)
5: 5.3)
2 การทบทวนองค์ความรู้ 1: 1.2),
เดิมโดยการให้ นกั ศึกษา 1.4)
ช่วยกันสรุปองค์ความรู้ใน 2: 2.3),
ครัง้ ก่อน / การสอบ
3: 3.3),
ข้ อเขียน/การวิเคราะห์จาก 3.4)
การดูวิดทิ ศั น์
4: 4.1)
,4.2)
5: 5.3),

วิธีการประเมิน

-ความถูกต้ องแม่นยาในการสรุปองค์
ความรู้
-การสังเกตพฤติกรรมการซักถาม /การ
ร่วมอภิปราย/การเสนอแนะแบบ
สร้ างสรรค์ /การเข้ าร่วมกิจกรรมในชัน้
เรี ยน
-การสอบข้ อเขียนในรูปแบบเลือกตอบ

2-5

ร้ อยละ 5

3.การทบทวนความรู้เดิม
โดยการให้ นกั ศึกษา
ช่วยกันสรุปองค์ความรู้ใน
ครัง้ ก่อน / การสอบ
ข้ อเขียน/การวิเคราะห์จาก
การดูวิดทิ ศั น์/การนาเสนอ
เนื ้อหาเรื่ อวราวต่างๆจาก
การสรุปประเด็นในใบงาน
ที่ผ้ สู อนแจกให้ (งานกลุม่ )

-ความถูกต้ องแม่นยาในการสรุปองค์
ความรู้
-การสังเกตพฤติกรรมการซักถาม /การ
ร่วมอภิปราย/การเสนอแนะแบบ
สร้ างสรรค์ /การเข้ าร่วมกิจกรรมในชัน้
เรี ยน
-การสอบข้ อเขียนในรูปแบบเลือกตอบ

6-7

ร้ อยละ 10

1: 1.2),
1.4)
2: 2.3),
3: 3.3),
3.4)
4: 4.1)
,4.2)
5: 5.3),

สัปดาห์ ท่ ี สัดส่ วนของ
ประเมิน การประเมิน
-ความถูกต้ องและแม่นยาในการวิเคราะห์
1
ร้ อยละ 5
และแสดงเหตุผล
-การสังเกตพฤติกรรมการซักถาม /การ
ร่วมอภิปราย/การเสนอแนะแบบ
สร้ างสรรค์ /การเข้ าร่วมกิจกรรมในชัน้
เรี ยน
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4. การทบทวนความรู้เดิม
โดยการให้ นกั ศึกษา
ช่วยกันสรุปองค์ความรู้ใน
ครัง้ ก่อน / การสอบ
ข้ อเขียน/การวิเคราะห์จาก
การอ่านเรื่ องราวที่ผ้ สู อน
ได้ กาหนดให้ /การนาเสนอ
เนื ้อหาเรื่ อวราวต่างๆจาก
การสรุปประเด็นในใบงาน
ที่ผ้ สู อนแจกให้ “Phaeton
and the Sun Chariot
and the Orpheus and
Eurydice”
5.การนาเสนอข้ อค้ นพบ
จากการวิเคราะห์
พฤติกรรมของเทพเจ้ า
ทังหลายตามหลั
้
กการของ
ทฤษฎีตา่ งๆ(งานเดี่ยว)

1: 1.2),
1.4)
2: 2.3),
3: 3.3),
3.4)
4: 4.1)
,4.2)
5: 5.3),

1: 1.2),
1.4)
2: 2.3),
3: 3.3),
3.4)
4: 4.1)
,4.2)
5: 5.3),

6.การวิเคราะห์และการ
เปรี ยบเทียบจากการดู
ภาพยนต์และการอ่าน
จากหนังสือ / การร่มกัน
เขียนบทละครที่ได้ มาจาก
การสังเคราะห์และการ
ค้ นหาข้ อมูลผสมผสานกับ

1: 1.2),
1.4)
2: 2.3),
3: 3.3),
3.4)
4: 4.1)
,4.2)

-ความถูกต้ องแม่นยาในการสรุปประเด็น
ในใบงานและสามารถนาเสนอได้ อย่าง
เหมาะสม
--ความถูกต้ องแม่นยาในการสรุปองค์
ความรู้ตามหลักทฤษฎีบคุ ลิกภาพ และ
พฤติกรรมมนุษย์
-การสังเกตพฤติกรรมการซักถาม /การ
ร่วมอภิปราย/การเสนอแนะแบบ
สร้ างสรรค์ /การเข้ าร่วมกิจกรรมในชัน้
เรี ยน
-การทดสอบคาศัพท์เฉพาะด้ าน
-การนาเสนองานอย่างสร้ างสรรค์

8-9

ร้ อยละ 10

--ความถูกต้ องแม่นยาในการสรุปองค์
ความรู้
-การสังเกตพฤติกรรมการซักถาม /การ
ร่วมอภิปราย/การเสนอแนะแบบ
สร้ างสรรค์ /การเข้ าร่วมกิจกรรมในชัน้
เรี ยน
-การทดสอบคาศัพท์เฉพาะด้ าน
-การนาเสนองานอย่างสร้ างสรรค์

10-12

ร้ อยละ 10

- ความถูกต้ องของการสรุปพร้ อมการ
นาเสนอด้ วยวาจา / การเขียนรายงานสรุป
ในรูปแบบ Journal Lock
-สังเกตพฤติกรรมการซักถาม/อภิปราย/
การเข้ าร่วมกิจกรรมในชันเรี
้ ยน
-ความรับผิดชอบในการทางานร่วมกับ
ผู้อื่น

13-14

ร้ อยละ 10
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จินตนาการที่ตนเองได้ รับ
จากการดู การฟั ง และ
การอ่าน เป็ นต้ น
7.ฝึ กปฏิบตั ิการการ
นาเสนอละคร Role Play

8.สอบปลายภาค

5: 5.3),

1: 1.2),
1.4)
2: 2.3),
3: 3.3),
3.4)
4: 4.1)
,4.2)
5: 5.3),

- ความถูกต้ องของเนื ้อหาที่นาเสนอ
-ความถูกต้ องของภาษาอังกฤษ ลีลา
ท่าทาง น ้าเสียง (Performance)
-สังเกตพฤติกรรมการซักถาม/อภิปราย/
การเข้ าร่วมกิจกรรมในชันเรี
้ ยน
-การนาเสนอรายงานด้ วยเทคโนโลยี
สารสนเทศที่สร้ างสรรค์และเหมาะสมกับ
บริบทท ฉาก แสง สี เสียง
-แบบทดสอบ
-การสนทนาตอบข้ อซักถาม

15

ร้ อยละ 20

15

ร้ อยละ 30

เกณฑ์ การประเมินของมหาวิทยาลัย
ระดับคะแนน (คะแนน)
ระดับผลการเรียน
90-100
A
85-89
B+
75-84
B
70-74
C+
60-69
C
55-59
D+
50-54
D
0-50
F

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
1.Thomas Bulfinch,(2011).The Age of Fable,Se-Education Public Company Limited.
2.นพมาส แววหงส์. (2558).ปกรณัมปรัมปรา.สานักพิมพ์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
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3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา:
สาหรับการประเมินประสิทธิผลของรายวิชานัน้ ผู้ประเมินได้ ทาการประเมินหลากหลายรูปแบบโดยเน้ นการ
ประเมินในสภาพจริง Authentic Assessment ที่มาจากกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนแบบ Active Learning ซึง่ มี
การประเมินดังนี ้ คือ
1) การประเมินจากเนื ้อหาสาระ และองค์ความรู้ที่ได้ รับจาการศคึกษาถึงประวัติความเป็ นมาและเรื่ องราวของ
เทพเจ้ ากรี กและโรมัน
2) การประเมินจากทักษะและความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษทางวรรณกรรมอย่างถูกต้ อง
เหมาะสม ที่ถ่ายทอดจาดดารนาเสนอหน้ าชันเรี
้ ยน การแสดงละคร Role Play ในรูปแบบเดี่ยวและกลุม่
3) การประเมินทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่น ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ทักษะการอ่าน การ
เขียน การฟั ง การพูด เป็ นต้ น
4) ทักษะการรังสรรค์หรื อการสร้ างนวัตกรรมโดยการใช้ สื่อเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการนาเสนอผลงานของ
ตนเองและการแสดงละคร
5) เจตคติ ทัศนคติ และ ความสุขที่ได้ รับจากการเรี ยนรายวิชานี ้
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
1.ใช้ แบบประเมินการสอนที่ผ้ สู อนได้ ออกแบบเพื่อการเก็บรวบรวมข้ อมูล
2.ใช้ แบบประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรี ยนการสอนโดยมีคณะกรรมการประเมินที่แต่งตังโดยหลั
้
กสูตร
ภาษาอังกฤษ และคณะมนุษยศาสตร์ ละสังคมศาสตร์ เป็ นผู้ออกแบบแบบประเมิน เลขานุการหลักสูตรเป็ นผู้เก็บ
รวบรวมข้ อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล รวมทังสะท้
้ อนกลับสู่อาจารย์ผ้ สู อน
3. การปรับปรุ งการสอน
สาหรับการปรับปรุงการสอนนนัน้ ผู้สอนได้ มีการสารวจนักศึกษาทุกๆครัง้ ที่ทาการสอนและนาผลที่ได้ มา
ปรับปรุงการสอน เนื่องจากมีนกั ศึกษาที่มีความหลากหลายทังเก่
้ ง กลางและอ่อน ดังนันจึ
้ งต้ องใช้ กระบวนการจัดการ
เรี ยนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน และ การฝึ กปฎิบตั ิการ ตามภาระงาน การแสดง การจาลอง และมีการปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยต่างๆ ได้ แก่
-การสนทนาแลกเปลี่ยนความเห็นกับนักศึกษา
-ข้ อมูลจากแบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์
-งานวิจยั ใหม่ๆ และความก้ าวหน้ าของศาสตร์ ตา่ งๆ เกี่ยวข้ อง
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
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1. การทวนสอบโดยผู้สอน ดังนี ้
1.1 สังเกตและบันทึกพฤติกรรมนักศึกษาระหว่างการเรี ยนรู้เพื่อนาข้ อมูลมาเปรี ยบเทียบกับผลการ
เรี ยนรู้ที่นกั เรี ยนได้ แสดงไว้ ในแต่ละครัง้ ของการทาการสอน
1.2 ตรวจสอบคุณภาพของงานเขียน/ รายงานการค้ นคว้ า/การฝึ กปฏิบตั กิ ารทางภาษาในรูปแบบการี
นาเสนองานทังเดี
้ ่ยวและกลุ่ม Role Play เป็ นต้ น
1.3 ตรวจสอบคะแนน ผลการเรี ยน และระดับคะแนนที่นกั ศึกษาแต่ละคนได้ รับ
2.การทวนสอบจากหลักสูตร
คณะกรรมการประจาหลักสูตรร่วมกันทวนสอบผลการประเมิน ในรูปแบบพิชยพิจารณ์และการให้
ข้ อเสนอแนะ เพื่อการนาข้ อมูลมาปรับปรุงในภาคเรี ยนต่อไป ตามกรอบการประเมินด้ านล่าง

ผลลัพธ์ การเรี ยนรู้

คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ปัญญา
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
ภาษาและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
การจัดการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง

คะแนนสอบ

พฤติกรรมความ
รับผิดชอบและการมี
ส่ วนร่ วมในการ
ทางาน






การนาเสนอผลงานด้ วยทักษะ
การวิเคราะห์ เชิงตัวเลข/ การ
สื่อสาร/ การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ












5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิทธิผลของรายวิชา
อาจารย์ผ้ สู อนสรุปผลการจัดการเรี ยนการสอนใน มคอ.5 เสนอหลักสูตรเพื่อพิจารณาปรับปรุงเนื ้อหา วิธีการ
จัดการเรี ยนการสอน กิจกรรมการเรี ยนรู้ การวัดและประเมินผล สิ่งสนับสนุนการเรี ยนรู้ และปรับปรุงในปี การศึกษา
ถัดไป
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