รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร

หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ ไป
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 1551140

ชื่อวิชา วากยสัมพันธ
Syntax

1.2 จํานวนหนวยกิต
3 (3-0-6) หนวยกิต
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
1) หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร
2) ประเภทของรายวิชา : วิชาบังคับ (หลักสูตรใหม)
1.4 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
1) อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา : อาจารย ดร. สรพล จิระสวัสดิ์
2) อาจารยผูสอน : อาจารย ดร. สรพล จิระสวัสดิ์
1.5 ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2561 / ชั้นปที่ 1
1.6 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
1.7 รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
1.8 สถานที่เรียน
หอง 1207 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
1.9 วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
15 พฤศจิกายน 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
2.1 จุดมุงหมายของรายวิชา
1) มีทัศนคติที่ดีตอการทํางาน ทั้งงานเดี่ยวและงานกลุม สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
2) มีความรับผิดชอบตอหนาที่ และมีจรรยาบรรณทางวิชาการ
3) สามารถอธิบายทฤษฎีและหลักการในวิชาวากยสัมพันธได
4) สามารถระบุประเภทของคํา ประเภทของวลี และประเภทของประโยคได
5) สามารถแยะโครงสรางของคํา ของวลีและของประโยคได
6) สามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชกับรายวิชาอื่นและในชีวิตประจําวัน เชนการอานเพื่อความ
เขาใจได
2.2 วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
บูรณาการความรูทฤษฎีวากยสัมพันธเ ขากับการพัฒ นาทักษะภาษา เชน การวิเคราะหประโยคใน
บทความจากหนังสือพิมพและนิตยสารตาง ๆ และการฝกเขียนประโยค

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
3.1 คําอธิบายรายวิชา
การวิเคราะหโครงสรางของคํา วลี อนุประโยค และประโยคในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แกนคํา
อุปสรรค ปจจัย หนวยคํา หนวยคํายอย โครงสรางวลีและประโยค และทฤษฎีวากยสัมพันธ
Analysis of structures of Thai and English words, phrases, clauses, and sentences,
word roots, prefixes, suffixes, morphemes, allomorphs, phrasal and clausal structures, as
well as syntactic theories
3.2 จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝกปฏิบัต/ิ
งานภาคสนาม/การ

การศึกษาดวยตนเอง

ฝกงาน
45 ชั่วโมง
ตอภาคการศึกษา

ใหคําปรึกษา แนะนํา สอน

ไมมีการฝกปฏิบัติงาน

เสริมตามความตองการของ

ภาคสนาม

นักศึกษา

90 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษาโดยศึกษา
คนควาจากแหลง
เรียนรูและสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศตาง ๆ
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3.3 จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
พรอมทั้งระบุชองทางตางๆ ตัวอยาง สถานที่ Social Network
อาจารยประจํารายวิชาจัดเวลาใหคําปรึกษาแกนักศึกษาเปนรายบุคคล หรือรายกลุม บนสื่อสังคม
ออนไลนหรือตามความตองการของนักศึกษา

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
4.1 แผนพัฒนาและประเมินผลการเรียนรูแตละดาน
ผลการเรียนรูที่ตองการพัฒนา

วิธีการสอน

ดานคุณธรรม จริยธรรม

1) ตรวจสอบความมี
1) มีทัศนคติที่ดีตอการทํางาน ร ะ เ บี ย บ วิ นั ย ใน ชั้ น
และมีความรับผิดชอบตอหนาที่ เรี ย นทั้ ง การตรงต อ
เวลา การสงงานภายใน
2) ตรงตอเวลา มีระเบียบวินยั
ระยะเวลาที่กําหนด
เคารพและปฏิบตั ิตามกฎ
2) มอบหมายใหผูเรียน
ขอบังคับของมหาวิทยาลัยและ
ผลิตผลงานหรือ
สังคม
โครงการ พรอมปลูกฝง
คุณธรรมความซื่อสัตย
และและจรรยาบรรณ
ของนักวิชาการ
ดานความรู
1) มี ค วามรอบรู ใ นภาษาไทย
และภาษาอั ง กฤษ ตลอดจน
วัฒนธรรมอันดีงาม
3) สามารถพั ฒ นาความรู ด า น
ภาษาและวั ฒ นธรรมให เ พิ่ ม พู น
ยิ่งขึ้น

1) ใชการสอนหลาย
รูปแบบ โดยเนนหลัก
ทางทฤษฎีและการ
ปฏิบัติเพื่อใหเกิดองค
ความรูและทักษะการ
ใชภาษา ตลอดจน
สามารถนําความรูนั้น
ไปใชใหเกิดประโยชน
ในชีวิตจริงได
2) ใชวิธีการสอนแบบ

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่

คาน้ําหนัก

ประเมิน

ของการ
ประเมินผล

1) ประเมินจากการมีวินัย
แ ล ะ พ ร อ ม เ พ รี ย ง ข อ ง
นั ก ศึ ก ษาในการเข า ร ว ม
กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต ร
และความรั บ ผิ ด ชอบใน
หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
2) ประเมินจากการอางอิง
ข อ มู ล ใน แ ห ล งเ รี ย น รู
ตาง ๆ ไมกระทําการใด ๆ
โดยมิชอบ

1-15

10%

1) จัดการทดสอบยอย
2) จัดสอบปลายภาคเรียน

3-15

40%+30%

วิจัยเปนฐานและหรือ
การเรียนรูแบบตื่นตัว
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ผลการเรียนรูที่ตองการพัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่

คาน้ําหนัก

ประเมิน

ของการ
ประเมินผล

(Active learning)
โดยเนนผูเรียนเปนผูลง
มือกระทํา
ดานทักษะทางปญญา

1) ใชสารสนเทศเปน 1) ประเมินจากการ
นําเสนอผลงานอยาง
2) สามารถประยุกตใชความรู ขอมูลในการเรียนรู
ให เ ป น หลั ก ในการดํ า เนิ น ชี วิ ต 2) จัดกิจกรรมกลุมให สรางสรรค
และการประกอบอาชีพไดอยาง นักศึกษาฝกการอภิปราย
มีประสิทธิผล
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น
3) สามารถแก ป ญ หาอย า งเป น เนนทักษะการคิด
ระบบ

3-15

10%

3-15

5%

แกปญหาและการคิด
วิเคราะห เพื่อนําไปสูการ
ใชความคิดสรางสรรค
ของนักศึกษาในการ
นําเสนอผลงาน และใช
เปนหลักในการดําเนิน
ชีวิตและการประกอบ
อาชีพ

ดานทักษะความสัมพันธระหวาง 1) ใชการสอนที่มีการ
กําหนดกิจกรรมให
บุคคลและความรับผิดชอบ
1) มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ ดี สามารถ ทํางานเปนกลุมแบบ
ทํางานรวมกันผูอื่นและปรับตัว รวมมือ
เขากับวัฒนธรรมขององคกรได (Cooperative)
ประสานงานกับผูอื่น
เปนอยางดี
หรือคนควาหาขอมูล
2) มีภาวะผูนําและผูตามที่ดี
จากแหลงขอมูลอื่น ๆ
2) ใชการศึกษากรณี
ปญหาในการเรียน
และใชวิธีการสอนแบบ
เปดโอกาสในการแสดง
ความคิดเห็น
(Brainstorming)

1) ประเมินจากพฤติกรรม
ภาวะการเปนผูนํา ผูตาม
2) ประเมินจากการทํางาน
เปนกลุมรวมมือของ
นักศึกษา
3) ประเมินจากการ
นําเสนอผลงานตาง ๆ
4) สังเกตพฤติกรรมที่
แสดงออกในการรวม
กิจกรรมตาง ๆ และการ
ตรงตอเวลาตามความ
รับผิดชอบของงานที่ไดรบั
มอบหมาย
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ผลการเรียนรูที่ตองการพัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่

คาน้ําหนัก

ประเมิน

ของการ
ประเมินผล

1) ใชกลยุทธการสอนที่
เนนการพัฒนาการ
เรียนรูโ ดยใชทักษะใน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การวิเคราะหและการ
1) สามารถใช ภ าษาไทยและ
สื่อสาร เชน การ
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและ
นําเสนอขอมูลผานทาง
การสรุ ป ประเด็ น ได อ ย า งมี
วาจา ลายลักษณอักษร
ประสิทธิภาพ
และแผนภาพ
3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) สงเสริมใหนักศึกษา
ติดตอสื่อสารอยางสรางสรรค
ใชศักยภาพทาง
คอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการนําเสนอผลงาน
ที่ไดรับมอบหมาย
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัว
เลข การสื่อสาร และการใช

1) ประเมินจากเทคนิคการ
นําเสนอผลงาน การ
เลือกใชเครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ

3-15

5%

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน
สัปดาห
ที่
(ชม.)

หัวขอ/
รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช

1
ปฐมนิเทศ
(3 ชม.) คําจํากัดความ
ของ
วากยสัมพันธ

กิจกรรมการเรียนการสอน:
1. ผูสอนบรรยายเรื่องคําจํากัดความ
ของวากยสัมพันธ
2. อภิปรายกลุม
3. นักศึกษาทําแบบฝกหัด
กิจกรรมการเรียนการสอน:
1.ผูสอนบรรยายเรื่องทฤษฎี
วากยสัมพันธและคําศัพทที่เกี่ยวของ
2. อภิปรายกลุม
3. นักศึกษาทําแบบฝกหัด
กิจกรรม/ใบงาน :

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. สื่อผสมอื่น ๆ

2
ทฤษฎี
(3 ชม.) วากยสัมพันธ
ศัพทที่เกี่ยวของ

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. สื่อผสมอื่น ๆ

การวัดและ
ผูสอน
ประเมินผล
(สัดสวนการ
ประเมิน)
อาจารย ดร.
สรพล จิระ
สวัสดิ์

-

อาจารย ดร.
สรพล จิระ
สวัสดิ์
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สัปดาห
ที่
(ชม.)

หัวขอ/
รายละเอียด

3
หนาที่ของคําใน
(3 ชม.) ประโยค
(Parts of
speech)

4
หนวยคํา
(3 ชม.) (Morphemes)
หนวยคํายอย
(Allomorphs)
รากคํา (Roots)

5
อุปสรรค
(3 ชม.) (Prefixes)

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช

1. แบบฝกหัดเรื่องหนาที่ของคําใน
ประโยค

3. แบบทดสอบ
ดวยตนเองแบบ
ใหผลตอบกลับ
1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. สื่อผสมอื่น ๆ
3. แบบทดสอบ
ดวยตนเองแบบ
ใหผลตอบกลับ

กิจกรรมการเรียนการสอน:
1.ผูสอนบรรยายเรื่องหนาที่ของคํา
ในประโยค
2. อภิปรายกลุม
3. นักศึกษาทําแบบฝกหัด
กิจกรรม/ใบงาน :
1. แบบฝกหัดเรื่องหนาที่ของคําใน
ประโยค
กิจกรรมการเรียนการสอน:
1.ผูสอนบรรยายเรื่องหนวยคําและ
หนวยคํายอย
2. อภิปรายกลุม
3. นักศึกษาทําแบบฝกหัด
กิจกรรม/ใบงาน :
1. แบบฝกหัดเรื่องหนวยคําและ
หนวยคํายอย
2. การนําเสนอกลุมเรื่องหนาที่ของ
คําในประโยค
3. แบบทดสอบเรื่องหนาที่ของคําใน
ประโยค
กิจกรรมการเรียนการสอน:
1.ผูสอนบรรยายเรื่องอุปสรรค
2. อภิปรายกลุม
3. นักศึกษาทําแบบฝกหัด
กิจกรรม/ใบงาน :
1. แบบฝกหัดเรื่องอุปสรรค
2. การนําเสนอกลุมเรื่องหนวยคํา
และหนวยคํายอย
3. แบบทดสอบเรื่องหนวยคําและ
หนวยคํายอย

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดสวนการ
ประเมิน)

-

ผูสอน

อาจารย ดร.
สรพล จิระ
สวัสดิ์

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. สื่อผสมอื่น ๆ
3. แบบทดสอบ
ดวยตนเองแบบ
ใหผลตอบกลับ

1.
อาจารย ดร.
แบบทดสอบ สรพล จิระ
4%
สวัสดิ์
2. การ
นําเสนอ
30% ตอ 1
กลุม

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. สื่อผสมอื่น ๆ
3. แบบทดสอบ
ดวยตนเองแบบ
ใหผลตอบกลับ

1.
อาจารย ดร.
แบบทดสอบ สรพล จิระ
4%
สวัสดิ์
2. การ
นําเสนอ
30% ตอ 1
กลุม

มคอ.3 -6

สัปดาห
ที่
(ชม.)

หัวขอ/
รายละเอียด

6
ปจจัย
(3 ชม.) (Suffixes) 1

7
ปจจัย
(3 ชม.) (Suffixes) 2

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

กิจกรรมการเรียนการสอน:
1.ผูสอนบรรยายเรื่องปจจัย (1)
2. อภิปรายกลุม
3. นักศึกษาทําแบบฝกหัด
กิจกรรม/ใบงาน :
1. แบบฝกหัดเรื่องปจจัย 1
2. การนําเสนอกลุมเรื่องอุปสรรค
3. แบบทดสอบเรื่องอุปสรรค
กิจกรรมการเรียนการสอน:
1.ผูสอนบรรยายเรื่องปจจัย 2
2. อภิปรายกลุม
3. นักศึกษาทําแบบฝกหัด
กิจกรรม/ใบงาน :
1. แบบฝกหัดเรื่องปจจัย 2

8
วลีคํากริยา
กิจกรรมการเรียนการสอน:
(3 ชม.) (Verb Phrases) 1.ผูส อนบรรยายเรื่องวลีคํากริยา 1
1
2. อภิปรายกลุม
3. นักศึกษาทําแบบฝกหัด
กิจกรรม/ใบงาน :
1. แบบฝกหัดเรื่องวลีคํากริยา 1
2. การนําเสนอกลุมเรื่องปจจัย
3. แบบทดสอบเรื่องปจจัย
9
วลีคํากริยา
กิจกรรมการเรียนการสอน:
(3 ชม.) (Verb Phrases) 1.ผูสอนบรรยายเรื่องวลีคํากริยา 2
2
2. อภิปรายกลุม
3. นักศึกษาทําแบบฝกหัด
กิจกรรม/ใบงาน :
1. แบบฝกหัดเรื่องวลีคํากริยา 2
10
วลีคํานาม
(3 ชม.) (Noun
Phrases)

กิจกรรมการเรียนการสอน:
1.ผูสอนบรรยายเรื่องวลีคํานาม
2. อภิปรายกลุม

สื่อที่ใช

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. สื่อผสมอื่น ๆ
3. แบบทดสอบ
ดวยตนเองแบบ
ใหผลตอบกลับ
1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. สื่อผสมอื่น ๆ
3. แบบทดสอบ
ดวยตนเองแบบ
ใหผลตอบกลับ
1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. สื่อผสมอื่น ๆ
3. แบบทดสอบ
ดวยตนเองแบบ
ใหผลตอบกลับ
1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. สื่อผสมอื่น ๆ
3. แบบทดสอบ
ดวยตนเองแบบ
ใหผลตอบกลับ
1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน

การวัดและ
ผูสอน
ประเมินผล
(สัดสวนการ
ประเมิน)
1.
อาจารย ดร.
แบบทดสอบ สรพล จิระ
4%
สวัสดิ์
2. การ
นําเสนอ
30% ตอ 1
กลุม
อาจารย ดร.
สรพล จิระ
สวัสดิ์

1.
อาจารย ดร.
แบบทดสอบ สรพล จิระ
4%
สวัสดิ์
2. การ
นําเสนอ
30% ตอ 1
กลุม
อาจารย ดร.
สรพล จิระ
สวัสดิ์

1.
อาจารย ดร.
แบบทดสอบ สรพล จิระ
4%
สวัสดิ์
มคอ.3 -7

สัปดาห
ที่
(ชม.)

หัวขอ/
รายละเอียด

11
วลีคําบุพบท
(3 ชม.) (Preposition
phrases)

12
โครงสรางของ
(3 ชม.) ประโยค
(Sentence
structures)
ประโยคความ
เดียว (Single
sentences)

13
ประโยคความ
(3 ชม.) รวม
(Compound
sentences)

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช

3. นักศึกษาทําแบบฝกหัด
กิจกรรม/ใบงาน :
1. แบบฝกหัดเรื่องวลีคํานาม
2. การนําเสนอกลุมเรื่องวลีคํากริยา
3. แบบทดสอบเรื่องวลีคาํ กริยา
กิจกรรมการเรียนการสอน:
1.ผูสอนบรรยายเรื่องวลีคําบุพบท
2. อภิปรายกลุม
3. นักศึกษาทําแบบฝกหัด
กิจกรรม/ใบงาน :
1. แบบฝกหัดเรื่องวลีคําบุพบท
2. การนําเสนอกลุมเรื่องวลีคํานาม
3. แบบทดสอบเรื่องวลีคาํ นาม
กิจกรรมการเรียนการสอน:
1.ผูสอนบรรยายเรื่องโครงสรางของ
ประโยคความเดี่ยว
2. อภิปรายกลุม
3. นักศึกษาทําแบบฝกหัด
กิจกรรม/ใบงาน :
1. แบบฝกหัดเรื่องโครงสรางของ
ประโยคความเดียว
2. การนําเสนอกลุมเรื่องวลีคําบุพ
บท
3. แบบทดสอบเรื่องวลีคาํ บุพบท
กิจกรรมการเรียนการสอน:
1.ผูสอนบรรยายเรื่องโครงสรางของ
ประโยคความรวม
2. อภิปรายกลุม
3. นักศึกษาทําแบบฝกหัด
กิจกรรม/ใบงาน :
1. แบบฝกหัดเรื่องโครงสรางของ
ประโยคความรวม

2. สื่อผสมอื่น ๆ
3. แบบทดสอบ
ดวยตนเองแบบ
ใหผลตอบกลับ

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดสวนการ
ประเมิน)
2. การ
นําเสนอ
30% ตอ 1
กลุม

ผูสอน

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. สื่อผสมอื่น ๆ
3. แบบทดสอบ
ดวยตนเองแบบ
ใหผลตอบกลับ

1.
อาจารย ดร.
แบบทดสอบ สรพล จิระ
สวัสดิ์
4%
2. การ
นําเสนอ
30% ตอ 1
กลุม

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. สื่อผสมอื่น ๆ
3. แบบทดสอบ
ดวยตนเองแบบ
ใหผลตอบกลับ

1.
อาจารย ดร.
แบบทดสอบ สรพล จิระ
4%
สวัสดิ์
2. การ
นําเสนอ
30% ตอ 1
กลุม

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. สื่อผสมอื่น ๆ
3. แบบทดสอบ
ดวยตนเองแบบ
ใหผลตอบกลับ

1.
อาจารย ดร.
แบบทดสอบ สรพล จิระ
4%
สวัสดิ์
2. การ
นําเสนอ
30% ตอ 1
กลุม

มคอ.3 -8

สัปดาห
ที่
(ชม.)

หัวขอ/
รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช

2. การนําเสนอกลุมเรื่องประโยค
ความเดี่ยว
3. แบบทดสอบเรื่องประโยคความ
เดี่ยว
14
ประโยคความ
กิจกรรมการเรียนการสอน:
1. เอกสาร
(3 ชม.) ซอน (Complex 1.ผูสอนบรรยายเรื่องโครงสรางของ ประกอบการ
sentences)
ประโยคความซอน
เรียน
2. สื่อผสมอื่น ๆ
2. อภิปรายกลุม
3. แบบทดสอบ
3. นักศึกษาทําแบบฝกหัด
ดวยตนเองแบบ
กิจกรรม/ใบงาน :
ใหผลตอบกลับ
1. แบบฝกหัดเรื่องโครงสรางของ
ประโยคความซอน
2. การนําเสนอกลุมเรื่องประโยค
ความรวม
3. แบบทดสอบเรื่องประโยคความ
รวม
15
สรุป อภิปราย
กิจกรรมการเรียนการสอน:
1. เอกสาร
(3 ชม.) ทบทวน
1. ผูสอนสรุปและทบทวนเนื้อหา
ประกอบการ
(Summary,
2. อภิปรายกลุม
เรียน
2. สื่อผสมอื่น ๆ
discussion,
กิจกรรม/ใบงาน :
3. แบบทดสอบ
review)
1. การนําเสนอกลุมเรื่องประโยค
ดวยตนเองแบบ
ความซอน
3. แบบทดสอบเรื่องประโยคความ ใหผลตอบกลับ
ซอน
16
สอบปลายภาค
(1.5ชม.)

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดสวนการ
ประเมิน)

ผูสอน

1.
อาจารย ดร.
แบบทดสอบ สรพล จิระ
4%
สวัสดิ์
2. การ
นําเสนอ
30% ตอ 1
กลุม

1.
อาจารย ดร.
แบบทดสอบ สรพล จิระ
4%
สวัสดิ์
2. การ
นําเสนอ
30% ตอ 1
กลุม

มคอ.3 -9

5.2 การวัดและการประเมินผล
1) การวัดผล :
1) การวัดผล :
- แบบทดสอบยอย
40%
- การนําเสนอกลุม
30%
- สอบปลายภาค
30%
2) การประเมินผล: ใชระบบ  อิงกลุม  อิงเกณฑของมหาวิทยาลัย

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
6.1 เอกสารและตําราหลัก
สมโภชน ผนาวาส (2559). เอกสารประกอบการเรียนวิชาวากยสัมพันธภาษาอังกฤษ. กรุงเทพฯ: ศูนยบริการ
สื่อและสิ่งพิมพกราฟฟคไซท.
6.2 เอกสารและขอมูลสําคัญ
Praromrat Jotikasthira (1995). Mastering the Structure of English. Bangkok: Chulalongkorn
University Press.
นิตยา กาญจนะวรรณ. (2542). การวิเคราะหโครงสรางภาษาไทย. กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
6.3 เอกสารและขอมูลแนะนํา
Nordquist, R. (2018, July 20). Definitions and Discussion of English Syntax. Retrieved from
ThoughtCo: https://www.thoughtco.com/syntax-grammar-1692182
Huddleston, R. (n.d.). A Short Overview of English Syntax. Retrieved from The University of
Edinburgh: http://www.lel.ed.ac.uk/grammar/overview.html
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
7.1 กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1) นักศึกษาประเมินการเรียนรูและผลงานของตนเองจากรายวิชาที่เรียน
2) นักศึกษาประเมินอาจารยผูสอนและองคประกอบการเรียนการสอนอื่น ๆ
7.2 กลยุทธการประเมินการสอน
การประเมินระหวางการเรียนการสอนจะกระทําโดยพิจารณาจากนักศึกษาเปนสําคัญ โดยอาจารย
ผูสอนประเมินนักศึกษาโดยประเมินจากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปราย
โตตอบ การตอบคําถามในชั้นเรียน ฯลฯ ผนวกกับการประเมินภายหลังการเรียนการสอนซึ่งดําเนินการโดยใช
ผลการทดสอบในแตละภาคการศึกษา เพื่อระบุวานักศึกษามีความรูความเขาใจในเนื้อหารายวิชาที่ได เรียน
และนําผลการประเมินมาเปนขอมูลใหอาจารยปรับปรุงกลยุทธการสอนในภาคการศึกษาถัดไป
7.3 การปรับปรุงการสอน
นําผลการประเมินที่ไดจากขอที่ 7.1 และ 7.2 มาปรับปรุงการเรียนการสอน โดยนําผลการประเมินและ
ขอเสนอแนะ มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งตอไป
7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
1) ผูเ รียนประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา โดยใชแบบประเมินผลการเรียนรูและความพึงพอใจ
ที่ดําเนินการโดยสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารยผูสอนประชุมทวนสอบความถูกตองเหมาะสมของขอสอบ
เพื่อใหครอบคลุมเนื้อหารายวิชาและการใหคะแนนในแตละรายวิชาตามที่ระบุไวในมคอ. 3
3) คณะกรรมการบริ ห ารหลั กสู ตรและอาจารยผูส อนประชุมเพื่อรับ รองผลคะแนนของนักศึก ษาใน
รายวิชาแตละภาคการศึกษา
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วิธีการประเมิน
ผลลัพธการเรียนรู

พฤติกรรมความ

คะแนนสอบ

งานที่ไดรับ

การนําเสนอผลงาน

รับผิดชอบและ

มอบหมาย

ดวยทักษะการ

การมีสวนรวมใน
การทํางาน

(แบบฝกหัด
โครงงาน รายงาน)

วิเคราะหเชิงตัวเลข/
การสื่อสาร/ การใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

คุณธรรม จริยธรรม






ความรู



ทักษะทางปญญา
ความสัมพันธระหวาง







บุคคลและความ
รับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห



เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสน
สารสนเทศ

7.5 การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1) อาจารยผูสอนดําเนินการทวนสอบรายวิชาดวยตนเอง ดวยการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา
ตามวิธีการขอ 7.4
2) กรณีที่ผลการเรียนรูของรายวิชายังไมไดประสิทธิผล อาจารยผูสอนจะใหโอกาสนักศึกษาปรับปรุง
ปรับปรุงแกไขไดตามความจําเปนเปนรายกรณี
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