1

มคอ.3

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
295 ถ.ราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1552131 สัทศาสตร์เพื่อการออกเสียงภาษาอังกฤษ
2. จานวนหน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
ศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ประเภทวิชาบังคับ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบรายวิชา คือ ผศ. สุทธาสินี เกสร์ประทุม
อาจารย์ผู้สอน คือ ผศ.สุทธาสินี เกสร์ประทุม (ตอนเรียน A1 และ B1)
ดร.พรพิศ งามพงษ์ (ตอนเรียน C1)
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2562 สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 61
6. วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)
ไม่มี
7. วิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
ตอนเรียน A1 วันพุธ เวลา 08:00 – 11:00 น. อาคาร 1 ห้อง 1209
ตอนเรียน B1 วันพุธ เวลา 14:30 – 17:30 น. อาคาร 1 ห้อง 1208
ตอนเรียน C1 วันพุธ เวลา 11:30 – 14:30 น. อาคาร 1 ห้อง 1206
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
1 กรกฎาคม 2562
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
หลังจากเรียนวิชานี้จบแล้ว ผู้เรียนสามารถ
1.1 มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบในการเรียนและการทางานที่ได้รับมอบหมาย
1.2 มีการแสวงหาความรู้และประยุกต์ใช้ความรู้อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
1.3 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และเนื้อหาสาระสาคัญ ในองค์ความรู้ทาง
ภาษาเป็นอย่างดี
1.4 สามารถนาความรู้ทางภาษาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาได้จริง
1.5 มีความสามารถในการบูรณาการทักษะและสาระทางวิชาการทางภาษาเพื่อการประกอบอาชีพได้
1.6 มีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะในการสื่อสารและการทางานเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่นได้
1.7 มีการให้ความช่วยเหลือเพื่อการแก้ปัญหาและสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์
1.8 มีการแสดงความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาตนและการช่วยเหลือผู้อื่น
1.9 สามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับการเรียนรู้และการสืบค้นข้อมูลในการพัฒนา
ตนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้
1.10 สามารถใช้สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารทางภาษากั บผู้อื่นได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เป็นรายวิชาที่พัฒนาขึ้นใหม่เพื่อ ใช้จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษตาม
หลักสูตรปรับปรุง ปีพุทธศักราช 2560
มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้และเข้าใจหลักทางสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ จนถึงการออกเสียงภาษาอังกฤษให้
ถูกต้อง ชัดเจน และเกิดประสิทธิภาพในการสื่อสาร
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
สัทอักษรในระดับคาและระดับประโยค หน่วยเสียงและรูปย่อยหน่วยเสียง โครงสร้างพยางค์ การลงเสียง
หนักในระดับคาและระดับประโยค ลักษณะทางเสียงในการพูดต่อเนื่อง รวมถึงความหลากหลายของสาเนียงใน
ภาษาอังกฤษ
Phonetic alphabet in transcription at word and sentence levels, phonemes and
allophones, syllable structure, stress at word and sentence levels, sounds in connected speech
together with variation in English accents.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน

การศึกษาด้วยตนเอง

45 ชั่วโมง

ไม่มี

ไม่มี

6 ชั่วโมง/สัปดาห์

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
ทุกวันศุกร์ ช่วงเช้าเวลา 09.00 – 12.00 น. และช่วงบ่ายเวลา 13.00 – 16.00 น.

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
4.1 วิธีการสอนและการประเมินผล
ผลการเรียนรู้ที่ต้องการ
พัฒนา
1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม
1) มีวินัย ตรงต่อเวลา
และมีความรับผิดชอบ
ในการเรียนและการ
ทางานที่ได้รับ
มอบหมาย
2) มีการแสวงหา
ความรู้และประยุกต์ใช้
ความรู้อย่างมีคุณธรรม
และจริยธรรม

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

1) จัดการเรียนการสอนโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม (Group
Work)
2) จัดกิจกรรม peer review
3) ใช้วิธีการสอนแบบร่วมมือ
(Cooperative Learning)

1) การเข้าเรียนและการ
ทางานกลุ่ม 10%
2) แบบทดสอบออนไลน์
40% ประกอบด้วย
- Google Forms 30%
- Socrative 10%
3) สอบกลางภาค
(ข้อเขียน) 10%
4) งานกลุ่ม: สร้างและ
เผยแพร่ความรู้ที่เรียนผ่าน

สัปดาห์ที่
ประเมิน
1-15

ค่าน้าหนักของ
การประเมินผล
10%
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการ
พัฒนา
3) ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น มีจิต
สาธารณะและทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้
4) มีความเข้าใจผู้อื่น
เข้าใจความหลากหลาย
ของสังคมและ
วัฒนธรรม
5) มีการแก้ปัญหาโดยใช้
ดุลยพินิจที่เป็นไปตาม
ความถูกต้องของ
กฎหมาย กฎเกณฑ์ทาง
สังคม รวมถึงวัฒนธรรม
ไทย
2. ด้านความรู้
1) มีความรู้และความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
แนวคิด ทฤษฎี และ
เนื้อหาสาระสาคัญ นำ
องค์ความรู้ทางภาษา
เป็นอย่างดี
2) มีความสามารถใน
การศึกษาค้นคว้าและ
พัฒนาองค์ความรู้ของ
ตนเองให้เกิดเป็นการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตได้
3) สามารถนาความรู้
ทางภาษาไป
ประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาและแก้ไขปัญหา
ได้จริง
4) สามารถบูรณาการ
ความรู้ทางภาษาเข้ากับ
ศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนักของ
การประเมินผล

1-15

90%

แอพพลิเคชั่น Instagram
10%
5) สอบปลายภาค 30%
ประกอบด้วย ข้อเขียน
20% และอ่านออกเสียง
10%

1) บรรยายเนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ
แนวคิดทางภาษาศาสตร์ แ ละ
หลักการทางสัทศาสตร์และสร
วิทยา รวมถึงการกาเนิด เสี ย ง
และอวั ย วะที่ ช่ วยในการผลิ ต
เสี ย ง หน่ ว ยเสี ย งพยั ญ ชนะ
และสระภาษาอังกฤษ ลักษณะ
พิเศษทางเสี ยง ได้แก่ การลง
เสียงหนัก จังหวะและทานอง
เสียง รวมถึงการถ่ายถอดเสียง
ด้วยสัทอักษรสากล
2) ฝึ กปฏิ บั ติ การออกเสี ย งใน
ระดับหน่วยเสียงและลักษณะ
พิเศษทางเสียง
3) ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารถ่ า ยถอด
เสี ย งสั ท อั กษรสากลด้ วยการ
อ่ า นและการเขี ย นสั ท อั ก ษร
สากล

1) การเข้าเรียนและการ
ทางานกลุ่ม 10%
2) แบบทดสอบออนไลน์
40% ประกอบด้วย
- Google Forms 30%
- Socrative 10%
3) สอบกลางภาค
(ข้อเขียน) 10%
4) งานกลุ่ม: สร้างและ
เผยแพร่ความรู้ที่เรียนผ่าน
แอพพลิเคชั่น Instagram
10%
5) สอบปลายภาค 30%
ประกอบด้วย ข้อเขียน
20% และอ่านออกเสียง
10%
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการ
พัฒนา
ได้เพื่อเสริมสร้างทักษะ
การ เรียนรู้ในศตวรรษที่
21
3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา
1) มีความสามารถ
ประมวลข้อมูลเพื่อ
วิเคราะห์สาเหตุของ
ปัญหา แก้ไขปัญหาด้วย
การเสนอแนว ทางการ
แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสมและ
สร้างสรรค์
2) มีความสามารถใน
การบูรณาการทักษะ
และสาระทางวิชาการ
ทางภาษาเพื่อการ
ประกอบอาชีพได้
3) มีการประยุกต์ใช้
นวัตกรรมเพื่อพัฒนา
ทักษะในการสื่อสาร
และการทางานเพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
รวมถึงแลกเปลี่ยน
ความรู้กับผู้อื่นได้
4) มีการประยุกต์ใช้องค์
ความรู้ทางภาษาเพื่อ
ปรับตัวให้เข้ากับสังคม
และวัฒนธรรมที่
หลากหลาย
4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) มีการให้ความ
ช่วยเหลือเพื่อการ
แก้ปัญหาและสามารถ

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนักของ
การประเมินผล

จัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน (Project-Based
Learning)

1) การเข้าเรียนและการ
ทางานกลุ่ม 10%
2) แบบทดสอบออนไลน์
40% ประกอบด้วย
- Google Forms 30%
- Socrative 10%
3) สอบกลางภาค
(ข้อเขียน) 10%
4) งานกลุ่ม: สร้างและ
เผยแพร่ความรู้ที่เรียนผ่าน
แอพพลิเคชั่น Instagram
10%
5) สอบปลายภาค 30%
ประกอบด้วย ข้อเขียน
20% และอ่านออกเสียง
10%

1-15

90%

จัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน (Project-Based
Learning)

1) การเข้าเรียนและการ
ทางานกลุ่ม 10%
2) แบบทดสอบออนไลน์
40% ประกอบด้วย
- Google Forms 30%
- Socrative 10%

1-15

90%
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการ
พัฒนา
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างสร้างสรรค์
2) มีความคิดริเริ่มและ
สร้างสรรค์ในการ
วิเคราะห์และแก้ไข
ปัญหาโดยการใช้องค์
ความรู้ทางภาษา รวมถึง
เทคโนโลยีในปัจจุบันได้
3) มีการแสดงความ
รับผิดชอบต่อการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
เพื่อการพัฒนาตนและ
การช่วยเหลือผู้อื่น
4) มีการแสดงออกทาง
ภาวะผู้นาและสามารถ
เป็นผู้ตามได้อย่าง
เหมาะสมในการทางาน
ร่วมกับผู้อื่น
5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทักษะในการใช้
คอมพิวเตอร์และการคิด
คานวณเชิงคณิตศาสตร์
เบื้องต้น
2) สามารถคัดเลือกสื่อ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสม
กับการเรียนรู้และการ
สืบค้นข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3) สามารถใช้สื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสมกับการเรียนรู้
และการสืบค้นข้อมูลใน
การพัฒนาตนให้เกิด
การเรียนรู้ตลอดชีวิตได้

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนักของ
การประเมินผล

1-15

90%

3) สอบกลางภาค
(ข้อเขียน) 10%
4) งานกลุ่ม: สร้างและ
เผยแพร่ความรู้ที่เรียนผ่าน
แอพพลิเคชั่น Instagram
10%
5) สอบปลายภาค 30%
ประกอบด้วย ข้อเขียน
20% และอ่านออกเสียง
10%

1) มอบหมายงานให้มีการ
สืบค้นข้อมูลโดยใช้
อินเตอร์เน็ตและนาเสนอ
ผลงานโดยใช้สื่อเทคโนโลยี
2) มอบหมายให้มีการนาเสนอ
ผลงานโดยใช้ภาษาอังกฤษ
และภาษาไทย

1) การเข้าเรียนและการ
ทางานกลุ่ม 10%
2) แบบทดสอบออนไลน์
40% ประกอบด้วย
- Google Forms 30%
- Socrative 10%
3) สอบกลางภาค
(ข้อเขียน) 10%
4) งานกลุ่ม: สร้างและ
เผยแพร่ความรู้ที่เรียนผ่าน
แอพพลิเคชั่น Instagram
10%
5) สอบปลายภาค 30%
ประกอบด้วย ข้อเขียน
20% และอ่านออกเสียง
10%
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการ
พัฒนา

วิธีการสอน

การสื่อสารทางภาษา
กับผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง
และ เหมาะสม
4) สามารถใช้สื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสื่อสารทางภาษา
กับผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง
และ เหมาะสม
5) สามารถตรวจสอบ
และแก้ไขการใช้สื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสมและมี
ประโยชน์แก่การสื่อสาร
ทางภาษาและให้เกิด
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
หมายเหตุ

ผลการเรียนรู้ตัวเข้ม = ความรับผิดชอบหลัก
ผลการเรียนรู้ตัวธรรมดา = ความรับผิดชอบรอง

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนักของ
การประเมินผล
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน
สัปดาห์ที่
หัวข้อ / รายละเอียด
(ชม.)
1
แนะนารายวิชา แจ้งเกณฑ์การประเมิน
แนวคิดและทฤษฎีทางสัทศาสตร์
การทดสอบการแยกแยะเสียง (sound
discrimination)
2 - 3 การกาเนิดเสียงและอวัยวะในการผลิตเสียง

กิจกรรมการเรียน
การสอน / ใบงาน
การบรรยายเนื้อหา
การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
(Project-Based Learning)
การบรรยายเนื้อหา
การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
(Project-Based Learning)

4–5

หน่วยเสียงพยัญชนะ

การบรรยายเนื้อหา
การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
(Project-Based Learning)

6-7

หน่วยเสียงสระ

การบรรยายเนื้อหา
การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
(Project-Based Learning)

ทบทวนเนื้อหาจากสัปดาห์ที่ 2 - 7
การสอบกลางภาค
โครงงานการสร้างและเผยแพร่ความรู้ผ่าน
แอพพลิเคชั่น Instagram
ลักษณะพิเศษทางเสียง ได้แก่ การลงเสียง
หนัก-เบา จังหวะและทานองเสียง

การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
(Project-Based Learning)
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9 - 10

การบรรยายเนื้อหา

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
ผู้สอน
(สัดส่วนการประเมิน)
ตาราเรียนวิชาสัทศาสตร์
10%
1) ผศ.สุทธาสินี เกสร์
ภาษาอังกฤษ
ประทุม (ตอนเรียน
พาวเวอร์พ้อยต์
A1 และ B1)
ซีดีเสียง
2) ดร.พรพิศ งาม
พงษ์ (ตอนเรียน C1)
ตาราเรียนวิชาสัทศาสตร์
40%
ภาษาอังกฤษ
พาวเวอร์พ้อยต์
แบบทดสอบออนไลน์
ตาราเรียนวิชาสัทศาสตร์
40%
ภาษาอังกฤษ
พาวเวอร์พ้อยต์
แบบทดสอบออนไลน์
ตาราเรียนวิชาสัทศาสตร์
40%
ภาษาอังกฤษ
พาวเวอร์พ้อยต์
แบบทดสอบออนไลน์
ข้อสอบกลางภาคแบบ
10%
อัตนัย
ตาราเรียนวิชาสัทศาสตร์
ภาษาอังกฤษ

40%

9
สัปดาห์ที่
(ชม.)
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หัวข้อ / รายละเอียด

ทบทวนเนื้อหาจากสัปดาห์ที่ 9 – 10
ติดตามผลการทางานโครงงานการสร้างและ
เผยแพร่ความรู้ผ่านแอพพลิเคชั่น Instagram

กิจกรรมการเรียน
การสอน / ใบงาน
การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
(Project-Based Learning)
การบรรยายเนื้อหา
การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
(Project-Based Learning)

12 - 13

สัทอักษรสากล

การบรรยายเนื้อหา
การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
(Project-Based Learning)

14 - 15

ทบทวนเนื้อหาจากสัปดาห์ที่ 12 - 13
นาเสนอโครงงานการสร้างและเผยแพร่ความรู้
ผ่านแอพพลิเคชั่น Instagram
สอบปลายภาค

การบรรยายเนื้อหา
การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
(Project-Based Learning)
การวัดและประเมินผลความรู้
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สื่อที่ใช้
พาวเวอร์พ้อยต์
แบบทดสอบออนไลน์
ตาราเรียนวิชาสัทศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
พาวเวอร์พ้อยต์
แบบทดสอบออนไลน์
ตาราเรียนวิชาสัทศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
พาวเวอร์พ้อยต์
แบบทดสอบออนไลน์
ตาราเรียนวิชาสัทศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
พาวเวอร์พ้อยต์
ข้อสอบปลายภาคแบบ
อัตนัยและแบบอ่านออก
เสียง

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
40%

40%

10%
30%

ผู้สอน
1) ผศ.สุทธาสินี เกสร์
ประทุม (ตอนเรียน
A1 และ B1)
2) ดร.พรพิศ งาม
พงษ์ (ตอนเรียน C1)
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5.2 การวัดและการประเมินผล
1. การวัดผล
• คะแนนเก็บระหว่างเทอม 70%
1) การเข้าเรียนและการทางานกลุ่ม 10%
2) แบบทดสอบออนไลน์ 40% ประกอบด้วย
- Google Forms 30% ข้อสอบย่อยออนไลน์ จานวน 6 ชุด ๆ ละ 5 คะแนน มี 10 ข้อคาถาม
- Socrative 10% ข้อสอบย่อยออนไลน์ จานวน 2 ชุด ๆ ละ 5 คะแนน มี 10 ข้อคาถาม
3) สอบกลางภาคแบบอัตนัย 10%
4) โครงงาน: การสร้างและเผยแพร่ความรู้ทเี่ รียนผ่านแอพพลิเคชั่น Instagram 10%
• การสอบปลายภาค 30%
5) สอบปลายภาค 30% ประกอบด้วย ข้อสอบอัตนัย 20% และข้อสอบอ่านออกเสียง 10%
2. การประเมินผล
ใช้ระบบ  อิงกลุ่ม  อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
ระดับคะแนน (คะแนน)
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-49

ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
สุทธาสินี เกสร์ประทุม. (2558). สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ. กรุงเทพฯ: ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 207 หน้า.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
Baker, A. (2006). Ship or Sheep: An intermediate pronunciation course, 3rd edition. Cambridge:
Cambridge University Press.
Celce-Murcia, M., Brinton, D., & Goodwin, J. (2016). Teaching Pronunciation: A course book and
reference guide. Cambridge: Cambridge University Press.
Crystal, David. (2016). The Cambridge Encyclopedia of the English Language, 2nd edition.
Cambridge: Cambridge University Press.
Curzan, A. & Adams, M. (2006). How English Works: A Linguistic Introduction. UK: Longman.
Geoffrey, F. (2000). Linguistic Terms and Concepts. Macmillan Press LTD.
Mojsin, L. (2009). Mastering the American Accent. USA: Barron’s Educational Series Inc.
Trask, R.L. and Stockwell, P. (2007). Language and Linguistics: The Key Concepts. Routledge.
Winkler, E. (2007). Understanding Language: A Basic Course in Linguistics. Continuum.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
นั น ทนา รณเกี ย รติ. (2554). สั ท ศาสตร์ภ าคทฤษฎีแ ละภาคปฏิ บัติ . (พิ ม พ์ ค รั้ง ที่ 2). กรุ ง เทพฯ: ส านั ก พิม พ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
………………………….. (2559). สัท ศาสตร์เ พื่ อการสอนการออกเสียงภาษาอัง กฤษ. (พิม พ์ครั้ง ที่ 2). กรุง เทพฯ:
สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ปรารมภ์รัต น์ โชติก เสถียร. (2550). การออกเสียงสระและเสียงพยัญ ชนะในภาษาอัง กฤษ. (พิม พ์ครั้ง ที่ 7).
กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิณทิพย์ ทวยเจริญ. (2544). การพูดภาษาอังกฤษตามหลักภาษาศาสตร์. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
Oxford Advanced Learner’s Dictionary, 8/e (2010)
Longman Dictionary of Contemporary English, 5/e (2009)
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ประเมินจากข้อเท็จจริงและความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการ
สอน อาทิ การสนทนาระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน แบบประเมินผู้สอนและรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
ใช้ผลการเรียนและการทวนสอบผลการประเมินของนักศึกษาในการเก็ บข้อมูลเพื่อประเมินประสิทธิผลของการ
สอนอย่างเป็นระบบและเป็นทางการ ส่วนที่ไม่เป็นทางการได้แก่ การให้ผู้เรียนเขียนโน้ตเพื่อสะท้อนมิติต่างๆ ของ
การเรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็นตัวผู้สอน วิธีการสอน กฎกติกาที่กาหนดในรายวิชา เป็นต้น
3. การปรับปรุงการสอน
นาผลที่ได้จากการประเมินในข้อ 2 มาปรับปรุงการสอนและหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการเรียนการสอนผ่าน
กิจกรรมต่างๆ เช่น จัดวิพากษ์แนวการสอนโดยคณาจารย์ในหลักสูตร ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ พัฒนาการเรียน
การสอน ตลอดจนการทา action research
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายหัวข้อตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้รายวิชา โดยการตรวจผลงาน การอภิปรายกลุ่ม
ระหว่างกระบวนการเรียนการสอนรายวิชาและภายหลังการเรียนรายวิชาเสร็จสิ้น
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
นาข้อมูลที่ได้จากการประเมินในข้อ 1 และ 2 มาวางแผนปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนต่อไป

