รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.1 รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 1552134

ชื่อวิชา อรรถศาสตร์
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Semantics

1.2 จานวนหน่วยกิต (3-3-0)
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
1) หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พศ 2560
2) ประเภทของรายวิชา : หมวดวิชาบังคับ วิชาเฉพาะด้าน
1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา: ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. วรวิทย์ กิจเจริญไพบูลย์
2) อาจารย์ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรวิทย์ กิจเจริญไพบูลย์
1.5 ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน
ภาคการศึกษา 2 / 2561 สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2
1.6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.7 รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.8 สถานที่เรียน
ห้องเรียน ...... อาคาร ..... มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
1.9 วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
1 ธันวาคม 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1) ปลูกผังให้นักศึกษามีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบในการเรียนและการ
ทางานที่ได้รับมอบหมาย มีการแสวงหาความรู้และประยุกต์ใช้ความรู้ด้านอรรถศาสตร์อย่างมี
คุณธรรมและจริยธรรม ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีจิตสาธารณะและทางานร่วมกับ
ผูอ้ ื่นได้ มีความเข้าใจผูอ้ ื่น เข้าใจความหลากหลายของสังคมและวัฒนธรรม
2) ปลูกผังให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกั บหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และ
เนือ้ หาสาระสาคัญในองค์ความรูท้ างภาษาเป็นอย่างดี มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าและ
พัฒนาองค์ความรู้ของตนเองให้เกิดเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ สามารถบูรณาการความรู้ทาง
ภาษาเข้ากับศาสตร์อ่นื ๆ ที่เกี่ยวข้องได้เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21
3) ปลูกผังให้นักศึกษามีความสามารถในการบูรณาการทักษะและสาระทางวิชาการ
ทางภาษาเพื่อการประกอบอาชีพได้ มีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะในการสื่อสาร
และการทางานเพื่อการเรียนรูต้ ลอดชีวิต รวมถึงแลกเปลี่ยนความรูก้ ับผูอ้ ื่นได้ มีการประยุกต์ใช้
องค์ความรูท้ างภาษาเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย
4) ปลูกผังให้นักศึกษามีการให้ความช่วยเหลือเพื่อการแก้ปัญหาและสามารถทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ มีการแสดงความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อ
การพัฒนาตนและการช่วยเหลื อผู้อื่น มีการแสดงออกทางภาวะผู้นาและสามารถเป็นผู้ตามได้
อย่างเหมาะสมในการทางานร่วมกับผูอ้ ื่น
5) ปลู ก ผั ง ให้ นั ก ศึ ก ษามี ทั ก ษะในการใช้ ค อมพิ ว เตอร์ แ ละการคิ ด ค านวณเชิ ง
คณิตศาสตร์เบื้องต้น สามารถคัดเลือกสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับการเรียนรู้
และการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถใช้ สื่ อ และเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่
เหมาะสมกับการเรียนรูแ้ ละการสืบค้นข้อมูลในการพัฒนาตนให้เกิดการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ได้
2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เป็นรายวิชาใหม่ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนสาหรับหลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 โดยใช้วิธีการสอน
และกระบวนการสอนแบบบรรยาย อภิปราย สัมมนา กรณีศึกษา สอนโดยการใช้งานวิจัยเป็น
ฐาน การระดมสมอง และการประยุกต์ใช้เครื่องมอและเทคโนโลยีในกิจกรรมการเรียนการสอน
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
3.1 คาอธิบายรายวิชา
มุ่งเน้นให้นักศึกษาศึกษาธรรมชาติของความหมาย ในเรื่องความหมายที่เกิดจากคา
ความหมายที่ เ กิ ด จากกลุ่ ม ค า และความหมายที่ เ กิ ด จากบริ บ ทของการใช้ แนวคิ ด ของ
ความสัมพันธ์ทางอรรถศาสตร์และความสัมพันธ์ทางความหมาย ประพจน์ ค่าความจริง และ
เงื่อนไขของความจริง รวมถึงอรรถลักษณ์
The nature of meaning: lexical semantics, compositional semantics and pragmatics;
concepts of semantic relativity and sense relations; propositions, truth- values and truthconditions; semantic features
3.2 จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม

45 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา

ให้คาปรึกษา
แนะนา สอนเสริม
ตามความต้องการ
ของนักศึกษาเป็น
รายกลุ่ม เพื่อ
ทบทวนความรูใ้ ห้
ชัดเจนและแม่นยา
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
กับกลุ่มของ
นักศึกษาที่มผี ลการ
เรียนต่า

การฝึกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การ
ฝึกงาน
ไม่มี

การศึกษาด้วย
ตนเอง
90 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา

3.3 จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่อี าจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษา
เป็นรายบุคคลพร้อมทั้งระบุช่องทางต่างๆ ตัวอย่าง สถานที่ Social Network
1) อาจารย์ประจารายวิชา แจ้งเวลาให้คาปรึกษาผ่านเว็บไซต์ประจารายวิชา หรือผ่าน
Social Network เช่น Facebook
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2) อาจารย์ประจารายวิชา จัดเวลาให้คาปรึกษา จานวน 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
4.1 แผนพัฒนาและประเมินผลการเรียนรู้แต่ละด้าน
ผลการเรียนรู้ที่ต้องการ
พัฒนา

วิธีการสอน

ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. มีวินัย ตรงต่อเวลา และมี
ความรับผิดชอบในการเรียน
และการทางานที่ได้รับ
มอบหมาย
2. มีการแสวงหาความรู้และ
ประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน
อรรถศาสตร์อย่างมี
คุณธรรมและจริยธรรม
3. ยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น มีจิตสาธารณะ
และทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้
4. มีความเข้าใจผู้อื่น เข้า
ใจความหลากหลายของ
สังคมและวัฒนธรรม

1. แสดงให้เห็นเป็นตัวอย่างของการมีวินยั ตรงต่อ
เวลา และมีความรับผิดชอบในการเรียนและการ
ทางานที่ได้รับมอบหมาย
2. แสดงให้เห็นเป็นตัวอย่างของการแสวงหาความรู้
และประยุกต์ใช้ความรู้ด้านอรรถศาสตร์อย่างมี
คุณธรรมและจริยธรรม
3. แสดงให้เห็นเป็นตัวอย่างของการยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น มีจติ สาธารณะและทางาน
ร่วมกับผูอ้ ่นื ได้
4. แสดงให้เห็นเป็นตัวอย่างของการเข้าใจผู้อื่น เข้า
ใจความหลากหลายของสังคมและวัฒนธรรม

วิธีการประเมิน

สังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาในเรื่อง
1. มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบในการเรียนและการทางานที่
ได้รับมอบหมาย
2. มีการแสวงหาความรู้และประยุกต์ใช้ความรู้ด้านอรรถศาสตร์อย่างมี
คุณธรรมและจริยธรรม
3. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ่นื มีจติ สาธารณะและทางาน
ร่วมกับผูอ้ ่นื
ได้

สัปดาห์ ค่าน้าหนัก
ที่
ของการ
ประเมิน ประเมินผล
1-15
10%

4. มีความเข้าใจผู้อื่น เข้าใจความหลากหลายของสังคมและวัฒนธรรม
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการ
พัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

ด้านความรู้
1. มีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด
ทฤษฎี และเนือ้ หา
สาระสาคัญในองค์ความรู้
ทางภาษาเป็นอย่างดี
2. มีความสามารถใน
การศึกษาค้นคว้าและพัฒนา
องค์ความรูข้ องตนเองให้เกิด
เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวติ ได้
4. สามารถบูรณาการความรู้
ทางภาษาเข้ากับศาสตร์อื่น
ๆ ที่เกี่ยวข้องได้เพื่อ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21
ด้านทักษะทางปัญญา
2. มีความสามารถในการบูร
ณาการทักษะและสาระทาง
วิชาการทางภาษาเพื่อการ
ประกอบอาชีพได้

1. สอนให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และเนือ้ หาสาระสาคัญใน
องค์ความรูท้ างภาษาเป็นอย่างดี
2. สอนให้นักศึกษามีความสามารถในการศึกษา
ค้นคว้าและพัฒนาองค์ความรู้ของตนเองให้เกิดเป็น
การเรียนรู้ตลอดชีวติ ได้
4. สอนให้นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ทาง
ภาษาเข้ากับศาสตร์อ่นื ๆ ที่เกี่ยวข้องได้เพื่อ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

1) ทดสอบระหว่างเรียนและกลางภาคเรียน
2) ทดสอบปลายภาคเรียน
3) สังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาในเรื่อง
1. มีความรูแ้ ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และเนือ้ หา
สาระสาคัญในองค์ความรู้ทางภาษาเป็นอย่างดี
2. มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาองค์ความรูข้ องตนเองให้
เกิดเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวติ ได้
4. สามารถบูรณาการความรู้ทางภาษาเข้ากับศาสตร์อ่นื ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

2. สอนให้นักศึกษามีความสามารถในการบูรณา
การทักษะและสาระทางวิชาการทางภาษาเพื่อการ
ประกอบอาชีพได้
3. สอนให้นักศึกษามีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาทักษะในการสื่อสารและการทางานเพื่อการ

1) นาเสนอหน้าชั้นเรียน ประเมินรายบุคคล
2) เขียนเล่มรายงาน ประเมินรายกลุม่
3) สังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาในเรื่อง
1. มีความสามารถในการบูรณาการทักษะและสาระทางวิชาการทางภาษา
เพื่อการประกอบอาชีพได้

สัปดาห์ ค่าน้าหนัก
ที่
ของการ
ประเมิน ประเมินผล
1) 9
1) 20 %
2) 16
2) 20 %

1) 5-8
2) 14

1) 20 %
2) 10 %
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการ
พัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

3. มีการประยุกต์ใช้
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะ
ในการสื่อสารและการ
ทางานเพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวติ รวมถึงแลกเปลี่ยน
ความรู้กับผู้อื่นได้
4. มีการประยุกต์ใช้องค์
ความรู้ทางภาษาเพื่อปรับตัว
ให้เข้ากับสังคมและ
วัฒนธรรมที่หลากหลาย
ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1. มีการให้ความช่วยเหลือ
เพื่อการแก้ปัญหาและ
สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างสร้างสรรค์
3. มีการแสดงความ
รับผิดชอบต่อการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องเพื่อการ

เรียนรู้ตลอดชีวติ รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น
ได้
4. สอนให้นักศึกษามีการประยุกต์ใช้องค์ความรูท้ าง
ภาษาเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสังคมและวัฒนธรรมที่
หลากหลาย

2. มีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะในการสื่อสารและการ
ทางานเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวติ รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่นได้
3. มีการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางภาษาเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสังคมและ
วัฒนธรรมที่หลากหลาย

1. แสดงให้เห็นเป็นตัวอย่างของการให้ความ
ช่วยเหลือเพื่อการแก้ปัญหาและสามารถทางาน
ร่วมกับผูอ้ ่นื ได้อย่างสร้างสรรค์
3. แสดงให้เห็นเป็นตัวอย่างของการแสดงความ
รับผิดชอบต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อการ
พัฒนาตนและการช่วยเหลือผู้อื่น
4. แสดงให้เห็นเป็นตัวอย่างของการแสดงออกทาง
ภาวะผู้นาและสามารถเป็นผู้ตามได้อย่างเหมาะสม
ในการทางานร่วมกับผูอ้ ่นื

1) นาเสนอหน้าชั้นเรียน ประเมินรายบุคคล
2) สังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาในเรื่อง
1. มีการให้ความช่วยเหลือเพื่อการแก้ปัญหาและสามารถทางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์
2. มีการแสดงความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนา
ตนและการช่วยเหลือผู้อื่น
3. มีการแสดงออกทางภาวะผู้นาและสามารถเป็นผู้ตามได้อย่างเหมาะสม
ในการทางานร่วมกับผูอ้ ่นื

สัปดาห์
ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนัก
ของการ
ประเมินผล

10-15

20 %

มคอ.3 -3

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการ
พัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

1. สอนให้นักศึกษามีทกั ษะในการใช้คอมพิวเตอร์
และการคิดคานวณเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น
2. สอนให้นักศึกษาสามารถคัดเลือกสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับการเรียนรู้และ
การสืบค้นข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สอนให้นักศึกษาสามารถใช้สื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสมกับการเรียนรู้และการสืบค้น
ข้อมูลในการพัฒนาตนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวติ
ได้

1) ประเมินรายบุคคลจากการนาเสนอ
2) สังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาในเรื่อง
1. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และการคิดคานวณเชิงคณิตศาสตร์
เบือ้ งต้น
2. สามารถคัดเลือกสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับการเรียนรู้
และการสืบค้นข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับการเรียนรู้และ
การสืบค้นข้อมูลในการพัฒนาตนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวติ ได้

สัปดาห์
ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนัก
ของการ
ประเมินผล

พัฒนาตนและการช่วยเหลือ
ผู้อื่น
4. มีการแสดงออกทางภาวะ
ผู้นาและสามารถเป็นผู้ตามได้
อย่างเหมาะสมในการทางาน
ร่วมกับผู้อ่นื
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัว
เลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีทักษะในการใช้
คอมพิวเตอร์และการคิด
คานวณเชิงคณิตศาสตร์
เบือ้ งต้น
2. สามารถคัดเลือกสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสมกับการเรียนรู้และ
การสืบค้นข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. สามารถใช้สื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่

5-14
(สัดส่วนการ
ประเมินอยูใ่ น
ทักษะทาง
ปัญญาข้อ 1.
และ ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ)

มคอ.3 -4

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการ
พัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาห์
ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนัก
ของการ
ประเมินผล

เหมาะสมกับการเรียนรู้และ
การสืบค้นข้อมูลในการ
พัฒนาตนให้เกิดการเรียนรู้
ตลอดชีวิตได้

หมายเหตุ ผลการเรียนรู้ตัวเข้ม = ความรับผิดชอบหลัก ผลการเรียนรู้ตัวธรรมดา = ความรับผิดชอบรอง

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน

มคอ.3 -5

สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
ประเมินโดยสังเกต
พฤติกรรมการเรียน
1) การมีส่วนร่วม
2) การตรงต่อเวลา
3) มารยาท
4) การแต่งกาย
5) การเข้าชั้นเรียน
6) ความรับผิดชอบ
ทาการประเมินตลอด
15 สัปดาห์ รวม 10
คะแนน

ผู้สอน

1
(3 ชม.)

1. แนะนารายวิชา
2. แนะนาสู่ภาษาศาสตร์

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ชีแ้ จงรายละเอียดวิชา
2. กาหนดข้อตกลงในการเรียน
3. มอบหมายงานการศึกษาค้นคว้าเพื่อนาเสนอ
4. แนะนาความรู้ภาษาศาสตร์เบือ้ งต้น
กิจกรรม/ใบงาน :
1. บรรยาย
2. อภิปรายปัญหาทางการใช้ภาษา

เอกสารประกอบการ
เรียนและพาวเวอร์พอยต์

2
(3 ชม.)

แนะนาสู่สญ
ั ญวิทยา

เอกสารประกอบการ
เรียนและพาวเวอร์พอยต์

ผศ. ดร. วร
วิทย์ กิจเจริญ
ไพบูลย์

3
(3 ชม.)

แนะนาสู่อรรถศาสตร์

กิจกรรมการเรียนการสอน :
แนะนาเนือ้ หาวิชาอรรถศาสตร์
กิจกรรม/ใบงาน :
1. บรรยาย
2. อภิปรายปัญหาทางอรรถศาสตร์
กิจกรรมการเรียนการสอน :
อภิปรายกลุ่มเนือ้ หาอรรถศาสตร์
กิจกรรม/ใบงาน :
1. บรรยาย
2. อภิปรายปัญหา

เอกสารประกอบการ
เรียนและพาวเวอร์พอยต์

ผศ. ดร. วร
วิทย์ กิจเจริญ
ไพบูลย์

ผศ. ดร. วร
วิทย์ กิจเจริญ
ไพบูลย์

มคอ.3 -6

4
(3 ชม.)

ความเป็นมาของอรรถศาสตร์

5
(3 ชม.)

อรรถศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง

6
(3 ชม.)

ความหมายในวิชาอรรถศาสตร์

กิจกรรมการเรียนการสอน :
บรรยายและอภิปรายเนือ้ หาวิชากี่ยวกับความเป็นมาของ
อรรถศาสตร์
กิจกรรม/ใบงาน :
1. บรรยาย
2. อภิปรายหัวข้อจากการบรรยาย
กิจกรรมการเรียนการสอน :
บรรยายและอภิปรายเนือ้ หาวิชาเกี่ยวกับอรรถศาสตร์กับ
ศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรม/ใบงาน :
1. บรรยายและสรุปการนาเสนอผลงาน
2. อภิปรายหัวข้อจากการบรรยาย
3. นาเสนอผลงาน
กิจกรรมการเรียนการสอน :
บรรยายและอภิปรายเนือ้ หาวิชาเกี่ยวกับความหมายในวิชา
อรรถศาสตร์
กิจกรรม/ใบงาน :
1. บรรยายและสรุปการนาเสนอผลงาน
2. อภิปรายหัวข้อจากการบรรยาย
3. นาเสนอผลงาน

เอกสารประกอบการ
เรียนและพาวเวอร์พอยต์

เอกสารประกอบการ
เรียนและพาวเวอร์พอยต์

ผศ. ดร. วร
วิทย์ กิจเจริญ
ไพบูลย์

1) นาเสนอรายบุคคล
20 คะแนน
2) นาเสนอเล่มรายงาน
รายกลุ่ม 10 คะแนน

ผศ. ดร. วร
วิทย์ กิจเจริญ
ไพบูลย์

(รวม 30 คะแนน)
เอกสารประกอบการ
เรียนและพาวเวอร์พอยต์

ผศ. ดร. วร
วิทย์ กิจเจริญ
ไพบูลย์

มคอ.3 -7

7
(3 ชม.)

ทฤษฎี แนวคิด และการศึกษา
เกี่ยวกับความหมาย

8
(3 ชม.)

ความหมายในระดับคาและประโยค

9
(3 ชม.)

ความกากวมของความหมาย

กิจกรรมการเรียนการสอน :
บรรยายและอภิปรายเนือ้ หาวิชาเกี่ยวกับทฤษฎี แนวคิด และ
การศึกษาเกี่ยวกับความหมาย
กิจกรรม/ใบงาน :
1. บรรยายและสรุปการนาเสนอผลงาน
2. อภิปรายหัวข้อจากการบรรยาย
3. นาเสนอผลงาน
กิจกรรมการเรียนการสอน :
บรรยายและอภิปรายเนือ้ หาวิชาเกี่ยวกับความหมายในระดับ
คาและประโยค
กิจกรรม/ใบงาน :
1. บรรยายและสรุปการนาเสนอผลงาน
2. อภิปรายหัวข้อจากการบรรยาย
3. นาเสนอผลงาน
กิจกรรมการเรียนการสอน :
บรรยายและอภิปรายเนือ้ หาวิชาเกี่ยวกับความกากวมของ
ความหมาย
กิจกรรม/ใบงาน :
1. บรรยายและสรุปการนาเสนอผลงาน
2. อภิปรายหัวข้อจากการบรรยาย
3. ทดสอบกลางภาค

เอกสารประกอบการ
เรียนและพาวเวอร์พอยต์

ผศ. ดร. วร
วิทย์ กิจเจริญ
ไพบูลย์

เอกสารประกอบการ
เรียนและพาวเวอร์พอยต์

นาเสนอรายบุคคล 20
คะแนน

ผศ. ดร. วร
วิทย์ กิจเจริญ
ไพบูลย์

เอกสารประกอบการ
เรียนและพาวเวอร์พอยต์

20 คะแนน

ผศ. ดร. วร
วิทย์ กิจเจริญ
ไพบูลย์

มคอ.3 -8

10
(3 ชม.)

ความหมายของคาประเภทต่างๆ

11
(3 ชม.)

ไวยากรณ์กับการให้ความหมาย

12
(3 ชม.)

คาศัพท์เฉพาะภาษาศาสตร์ใน
สาขาวิชาอรรถศาสตร์

กิจกรรมการเรียนการสอน :
บรรยายและอภิปรายเนือ้ หาวิชาเกี่ยวกับความหมายของคา
ประเภทต่างๆ
กิจกรรม/ใบงาน :
1. บรรยายและสรุปการนาเสนอผลงาน
2. อภิปรายหัวข้อจากการบรรยาย
3. นาเสนอผลงาน
กิจกรรมการเรียนการสอน :
บรรยายและอภิปรายเนือ้ หาวิชาเกี่ยวกับไวยากรณ์กับการให้
ความหมาย
กิจกรรม/ใบงาน :
1. บรรยายและสรุปการนาเสนอผลงาน
2. อภิปรายหัวข้อจากการบรรยาย
3. นาเสนอผลงาน
กิจกรรมการเรียนการสอน :
บรรยายและอภิปรายเนือ้ หาวิชาเกี่ยวกับคาศัพท์เฉพาะ
ภาษาศาสตร์ในสาขาวิชาอรรถศาสตร์
กิจกรรม/ใบงาน :
1. บรรยายและสรุปการนาเสนอผลงาน
2. อภิปรายหัวข้อจากการบรรยาย
3. นาเสนอผลงาน

เอกสารประกอบการ
เรียนและพาวเวอร์พอยต์

นาเสนอรายบุคคล 20
คะแนน

ผศ. ดร. วร
วิทย์ กิจเจริญ
ไพบูลย์

เอกสารประกอบการ
เรียนและพาวเวอร์พอยต์

ผศ. ดร. วร
วิทย์ กิจเจริญ
ไพบูลย์

เอกสารประกอบการ
เรียนและพาวเวอร์พอยต์

ผศ. ดร. วร
วิทย์ กิจเจริญ
ไพบูลย์

มคอ.3 -9

13
(3 ชม.)

คาศัพท์เฉพาะภาษาศาสตร์ใน
สาขาวิชาอรรถศาสตร์

14
(3 ชม.)

คาศัพท์เฉพาะภาษาศาสตร์ใน
สาขาวิชาอรรถศาสตร์

15
(3 ชม.)

อภิปรายและสรุป

กิจกรรมการเรียนการสอน :
บรรยายและอภิปรายเนือ้ หาวิชาเกี่ยวกับคาศัพท์เฉพาะ
ภาษาศาสตร์ในสาขาวิชาอรรถศาสตร์
กิจกรรม/ใบงาน :
1. บรรยายและสรุปการนาเสนอผลงาน
2. อภิปรายหัวข้อจากการบรรยาย
3. นาเสนอผลงาน
กิจกรรมการเรียนการสอน :
บรรยายและอภิปรายเนือ้ หาวิชาเกี่ยวกับคาศัพท์เฉพาะ
ภาษาศาสตร์ในสาขาวิชาอรรถศาสตร์
กิจกรรม/ใบงาน :
1. บรรยายและสรุปการนาเสนอผลงาน
2. อภิปรายหัวข้อจากการบรรยาย
3. นาเสนอผลงาน
กิจกรรมการเรียนการสอน :
อภิปรายและบรรยายสรุปเนือ้ หา
กิจกรรม/ใบงาน :
1. บรรยายและสรุปการนาเสนอผลงาน
2. อภิปรายหัวข้อจากการบรรยาย
3. นาเสนอผลงาน
สอบปลายภาค 20 %

เอกสารประกอบการ
เรียนและพาวเวอร์พอยต์

ผศ. ดร. วร
วิทย์ กิจเจริญ
ไพบูลย์

เอกสารประกอบการ
เรียนและพาวเวอร์พอยต์

ผศ. ดร. วร
วิทย์ กิจเจริญ
ไพบูลย์

เอกสารประกอบการ
เรียนและพาวเวอร์พอยต์

ผศ. ดร. วร
วิทย์ กิจเจริญ
ไพบูลย์
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5.2 การวัดและการประเมินผล
1) การวัดผล :
ระหว่างภาคเรียน 80%
- นาเสนอรายบุคคล
- รายงานกลุ่ม
- สอบกลางภาค
- จิตพิสัย
ปลายภาคเรียน 80%
- สอบปลายภาค

40%
10%
20%
10%
20%

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
6.1 เอกสารและตาราหลัก
พัชรี พลาวงศ์. (2549). ความรู้เบื้องต้นทางอรรถศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
6.2 เอกสารและข้อมูลสาคัญ
6.3 เอกสารและข้อมูลแนะนา
-

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1) การประเมินอาจารย์ผสู้ อนโดยนักศึกษา
2) นักศึกษาประเมินตนเองในผลการเรียนรู้แต่ละด้าน
7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน
1) ใช้แบบประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา
2) ใช้แบบประเมินตนเองสาหรับนักศึกษา
7.3 การปรับปรุงการสอน
นาผลที่ได้จากการประเมินมาปรับปรุงการสอนและหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุง
การเรียนการสอนโดยจัดกิจกรรมดังนี้
1. ปรับปรุงเนื้อหาวิชา
2. ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการและ
ธรรมชาติของผูเ้ รียน
7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการสังเกตพฤติกรรม คะแนนการสอบ การ
ปฏิบัติและการนาเสนอผลงาน

มคอ.3 -2

ผลลัพธ์การเรียนรู้

พฤติกรรม
ความ
รับผิดชอบและ
การมีส่วนร่วม
ในการทางาน

คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ทักษะทางปัญญา
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสน
สารสนเทศ







วิธีการประเมิน
คะแนนสอบ
งานที่ได้รับ
มอบหมาย
(แบบฝึกหัด
โครงงาน
รายงาน)









การนาเสนอ
ผลงานด้วยทักษะ
การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข/ การ
สื่อสาร/ การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ







7.5 การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
นาข้อมูลที่ไดจากการประเมินจากข้อ 7.4 มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาดังนี้
- ปรับปรุงแผนการสอนทุกปีการศึกษา
- ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาทุกภาคการศึกษาที่เปิดการสอนรายวิชา
- ปรับปรุงแนวการสอนทุกปีการศึกษาที่มกี ารเปิดสอนรายวิชา
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