รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา
1551152
วิชาภาษาไทย: ภาษาศาสตร์ภาษาอังฤษเบื้องต้น
วิชาภาษาอังกฤษ: Introduction to English Linguistics
1.2 จานวนหน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
1) หลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
2) ประเภทของรายวิชา : วิชาบังคับ วิชาเลือก 
1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : ดร.พรพิศ งามพงษ์
อาจารย์ผู้สอน : ดร.พรพิศ งามพงษ์ (ตอนเรียน A1 B1 และ C1)
1.5 ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ชั้นปีที่ 1
1.6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.7 รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.8 สถานที่เรียน
ตอนเรียน A1 วันจันทร์ เวลา 09:00 – 12:00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ตอนเรียน B1 วันจันทร์ เวลา 13:00 – 16:00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ตอนเรียน C1 วันอังคาร เวลา 09:00 – 12:00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
1.9 วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
1 พฤศจิกายน 2563
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
หลังจากเรียนวิชานี้จบแล้ว ผู้เรียนสามารถ
1.1 มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบในการเรียนและการทางานที่ได้รับมอบหมาย
1.2 มีการแสวงหาความรู้และประยุกต์ใช้ความรู้อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
1.3 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และเนื้อหาสาระสาคัญ ในองค์
ความรู้ทางภาษาเป็นอย่างดี
1.4 สามารถนาความรู้ทางภาษาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาได้จริง
1.5 มีความสามารถในการบูรณาการทักษะและสาระทางวิชาการทางภาษาเพื่อการประกอบ
อาชีพได้
1.6 มีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะในการสื่อสารและการทางานเพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่นได้
1.7 มี ก ารให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ การแก้ ปั ญ หาและสามารถท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ อ ย่าง
สร้างสรรค์
1.8 มี ก ารแสดงความรั บ ผิ ดชอบต่ อ การเรี ยนรู้อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ การพั ฒ นาตนและการ
ช่วยเหลือผู้อื่น
1.9 สามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับการเรียนรู้และการสืบค้นข้อมูลใน
การพัฒนาตนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้
1.10 สามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารทางภาษากับผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม
2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
รายวิชาภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น รหัสวิชา 1551152 เป็นรายวิชาใหม่ของหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2562 โดยมีการปรับปรุงเนื้อหาและรายละเอียดของ
รายวิช าภาษาศาสตร์ ภ าษาอังกฤษเบื้องต้น รหั ส วิช า 1551146 ของหลั กสู ตรศิล ปศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2560 ด้วยการนาเสนอแนวคิดทางภาษาศาสตร์และเนื้อหาของแขนงทาง
ภาษาศาสตร์ที่เหมาะสมกับผู้เรียนที่กาลังศึกษาในระดับชั้นปีที่ 1 โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาให้นักศึกษา
มี ค วามรู้ พื้ น ฐานทางภาษาศาสตร์ และสร้ า งกระบวนการคิ ด การวิ เ คราะห์ ภ าษาตามหลั ก ทาง
วิทยาศาสตร์เป็นสาคัญ
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
3.1 คาอธิบายรายวิชา
หลักการทางภาษาศาสตร์ ที่มาของแนวคิดทางภาษาศาสตร์ โครงสร้างของระบบเสียง การ
สร้างคา โครงสร้างประโยค การเปลี่ยนแปลงของภาษา รวมถึงความหลากหลายของภาษา ตามชนชั้น
วัจนลีลา และเพศสภาวะ
Linguistic principles, a history of linguistic thought, the structure of the English
sound system, word formation, sentence structure, language changes including
variation by class, style and gender.
3.2 จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
45 ชั่วโมง

ไม่มี

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน

การศึกษาด้วยตนเอง

ไม่มี

6 ชั่วโมง/สัปดาห์

3.3 จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
ทุกวันพุธ ช่วงเช้าเวลา 09.00 – 12.00 น. และช่วงบ่ายเวลา 13.00 – 16.00 น.
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
4.1 แผนพัฒนาและประเมินผลการเรียนรู้แต่ละด้าน
ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 สามารถทางานที่ได้รับ
มอบหมายได้อย่างถูกต้อง
และลุล่วงตามเวลาที่กาหนด
1.2 สามารถทางานที่ได้รับ
มอบหมายโดยมีการค้นคว้า
และอ้างอิงจากแหล่งข้อมูล
อย่างถูกต้อง
1.3 สามารถนาองค์ความรู้
ทางด้านภาษาศาสตร์มา
ประยุกต์ใช้ในการทางาน
ที่ได้รับมอบหมายได้อย่าง
ถูกต้อง
2. ด้านความรู้
2.2 สามารถอ่านและเขียนด้วย
ภาษาอังกฤษในหัวข้อด้าน
วิชาการและสังคมได้ สรุป
ใจความและประเด็นสาคัญ
จากสิ่งที่อ่านได้ถูกต้อง
สามารถแยกแยะประเภท
ของข้อมูลที่อ่านในสื่อ
สิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์
และสามารถนาเสนอรายงาน
ในการเขียนอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน
2.3 สามารถประยุกต์ใช้องค์
ความรู้ภาษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษด้านต่างๆ
เช่น การออกเสียง
ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง
ตามหลักสัทศาสตร์และ
สัทวิทยาภาษาอังกฤษ
สามารถวิเคราะห์

วิธกี ารสอน

วิธกี ารประเมิน

1) จัดการเรียนการสอน 1) วัดและประเมินจาก
โดยใช้กระบวนการ
การตรงต่อเวลาใน
กลุ่ม (Group Work) การเข้าชั้นเรียนของ
2) ใช้วิธีการสอนแบบ
นักศึกษา การส่งงาน
ร่วมมือ
ตามกาหนด
(Cooperative
ระยะเวลาที่
Learning)
มอบหมาย
2) สังเกตการณ์
แสดงออกด้าน
พฤติกรรมและการ
แสดงความคิดเห็นใน
ชั้นเรียนและการ
ทางานกลุ่ม
1) บรรยายแนวคิดและ 1) งานเดี่ยว
ทฤษฎีการเรียนรู้
2) แบบทดสอบ
และการรับภาษา
ออนไลน์ 30%
รวมถึงเนื้อหาของ
ประกอบด้วย
สาขาต่างๆ ทาง
- Kahoot 10%
ภาษาศาสตร์
- Google Forms
ประกอบด้วย
สัทศาสตร์ สัทวิทยา 10%
การวิเคราะห์ระดับ - Socrative 10%
คา วากยสัมพันธ์
3) งานกลุ่ม
อรรถศาสตร์
4) การทดสอบปลาย
2) ฝึกปฏิบตั ิการถ่าย
ภาค
ถอดเสียงสัทอักษร 5) สังเกตการณ์แสดง
สากล ทั้งการอ่าน
ออกทางพฤติกรรม
และการเขียนสัท
เช่น การถามและ
อักษรสากล
ตอบคาถาม
3) ฝึกการวิเคราะห์ทั้ง
ตลอดจนการแสดง
ระดับคา ระดับวลี
ความคิดเห็นใน
และระดับประโยค
ประเด็นที่
4) วิเคราะห์การใช้
เกี่ยวข้องได้
ภาษาของผู้เรียนชาว

สัปดาห์ที่
ประเมิน
1-15

ค่าน้าหนัก
ของการ
ประเมินผล
10%

1-15

40%

ไทยภายหลัง

มคอ.3 -4

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธกี ารสอน

ความหมายและที่มาของคา
ตามหลักวิทยาหน่วยคา
ภาษาอังกฤษ สามารถ
วิเคราะห์โครงสร้างและ
ความหมายของวลีและ
ประโยค ตามหลัก
วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ
ตลอดจนสามารถวิเคราะห์
วิวัฒนาการและการ
เปลี่ยนแปลงของ
ภาษาอังกฤษ รวมถึงนานา
ภาษาอังกฤษโลก (World
Englishes)
2.4 สามารถอ่าน ตีความ
วิเคราะห์และวิจารณ์
วรรณกรรมประเภทร้อยแก้ว
ร้อยกรอง และบทละคร
อังกฤษและอเมริกันและที่
ประพันธ์หรือแปลเป็น
ภาษาอังกฤษ โดยการอิง
ทฤษฎีวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องเพื่อเข้าใจ
ความสาคัญของปัจเจกชน
สังคมและวัฒนธรรม อันจะ
นาไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติ
2.5 สามารถแปลข้อความและตัว
บทประเภทต่างๆ จาก
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
และภาษาไทยเป็น
ภาษาอังกฤษ เช่น ตัวบท
ประเภทให้ข้อมูล (ข่าวและ
สารคดี) แสดงความรู้สึก
(นวนิยาย) โน้มน้าว (สุนทร
พจน์และคาปราศรัย)
ตลอดจนการแปลตัวบทที่ใช้
คาศัพท์เฉพาะสาขาวิชาให้
ถูกต้อง ครบถ้วนและ

การศึกษาเนื้อหา
เกี่ยวกับแนวคิดและ
ทฤษฎีการเรียนรู้
และการรับภาษา

วิธกี ารประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนัก
ของการ
ประเมินผล
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วิธกี ารสอน

สละสลวย อันเป็นผลมาจาก
ความเข้าใจภาษาและ
โครงสร้างของทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
3. ด้านทักษะทางปัญญา
1) มอบหมายงานให้
ผู้เรียนวิเคราะห์
3.1 สามารถใช้ภาษาอังกฤษที่ได้
โครงสร้างระดับคา
จากการประมวลผลการ
และระดับประโยค
เรียนรู้ทั้งหมดเพื่อใช้งานได้
รวมถึงระดับ
อย่างมีประสิทธิภาพ
ความหมายของ
3.2 สามารถประยุกต์ใช้
ประโยคตามหลัก
องค์ความรู้ทางด้าน
ภาษาศาสตร์
2) มอบหมายงานให้
ภาษาอังกฤษในการคิด
ผูเ้ รียนฝึกบูรณาการ
วิเคราะห์วิจารณ์อย่างมี
สาระต่างๆ ที่เรียนเข้า
เหตุผลและสามารถ
ด้วยกัน
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.1 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้
ด้านภาษาอังกฤษในการ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ มีภาวะผู้นา
เข้าใจบทบาทของตนเอง
และรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น

1) มอบหมายงานกลุ่ม
โดยใช้กระบวนการ
เรียนการสอนแบบ
Problem-Based
Learning
2) ส่งเสริมการแบ่ง
หน้าที่ความ
รับผิดชอบและการ
ให้ความร่วมมือ

วิธกี ารประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนัก
ของการ
ประเมินผล

1) งานเดี่ยว
2) แบบทดสอบ
ออนไลน์ 30%
ประกอบด้วย
- Kahoot 10%
- Google Forms
10%
- Socrative 10%
3) งานกลุ่ม
4) การทดสอบปลาย
ภาค
5) สังเกตการณ์
แสดงออกทาง
พฤติกรรม เช่น การ
ถามและตอบคาถาม
ตลอดจนการแสดง
ความคิดเห็นใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ได้
1) สังเกตการแสดงออก
ด้านพฤติกรรมและ
การร่วมกิจกรรม
กลุ่ม
2) วัดและประเมินจาก
การนาเสนอผลงาน
กลุ่ม และการเป็น
ผู้นาในการอภิปราย
ตอบข้อซักถาม

1-15

30%

1-15

10%
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

4.2 สามารถประมวลทักษะและ
องค์ความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษเพื่อนามาใช้
ในการทางานของตนเอง
อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัว
เลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สามารถแยกแยะประเภท
ของข้อมูลภาษาอังกฤษที่ใช้
ในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์
สามารถนาเสนอรายงาน
ในที่ประชุมโดยใช้สื่อเทคโนโลยี
5.2 สามารถใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบนั
มาใช้เพื่อพัฒนากระบวน
การทางานด้านภาษาอังกฤษ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทางาน (Digital
Literacy)
หมายเหตุ

วิธกี ารสอน

วิธกี ารประเมิน

1) กาหนดให้ผู้เรียนสืบ 1) แบบฝึกหัดออนไลน์
ค้นหาข้อมูลความรู้
ใน Google Forms
ทางภาษาศาสตร์
2) งานเดี่ยวที่เป็นไป
ผ่านทางห้องสมุด
ตามกระบวนการ
และอินเตอร์เน็ต
เรียนการสอนแบบ
2) มอบหมายงานกลุ่ม
Problem-based
learning
โดยใช้กระบวนการ
เรียนการสอนแบบ 3) งานกลุ่มที่เป็นไป
ตามกระบวนการ
Problem-Based
เรียนการสอนแบบ
Learning
Problem-based
learning

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนัก
ของการ
ประเมินผล

1-15

10%

ผลการเรียนรู้ตัวเข้ม = ความรับผิดชอบหลัก
ผลการเรียนรู้ตัวธรรมดา = ความรับผิดชอบรอง
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1
สัปดาห์ที่
(ชม.)
1
(3 ชม.)
Onsite
Online

2
(3 ชม.)
Onsite
Online

แผนการสอน

หัวข้อ/รายละเอียด
- แนะนารายวิชา
ศาสตร์ทางภาษา (Science of
Language)
- แนวคิดทางภาษาศาสตร์ (A
History of Linguistic
Thought)

- แนวคิดทางภาษาศาสตร์ (A
History of Linguistic
Thought) (ต่อ)
- แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้
และรับรู้ภาษา

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

- แนะนารายละเอียดของวิชา
- บรรยายศาสตร์ทางภาษาและแนวคิด
ทางภาษาศาสตร์
- อธิบายแนวคิดทางภาษาศาสตร์ด้วย
ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ และให้
ผู้เรียนฝึกวิเคราะห์ประโยคภาษาอังกฤษที่
ใช้ไวยากรณ์ผิด
- ให้ผู้เรียนจับกลุ่มๆ ละ 5 คน และมอบ
ปัญหาจากการสื่อสารภาษาอังกฤษ ให้แต่
ละกลุ่มวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อปัญหา
ที่กาหนดให้ จากนั้น ผู้เรียนนาเสนอ
ผลงานหน้าชั้นเรียน ผู้สอนแสดงความ
คิดเห็นเพื่อประเมินการนาเสนอความคิด
ของแต่ละกลุ่ม
- ให้ผู้เรียนจับกลุ่มๆ ละ 5 คน ผู้สอน
กาหนดหัวข้องานกลุ่มให้แต่ละกลุ่ม ได้แก่
หัวข้อ 1 เสียงพยัญชนะและเสียงสระ
ภาษาอังกฤษที่ออกเสียงยากในกลุ่มผู้เรียน
ชาวไทย
หัวข้อ 2 คาศัพท์ภาษาอังกฤษที่มกั สะกด
ผิด
หัวข้อ 3 ความผิดพลาดที่พบบ่อยใน
ประโยคภาษาอังกฤษ
หัวข้อ 4 คาศัพท์ภาษาอังกฤษที่มกั แปล
ความหมายผิด
หัวข้อ 5 ผลสะท้อนกลับของการออกเสียง
ภาษาอังกฤษของผู้เรียนชาวไทย
- ผู้สอนอธิบายงานกลุ่มที่ศึกษาปัญหาการ
ใช้ภาษาอังกฤษในกลุ่มผู้เรียน
ภาษาอังกฤษที่เป็นคนไทย งานกลุ่มนี้เป็น
การใช้การเรียนการสอนแบบ Problembased learning เพื่อฝึกให้ผู้เรียนได้
วิเคราะห์และสังเคราะห์การใช้
ภาษาอังกฤษโดยต้องนาเอาความรู้ที่ได้
เรียนไปใช้ในงานนี้
- บรรยายศาสตร์ทางภาษาและแนวคิด
ทางภาษาศาสตร์
- บรรยายทฤษฎีการเรียนรู้และการรับรู้
ภาษา
- วิเคราะห์การเรียนรู้และการรับรู้ภาษา
ด้วยกรณีตัวอย่าง

- PowerPoint
Slides
- เอกสาร
ประกอบการเรียน

- PowerPoint
Slides
- เอกสาร
ประกอบการเรียน

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
1. ประเมินจากการ
ซักถามและสังเกตผู้เรียน
ระหว่างสอน
2. ประเมินจากความ
ถูกต้องในการทา
แบบฝึกหัด
3. ประเมินจากความ
ถูกต้องเหมาะสมของ
ชิ้นงาน

1. ประเมินจากการตอบ
คาถามในชั้นเรียน
2. งานที่ได้รับมอบหมาย
- แบบฝึกหัดออนไลน์
3. การตรงต่อเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้น
เรียน Online และ

ผู้สอน
ดร.พรพิศ
งามพงษ์

ดร.พรพิศ
งามพงษ์
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
- ให้ผู้เรียนจับกลุ่มๆ ละ 5 คน และมอบ
ปัญหาจากการสื่อสารภาษาอังกฤษ ให้แต่
ละกลุ่มวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อปัญหา
ที่กาหนดให้ จากนั้น ผู้เรียนนาเสนอ
ผลงานหน้าชั้นเรียน ผู้สอนแสดงความ
คิดเห็นเพื่อประเมินการนาเสนอความคิด
ของแต่ละกลุ่ม
- ผู้สอนสรุปเนื้อหาและให้ผู้เรียนทา
แบบฝึกหัด
- ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มที่ได้รับหัวข้อ
งานกลุ่มไปในสัปดาห์ที่ 1 เลือกหัวข้อย่อย
ที่กาหนดให้ เพื่อให้ผู้เรียนแต่ละคนได้
นาไปศึกษาและนามาเสนอเป็นงานเดี่ยว
หลักจากนั้นผู้เรียนจะนาเอาผลลัพธ์ของ
หัวข้อเดี่ยวมาสังเคราะห์รวมเป็นงานกลุ่ม
และนาเสนองานต่อไป
หัวข้อ 1 เสียงพยัญชนะและเสียงสระ
ภาษาอังกฤษที่ออกเสียงยากในกลุ่มผู้เรียน
ชาวไทย
- ลักษณะหน่วยเสียงพยัญชนะ
ภาษาอังกฤษ
- ลักษณะหน่วยเสียงสระภาษาอังกฤษ
- เปรียบเทียบหน่วยเสียงพยัญชนะ
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย
- เปรียบเทียบหน่วยเสียงสระภาษาอังกฤษ
และภาษาไทย
- หน่วยเสียงพยัญชนะและสระ
ภาษาอังกฤษใดที่เกิดปัญหาในการออก
เสียง
หัวข้อ 2 คาศัพท์ภาษาอังกฤษที่มกั สะกด
ผิด
- ที่มาของคาศัพท์ภาษาอังกฤษจากการ
รุกราน
- ที่มาของคาศัพท์ภาษาอังกฤษจาก
วรรณกรรม
- การสร้างคาศัพท์ภาษาอังกฤษแบบการ
เติมวิภัติปัจจัย
- การสร้างคาศัพท์ภาษาอังกฤษแบบคา
ประสม
- คาศัพท์ภาษาอังกฤษที่มักเกิดการสะกด
คาผิด
หัวข้อ 3 ความผิดพลาดที่พบบ่อยใน
ประโยคภาษาอังกฤษ
- ต้นกาเนิดของภาษาอังกฤษบนเกาะ
อังกฤษ
- ภาษาอังกฤษในแต่ละยุคสมัย

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
การส่งงาน (ระบบ
WBSC/ MS.
Team/Zoom)
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ผู้สอน

สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

3
(3 ชม.)
Onsite
Online
Application
MS Teams

- ภาษาศาสตร์เชิงโครงสร้าง
(Structural Linguistics)

4
(3 ชม.)
Onsite
Online
Application
MS Teams

- สัทศาสตร์ (Describing
Speech Sounds: Phonetics)
- การกาเนิดเสียงและอวัยวะที่
ช่วยในการผลิตเสียง

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
- โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
- โครงสร้างประโยคภาษาไทย
- ความผิดพลาดที่พบบ่อยในประโยค
ภาษาอังกฤษ
หัวข้อ 4 คาศัพท์ภาษาอังกฤษที่มกั แปล
ความหมายผิด
- ต้นกาเนิดของภาษาอังกฤษบนเกาะ
อังกฤษ
- ภาษาอังกฤษในแต่ละยุคสมัย
- การแปลความหมายภาษาอังกฤษตาม
ราชบัณฑิตยสถาน
- การแปลความหมายภาษาอังกฤษตาม
ทฤษฎีอรรถศาสตร์
หัวข้อ 5 ผลสะท้อนกลับของการออกเสียง
ภาษาอังกฤษของผู้เรียนชาวไทย
- การศึกษาภาษาศาสตร์เชิงสังคม
- ประโยชน์ของการศึกษาภาษาศาสตร์เชิง
สังคม
- สาเนียงภาษาอังกฤษในประเทศอังกฤษ
และประเทศสหรัฐอเมริกา
- ผลสะท้อนกลับจากการออกเสียง
ภาษาอังกฤษด้วยสาเนียงที่คล้ายกับ
เจ้าของภาษาในมุมมองของเจ้าของ
ภาษาอังกฤษ
- ผลสะท้อนกลับจากการออกเสียง
ภาษาอังกฤษด้วยสาเนียงที่คล้ายกับ
เจ้าของภาษาในมุมมองของคนไทย
- บรรยายภาษาศาสตร์เชิงโครงสร้าง
- วิเคราะห์ภาษาศาสตร์เชิงโครงสร้างด้วย
ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
- ให้ผู้เรียนจับกลุ่มๆ ละ 5 คน วิเคราะห์
ประโยคภาษาอังกฤษตามทฤษฎี
ภาษาศาสตร์เชิงโครงสร้าง ผู้เรียนนาเสนอ
ผลงานหน้าชั้นเรียน ผู้สอนแสดงความ
คิดเห็นเพื่อประเมินการนาเสนอความคิด
ของแต่ละกลุ่ม
- บรรยายการศึกษาเสียงด้วยทฤษฎี
สัทศาสตร์ เกี่ยวกับการศึกษากายภาพของ
เสียง การกาเนิดเสียง กระบวนการกาเนิด
เสียง
- วิเคราะห์เสียงด้วยทฤษฎีสัทศาสตร์ ด้วย
การทดลองออกเสียงต่างๆ และทดสอบ
กระแสลม การทางานของเส้นเสียง และ
อวัยวะต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตเสียง

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

- PowerPoint
Slides
- เอกสาร
ประกอบการเรียน

1. ประเมินจากการ
ซักถามและสังเกตผู้เรียน
ระหว่างสอน
2. ประเมินจากความ
ถูกต้องในการทา
แบบฝึกหัด
3. งานที่ได้รับมอบหมาย
ได้แก่
- แบบฝึกหัดออนไลน์
- งานเดี่ยว
- งานกลุ่ม
1. ประเมินจากการตอบ
คาถามในชั้นเรียน
2. งานที่ได้รับมอบหมาย
- แบบฝึกหัดออนไลน์
3. การตรงต่อเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้น
เรียน Online และการ

ดร.พรพิศ
งามพงษ์

- PowerPoint
Slides
- เอกสาร
ประกอบการเรียน

ดร.พรพิศ
งามพงษ์
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

5
(3 ชม.)
Onsite
Online
Application
MS Teams

- สัทศาสตร์ (Describing
Speech Sounds: Phonetics)
(ต่อ)
- หน่วยเสียงพยัญชนะ

6
(3 ชม.)
Onsite
Online
Application
MS Teams

- สัทศาสตร์ (Describing
Speech Sounds: Phonetics)
(ต่อ)
- หน่วยเสียงสระ

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
- ให้ผู้เรียนจัดกลุ่มๆ ละ 5 คน ผู้สอน
กาหนดกระแสลมลักษณะต่าง ๆ ให้ผู้เรียน
จากนั้น ผู้เรียนนาเสนอการออกเสียงด้วย
กระแสลมลักษณะต่างๆ หน้าชั้นเรียน
- ผู้สอนสรุปเนื้อหาและให้ผู้เรียนทา
แบบฝึกหัด
- บรรยายการศึกษาเสียงด้วยทฤษฎี
สัทศาสตร์ เกี่ยวกับการศึกษากายภาพของ
เสียง การกาเนิดเสียง กระบวนการกาเนิด
เสียง (ต่อจากสัปดาห์ที่ 4)
- วิเคราะห์เสียงด้วยทฤษฎีสัทศาสตร์ ด้วย
การทดลองออกเสียงต่างๆ และทดสอบ
กระแสลม การทางานของเส้นเสียง และ
อวัยวะต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตเสียง (ต่อจาก
สัปดาห์ที่ 4)
- ฝึกการเขียนและอ่านออกเสียงสัทอักษร
สากล โดยศึกษาเฉพาะหน่วยเสียง
พยัญชนะและสระภาษาอังกฤษ
- ให้ผู้เรียนจัดกลุ่มๆ ละ 5 คน ผู้สอน
กาหนดคาศัพท์ที่เขียนด้วยสัทอักษรสากล
ให้ผู้เรียนเขียนและอ่านออกเสียง จากนัน้
ผู้เรียนนาเสนอหน้าชั้นเรียน
- ผู้สอนสรุปประโยชน์ของการศึกษาสัท
อักษรสากล และให้ผู้เรียนทาแบบฝึกหัด
บรรยายทฤษฎีสัทวิทยาเพือ่ ศึกษาระบบ
เสียงภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยการศึกษา
หน่วยเสียงในระบบภาษาอังกฤษ
โครงสร้างพยางค์ของหน่วยเสียง
ภาษาอังกฤษ พยางค์หนักและพยางค์เบา
จังหวะ และลักษณะพิเศษทางเสียง
ภาษาอังกฤษ ได้แก่ การลงเสียงหนักและ
ทานองเสียง
- วิเคราะห์ระบบเสียงภาษาอังกฤษใน
ระดับหน่วยเสียงสระและพยัญชนะ การ
ลงเสียงหนักในระดับคาและประโยค
รวมถึงการใช้ทานองเสียงในระดับคาและ
ประโยค
- ให้ผู้เรียนจับกลุ่ม ๆ ละ 5 คน วิเคราะห์
และสังเคราะห์โครงสร้างพยางค์ในคาที่
กาหนดให้ และให้ระบุพยางค์ที่ได้รับการ
ลงเสียงหนัก จากนั้นนาเสนอผลงานหน้า
ชั้นเรียน
- ผู้สอนสรุปเนื้อหาและให้ผู้เรียนทา
แบบฝึกหัด

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
ส่งงาน (ระบบ WBSC/
MS. Team/Zoom)

ผู้สอน

- PowerPoint
Slides
- เอกสาร
ประกอบการเรียน
-วิดีโอคลิป

1. ประเมินจากการ
ซักถามและสังเกตผู้เรียน
ระหว่างสอน
2. ประเมินจากความ
ถูกต้องในการทา
แบบฝึกหัด
3. งานที่ได้รับมอบหมาย
ได้แก่
- แบบฝึกหัดออนไลน์
- งานเดี่ยว
- งานกลุ่ม

ดร.พรพิศ
งามพงษ์

สื่อที่ใช้
- PowerPoint
Slides
- เอกสาร
ประกอบการเรียน

1. ประเมินจากการตอบ
คาถามในชั้นเรียน
2. งานที่ได้รับมอบหมาย
- แบบฝึกหัดออนไลน์
3. การตรงต่อเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้น
เรียน Online และ
การส่งงาน (ระบบ
WBSC/ MS.
Team/Zoom)

ดร.พรพิศ
งามพงษ์

มคอ.3 -11

สัปดาห์ที่
(ชม.)
7
(3 ชม.)
Onsite
Online

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

- สัทวิทยา (Sound Systems in
Language: Phonology) (ต่อ)

บรรยายทฤษฎีสัทวิทยาเพือ่ ศึกษาระบบ
เสียงภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยการศึกษา
หน่วยเสียงในระบบภาษาอังกฤษ
โครงสร้างพยางค์ของหน่วยเสียง
ภาษาอังกฤษ พยางค์หนักและพยางค์เบา
จังหวะ และลักษณะพิเศษทางเสียง
ภาษาอังกฤษ ได้แก่ การลงเสียงหนักและ
ทานองเสียง (ต่อจากสัปดาห์ที่ 6)
- วิเคราะห์ระบบเสียงภาษาอังกฤษใน
ระดับหน่วยเสียงสระและพยัญชนะ การ
ลงเสียงหนักในระดับคาและประโยค
รวมถึงการใช้ทานองเสียงในระดับคาและ
ประโยค (ต่อจากสัปดาห์ที่ 6)
- ผู้สอนกาหนดประโยคภาษาอังกฤษและ
ให้ผู้เรียนฝึกการใช้ทานองเสียงในลักษณะ
ต่างๆ
- ให้ผู้เรียนจับกลุ่ม ๆ ละ 5 คน ผู้สอนสุ่ม
เลือกประโยคภาษาอังกฤษให้ผู้เรียน และ
ให้นาเสนอการใช้ทานองเสียงหน้าชั้นเรียน
- ผู้สอนสรุปเนื้อหาและให้ผู้เรียนทา
แบบฝึกหัด
บรรยายระบบการสร้างคาของ
ภาษาอังกฤษแบบการเติมวิภัติปัจจัย
- วิเคราะห์โครงสร้างคาของภาษาอังกฤษ
จากคาศัพท์ภาษาอังกฤษทีก่ าหนดให้
- ให้ผู้เรียนจับกลุ่ม ๆ ละ 5 คน วิเคราะห์
โครงสร้างคาที่กาหนดให้แบบการเติมวิภัติ
ปัจจัย และนาเสนองานหน้าชั้นเรียน
- ผู้สอนสรุปเนื้อหาและให้ผู้เรียนทา
แบบฝึกหัด

- PowerPoint
Slides
- เอกสาร
ประกอบการเรียน

8
(3 ชม.)
Onsite
Online
Application
MS Teams

- การวิเคราะห์ระดับคา
(Building Words:
Morphology)

9
(3 ชม.)
Onsite
Online

- การวิเคราะห์ระดับคา
(Building Words:
Morphology) (ต่อ)

- บรรยายระบบการสร้างคาของ
ภาษาอังกฤษแบบการสร้างคาประสม
- วิเคราะห์โครงสร้างคาของภาษาอังกฤษ
จากคาศัพท์ภาษาอังกฤษทีก่ าหนดให้
- ให้ผู้เรียนจับกลุ่ม ๆ ละ 5 คน วิเคราะห์
โครงสร้างคาที่กาหนดให้แบบการสร้างคา
ประสม และนาเสนองานหน้าชั้นเรียน
- ผู้สอนสรุปเนื้อหาและให้ผู้เรียนทา
แบบฝึกหัด

- PowerPoint
Slides
- เอกสาร
ประกอบการเรียน
- วีดีโอคลิป

10
(3 ชม.)
Onsite

- การวิเคราะห์ระดับประโยค
(วากยสัมพันธ์)

- บรรยายโครงสร้างประโยคของ
ภาษาอังกฤษ

- PowerPoint
Slides

- PowerPoint
Slides
- เอกสาร
ประกอบการเรียน

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
1. ประเมินจากการ
ซักถามและสังเกตผู้เรียน
ระหว่างสอน
2. ประเมินจากความ
ถูกต้องในการทา
แบบฝึกหัด
3. งานที่ได้รับมอบหมาย
ได้แก่
- แบบฝึกหัดออนไลน์
- งานเดี่ยว
- งานกลุ่ม

ผู้สอน
ดร.พรพิศ
งามพงษ์

1. ประเมินจากการตอบ
คาถามในชั้นเรียน
2. งานที่ได้รับมอบหมาย
- แบบฝึกหัดออนไลน์
3. การตรงต่อเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้น
เรียน Online และการส่ง
งาน (ระบบ WBSC/ MS.
Team/Zoom)
1. ประเมินจากการ
ซักถามและสังเกตผู้เรียน
ระหว่างสอน
2. ประเมินจากความ
ถูกต้องในการทา
แบบฝึกหัด
3. งานที่ได้รับมอบหมาย
ได้แก่
- แบบฝึกหัดออนไลน์
- งานเดี่ยว
- งานกลุ่ม

ดร.พรพิศ
งามพงษ์

1. ประเมินจากการ
ซักถามและสังเกตผู้เรียน
ระหว่างสอน

ดร.พรพิศ
งามพงษ์

ดร.พรพิศ
งามพงษ์

มคอ.3 -12

สัปดาห์ที่
(ชม.)
Online

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

(A Grammar of Sentence:
Syntax)

- วิเคราะห์โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ - เอกสาร
ด้วยประโยคตัวอย่าง
ประกอบการเรียน
- ให้ผู้เรียนจับกลุ่ม ๆ ละ 5 คน วิเคราะห์
โครงสร้างประโยคที่กาหนดให้ และ
นาเสนองานหน้าชั้นเรียน
- ผู้สอนสรุปเนื้อหาและให้ผู้เรียนทา
แบบฝึกหัด

11
(3 ชม.)
Onsite
Online
Application
MS Teams

- การวิเคราะห์ระดับประโยค
(วากยสัมพันธ์)
(A Grammar of Sentence:
Syntax) (ต่อ)

- บรรยายโครงสร้างประโยคกากวมของ
ภาษาอังกฤษ
- วิเคราะห์โครงสร้างประโยคกากวม
ภาษาอังกฤษด้วยประโยคตัวอย่าง
- ให้ผู้เรียนจับกลุ่ม ๆ ละ 5 คน วิเคราะห์
โครงสร้างกากวมประโยคที่กาหนดให้ และ
นาเสนองานหน้าชั้นเรียน
- ผู้สอนสรุปเนื้อหาและให้ผู้เรียนทา
แบบฝึกหัด

- PowerPoint
Slides
- เอกสาร
ประกอบการเรียน

12
(3 ชม.)
Onsite
Online

- อรรถศาสตร์ (The Meaning
of ‘Meaning’: Semantics)

- บรรยายหลักการพิจารณาความหมาย
ตามแนวทางอรรถศาสตร์
- วิเคราะห์ระบบความหมายของคาและ
ประโยคภาษาอังกฤษตามหลักทาง
อรรถศาสตร์
- ให้ผู้เรียนจับกลุ่มๆ ละ 5 คน วิเคราะห์
ความหมายของคาที่กาหนดให้ และ
นาเสนองานหน้าชั้นเรียน
- ผู้สอนสรุปเนื้อหาและให้ผู้เรียนทา
แบบฝึกหัด

- PowerPoint
Slides
- เอกสาร
ประกอบการเรียน

13
(3 ชม.)
Onsite
Online
Application
MS Teams

- อรรถศาสตร์ (The Meaning
of ‘Meaning’: Semantics)
(ต่อ)

- บรรยายหลักการพิจารณาความหมาย
ตามแนวทางอรรถศาสตร์
- วิเคราะห์ระบบความหมายของคาและ
ประโยคภาษาอังกฤษตามหลักทาง
อรรถศาสตร์
- ให้ผู้เรียนจับกลุ่ม ๆ ละ 5 คน วิเคราะห์
ความหมายของประโยคที่กาหนดให้ และ
นาเสนองานหน้าชั้นเรียน
- ผู้สอนสรุปเนื้อหาและให้ผู้เรียนทา
แบบฝึกหัด

- PowerPoint
Slides
- เอกสาร
ประกอบการเรียน

14
(3 ชม.)
Onsite
Online

การวิเคราะห์ภาษาเชิงสังคม
(Sociolinguistics)

- บรรยายการศึกษาภาษาศาสตร์เชิงสังคม
- วิเคราะห์ภาษาอังกฤษตามหลักทาง
ภาษาศาสตร์เชิงสังคมในประเด็นการใช้
ภาษากับเพศและวัจนลีลา
- ให้ผู้เรียนจับกลุ่ม ๆ ละ 5 คน วิเคราะห์
ปรากฎการณ์การใช้ภาษากับเพศและวัจน

- PowerPoint
Slides
- เอกสาร
ประกอบการเรียน
- วีดีโอคลิป

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
2. ประเมินจากความ
ถูกต้องในการทา
แบบฝึกหัด
3. งานที่ได้รับมอบหมาย
ได้แก่
- แบบฝึกหัดออนไลน์
- งานเดี่ยว
- งานกลุ่ม
1. ประเมินจากการตอบ
คาถามในชั้นเรียน
2. งานที่ได้รับมอบหมาย
- แบบฝึกหัดออนไลน์
3. การตรงต่อเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้น
เรียน Online และ
การส่งงาน (ระบบ
WBSC/ MS.
Team/Zoom)
1. ประเมินจากการ
ซักถามและสังเกตผู้เรียน
ระหว่างสอน
2. ประเมินจากความ
ถูกต้องในการทา
แบบฝึกหัด
3. งานที่ได้รับมอบหมาย
ได้แก่
- แบบฝึกหัดออนไลน์
- งานเดี่ยว
- งานกลุ่ม
1. ประเมินจากการตอบ
คาถามในชั้นเรียน
2. งานที่ได้รับมอบหมาย
- แบบฝึกหัดออนไลน์
3. การตรงต่อเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้น
เรียน Online และ
การส่งงาน (ระบบ
WBSC/ MS.
Team/Zoom)
1. ประเมินจากการ
ซักถามและสังเกตผู้เรียน
ระหว่างสอน
2. ประเมินจากความ
ถูกต้องในการทา
แบบฝึกหัด

ผู้สอน

ดร.พรพิศ
งามพงษ์

ดร.พรพิศ
งามพงษ์

ดร.พรพิศ
งามพงษ์

ดร.พรพิศ
งามพงษ์

มคอ.3 -13

สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

ลีลาที่ปรากฏ และนาเสนองานหน้าชั้น
เรียน
- ผู้สอนสรุปเนื้อหาและให้ผู้เรียนทา
แบบฝึกหัด
15
(3 ชม.)
Onsite
Online

- การวิเคราะห์ภาษาเชิงสังคม
(Sociolinguistics) (ต่อ)

- บรรยายการศึกษาภาษาศาสตร์เชิงสังคม
- วิเคราะห์ภาษาอังกฤษตามหลักทาง
ภาษาศาสตร์เชิงสังคมในประเด็นการใช้
ภาษากับชนชั้นและวัจนลีลาที่เกิดขึ้น
- ให้ผู้เรียนจับกลุ่มๆ ละ 5 คน วิเคราะห์
ปรากฎการณ์การใช้ภาษากับชนชั้น
และวัจนลีลาทีป่ รากฏ และนาเสนองาน
หน้าชั้นเรียน
- ผู้สอนสรุปเนื้อหาและให้ผู้เรียนทา
แบบฝึกหัด

- PowerPoint
Slides
- เอกสาร
ประกอบการเรียน
- วีดีโอคลิป

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
3. งานที่ได้รับมอบหมาย
ได้แก่
- แบบฝึกหัดออนไลน์
- งานเดี่ยว
- งานกลุ่ม
1. ประเมินจากการ
ซักถามและสังเกตผู้เรียน
ระหว่างสอน
2. ประเมินจากความ
ถูกต้องในการทา
แบบฝึกหัด
3. งานที่ได้รับมอบหมาย
ได้แก่
- แบบฝึกหัดออนไลน์
- งานเดี่ยว
- งานกลุ่ม

ผู้สอน

ดร.พรพิศ
งามพงษ์

5.2 การวัดและการประเมินผล
1. การวัดผล
 คะแนนเก็บระหว่างเทอม 70%
1) การเข้าเรียนและการทางานกลุ่ม 10%
2) แบบทดสอบออนไลน์ 30% ประกอบด้วย
- Kahoot 10%
- Google Forms 10%
- Socrative 10%
3) สอบกลางภาคออนไลน์ 20% (20 ข้อ)
4) นาเสนองานทางภาษาศาสตร์ 10%
 การสอบปลายภาค 30%
2. การประเมินผล
ใช้ระบบ  อิงกลุ่ม  อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
ระดับคะแนน
85-100
79-84
73-78
67-72

ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
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ระดับคะแนน
61-66
55-60
50-54
0-49

ระดับผลการเรียน
C
D+
D
F

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
6.1 เอกสารและตาราหลัก
Ngamphong, P. (2020). เอกสารประกอบการเรียน Introduction to Linguistics. Suan Dusit
University: Bangkok.
6.2 เอกสารและข้อมูลสาคัญ
Curzan, A. and Adams, M. (2006). How English works: A linguistic introduction. Longman.
Finch, G. (2000). Linguistic terms and concepts. Macmillan Press Ltd.
Lyons, J. (2009). Language and linguistics. Cambridge: Cambridge University Press
Hornsby, D. (2014). Linguistic: A complete introduction. UK: the MCGraw-Hill companies,
Inc.
Rowe, B. M., and Diane, P. L. (2015). A Concise introduction to linguistics. New York :
Routledge.
Trask,R.L. and Stocwell, P. (2007). Language and linguistics: The Key Concepts. UK:
Routledge.
Winkler, E. (2007). Understanding language: A Basic course in linguistics. continuum.
6.3 เอกสารและข้อมูลแนะนา
Crystal, D. (1995). The Cambridge encyclopedia of the English language.
Cambridge: Cambridge University Press.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ประเมินจากข้อเท็จจริงและความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อ
การเรียนการสอน อาทิ การสนทนาระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน แบบประเมินผู้สอนและรายวิชา
7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน
ใช้ผ ลการเรี ย นและการทวนสอบผลการประเมิน ของนั ก ศึ ก ษาในการเก็ บ ข้ อมู ล เพื่ อ ประเมิ น
ประสิทธิผลของการสอนอย่างเป็นระบบและเป็นทางการ ส่วนที่ไม่เป็นทางการได้แก่ การให้ผู้เรียน
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เขียนโน้ตเพื่อสะท้อนมิติต่างๆ ของการเรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็นตัวผู้สอน วิธีการสอน กฎกติกาที่
กาหนดในรายวิชา เป็นต้น
7.3 การปรับปรุงการสอน
นาผลการประเมินที่ได้จากข้อที่ 7.1 และ 7.2 มาปรับปรุงการเรียนการสอน โดยนาผลการ
ประเมินและข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป และหาข้อมูลเพิ่มเติมใน
การปรับปรุงการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น จัดวิ พากษ์แนวการสอนโดยคณาจารย์ ใน
หลักสูตร ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนการทา Action Research
7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
1) ประเมินข้อสอบรายวิชาให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของรายวิชาและ
พิจารณาควบคู่กับรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3)
2) ติดตามและตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาทั้งภาพรวม และรายบุคคลในแต่ละ
รายวิชาของภาคเรียนนั้นๆ
3) ทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาร่วมกับอาจารย์ประจารายวิชา ดังประเด็นต่อไปนี้
วิธีการประเมิน
ผลลัพธ์การเรียนรู้

คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้

พฤติกรรมความ
รับผิดชอบและ
การมีส่วนร่วมใน
การทางาน





ทักษะทางปัญญา
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

คะแนนสอบ



งานที่ได้รับ
มอบหมาย
(แบบฝึกหัด
โครงงาน รายงาน)

การนาเสนอผลงาน
ด้วยทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข/ การ
สื่อสาร/ การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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7.5 การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1) อาจารย์ผู้สอนดาเนินการทวนสอบรายวิชาด้วยตนเอง ด้วยการประเมินการเรียนรู้ของ
นักศึกษาตามวิธีการข้อ 7.4
2) กรณีที่ผลการเรียนรู้ของรายวิชายังไม่ได้ประสิทธิผล อาจารย์ผู้สอนจะให้โอกาสนักศึกษา
ปรับปรุงปรับปรุงแก้ไขได้ตามความจาเป็นเป็นรายกรณี
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