รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 1552139

ชื่อวิชาภาษาไทย: วิทยาหน่วยคาภาษาอังกฤษ
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ: English Morphology

2. จานวนหน่วยกิต 3 (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
3.2 กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา: นายธนศร วิสุทธิ์วารินทร์
4.2 อาจารย์ผู้สอน: นายธนศร วิสุทธิ์วารินทร์
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่เี รียน
ภาค 1/2564 ชั้นปีที่ 2
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตหรือเรียนออนไลน์
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
24 มิถุนายน 2564

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 สามารถทางานที่ได้รับมอบหมาย ได้อย่างถูกต้อง ลุล่วงตามเวลาที่กาหนด ไม่ละเมิด
จรรยาบรรณทางวิชาการ และนาองค์ความรูท้ างด้านภาษาอังกฤษมาประยุกต์ใช้เพื่อให้
เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม
1.2 มีความรูเ้ รื่องหน่วยคา ประเภทของปัจจัย คาเดี่ยว คาประสม คาซ้อน หน่วยศัพท์ การ
สร้างคา ชนิดของคาและสามารถวิเคราะห์ความหมายและที่มาของคาตามหลักวิทยา
หน่วยคาภาษาอังกฤษ
1.3 สามารถใช้ภาษาอังกฤษที่ได้จากการประมวลผลการเรียนรูท้ ั้งหมดเพื่อใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนประยุกต์ใช้องค์ความรู้ภาษาอังกฤษในการคิดวิเคราะห์วิจารณ์
อย่างมีเหตุผลและสามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
1.4 สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรูด้ ้านภาษาอังกฤษในการทางานร่วม กับผูอ้ ื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีภาวะผูน้ า เข้าใจบทบาทของตนเองและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่นื
ปรับตัวให้เข้ากับความหลากหลายในสถานที่ทางานและสังคมและประมวลทักษะและ
องค์ความรูด้ ้านภาษาอังกฤษเพื่อนามาใช้ในการทางานของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
1.5 สามารถแยกแยะประเภทของข้อมูลภาษาอังกฤษที่ใช้ในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์
นาเสนอรายงานในที่ประชุมโดยใช้ส่อื เทคโนโลยี และใช้เทคโนโลยีดิจทิ ัลที่มอี ยู่ในปัจจุบัน
มาใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทางานด้านภาษา อังกฤษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทางาน (Digital Literacy)
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ และวิเคราะห์คาศัพท์ภาษาอังกฤษในแง่มุมต่างๆ ตามหลักวิทยา
หน่วยคาภาษาอังกฤษได้ มองเห็นการเชื่อมต่อของวิทยาหน่วยคากับองค์ประกอบอื่นๆ ของ
ภาษาและนาไปใช้ประโยชน์ได้

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
หน่วยคำ ได้แก่ หน่วยคำอิสระ หน่วยคำไม่อิสระ อุปสรรค รำกศัพท์ ปัจจัย ประเภทของ
ปัจจัย คำเดี่ยว คำประสม คำซ้อน หน่วยศัพท์ กำรสร้ำงคำ ชนิดของคำ + กิจกรรมวิเคราะห์ศัพท์
TOEIC ตามประเด็นเพิ่มเติมข้อที่ 2 ของแบบตรวจรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
Word units: free morphemes, bound morphemes, prefixes, roots, suffixes:
derivational and inflectional morphemes, simple words, compound words, complex
words, lexemes, word formations and word classes
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
45

สอนเสริม
ไม่มี

การฝึกปฏิบัติ/งาน

การศึกษาด้วย

ภาคสนาม/ฝึกงาน

ตนเอง

ไม่มี

90

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษา
เป็นรายกลุ่มและรายบุคคล
3.3.1 ผูส้ อนให้คาปรึกษาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เช่น ไลน์
กลุ่ม, MS-Teams
3.3.2 ผูส้ อนจัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามความต้องการ 3 ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์ผา่ นทางการนัดหมายในห้องพักสานักงานหลักสูตรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ต่างๆ

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. แผนพัฒนาและประเมินผลการเรียนรูแ้ ต่ละด้าน
ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาห์

ค่าน้าหนัก

ประเมิน

ของการ
ประเมินผล

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
1.1 สามารถทางานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้องและลุล่วงตาม
เวลาที่กาหนด
1.2 สามารถทางานที่ได้รับมอบหมายโดยไม่ละเมิดจรรยาบรรณทาง
วิชาการ
1.3 สามารถนาองค์ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ตนเองและสังคม

2. ด้านความรู้
2.1 สามารถฟังและพูดโต้ตอบด้วยภาษาอังกฤษในหัว ข้อด้านวิชาการ
สังคมและวิชาชีพได้ สรุปใจ ความและประเด็นสาคัญจากสิง่ ที่ฟงั ได้ถูก
ต้อง สามารถแยกแยะประเภทของข้อมูลที่อา่ นในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออน
ไลน์ และสามารถนาเสนอรายงานทัง้ ในรูปปากเปล่าและการเขียนอย่าง
ถูกต้องครบถ้วน ทัง้ นีเ้ ทียบเท่าระดับ C1 (Proficient User) ตามมาตรฐาน

1. กาหนดวัฒนธรรมองค์กรให้นักศึกษาปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและข้อบังคับอย่างเคร่งครัด
2. การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ โดย
ส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกตนด้วยการมีระเบียบวินัย ตรงต่อ
เวลา และความรับผิด ชอบต่อตนเอง วิชาชีพและ
สังคมอยู่เป็นประจาสม่าเสมอและต่อเนื่อง
3. ผู้สอนปลูกฝังให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย โดยเน้นการ
เข้าชั้นเรียน ส่งงานให้ตรงต่อเวลา การแต่งกายตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย

1. จัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนแบบการบรรยาย
และการอภิปราย (Lecture and Discussion)
2. จัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนแบบการฝึก
ปฏิบัติ (Practice)
3. จัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนแบบการฝึกงาน
(Job Training)

1. วัดและประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาใน
การเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนดในระยะ เวลาที่
มอบหมาย
2. วัดและประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพียงของ
นักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมในระดับหลักสูตร
คณะ และมหาวิทยาลัย
3. วัดและปริมาณจากปริมาณการกระทาความผิด
กฎระเบียบและข้อ บังคับต่าง ๆ
4. วัดและประเมินจากความรับผิด ชอบในหน้าที่ๆ
ได้รับมอบหมายรายกลุ่มและบุคคล
5. วัดและประเมินผลงานที่ได้รับมอบ หมาย
1. ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี สาหรับการ
ปฏิบัติประเมินจากผลงานและการปฏิบัติการ
2. การทดสอบย่อย
3. พิจารณาจากรายงานที่มอบหมาย
4. ประเมินจากรายงานผลการศึกษาดูงาน
5. ประเมินด้านความรูจ้ ากกิจกรรมที่กาหนดไว้ใน
มคอ.3 ของรายวิชา

2-14

15%

2-15

35%

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาห์

ค่าน้าหนัก

ประเมิน

ของการ
ประเมินผล

สากล Common European Frame work of Reference for Languages:
learning, teaching, assessment (CEFR)
2.2 สามารถอ่านและเขียนด้วยภาษาอังกฤษในหัวข้อด้านวิชาการ สังคม
และวิชาชีพได้ สรุปใจความและประเด็นสาคัญจากสิง่ ที่อา่ นได้ถกู ต้อง
สามารถแยกแยะประเภทของข้อมูลทีอ่ า่ นในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์
และสามารถนาเสนอรายงานในการเขียนอย่างถูกต้องครบถ้วน ทัง้ นี้
เทียบเท่าระดับ C1 (Proficient User) ตามมาตร ฐานสากล Common
European Framework of Reference for Languages: learning, teaching,
assessment (CEFR)
2.3 สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษด้าน
ต่างๆ เช่น การออกเสียงภาษา อังกฤษอย่างถูกต้องตามหลักสัท
ศาสตร์และสัทวิทยาภาษาอังกฤษ สามารถวิเคราะห์ความหมายและ
ที่มาของคาตามหลักวิทยาหน่วยคาภาษาอังกฤษ ตลอดจนสามารถ
วิเคราะห์ววิ ัฒนาการและการเปลีย่ นแปลงของภาษาอังกฤษ รวมถึง
นานาภาษาอังกฤษโลก (World Englishes)
2.4 สามารถอ่าน ตีความ วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณกรรมประเภทร้อย
แก้ว ร้อยกรอง และบทละครอังกฤษและอเมริกันและที่ประพันธ์หรือแปล
เป็นภาษาอังกฤษ โดยการอิงทฤษฏีวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าใจความ

4. จัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนโดยใช้วิจัยเป็น
ฐาน (Research-Based Instruction)
5. จัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการศึกษาค้นคว้าโดย
อิสระ (Independent Study)
6. จัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการระดมสมอง
(Brainstorming)
7. จัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสรุปประเด็นสาคัญ
หรือการนาเสนอผลของการสืบค้นที่ได้รับมอบหมาย
(Summarization or Presentation of Assignment)
8. จัดการเรียนรู้ด้วยการนาเครื่องมือและเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบันมาใช้ในกิจกรรมต่างๆ
9. จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่
ผู้เรียนได้ลงมือกระทา (Active Learning)

6. ประเมินจากผลการปฏิบัติงานที่กาหนดไว้ใน มคอ.3
ของรายวิชา
7. สังเกตพฤติกรรมและจานวนผู้เรียนที่เข้าศูนย์การ
เรียนรู้ออนไลน์ทีก่ าหนดไว้ใน มคอ.3 ของรายวิชา
8. ผลคะแนนและการประเมินการฝึกประสบการณ์จาก
สถานประกอบการ

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาห์

ค่าน้าหนัก

ประเมิน

ของการ
ประเมินผล

สาคัญของปัจเจกชน สังคมและวัฒนธรรม อันจะนาไปสู่การอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติ
2.5 สามารถแปลข้อความและตัวบทประเภทต่างๆ จากภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ เช่น ตัวบทประเภทให้ข้อมูล
(ข่าวและสารคดี) แสดงความรู้สึก (นวนิยาย) โน้มน้าว (สุนทรพจน์และคา
ปราศรัย) ตลอดจนการแปลตัวบทที่ใช้คาศัพท์เฉพาะสาขาวิชาให้ถกู ต้อง
ครบ ถ้วนและสละสลวย อันเป็นผลมาจากความเข้าใจภาษาและโครง
สร้างของทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. ด้านทักษะทางปัญญา

1. ส่งเสริมการเรียนรู้จากการแก้ปญ
ั หา (Problem

3.1 สามารถใช้ภาษาอังกฤษที่ได้จากการประ มวลผลการเรียนรู้
ทั้งหมดเพื่อใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ภาษาอังกฤษในการคิดวิเคราะห์
วิจารณ์อย่างมีเหตุผลและสามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

Based Instruction)
2. สร้างกิจกรรมที่ได้ปฏิบัตกิ ารจากสถานการณ์จริง
3. มอบหมายงานที่สง่ เสริมการคิดวิเคราะห์และ
สังเคราะห์
4. ศึกษาจากกรณีศกึ ษาต่างๆ ทีเ่ ป็นประ โยชน์ต่อ
กระบวนการคิดแก้ปญ
ั หา
5. มอบหมายงานโดยใช้หลักการวิจัยและส่งเสริมการ
ค้นคว้าอย่างอิสระ
6. การศึกษา ค้นคว้า และรายงานทางเอกสารและ
รายงานหน้าชั้นเรียน

1. ประเมินจากการรายงานผลการดาเนินงานและการ
แก้ปญ
ั หาทีถ่ ูก ต้องและเหมาะสม
2. ประเมินผลการปฏิบัติการจากสถานการณ์จริงและ
การฝึกประสบ การณ์วชิ าชีพ
3. ประเมินจากผลงานที่มอบหมายโดยเป็นไปตาม
เกณฑ์การประเมินกิจกรรมที่ได้ระบุใน มคอ.3

2-15

30%

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาห์

ค่าน้าหนัก

ประเมิน

ของการ
ประเมินผล

1. มีการทางานกลุม่ โดยให้มีการหมุนเวียนตาแหน่ง
4.1 สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรูด้ า้ นภาษา อังกฤษในการทางานร่วมกับ ผู้นาและสมาชิกกลุม่ รวมถึงมีการผลัดกันเป็นผู้รายงาน
ผู้อื่นได้อย่างมีประ สิทธิภาพ มีภาวะผู้นา เข้าใจบทบาทของตนเองและรับ 2. ให้คาแนะนาในการเข้าร่วมกิจกรรมของหลักสูตร
คณะ และมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมทักษะการอยู่ร่วม
ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ปรับตัวให้เข้ากับความหลากหลายในสถานที่
กันในสังคม
ทางานและสังคม
4.2 สามารถประมวลทักษะและองค์ความรู้ ด้ านภาษาอังกฤษเพื่ อ 3. ส่งเสริมการแบ่งหน้าทีค่ วามรับผิดชอบและการให้
ความร่วมมือ
นามาใช้ในการทางานของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ปลูกฝังให้มคี วามรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับในงาน
กลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้นากลุ่มหรือผู้ปฏิบัติตาม
5. มีการจัดอภิปรายและเสาวนางานที่มอบหมายที่ให้
ค้นคว้าเพื่อส่งเสริมความกล้าแสดงออกทางความคิด
และส่งเสริมสังคมประชาธิปไตย
6. ใช้วิธีการสอนแบบเปิดโอกาสในการแสดงความ
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

1. ประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้จากรายงานหน้าชั้น
เรียน
2. ประเมินพฤติกรรมด้านภาวะ การเป็นผู้นาและผู้
ตามที่ดี
3. พิจารณาจากการเข้าร่วมกิจ กรรมของนักศึกษาใน
ระดับหลักสูตร คณะและมหาวิทยาลัย
4. ประเมินผลการเรียนรู้จากแบบประเมินตนเองและ
ประเมินระดับกิจกรรมกลุม่
5. ประเมินผลการเรียนรู้จากการอภิปรายและเสวนา
6. สังเกตพฤติกรรมจากกิจกรรมการระดมสมอง
7. วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่กาหนดใน

2-15

10%

3-15

10%

รายวิชาและการนาเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ

คิดเห็น (Brainstorming)
1. ส่งเสริมให้มีการตัดสินใจบนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิง
ตัวเลขขั้นพื้นฐานผ่านการศึกษางานวิจัย
โลยีสารสนเทศ
2. มอบหมายงานให้มีการค้นคว้าองค์ความรูเ้ พิ่มเติม
5.1 สามารถแยกแยะประเภทของข้อมูลภาษาอังกฤษที่ใช้ในสื่อสิ่งพิมพ์และ
ด้วยตนเองจากแหล่ง ข้อมูลต่างๆ ทั้งในรูปแบบหนังสือ
สื่อออนไลน์ สามารถนาเสนอรายงานในที่ประชุมโดยใช้สื่อเทคโนโลยี
บทความและสื่อออนไลน์ และให้มกี ารเสนอผลงาน
5.2 สามารถใช้เทคโนโลยีดิจทิ ัลทีม่ อี ยู่ในปัจจุบันมาใช้เพือ่ พัฒนา
หน้าชั้นเรียน
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโน

1. สังเกตพฤติกรรมในเรื่องความมีเหตุผล และมีการ
บันทึกพฤติกรรมเป็นระยะ
2. ประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้จากงานมอบหมาย
และความสามารถในการนาเสนอผลงานด้วย
ภาษาอังกฤษ

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาห์

ค่าน้าหนัก

ประเมิน

ของการ
ประเมินผล

กระบวนการทางานด้านภาษาอังกฤษเพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทางาน (Digital Literacy)

3. ส่งเสริมการใช้องค์ความรูท้ างเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการนาเสนอผลงาน
4. ส่งเสริมการค้นคว้า เรียบเรียงข้อมูลและการนา
เสนออย่างเป็นที่เข้าใจและถูกต้อง และให้ความรูเ้ รื่อง
การอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลต่าง ๆ

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล

(ชม.)
1

ผู้สอน

(สัดส่วนการประเมิน)
- Course orientation

1. course specification

1. physical participation

- Pre-test

กิจกรรมการเรียนการสอน:
1. Teachers introduce the course description, course objectives, content,

2. Teaching materials

2. Exercises and quizzes

- Explanation of wrap-up report

teaching methods and activities, teaching materials, and assessment and

3. MS Word

3. Individual, pair or group

and presentation submitted in week

evaluation.

4. OHP

work

15

2. Teachers inform students about the classroom rules and regulations.

5. Visualizers

4. Self-study from English

- Introduction to Morphology

3. Teachers have students do the pretest before the lesson begins.

6. LDOCE5, OALD9, Encarta,

Discovery Online

- the meaning of morphology

4. Teachers have students brainstorm ideas on the topics taught and share

etc.

and related terms.

them with their classmates and teachers.

7. Google

5. Teachers interactively coach and mentor students by using various ways
of technics such as making questions and analysing the content, and also
those identified in Domain 2 (Knowledge) of this TQF3.
6. Teachers assign students some practices to check their understanding.
7. Teachers explain more on the parts students do not understand and have
something to ask about.
8. Teachers summarise the main points of the lesson.

TV

สัปดาห์

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล

(ชม.)
2

ผู้สอน

(สัดส่วนการประเมิน)
Words about “words” in English
- word
- vocabulary
- vocabulary item
- vocabulary entry
- lexis
- lexicon

1. Teachers give a summary of the lesson to the students by using MS Team.

1. Teaching materials
2. Teachers assign students to do practices on WBSC-LMS and in the student’s 2. MS Word
3. WBSC-LMS
learning material to check their comprehension.
4. MS Teams
3. Teachers give feedback on parts students don’t understand through social
5. Line
media: Line, Messenger, MS Team, etc.
6. LDOCE5, OALD9, Encarta
Extra activities
etc.
Analyzing TOEIC lexical items
7. Google

1. digital participation

1. Teachers give a summary of the lesson to the students by using MS Team.

1. digital participation

TV

2. Exercises
3. Individual, pair or group
work
4. Self-study from English
Discoveries Online

- lexeme, lexical item, lexical unit
- term
- terminology
- gloss, glossary
3

- Inflectional morphemes
- Derivational morphemes

1. Teaching materials
2. Teachers assign students to do practices on WBSC-LMS and in the student’s 2. MS Word
3. WBSC-LMS
learning material to check their comprehension.
4. MS Teams
3. Teachers give feedback on parts students don’t understand through social
5. Line
media: Line, Messenger, MS Team, etc.
6. LDOCE5, OALD9, Encarta
Extra activities
etc.
Analyzing derivational morphemes from TOEIC
7. Google

2. Exercises and quizzes
3. Individual, pair or group
work
4. Self-study from English
Discoveries Online

TV

สัปดาห์

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล

(ชม.)
4

(สัดส่วนการประเมิน)

- Stem
- Root
- Base

1. Teachers give a summary of the lesson to the students by using MS Team.
2. Teachers assign students to do practices on WBSC-LMS and in the student’s
learning material to check their comprehension.
3. Teachers give feedback on parts students don’t understand through social
media: Line, Messenger, MS Team, etc.
Extra activities
Analyzing free and bound roots in TOEIC lexical items

5

ผู้สอน

Word formation 1
- prefixation

1. Teachers give a summary of the lesson to the students by using MS Team.
2. Teachers assign students to do practices on WBSC-LMS and in the student’s
learning material to check their comprehension.
3. Teachers give feedback on parts students don’t understand through social
media: Line, Messenger, MS Team, etc.
Extra activities
Analyzing prefixes from TOEIC

1. Teaching materials
2. MS Word
3. WBSC-LMS
4. MS Teams
5. Line
6. LDOCE5, OALD9,
Encarta, etc.
7. Google

1. digital participation

1. Teaching materials
2. MS Word
3. WBSC-LMS
4. MS Teams
5. Line
6. LDOCE5, OALD9,
Encarta, etc.
7. Google

1. digital participation

TV

2. Exercises and quizzes
3. Individual, pair or group
work
4. Self-study from English
Discoveries Online

2. Exercises and quizzes
3. Individual, pair or group
work
4. Self-study from English
Discoveries Online

TV

สัปดาห์

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล

(ชม.)
6

7

ผู้สอน

(สัดส่วนการประเมิน)
Word formation 2
- suffixation

Word formation 3
- conversion

1. Teachers give a summary of the lesson to the students by using MS Team.

1. Teaching materials
2. Teachers assign students to do practices on WBSC-LMS and in the student’s 2. MS Word
3. WBSC-LMS
learning material to check their comprehension.
4. MS Teams
3. Teachers give feedback on parts students don’t understand through social
5. Line
media: Line, Messenger, MS Team, etc.
6. LDOCE5, OALD9,
Extra activities
Encarta, etc.
Analyzing suffixes from TOEIC
7. Google

1. digital participation

1. Teachers give a summary of the lesson to the students by using MS Team.

1. digital participation

1. Teaching materials
2. Teachers assign students to do practices on WBSC-LMS and in the student’s 2. MS Word
3. WBSC-LMS
learning material to check their comprehension.
4. MS Teams
3. Teachers give feedback on parts students don’t understand through social
5. Line
media: Line, Messenger, MS Team, etc.
6. LDOCE5, OALD9,
Extra activities
Encarta, etc.
Analyzing TOEIC lexical items
7. Google

TV

2. Exercises and quizzes
3. Individual, pair or group
work
4. Self-study from English
Discoveries Online

2. Exercises
3. Individual, pair or group
work
4. Self-study from English
Discoveries Online

TV

สัปดาห์

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล

(ชม.)
8

9

ผู้สอน

(สัดส่วนการประเมิน)
Word formation (4)
-compounding

Minor processes of word
formation
- initialisms
- acronymy
- clipping
- blending
(back formation)
(borrowing)
(eponymy)

1. Teachers give a summary of the lesson to the students by using MS Team.

1. Teaching materials
2. Teachers assign students to do practices on WBSC-LMS and in the student’s 2. MS Word
3. WBSC-LMS
learning material to check their comprehension.
4. MS Teams
3. Teachers give feedback on parts students don’t understand through social
5. Line
media: Line, Messenger, MS Team, etc.
6. LDOCE5, OALD9,
Extra activities
Encarta, etc.
Analyzing compounds in TOEIC
7. Google

1. digital participation

1. Teachers give a summary of the lesson to the students by using MS Team.

1. digital participation

1. Teaching materials
2. Teachers assign students to do practices on WBSC-LMS and in the student’s 2. MS Word
3. WBSC-LMS
learning material to check their comprehension.
4. MS Teams
3. Teachers give feedback on parts students don’t understand through social
5. Line
media: Line, Messenger, MS Team, etc.
6. LDOCE5, OALD9,
Extra activities
Encarta, etc.
Analyzing TOEIC lexical items
7. Google

TV

2. Exercises
3. Individual, pair or group
work
4. Self-study from English
Discoveries Online

2. Exercises and quizzes
3. Individual, pair or group
work
4. Self-study from English
Discoveries Online

TV

สัปดาห์

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล

(ชม.)
10

11

ผู้สอน

(สัดส่วนการประเมิน)
Lexical categories 1
(word classes)
- determiners
- nouns

Lexical categories 2
- verbs
- adverbs
- adjectives

1. Teachers give a summary of the lesson to the students by using MS Team.

1. Teaching materials
2. Teachers assign students to do practices on WBSC-LMS and in the student’s 2. MS Word
3. WBSC-LMS
learning material to check their comprehension.
4. MS Teams
3. Teachers give feedback on parts students don’t understand through social
5. Line
media: Line, Messenger, MS Team, etc.
6. LDOCE5, OALD9,
Extra activities
Encarta, etc.
Analyzing TOEIC lexical items
7. Google

1. digital participation

1. Teachers give a summary of the lesson to the students by using MS Team.

1. digital participation

1. Teaching materials
2. Teachers assign students to do practices on WBSC-LMS and in the student’s 2. MS Word
3. WBSC-LMS
learning material to check their comprehension.
4. MS Teams
3. Teachers give feedback on parts students don’t understand through social
5. Line
media: Line, Messenger, MS Team, etc.
6. LDOCE5, OALD9,
Extra activities
Encarta, etc.
Analyzing TOEIC lexical items
7. Google

TV

2. Exercises
3. Individual, pair or group
work
4. Self-study from English
Discoveries Online

2. Exercises and quizzes
3. Individual, pair or group
work
4. Self-study from English
Discoveries Online

TV

สัปดาห์

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล

(ชม.)
12

13

ผู้สอน

(สัดส่วนการประเมิน)
Lexical categories 3
- preposition
- conjunction

Semantic relation among words 1
- synonymy
- antonymy

1. Teachers give a summary of the lesson to the students by using MS Team.

1. Teaching materials
2. Teachers assign students to do practices on WBSC-LMS and in the student’s 2. MS Word
3. WBSC-LMS
learning material to check their comprehension.
4. MS Teams
3. Teachers give feedback on parts students don’t understand through social
5. Line
media: Line, Messenger, MS Team, etc.
6. LDOCE5, OALD9,
Extra activities
Encarta, etc.
Analyzing TOEIC lexical items
7. Google

1. digital participation

1. Teachers give a summary of the lesson to the students by using MS Team.

1. digital participation

1. Teaching materials
2. Teachers assign students to do practices on WBSC-LMS and in the student’s 2. MS Word
3. WBSC-LMS
learning material to check their comprehension.
4. MS Teams
3. Teachers give feedback on parts students don’t understand through social
5. Line
media: Line, Messenger, MS Team, etc.
6. LDOCE5, OALD9,
Extra activities
Encarta, etc.
Analyzing synonyms and antonyms in TOEIC
7. Google

TV

2. Exercises and quizzes
3. Individual, pair or group
work
4. Self-study from English
Discoveries Online

2. Exercises and quizzes
3. Individual, pair or group
work
4. Self-study from English
Discoveries Online

TV

สัปดาห์

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล

(ชม.)
14

15

ผู้สอน

(สัดส่วนการประเมิน)

Semantic relation among words 2
- hyponymy
- lexical ambiguity
- polysemy

Wrap-up report and presentation

1. Teachers give a summary of the lesson to the students by using MS Team.

1. Teaching materials
2. Teachers assign students to do practices on WBSC-LMS and in the student’s 2. MS Word
3. WBSC-LMS
learning material to check their comprehension.
4. MS Teams
3. Teachers give feedback on parts students don’t understand through social
5. Line
media: Line, Messenger, MS Team, etc.
6. LDOCE5, OALD9,
Extra activities
Encarta, etc.
Analyzing TOEIC lexical items
7. Google

1. digital participation

1. Teachers have students brainstorm ideas on the topics taught and share

1. Teaching materials

1. digital participation

them with their classmates and teachers.

2. MS Office

2. presentation criteria such as

2. Teachers interactively coach and mentor students by using various ways
of technics such as making questions and analysing the content, and also

3. MS Teams

delivery, organization, content.

TV

2. Exercises
3. Individual, pair or group
work
4. Self-study from English
Discoveries Online

TV

4. Line

those identified in Domain 2 (Knowledge) of this TQF3.
3. Teachers assign students some practices to check their understanding.
4. Teachers explain more on the parts students do not understand and
have something to ask about.
5. Teachers summarise the main points of the presentations.
หมายเหตุ สัปดาห์ใดที่จัดการเรียนการสอนแบบ onsite กิจกรรมการเรียนการสอนจะเป็นดังแสดงในสัปดาห์ที่ 1 และสัปดาห์ใดที่จัดการเรียนการสอนแบบ online กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนจะเป็นดังแสดง
ในสัปดาห์ที่ 2-14

2. การวัดและการประเมินผล
1) การวัดผล:
- Observation of attendance, (digital or physical) participation and punctuality for
assignment
15%
- Report & presentation (group work)
10%
- Exercises in learning material (individual & group work)
10%
- onsite quiz
10%
- online quiz in WBSC-LMS
15%
- Self-study through English Discovery Online
10%
- Final exam
30%
1. Takehome exam
15%
2. onsite or online exam
15%
2) การประเมินผล:
ใช้ระบบ  อิงกลุ่ม  อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
ระดับคะแนน

ระดับผลการเรียน

85-100

A

79-84

B+

73-78

B

67-72

C+

61-66

C

55-60

D+

50-54

D

0-49

F

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
สมศีล ฌานวังศะ. (ม.ป.ป.) ศัพทสารานุกรม. ม.ป.ท.: ม.ป.พ.
สมศีล ฌานวังศะ. 19 ตุลาคม 2549. เรียนศัพท์จากราก. บทความประกอบการบรรยาย ณ
ที่ประชุมสานักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสถาน.
ธนศร วิสุทธิ์วารินทร์. (2564). เอกสารประกอบการเรียนวิชาวิทยาหน่วยคาภาษาอังกฤษ.
กรุงเทพฯ: ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
McCarthy, A. (2018). An Introduction to English Morphology. Edinburgh University
Press.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
Flexner, S. B. (ed.). (1987). The Random House Webster’s Unabridged Dictionary.
New York: Random House.
Hornby, A. S. (2015). Oxford Advanced Learner’s Dictionary. (9th ed.). Oxford:
Oxford University Press.
Mayor, Michael (2015). Longman Dictionary of Contemporary English. (6th ed.)
Harlow: Longman.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
Curzan, A. & Adams, M. (2006). How English Works: A Linguistic Introduction. New
York: Pearson Education Inc.
Grady, W., Archibald, J., Aronoff, M., Miller, J. (2005). Contemporary Linguistics. New
York: Bedford/St. Martin’s.
Rowe, B. & Levine, D. (2018). A Concise Introduction to Linguistics. Routledge.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ผูเ้ รียนประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยประเมินการเรียนการสอนรายวิชาและผูส้ อน
ตลอดจนประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
1. ผูส้ อนประเมินตนเองตามวิธีการสอนและการประเมินผลที่ระบุในหมวดที่ 4 ของ มคอ.3
2. ผูเ้ รียนประเมินแผนการเรียนการสอนตาม มคอ.3
3. คณะกรรมการหลักสูตรประเมินการสอนรายวิชาโดยเทียบกับผลการเรียนรู้ของผูเ้ รียน
เพื่อปรับปรุงการดาเนินงานของหลักสูตร
3. การปรับปรุงการสอน
นาผลการประเมินที่ได้จากข้อที่ 7.1 และ 7.2 มาปรับปรุงการเรียนการสอน โดยนาผลการ
ประเมินและข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นไปตามที่ระบุไว้ในหมวด 5 ข้อ 2 การวัดและ
ประเมินผล

วิธีการประเมิน
ผลลัพธ์การเรียนรู้

พฤติกรรมความ

คะแนนสอบ

งานที่ได้รับ

การนาเสนอ

รับผิดชอบและ

มอบหมาย

ผลงานด้วยทักษะ

การมีส่วนร่วม

(แบบฝึกหัด

การวิเคราะห์เชิง

ในการทางาน

โครงงาน รายงาน)

ตัวเลข/ การ
สื่อสาร/ การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

คุณธรรม จริยธรรม



ความรู้



ทักษะทางปัญญา
ความสัมพันธ์ระหว่าง



























บุคคลและความ
รับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสน
สารสนเทศ

5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1) อาจารย์ผสู้ อนดาเนินการทวนสอบรายวิชาด้วยตนเอง ด้วยการประเมินการเรียนรู้
ของนักศึกษาตามวิธีการข้อ 7.4
2) กรณีที่ผลการเรียนรู้ของรายวิชายังไม่ได้ประสิทธิผล อาจารย์ผู้สอนจะให้โอกาส
นักศึกษาปรับปรุงปรับปรุงแก้ไขได้ตามความจาเป็นเป็นรายกรณี

