รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1553119 มิติแห่งศัพท์ (Dimensions of Vocabulary)
2. จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต 3 (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ประเภทวิชาเลือกในกลุ่มภาษาศาสตร์
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อ. ธนศร วิสุทธิ์วารินทร์
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคเรียนที่ 1/2560
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
อาคารเรียนรวม ห้อง 32304 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 25จ

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อศึกษามิติด้านต่างๆ ของศัพท์ ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับวิธีออกเสียงคา ความรู้เกี่ยวกับ
วิธีเขียนคาหรือตัวสะกด ความรู้เกี่ยวกับรูปคาและโครงสร้างภายในของคา ความรู้เกี่ยวกับการนาคา
มาประกอบกันเป็นวลีและประโยค ความรู้เกี่ยวกับความหมายตามตัวอักษรของคา ความรู้เกี่ยวกับ
ความหมายของคาในบริบท ตลอดจนการใช้คาให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร และความรู้
เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของคา ทั้งในแง่ที่มาและความหมายเดิมของคา ตลอดนการเปลี่ยนแปลง
รูปคาและความหมายของคา
1.2 เพื่อฝึกทักษะการใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษ-อังกฤษ ตลอดจนการใช้พจนานุกรมในการ
เข้าถึงข้อมูลมิติแห่งศัพท์ด้านต่างๆ ดังกล่าวในข้อ 1.1
1.3 เพื่อศึกษาวิธีและหลักเกณฑ์ในการบัญญัติศัพท์
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

2.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษที่สอดคล้องกับแนวโน้มที่เปลี่ยนไป
ของชาติและของโลก เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการนาความรู้ ความเข้าใจ กลยุทธ์
ต่างๆ ไปใช้ในการศึกษาวิชาอื่นๆ และใช้ในการดาเนินชีวิตได้
2.2 เพื่อปรับรายละเอียดของรายวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาตาม
ประกาศของคณะกรรมการอุดมศึกษา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาศัพท์กับการเรียนภาษา โครงสร้างศัพท์ ตัวสะกดกับการออกเสียง ความหมายของคาศัพท์
ประวัติคาศัพท์ วิธีใช้คา การบัญญัติศัพท์ ทักษะการใช้พจนานุกรม การศึกษาเปรียบเทียบศัพท์
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
Study of vocabulary and language learning, internal structure of words, spelling
and pronunciation, etymology, usage, coinage, dictionary skills, comparative study of
Thai and English vocabulary
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
45

ไม่มี

การฝึกปฏิบัติ/งาน
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึกงาน
ไม่มี
90

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
ผู้สอนจัดเวลาให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ผู้เรียนสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง โดยแจ้งให้ทราบ
ในชั้นเรียน

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1) ตระหนักถึงคุณค่าของคุณธรรมและจริยธรรม
2) มีพฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและมีจิตสาธารณะ
2.1 มีพฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มีวินัยทั้งต่อตนเองและสังคม
รู้จักเสียสละ มีความซื่อสัตย์สุจริตและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ
3) มีภาวะผู้นา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นและสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
4) มีความเคารพในสิทธิและความมีคุณค่าของตนเองและผู้อื่น

1.2 วิธีการสอน
1) สอดแทรกความคิดด้านคุณธรรมและจริยธรรมผ่านประสบการณ์และเหตุการณ์จริง
ที่เกิดขึ้นในสังคม
2) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนทางานในห้องและทาโครงงานเพื่อสังคมเป็นกลุ่ม เพื่อให้มีการ
ประสานงานทั้งภายในและภายนอกกลุ่มและเพื่อสร้างวุฒิภาวะทางอารมณ์
3) สนับสนุนให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นและฝึกการพูดหน้าชั้นเรียน
4) มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เช่น การยกย่องผู้เรียนที่ทา
ประโยชน์แก่ส่วนรวมเพื่อเป็นการให้เสริมแรงกับการทาความดีและเป็นแบบอย่างที่ดี
1.3 วิธีการประเมินผล
1) สั งเกตจากพฤติกรรมของผู้ เรียนในชั้น เรียนในด้านต่างๆ เช่น การตรงต่อเวลา ความมี
วินัย ความรับผิดชอบ การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
2) ประเมินจากการส่งงานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม ตลอดจนสังเกต
พฤติ ก รรมการช่ ว ยเหลื อ ซึ่ งกั น และกั น ในห้ อ ง เช่ น การแลกเปลี่ ย นความรู้แ ละความ
คิดเห็น
3) สั งเกตจากการการแสดงความคิ ด เห็ น และความสามารถในการพู ด หน้ า ชั้ น เรีย น เช่ น
ความเชื่อมั่นในตนเอง
4) สังเกตพฤติกรรมการบริหารงานและการทางานกลุ่ม
2. ความรู้
2.1 ความรู้/ทักษะที่ต้องได้รับ
1) มีความรู้และเข้าใจในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานในการดารงชีวิต
1.1 มีความรู้ความเข้าใจเรื่องมิติแห่งศัพท์ ทักษะการใช้พจนานุกรมในการค้นคว้าหาความรู้และ
ความรู้เรื่องการบัญญัติศัพท์
2) สามารถจาแนกและอธิบายองค์ความรู้ที่ศึกษา
2.1 ความรู้ (Knowledge)
2.1.1 ศัพท์เพื่อการสื่อสารหรือคาศัพท์วิชาการที่จาเป็นและพบบ่อยๆ จานวน
50 คาจากฐานข้อมูลภาษา
2.1.2 รากศัพท์ (root) อุปสรรค (prefix) และปัจจัย (suffix) ร่วมกับการใช้
บริบทในตัวภาษา (co-text) และบริบทนอกตัวภาษา (situation) เพื่อสันนิษฐานความหมาย
ของศัพท์ที่ไม่คุ้นเคย จานวน 50 คา
2.1.3 ไวยากรณ์
2.1.3.1 lexical categories
2.1.3.2 colligation
2.2 ทักษะการเรียน

2.2.1 ทักษะการเข้าถึงข้อมูลทางภาษาที่ต้องการจากพจนานุกรม
ภาษาอังกฤษล้วนทั้งแบบตัวเล่ม ออนไลน์ ดีวีดีและอิเล็กโทรนิกส์
ตลอดจนการใช้ search engine ต่างๆ เพื่อสืบค้นข้อมูลทางภาษา
2.2.2 ทักษะการตั้งคาถามหรือการใช้คาสาคัญในการหาข้อมูล เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ความรู้หรือข้อมูลที่ต้องการ
3) มีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและความเป็นไปของชาติและสังคมโลก
4) สามารถบู ร ณาการและประยุ ก ต์ ใช้ กั บ ศาสตร์อื่ น ๆ ที่ เกี่ย วข้อ ง รวมถึ งด าเนิ น ชี วิต ได้
อย่างมีคุณภาพ
2.2 วิธีการสอน
1) การสาธิตการใช้และการเข้าถึงข้อมูลทางภาษาที่ต้องการในรูปแบบต่างๆ
ประกอบการบรรยายอย่างมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน
2) ใช้ วิธีก ารและกิ จ กรรมที่ ห ลากหลายซึ่ งขึ้ น อยู่ กั บ ชนิ ด และธรรมชาติ ข องความรู้ และ
ทักษะนั้นๆ ตามที่ได้ออกแบบไว้ในเอกสารประกอบการสอน
3) จั ด กิจ กรรมการเรี ย นการสอนที่ เน้น การท ากิจ กรรมเพื่ อการเรีย นรู้ด้ ว ยตนเองภายใต้
การกาหนดทิศทางและกากับดูแลของผู้สอน
4) การอภิปราย ซักถามและใช้กระบวนการกลุ่ม
2.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินความสามารถของผู้เรียนจากการทากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง (formative
performance assessment) โดยตรวจประเมิ น จากการให้ ผู้ เรี ย นท าแบบฝึ ก หั ด ทั้ ง
ปรนัยและอัตนัยในชุดเอกสารประกอบการสอนและใบงานเสริม
2) ประเมินผลจากการตอบคาถามในชั้นเรียนว่าสามารถจาแนกแยกแยะและอธิบาย
องค์ความรู้และทักษะต่างๆ ได้ถูกต้องหรือไม่จากการตั้งคาถามในชั้นเรียน
3) ทดสอบย่อยเพื่อวัดความเข้าใจในทักษะและความรู้และสอบปลายภาคด้วยข้อสอบ
ที่เน้นการประยุกต์และการคิดวิเคราะห์
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
1) สามารถคิดอย่างเป็นระบบ
1.1 มีความสามารถประมวลและค้นหาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
(เป็นต้นว่า ทาไมไม่สามารถจับประเด็นความคิดและเนื้อหาจากสิ่งที่อ่านได้ หรือ
ทาไมจึงไม่สามารถสันนิษฐานความหมายของศัพท์ได้ บริบทไม่ชัดเจนพอหรือขาดความรู้
โครงสร้างภายในของคา) แก้ไขปัญหาและลองนาเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง
ก่อนจะนามาปรึกษากับผู้สอน
2) สามารถค้นคว้า ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

2.1 วิเคราะห์รากศัพท์ อุปสรรค ปัจจัยเพื่อใช้ในการสันนิษฐานความหมาย
ของศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยร่วมกับการสันนิษฐานความหมายโดยอาศัยบริบททั้ง
ในและนอกตัวภาษาได้
2.2 วิเคราะห์เจตนารมณ์ที่ผู้เขียนบอกให้ทราบเป็นนัยและสามารถอนุมาน
ความคิดต่างๆ และตีความสารที่ผู้เขียนต้องการสื่อได้อย่างถูกต้อง
3) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะของตนเองในการดารงชีวิตได้
3.1 ประยุกต์ความรู้ ทักษะการเรียน การใช้ศัพท์ ทักษะการอ่านและเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษา การทางาน ตลอดจนการ
ปฏิบัติงานต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ภาษาได้
4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการดาเนินชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์
3.2 วิธีการสอน
1) ชี้ ให้ ผู้ เรี ย นเห็ น ความส าคั ญ ของการคิ ดอย่างเป็ น ระบบและสอนทั ก ษะการคิด กรอบ
และแนวทางการคิ ด ผ่ า น thinking map และ mind map เพื่ อ สร้ า งอุ ป นิ สั ย การคิ ด
อย่างเป็นระบบ
2) สอนให้ ผู้ เรี ย นศึ ก ษาอย่ า งมี ห ลั ก มี ฐ านคิ ด เพื่ อ ใช้ ใ นการจ าแนกและอธิ บ ายองค์
ความรู้ที่ศึกษาในรายวิชาได้
3) จั ด กิจ กรรมการเรี ย นการสอนที่ เน้น การท ากิจ กรรมเพื่ อการเรีย นรู้ด้ ว ยตนเองภายใต้
การกาหนดทิศทางและกากับดูแลของผู้สอน
4) สอนโดยใช้วิธีการที่ ห ลากหลายซึ่งขึ้นอยู่กับ ชนิดและธรรมชาติของความรู้และทั กษะ
นั้นๆ ตามที่ได้ออกแบบไว้ในเอกสารประกอบการสอน
3.3 วิธีการประเมินผล
1) สังเกตผู้เรียนว่ามีดุลยพินิจที่ดี (good judgment) หรือไม่ประกอบกับการให้ผู้เรียน
ประเมินตนเองภายใต้กรอบประเด็นคาถามจากแบบสอบถามของผู้สอน
2) ประเมินตามสภาพความเป็นจริง (authentic assessment) ว่าผู้เรียนสามารถนาองค์
ความรู้มาประยุกต์ใช้และบูรณาการได้จากงาน reading project
3) ใช้แบบสอบถามให้ผู้เรียนประเมินตนเองตามความเป็นจริง
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
1) มีความสามารถทางานเป็นกลุ่มในฐานะผู้นาและผู้ตามได้
1.1 สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม บุ ค คลทุ ก ระดั บ และสามารถให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
ตลอดจนอ านวยความสะดวกในการแก้ ไ ขปั ญ หาตามสถานก ารณ์ ต่ า งๆ
ทั้งในบทบาทของการเป็นผู้นาหรือผู้ร่วมทีมในการทางาน
2) สามารถริเริ่มสร้างสรรค์แนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินกิจกรรมต่างๆได้
3) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีทั้งภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศ
4) มีความเคารพสิทธิและความมีคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
4.2 วิธีการสอน
1) จัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
2) ใช้ วิ ธี ก ารสอนโดยใช้ ก ารนิ ร นั ย (deduction) ซึ่ ง เป็ น การสอนจากหลั ก การไปสู่
ตั ว อย่ า งย่ อ ยๆ เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นมี โ อกาสได้ ฝึ ก ฝนการน าหลั ก การไปใช้ ในสถานการณ์
ใหม่
3) สอนหลั กการมีม นุ ษ ย์ สั ม พั น ธ์ต ามหลั ก จิต วิ ท ยาและสอนหลั ก ความรู้และหลั กการใช้
ภ าษ าพื้ น ฐ าน ใน ฟั ง พู ด อ่ าน แ ล ะเขี ย น เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย น ส าม ารถ น าไป ใช้ ใน
ชีวิตประจาวันได้
4) สอดแทรกความคิดเรื่องประชาธิปไตยในการทางานกลุ่ม
4.3 วิธีการประเมินผล
1) สังเกตการทางานในกลุ่มตามบทบาทผู้นาและผู้ร่วมงานและกับเพื่อนในชั้นเรียน
2) ประเมินจากการคิดกิจกรรมของผู้เรียนว่ามีความสร้างสรรค์มากน้อยเพียงใด
3) สังเกตมนุษย์สัมพันธ์ระหว่างผู้สอน-ผู้เรียนและผู้เรียน-ผู้เรียน
4) สังเกตพฤติกรรมการบริหารงานและการทางานกลุ่ม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ต้ อ ง
พัฒนา
1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
1.1 เข้าถึงข้อมูลทางภาษาที่ต้องการโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อได้
1.2 มีทักษะการใช้โปรแกรมการสร้างแผนผังความคิด เช่น
1.3 สร้างสื่ออิเล็กโทรนิกส์ประกอบการนาเสนอรายงานได้
2) สามารถสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
2.1 สามารถสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ทางภาษาที่ ต้ อ งการโดยใช้ ค อมพิ ว เตอร์ เป็ น ฐานเพื่ อ
นามาใช้ในการศึกษาและชีวิตประจาวันได้
2.2 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางภาษาที่ได้จากการสืบค้นในข้อที่หนึ่งว่ามี
ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดและสามารถนาข้อมูล
เหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาและในชีวิตประจาวันได้
3) สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่นได้
เป็นอย่างดี
3.1 ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนทัศนะในระดับที่ไม่
ซับซ้อนมากกับผู้อื่นได้โดยใช้ความรู้ศัพท์เพื่อการสื่อสารที่จาเป็นและพบ
บ่อยจากวงศัพท์ที่กาหนดให้ได้
3.2 ใช้ศัพท์วิชาการหรือศัพท์เพื่อการสื่อสารที่จาเป็นและพบบ่อยจากวงศัพท์

ที่กาหนดให้เพื่อทักษะการเรียนได้
4) นาเสนอและสื่อสารโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติได้
5) เลือกใช้ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิตและแก้ไขปัญหาของ
ตนเองได้อย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
1) สาธิตและแนะนาเทคนิคการสืบค้นข้อมูลทางภาษา แหล่งข้อมูลและวิธีการเลือก
ข้อมูลทีน่ ่าเชื่อถือ เน้นให้ผู้เรียนฝึกการใช้อินเตอร์เน็ทและดีวีดีพจนานุกรม
ภาษาอังกฤษเพื่อเข้าถึงข้อมูลทางภาษาที่ต้องการได้
2) มอบหมายงาน Reading project ซึง่ ต้องมีการสืบค้นข้อมูลทางภาษาด้วย
อินเตอร์เน็ท และนาเสนอข้อมูลที่ได้มาด้วยสื่อเทคโนโลยีต่างๆ และใช้ภาษานาเสนอ
ทั้งในรูปภาษาเขียน (เนื้อหาในรายงาน) และภาษาพูด (การรายงานหน้าชั้น)
5.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินการสืบค้นข้อมูลด้วยอินเตอร์เน็ทจากแบบฝึกหัดในเอกสารประกอบการ
สอน
2) ประเมินผลงาน Reading project โดยใช้แบบฟอร์มประเมินที่มีรายละเอียดของการ
ประเมินซึ่งแจกให้ผู้สอนและผู้เรียนตามกาหนดในแผนการสอน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. tentative course outline
Week
1

2-3

หัวข้อ/รายละเอียด
Course orientation
- course introduction
- course requirements
- course assignments
- course assessment
and evaluation
- pre-test

Dictionary skills
- components
- purposes

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช้
ชั่วโมง
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
- กิจกรรม psychological and
methodological preparation
- ice breaking activities

ผู้สอน
อ.ธนศร

สื่อที่ใช้
- ชุดเอกสารประกอบการสอน
- ชุดเอกสาร Reading project
- แบบฟอร์มสัญญาการเรียน
- แบบทดสอบก่อนเรียน
6

กิจกรรมการเรียนการสอน
- กระบวนการกลุ่ม
- การบรรยายประกอบสื่อ PowerPoint อย่างมี

อ.ธนศร

Week

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

- types

4-5

ความรู้เกี่ยวกับการ
บัญญัติศัพท์

6

6-7

ความรู้เกี่ยวกับวิธีออกเสียง
คาและตัวสะกด

6

8-9

ความรู้เกี่ยวกับรูปคาและ
โครงสร้างภายในของคา

6

กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช้
ปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน
สื่อที่ใช้
- ชุดเอกสารประกอบการสอน
- ชุดพจนานุกรมประกอบเนื้อหาคาอธิบาย
- พจนานุกรมออนไลน์
กิจกรรมการเรียนการสอน
- กระบวนการกลุ่ม
- การบรรยายประกอบสื่อ PowerPoint อย่างมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน
- การสาธิตวิธีใช้และการเข้าถึงข้อมูลศัพท์ในรูปแบบ
ต่างๆ
สื่อที่ใช้
- ชุดเอกสารประกอบการสอน
- software พจนานุกรมต่างๆ
- พจนานุกรมแบบเล่มระดับกลาง
- พจนานุกรมออนไลน์
- www.youtube.com/watch?v=7oYGv4D2Qr4
http://www.tolearnenglish.com/english_lessons
/exercises-on-prefix-and-suffix
กิจกรรมการเรียนการสอน
- การอภิปราย ซักถามและทา
กิจกรรมกลุ่ม
- การบรรยายอย่างมีปฏิสัมพันธ์ประกอบสื่อ
PowerPoint
สื่อที่ใช้
- ชุดเอกสารประกอบการสอน
- พจนานุกรมออนไลน์

กิจกรรมการเรียนการสอน
- การอภิปราย ซักถามและทากิจกรรมกลุ่ม
- กิจกรรม Getting to know ‘word parts’
- การบรรยายอย่างมีปฏิสัมพันธ์ประกอบสื่อ

ผู้สอน

อ.ธนศร

อ.ธนศร

อ.ธนศร

10-11 ความรู้เกี่ยวกับการนาคา
มาประกอบกันเป็นวลีและ
ประโยค

6

12-13 ความรู้เกี่ยวกับ
ความหมายตามตัวอักษร
ของคาและความหมาย
ของคาในบริบท ตลอดจน
การใช้คาให้เหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์ในการสื่อสาร

6

14-15 Vocabulary project

6

16

สอบปลายภาค

3

PowerPoint
สื่อที่ใช้
- ชุดเอกสารประกอบการสอน
- SRA Word parts Lab
- พจนานุกรมออนไลน์
กิจกรรมการเรียนการสอน
- การอภิปราย ซักถามและทา
กิจกรรมกลุ่ม
- การบรรยายอย่างมีปฏิสัมพันธ์ประกอบสื่อ
PowerPoint
สื่อที่ใช้
- ชุดเอกสารประกอบการสอน
- พจนานุกรมออนไลน์
กิจกรรมการเรียนการสอน
- การอภิปราย ซักถามและทา
กิจกรรมกลุ่ม
- การบรรยายอย่างมีปฏิสัมพันธ์ประกอบสื่อ
PowerPoint
สื่อที่ใช้
- ชุดเอกสารประกอบการสอน
- พจนานุกรมออนไลน์
- SRA Reading Lab
- การนาเสนอผลงานปากเปล่าประกอบสื่ออิเล็กโทรนิกส์
- การอภิปราย ซักถาม
- การให้ immediate feedback
- แบบทดสอบวัดสัมฤทธิผล

อ.ธนศร

อ.ธนศร

อ.ธนศร
กรรมการ
คุมสอบ

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ (tentative schedule)
กิจกรรม
แบบฝึกหัดในเอกสาร
ประกอบการสอน

ผลการ
เรียนรู้
1.1: 2), 3)
2.1: 1), 2)
3.1: 1), 2), 3)
5.1: 2)
1.1: 2), 4)

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่ประเมิน

สัดส่วนการ
ประเมินผล

ตรวจแบบฝึกหัด

3, 5, 7, 9, 11,13

ร้อยละ 20

ทดสอบ

7 หรือ 8

ร้อยละ 20

การสอบกลางภาค

2.1: 1), 2)
3.1: 1), 2)
1.1: 2), 3)
3.1: 1), 3)
4.1: 2)
1.1: 2), 3), 4)
2.1: 1), 2), 4)
3.1: 1), 2)
4.1: 1), 2), 3)
5.1: 1), 2), 3)
1.1: 2), 4)
2.1: 1), 2), 4)
3.1: 1), 2), 3)
3.1: 4)

การเข้าชั้นเรียนและ
พฤติกรรมในชั้นเรียน
Vocabulary project

สอบปลายภาค

(tentative)
สังเกตและจดบันทึก

ทุกสัปดาห์

ร้อยละ 20

ตรวจผลงาน
(โดยพิจารณาจากใบ
เกณฑ์ประเมินที่แจ้ง
ให้กับผู้เรียนในสัปดาห์
ที่ 2-3)

14-15

ร้อยละ 10

ทดสอบ

16

ร้อยละ 30

มีการประเมินผลแบบอิงเกณฑ์ โดยมีรายละเอียดการประเมินผลระหว่างและปลายภาคแสดงในเชิง
rubric ดังนี้

การทาแบบฝึกหัด (20%)
คะแนน
เกณฑ์
ความครบถ้วน
และถูกต้อง
(10%)

การส่งงานตรงต่อ
เวลา
(10%)

5

4

3

ทาแบบฝึกหัดครบ
ถ้วนและมีความ
ถูกต้อง 90% ขึ้นไป

ทาแบบฝึกหัด
ครบถ้วนและมี
ความถูกต้อง 80%
ขึ้นไป
(8%)
ทาแบบฝึกหัดเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
แต่ส่งงานเกิน
กาหนด เวลาทีร่ ะบุ
1 วัน
(8%)

ทาแบบฝึกหัด
ครบถ้วนและมี
ความถูกต้อง 70%
ขึ้นไป
(6%)
ทาแบบฝึกหัดเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
แต่ส่งงานเกิน
กาหนด เวลาทีร่ ะบุ
2 วัน
(6%)

(10%)
ทาแบบฝึกหัดเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
และส่งงานก่อนหรือ
ส่งไม่เกิน
กาหนดเวลาที่ระบุ
(10%)

2

1

ทาแบบฝึกหัดครบถ้วน ทาแบบฝึกหัดไม่
และมีความถูกต้อง
ครบถ้วนหรือมีความ
60% ขึ้นไป
ถูกต้อง 50% ขึ้นไป
(4%)
ทาแบบฝึกหัดเป็น
ระเบียบเรียบร้อยแต่
ส่งงานเกิน
กาหนดเวลาที่ระบุ 3
วัน
(4%)

(2%)
ทาแบบฝึกหัดไม่เป็น
ระเบียบเรียบร้อย
หรือส่งงานเกิน
กาหนดตั้งแต่ 4 วัน
ขึ้นไป
(2%)

การเข้าชั้นเรียนและพฤติกรรมในชั้นเรียน (20%)
คะแนน
5
เกณฑ์
การเข้าชั้นเรียน
(10%)

ขาดเรียนไม่เกิน 2
ครั้งและไม่เคยเข้าชั้น
เรียนสาย
(10%)
พฤติกรรมในชั้นเรียน มีส่วนร่วมในการตอบ
(10%)
คาถามอภิปรายใน
ชั้นเรียนอย่างสม่าเสมอ (100%) และ
แต่งกายสุภาพ
เรียบร้อยถูกระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย
อย่างสม่าเสมอ
(100%)
(10%)

4

3

2

1

ขาดเรียน 3 ครั้งและ
ไม่เคยเข้าชั้นเรียน
สาย
(8%)
มีส่วนร่วมในการ
ตอบคาถามอภิปราย
ในชั้นเรียนเป็นปกติ
(80%) และแต่งกาย
สุภาพเรียบร้อยถูก
ระเบียบของ
มหาวิทยาลัยเป็น
ปกติ (80%)

ขาดเรียน 4 ครั้งหรือ
เข้าชัน้ เรียนสาย 1
ครั้ง
(6%)
มีส่วนร่วมในการตอบ
คาถามอภิปรายในชั้น
เรียนเป็นบ่อยๆ
(60%) และแต่งกาย
สุภาพเรียบร้อยถูก
ระเบียบของ
มหาวิทยาลัยบ่อยๆ
(60%)

ขาดเรียนเกิน 4 ครั้ง
ขึ้นไปหรือมาสาย 2
ครั้ง
(4%)
มีส่วนร่วมในการตอบ
คาถามอภิปรายในชั้น
เรียนเป็นบางครั้ง
(40%)
และแต่งกายสุภาพ
เรียบร้อยถูกระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยเป็น
บางครั้ง (40%)

ขาดเรียนเกิน 4 ครั้ง
ขึ้นไปหรือมาสาย 3
ครั้งขึ้นไป
(2%)
แทบไม่มสี ่วนร่วมใน
การตอบคาถาม
อภิปรายในชั้นเรียน
(20%) และแทบจะ
ไม่แต่งกายสุภาพ
เรียบร้อยถูกระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย
(20%)

(8%)

(6%)

(4%)

(2%)

1

Vocabulary project (10%)
คะแนน
เกณฑ์
ความน่าสนใจ
และปฎิบัติได้จริง

5

4

3

2

เนื้อเรื่องน่าสนใจและ
ปฏิบัติได้จริงอีกทั้งมี
ประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคมมาก

เนื้อเรื่องน่าสนใจ
และปฏิบตั ิได้จริงทั้ง
มีประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคม

เนื้อเรื่องน่าสนใจแต่ยัง
ไม่ practicalแต่ยังมี
ประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคม

เนื้อเรื่องน่าสนใจแต่ยัง
ไม่ practicalและไม่มี
ประโยชน์ต่อตนเอง
สังคม

ส่งแบบเสนอโครง
งานและรายงาน
ฉบับสมบูรณ์ตาม
กาหนดเวลาแต่ส่ง
รายงานความก้าว
หน้าของโครงการ
ตามกาหนดเวลา 1
ครั้ง
รายงานมีเนื้อหา
ครบถ้วนแต่ไม่
ถูกต้อง 1-2 หัวข้อ

รายงานมีเนื้อหา
ครบถ้วนแต่ไม่ถูกต้อง
3-4 หัวข้อ รูปเล่ม

รายงานมีเนื้อหา
ครบถ้วนแต่ไม่ถูกต้อง
5-6 หัวข้อ รูปเล่ม

ความสนใจและความ ส่งแบบเสนอ
กระตือรือร้นในการ โครงงานและรายงาน
ทาโครงงาน
ความก้าวหน้าของ
โครงการครบ 2 ครั้ง
และส่งรายงานฉบับ
สม- บูรณ์ตาม
กาหนด เวลา
รูปเล่มและเนื้อหา
ของรายงานและการ
ใช้ภาษาที่เป็น

รายงานมีเนื้อหา
ครบถ้วนและถูกต้อง
รูปเล่มรายงาน

เนื้อเรื่องไม่น่า
สนใจและไม่
practical ทั้งยังไม่มี
ประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคม
ส่งแบบเสนอโครง การ ส่งแบบเสนอโครง การ ส่งแบบเสนอโครง
และรายงานฉบับ
ตามกาหนด เวลาแต่ การและรายงาน
สมบูรณ์ตาม
ส่งรายงานฉบับ
ฉบับสมบูรณ์เกิน
กาหนดเวลาแต่ไม่ส่ง สมบูรณ์เกินกาหนด
กาหนดเวลาและ
รายงานความ
และไม่ได้ส่งรายงาน ไม่ได้ส่งรายงาน
ก้าวหน้าของโครงการ ความก้าวหน้าของ
ความก้าวหน้าของ
โครงการ
โครงการ
รายงานมีเนื้อหา
ครบถ้วนแต่ไม่
ถูกต้องตั้งแต่ 7

ทางการ

ครบถ้วนและถูกต้อง รูปเล่มรายงาน
และใช้ภาษาที่เป็น
ครบถ้วนและถูก
ทาง การได้เหมาะสม ต้อง การใช้ภาษามี
ความเหมาะสมเป็น
ส่วนใหญ่
การนาเสนอปากเปล่า มีความพร้อม
มีความพร้อมในการ
ในชั้นเรียนและการ (fluency) ในการ
นาเสนอ สื่อที่ใช้ใน
ตอบคาถาม
นาเสนอ สื่อที่ใช้ใน การนาเสนอมี
การนาเสนอมี
คุณภาพดี
คุณภาพดีและตอบ ตอบคาถามได้
คาถามได้ถูกต้อง
ถูกต้อง 90% ขึ้นไป
ชัดเจนทั้งหมด

รายงานครบถ้วนและ รายงานไม่ถูกต้อง
ถูกต้อง การใช้ภาษามี การ ใช้ภาษาส่วนใหญ่
ความเหมาะสมปาน ไม่ค่อยเหมาะสม
กลาง

หัวข้อขึ้นไป
รูปเล่มรายงานไม่
ถูกต้อง การใช้
ภาษาต้องปรับปรุง

มีความพร้อมในการ
นาเสนอ สื่อที่ใช้ใน
การนาเสนอมีคุณภาพ
ดี ตอบคาถามได้
ถูกต้อง 80 % ขึ้นไป

ไม่มีความพร้อมใน
การนาเสนอ สื่อที่ใช้
ในการนาเสนอมีคุณ
ภาพต่ามาก
ตอบคาถามได้
ถูกต้องน้อยกว่า
60%

ความพร้อมในการ
นาเสนอน้อย สื่อที่ใช้
ในการนาเสนอมี
คุณภาพต่า
ตอบคาถามได้ถูกต้อง
70% ขึ้นไป

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
1.1 ชุดเอกสารประกอบการสอนวิชามิติแห่งศัพท์
1.2 พจนานุกรมอังกฤษ-อังกฤษฉบับผู้เรียนระดับกลางขึ้นไป
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
Chanawangsa, Somseen. Applied Lexicopedia. CULI.
Crystal, D. (2003). The Cambridge Encyclopedia of the English Language. (2nd ed.).
Cambridge: Cambridge University Press.
Gardner, D. (2013). Exploring Vocabulary: Language in Action. New York:
Routledge.
Lieber, R. (2010). Introducing Morphology. Cambridge: CUP.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
Hornby, A. S. (2015). Oxford Advanced Learner’s Dictionary. (9th ed.). Oxford: Oxford
University Press.
Jackson, H. & Amvela E. 2007. Words, Meaning and Vocabulary. 2nd ed. New York:
Continuum.
Mayor, Michael (ed.). 2009. Longman Dictionary of Contemporary English. 5th ed.
Harlow: Longman.
Wyatt, R. 2008. Check your Vocabulary for TOEIC. Oxford: Macmillan.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

รายวิชานี้มีการประเมินผลโดยนักศึกษา ดังนี้
1.1 นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทั้งวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในชั้นเรียน
สื่อการสอน และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ ตลอดจนเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา ด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
1.2 นักศึกษาประเมินและเขียนข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ดที่ผู้สอนจัดทาขึ้นเพื่อเป็นอีกช่องทาง
หนึ่งในการสื่อสารกับผู้เรียน
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
กลยุทธ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน คือ
2.1 สังเกตการณ์การสอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.2 ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เรียน
2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
นาผลที่ได้จากการประเมินในข้อ 2 มาปรับปรุงการสอนและหาข้อมูลเพิ่มเติมการปรับการเรียน
การสอนโดยจัดกิจกรรม ดังนี้
3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2 การทา action research
3.3 จัดวิพากษ์แนวการสอนโดยคณาจารย์ที่เกี่ยวข้อง
3.4 จัดวิพากษ์สื่อการสอนโดยคณาจารย์ที่เกี่ยวข้อง
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาจาก
4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนโดยอาจารย์อื่นที่มิใช่
อาจารย์ผู้สอนในทีม
4.2 การตั้งคณะกรรมการสุ่มสอบผลสัมฤทธิ์ (results) การเรียนรู้ของผู้เรียน โดยมีการ
ตรวจข้อสอบที่ใช้วัดผล วิธีการให้คะแนน ชิ้นงานหรือแฟ้มสะสมงานของผู้เรียน เป็นต้น
4.3 การวิเคราะห์ข้อสอบที่ใช้วัดผลสัมฤทธิ์ในแง่ต่างๆ เช่น คุณภาพของข้อสอบ ความเที่ยงตรง
ของเนื้อหา ความเชื่อมั่นของข้อสอบ เป็นต้น
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
น าข้อมูล ที่ ได้จ ากทั้ง 4 ข้อดังกล่ าวมาวางแผนเพื่อปรับ ปรุงคุ ณ ภาพการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาดังนี้
5.1 ปรับรายวิชาทุก 4 ปีหรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2 เปลี่ยนหรือสลับผู้สอนเพื่อให้ผู้เรียนมีมุมมองเรื่องการประยุกต์ความรู้กับปัญหาที่มาจาก
งานวิจัยของผู้สอนหรือแวดวงวิชาการต่างๆ

