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3. หลักสูตรประเภทของรายวิชา
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและผูสอน
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กลุมเรียน
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5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 1
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน
ไมมี
8. สถานที่เรียน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
9. ครั้งที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
19 มีนาคม 2555

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับไวยากรณภาษาอังกฤษ รูปแบบและหนาที่ ชนิดคํา
กาล มีทักษะในการเขียนประโยคภาษาอังกฤษในปริบทของการสื่อสารเบื้องตนที่บูรณาการทักษะการฟง

การพูดและการอาน สามารถวิเคราะหโครงสรางภาษาเขียน เนนการสื่อความหมาย เนนความสามารถใน
การผลิตประโยคตามโครงสรางพื้นฐานระดับประโยคใจความเดียวและใจความรวมที่สัมพันธกับการใช
กาล
วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษาเขาใจและใชภาษาอังกฤษไดถูกตองตามหลักไวยากรณพื้นฐานในบริบทของการ
สื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
โครงสราง รูปแบบและหนาที่ไวยากรณภาษาอังกฤษ การเขียนโครงสรางประโยคที่ถูกตองตามหลัก
ไวยากรณ คําศัพทเฉพาะทางที่เกี่ยวของกับไวยากรณภาษาอังกฤษ
An overview of English grammatical structure, form, and function; practice in writing correct
grammatical structure; grammatical terminology commonly used to describe grammar
จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
(คาบ)
บรรยาย 30 คาบตอ
ภาคการศึกษา

ฝกปฏิบัติ
ศึกษาดวยตนเอง
(คาบ)
(คาบ)
ฝกปฏิบัติ 30 คาบตอ ศึกษาดวยตนเอง 75
ภาคการศึกษา
คาบตอภาคการศึกษา

สอนเสริม
สอนเสริมตามความ
ตองการของนักศึกษา
เฉพาะราย

2. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชา แจงแนวการสอน อภิปรายหาขอตกลงรวมกันกับนักศึกษาในสัปดาห
แรกของการเรียน แจงขอมูลการติดตอ หองทํางาน ตารางสอนและเวลาวาง
- อาจารยประจําวิชาจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมอยางนอย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรมจริยธรรม
1.1 คุณธรรมจริยธรรมที่ตองพัฒนา

พัฒนาผูเรียนใหมีความรับผิดชอบ อดทน ขยัน มีวินัย ตรงตอเวลา ซื่อสัตย สามัคคี ยอมรับ
ผูอื่น สุภาพ และมีความใฝใจคนควาหาความรูเพิ่มเติมสม่ําเสมอ
1.2 วิธีสอน
1) สอดแทรกความตระหนักดานคุณธรรมจริยธรรมควบคูกับการใหความรูทางวิชาการ
2) กําหนดหลักเกณฑปฏิบัติของรายวิชาในดานคุณธรรมจริยธรรม
1) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกในชั้นเรียน
2) สังเกตพฤติกรรมการเขาเรียน การมีสวนรวมและความรับผิดชอบตองานที่มอบหมาย
3) สังเกตพฤติกรรมและความประพฤตินอกหองเรียน
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
เมื่อจบแตละบทเรียน นักศึกษาตองมีความรูและสามารถใชภาษาอังกฤษสื่อสารบรรลุตาม
วัตถุประสงครายวิชาในประเด็นตางๆดังนี้
1. วิเคราะหโครงสรางประโยคภาษาอังกฤษไดถูกตองสอดคลองกับความหมาย
2. สรางประโยคภาษาอังกฤษไดถูกตองตามหลักไวยากรณและสื่อความหมาย
3. สามารถบูรณาการความรูเพื่อใชในการสื่อสารระดับตนทั้งการฟง การพูด การอานและการ
เขียน
4. เขาใจความแตกตางของการเรียงลําดับคําในวลีและประโยคระหวางภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5. เขาใจความแตกตางระหวางวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมเจาของภาษาอังกฤษ
2.2 วิธีสอน
1) บรรยาย ประกอบตัวอยาง
2) นักศึกษารวมวิเคราะหประโยคและขอความในยอหนา สังเกตการณเรียงคํา
ความสัมพันธระหวางประโยค การขยายความหมายของคําและประโยค
3) เพิ่มพูนคําศัพทและโครงสรางจากบริบทภาษาเพื่อการสื่อสาร
4) นักศึกษาฝกผลิตประโยคทั้งการพูดและการเขียน
5) สอดแทรกเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมในเนื้อหาที่เรียน
6) ใหนักศึกษาสรุปประเด็นความรู ซักถามปญหา
7) กําหนดใหนักศึกษาหาตัวอยางที่เกี่ยวของ การผลิตประโยคประกอบภาพมานําเสนอ
2.3 วิธีการประเมินผล

1)
2)
3)
4)
5)

สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกในชั้นเรียน
สังเกตพฤติกรรมการเขาเรียน การสงงาน
ประเมินผลจากแบบฝกหัด ขอทดสอบและการนําเสนองาน
ตรวจผลงานและประเมินผลการนําเสนองานที่ไดรับมอบหมาย
ทดสอบความรูความเขาใจโดยการทดสอบยอย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค

3 ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
พัฒนาความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดเชื่อมโยง ใชเหตุผลอธิบายได มีความ
ละเอียดรอบคอบ รูจักไตรตรองดวยเหตุผล ยอมรับความผิดพลาดและพรอมแกไข
วิธีสอน
1) บรรยาย สอดแทรกในเนื้อหาบทเรียน
2) การมีสวนรวม การทํางานเดี่ยว เปนคู และงานกลุม การแกปญหาในชีวิตประจําวัน
3.2 วิธีการประเมินผล
สังเกต วิธีการแกปญหา การแสดงความคิดเห็นในระหวางเรียน นอกหองเรียน การสอบยอย
กลางภาคและปลายภาค
4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
1) พัฒนาทักษะในการสรางสัมพันธภาพระหวางผูเ รียนดวยกัน
2) พัฒนาความเปนผูนําและผูตามในการทํางานกลุม
3) พัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมาย
4) พัฒนาความมีน้ําใจ เอื้อเฟอ มีจิตสาธารณะ และยอมรับผูอื่น
5) วิธีสอน
1) จัดกิจกรรมกลุมในการศึกษาสถานการณจําลอง
2) มอบหมายงานทั้งรายบุคคลและรายกลุม
3) การนําเสนอผลงาน
4.2 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินตนเองและเพื่อน ตามประเด็นที่กําหนด
2) รายงานที่นําเสนอ พฤติกรรมการทํางานกลุม และงานรายบุคคล
3) การตอบขอซักถามของอาจารย
5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
1) ทักษะในการสื่อสารทั้งการฟง การพูด การอานและการเขียน และการนําเสนอในชั้น
เรียน
2) ทักษะในการวิเคราะหขอมูลจากบริบทการสื่อสาร
3) ทักษะในการสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต
4) ทักษะในการใชเทคโนโลยีในการสื่อสาร เชน การสงงานทางอีเมล
5) ทักษะในการใชอุปกรณและเทคโนโลยีในการนําเสนอผลงาน
5.2 วิธีสอน
1) มอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวยตนเอง และทํารายงานโดยมีการนําตัวเลข หรือมีสถิติ
อางอิง จากแหลงที่มาขอมูลที่นาเชื่อถือ
2) นําเสนอผลงานโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
1) สังเกตพฤติกรรมในการสื่อสาร
2) ตรวจสอบความเหมาะสมในการเลือกใชสื่อเทคโนโลยี
3) ตรวจผลงาน และประเมินผลในการนําเสนอผลงาน
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการสอน
Course Description:

An overview of English grammatical structure, form, and function; practice in writing correct
grammatical structure; grammatical terminology commonly used to describe grammar
Course Objectives:
After completing this course, the students will be able to:
1. indicate parts of speech to which the words belong and use them meaningfully
according to their functions in a sentence;
2. indicate parts of a sentence and use (speak/ write) the sentence grammatically
correctly;
3. comprehend word orders of a phrase and produce noun phrases, verb phrase, adjective
phrases and prepositional phrase correctly;
4. produce simple sentences and compound sentences;
5. speak and write sentences with correct agreements of grammar units and tenses;
6. the course expects to raise awareness of punctuality, responsibility, honesty and hard
working to students also.

Course Syllabus
Week
1

Contents

Class
Time
4

Course syllabus
Basic Sentences
-Basic sentences
classified by structures
-Practice

Learning Activities

Learning Aids

Negotiatethe lesson
plan together with
students.
Analyzing elements
of English word order
in a simple sentence.
Group/pair work
Exercises

LCD
Textbook
Transparencies
software
Work in the
laboratory

Identifying
transformational rules
and build affirmative,
negative
and
interrogative
sentences
Individual /
Group / pair work
Exercises
Identifying parts of
speech and functions.
Individual /
Group / pair work
Exercises

LCD
Textbook
Transparencies
software
Work in the
laboratory

2

Basic sentences
classified by purpose
-Transformation in basic
sentences
-Contractions of
auxiliaries
-Practice

4

3

Parts of Speech
-Nouns
-Pronouns
-Verbs
-Adjectives
-Adverbs
-Determiners/
Determinatives
-Preposition
-Conjunctions
-Practice

4

4

Tenses and uses
-The Simple Present
Tense -The Present
Progressive Tense

4

Analyzing elements
of
English
verb
forms.
Identifying forms and
usages .
group work, exercises

LCD
Textbook
Transparencies
software
Work in the
laboratory

4

Survey the general
rules for subject-verb
agreement
practice
Individual,
pair,
group work, exercises

LCD
Textbook
Transparencies
software
Work in the
laboratory

- Practice
-Quiz 1
5

Agreement of Subject
and Verb
-General rules for the
agreement of subject and
verb
-Practice

LCD
Textbook
Transparencies
software
Work in the
laboratory

6

Tenses and Uses (Cont.)

4

.Analyzing elements
of
English
verb
forms.
Identifying forms and
usage.
Group/pair work
Exercises

LCD
Textbook
Transparencies
software
Work in the
laboratory

Analyzing elements
of
English
verb
forms.
Identifying forms and
usage.
Group/ pair work
Exercises

LCD
Textbook
Transparencies
software
Work in the
laboratory

4

Analyzing elements
of
English
verb
forms.
Identifying forms and
usage.
Group/ pair work
Exercises

LCD
Textbook
Transparencies
software
Work in the
laboratory

Tenses and Uses (Cont.)
Tenses and Uses (Con
-The Simple Future
Tense
-The Future Progressive
Tense
-Practice
Tenses and Uses (Cont.)
-The Future Perfect
Tense
-The Future Perfect
Progressive Tense
-Practice

4

LCD
Textbook
Transparencies
software
Work in the
laboratory

-Quiz 2

4

Analyzing elements
of
English
verb
forms.
Identifying forms and
usage.
Group/ pair work
Exercises
Analyzing elements
of
English
verb
forms.
Identifying forms and
usage.
Group/ pair work
Exercises
Analyzing word order
in noun phrases, verb
phase and adjective
phrases.

-The Simple Past Tense
-The Past Progressive

7
8

Mid Term Test
Tenses and Uses (Cont.)

2
4

-The (Simple) Present
Perfect Tense
-The Present Perfect
Progressive Tense
-Practice
9

Tenses and Uses (Cont.)
-The Past Perfect Tense
-The Past Perfect
Progressive Tense
-Practice

10

11

12

Phrases
-Noun phrases
-Adjective phrases
-Verb phrases
-Practice

4

LCD
Textbook
Transparencies
software
Work in the
laboratory
LCD
Textbook
Transparencies
software
Work in the
laboratory

13

Comparison of
Adjectives and Adverbs

4

Identifying parts and
Study general rules
for
comparison,
irregular forms and
practice using them
Practice.
Group/pair
/
individual work
Exercises
Differences between
sentences and clauses
-The simple sentence

-How to construct
comparative and
superlative sentences

14

Sentences and Clauses
-The simple sentence
-The compound sentence
-Relative clauses
-Connectors and
subordinators
-Practice

4

15

Active and Passive
Voices
-Active Voice
-Passive Voice
-How to transform the
active voiced sentences
into the passive voiced
sentences
-How to transform the
active voiced sentences
into the passive voiced
sentences
-Practice
Final examination
Listening and oral tests

4

16
17

รวม 135 คาบ

2
20mins./
2 hours

LCD
Textbook
Transparencies
software
Work in the
laboratory

LCD
Textbook
Transparencies
software
-The
compound Work in the
sentence
laboratory
-Relative clauses in a
complex sentence
Group, pair work
Exercises
Study patterns and LCD
transformation
Textbook
between active and Transparencies
passive voices
software
Group,
pair, Work in the
individual work
laboratory
Exercises

Grading scale
Quiz
Home work
& Assignment
Attendance
Mid Term Test

20%
10%
10%
20%

Final Test
30%
Listening and speaking 10%

Raw Scores
81 – 100
75 – 80
71 – 74
65 – 70
56 – 64
50 –55
46 – 49
0 – 45

Grades
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

Assignments
1. Find a paragraph of 5-10 sentences from: newspapers, the internet,
articles, books, etc. Analyze any sentence parts found in the paragraph
and identify all noun modifiers.
2. Create sentences to describe a picture (pictures) as you like. Present
them to the class before beginning the lesson. (After two weeks of
learning)

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ที่

1

2

วิธีการประเมิน

ทดสอบยอยครั้งที่ 1
สอบกลางภาค
ทดสอบยอยครั้งที่ 2
สอบปลายภาค
งานที่มอบหมาย

3

การเขาชั้นเรียน การมีสวนรวม
อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน

4

ทดสอบการฟงและการพูด

สัปดาหที่
ประเมิน
4
7
12
16
ตลอดภาค
การศึกษา
การเขาชั้น
ตลอดภาค
การศึกษา
17

สัดสวนของ
การ
ประเมิน
10%
20%
10%
30%
10%
10%

10%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและขอมูลแนะนํา
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ที่จัดทําโดยนักศึกษา จากการจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาไดดังนี้
1)
สนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
2)
ตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผูสอน และประเมินรายวิชา
3)
เสนอแนะผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ตามชองทางสื่อสารที่ผูสอนตกลงกับนักศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
การเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอนมีกลยุทธดังนี้

1) การแลกเปลี่ยนสังเกตการสอนของอาจารยประจําวิชาหรือผูรับผิดชอบ
2) ระดับผลการเรียนของนักศึกษา
3) การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู
3. การปรับปรุงการสอน
เมื่อไดผลประเมินการสอน นําขอมูลมาวิเคราะหหาแนวทางพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนใหดี
ขึ้น โดย การวิจัยชั้นเรียนและสัมภาษณเชิงลึก
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
1) ในระหวางกระบวนการเรียนการสอนมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในผลการเรียนรูที่วัดและ
ประเมินผลผานแลว
2) ในการสอบปลายภาคใหมีการวัดและประเมินผลผลการเรียนรูที่สําคัญๆ อีกครั้ง
3) การประเมินผลการฟงและการพูดรวมดวยเพื่อประมวลการเรียนรูในรายวิชา
4) การประเมินการแสดงออกในการใชภาษาจากงานที่มอบหมายและการแกปญหา
5. การดําเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนปรับปรุงการสอน
และรายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้นดังนี้
1) ปรับปรุงรายวิชาอยางนอยทุก 5 ป ตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
2) ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนของอาจารยประจําวิชาตามขอเสนอของนักศึกษาและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม

