รายละเอียดของรายวิชา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
คณะครุ ศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา
ภาษาไทย

วากยสัมพันธ์องั กฤษ 2

ภาษาอังกฤษ

English Syntax 2

1.2 จํานวนหน่ วยกิต
3 ( 3-0-3 )
1.3 หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
เป็ นรายวิชาเฉพาะด้าน
1.4 อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผ้สู อน
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบ
อาจารย์ผสู ้ อน

อาจารย์นนั ทณัฏฐ์ เวียงอินทร์
อาจารย์นนั ทณัฏฐ์ เวียงอินทร์

1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2558
1.6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่ อน (Pre - requisite) 1012310 วากยสั มพันธ์ 1
1.7 สถานที่เรียน
1
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มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสิ นธุ ์
1.8 วันที่จดั ทําหรือปรับปรุ งรายวิชาครั้งล่ าสุ ด
13 กรกฏาคม 2559
หมายเหตุ : * 3(3-0) หมายถึง
เลข 3 ตัวที่สอง หมายถึงจํานวนชั่วโมงบรรยาย เลข 0 หมายถึง จํานวนชัว่ โมงปฏิบัติการ

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
2.1

จุดมุ่งหมายของรายวิชา
หลังจากเรี ยนวิชานี้แล้วผูเ้ รี ยนสามารถ
1. มีความเข้าใจในองค์ประกอบพื้นฐานของประโยค
2. สามารถจําแนกหน้าที่และประเภทของประเภทของประโยคได้
3. สามารถอธิบายปรากฏการณ์ทางวากยสัมพันธ์ได้ เช่น การแทนทีคาํ การละคํา รู ปประโยคบอก
เล่า คําถาม ปฏิเสธ คําสัง่ เป็ นต้น
วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุ งเนื้อหาให้เป็ นไปตามมาตรฐานของ สกอ.
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

3.1

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาองค์ประกอบพื้นฐานของภาษาอังกฤษ ประโยคและส่วนประกอบของประโยค อนุประโยค
อิสระและประโยคอนุ พนั จําแนกหน้าที่และประเภทของประโยค เช่น คํานาม คํากริ ยาวิเศษณ์ การแทนที่
การละคํา รู ปประโยคบอกเล่า คําถาม คําสัง่ อุทาน การเรี ยงลําดับคําในประโยค การวิเคราะห์ส่วนประกอบ
ของประโยค โดยแยกเป็ นอนุ ประโยค
Continuation from English Syntax (1012310), of study of the English language as
element in sequence. Continua study of the sentence and its constituent part; dependent and independence
clause, identified by function (noun, adverbial, etc.) imperative and exclamatory sentence, and their
illocutionary force. Word order in sentences. Clause embedding, limited analysis of sentence to isolate
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constituent clause

3.2

จํานวนชัว่ โมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริ ม

การฝึ กปฏิบตั ิ

การศึกษาด้วยตนเอง

45 ชัว่ โมง

ตามความ

0 ชัว่ โมง

6 ชัว่ โมง/สัปดาห์

ต้องการของ

90 ต่อเทอม

อาจารย์
3.3

จํานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาํ ปรึ กษาและแนะนําทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
อาจารย์ประจําวิชาจัดเวลาให้คาํ ปรึ กษาเป็ นรายบุคคลหรื อรายกลุ่ม
1 ชัว่ โมง / สัปดาห์
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรี ยนรู้ของนักศึกษา

4.1

คุณธรรม จริยธรรม
4.1.1 คุณธรรม จริ ยธรรมที่ตอ้ งพัฒนา
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม เสี ยสละ และซื่อสัตย์สุจริ ต
(2) มีวินยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น รวมทั้งเคารพในคุ ณค่ าและศักดิ์ ศรี ของความเป็ น
มนุ ษย์
(5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
(6) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
4.1.2 วิธีการสอน
(1) การสอดแทรก สอดแทรกประเด็นความรู้รอบตัวที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษในสถานการณ์ ประจําวัน
รวมทั้งคุณธรรมและจริ ยธรรม แสวงหาความรู้รอบตัวและสังคมโลก
(2) กําหนดให้นกั ศึกษารู ้จกั ระเบียบวินยั จรรยาบรรณของวิชาชีพครู
(3) แต่งการให้ถกู ต้องตามระเบียบ
(4) นักศึกษามีความรับผิดชอบในงานกลุ่ม
(5) มีการจัดห้องสอบอย่างเป็ นระบบ และไม่มีการทุจริ ต

มคอ.
(6) จัดกิจกรรมการสอนให้นกั ศึกษาออกบริ การวิชาการที่ได้ศึกษาสู่สงั คมภายนอก
4.1.3 วิธีการวัดและประเมินผล
(1) ส่ งงานตามกําหนดระยะเวลา
(2) ส่ งงานที่ได้รับมอบหมาย
(3) การทํางานกลุ่ม
(4) พฤติกรรมการเข้าห้องเรี ยน เช่น ไม่เข้าเรี ยนสาย ไม่คุยกันระหว่างบรรยาย เป็ นต้น
(5) ประเมินการกระทําทุจริ ตในห้องสอบ
4.2

ความรู้
4.2.1 ความรู ้ที่ตอ้ งได้รับการพัฒนา
(1) มีความรู ้และความเข้าใจทางคณิ ตศาสตร์พ้นื ฐาน ภาษาอังกฤษพื้นฐาน มนุษยศาสตร์พ้นื ฐาน
สังคมศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กบั งานทางด้านภาษาไทย และด้านการศึกษาศาสตร์ ที่
เกี่ยวข้องและการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่ องมือที่
เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็ นต้น
4.2.2 วิธีการสอน
(1) มีการถามตอบในชั้นเรี ยน
(2) มีการฝึ กปฏิบตั ิการใช้ภาษาอังกฤษแบบจําลองสถานการณ์
(3) ศึกษาสถานการณ์จาํ ลองด้วยรู ปแบบวิดิทศั น์
(4) ให้นกั ศึกษาลองใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรี ยน โยใช้หอ้ งเรี ยนเป็ นสถานที่จาํ ลองสถานการณ์
4.2.3 วิธีการวัดและประเมินผล
(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน
(3) ประเมินจากรายงานที่นกั ศึกษาจัดทํา
(4) ประเมินจากโครงงานที่นาํ เสนอ
(5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรี ยน
(6) ประเมินในรายวิชาการปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษา

4.3

ทักษะทางปั ญญา
4.3.1 ทักษะทางปั ญญาที่ตอ้ งพัฒนา
(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุ ปประเด็นปัญหาและความต้องการ
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(5) สามารถสื บค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิม่ เติมได้ดว้ ยตนเอง เพื่อการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู ้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ

4.4

4.3.2 วิธีการสอน
(1) ผูเ้ รี ยนอ่านและทําความเข้าใจเนื้ อหาก่อนจะเข้าชั้นเรี ยน
(2) ผูเ้ รี ยนและผูส้ อนอภิปรายร่ วมกันถึงวิธีการใช้คาํ ศัพท์และหลักภาษาที่ถกู ต้องตามสถานการณ์
(3) ให้นกั เรี ยนใช้คาํ สําคัญ (keyword) ในการค้นหาข้อมูลเพื่อเรี ยนรู้ เชิงวิชาการภาษาอังกฤษ
4.3.3 วิธีการวัดและประเมินผล
(1) ประเมินจากข้อสอบที่ให้นกั ศึกษาแสดงความคิดเห็น
(2) ประเมินจากโครงงานนําเสนอ
(3) ประเมินในรายวิชาการปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษา
ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ตอ้ งพัฒนา
(1) สามารถสื่ อสารกับกลุ่มคนที่ หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม
(2) สามารถเป็ นผูร้ ิ เริ่ มแสดงประเด็น ในการแก้ไขสถานการณ์ เชิ งสร้ างสรรค์ท้ ังส่ วนตัวและส่ วนรวม
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอํานวยความ
สะดวกในการแก้ไขปั ญหาสถานการณ์ต่างๆ
(4) รู้จกั บทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่ มอบหมาย ทั้งงานบุ คคลและงานกลุ่ม
สามารถปรับตัวและทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นทั้งในฐานะผูน้ าํ และผูต้ ามได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ สามารถวางตัวได้
อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
4.4.2 วิธีการสอน
ใช้การสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมให้มีการทํางานเป็ นกลุ่ม การทํางานที่ตอ้ งประสานงานกับผูอ้ ื่นข้าม
หลักสูตร หรื อต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรื อผูม้ ีประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังใน
ผลการเรี ยนรู ้ดาั นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้
(1) สามารถทํางานกับผูอ้ ื่นได้เป็ นอย่างดี
(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบตั ิงานได้เป็ นอย่างดี
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูร้ ่ วมงานในองค์กรและกับบุคคลทัว่ ไป
(5) มีภาวะผูน้ าํ
4.4.3 วิธีการวัดและประเมินผล
ประเมิน จากพฤติ กรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรี ยนและ
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4.5

สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.5.1 ผลการเรี ยนรู้ดา้ นทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทกั ษะในการใช้เครื่ องมือที่จาํ เป็ นที่มีอยู่ ต่อการทํางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(2) สามารถสื่ อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบ
ของสื่อและการนําเสนออย่างเหมาะสม
(3) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
การวัดมาตรฐานนี้อาจทําได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้นกั ศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์
ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา และให้นาํ เสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ต่อ
นักศึกษาในชั้นเรี ยน อาจมีการวิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษา
4.5.2 วิธีการสอน
จัด กิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นัก ศึก ษาได้วิเคราะห์สถานการณ์ จ าํ ลอง และ
สถานการณ์ เสมือนจริ ง แล้ว นําเสนอการแก้ปัญ หาที่เหมาะสม เรี ยนรู้ เทคนิ ค การประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์
4.5.3 วิธีการวัดและประเมินผล
ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใช้ทฤษฏี การเลือกใช้เครื่ องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรื อสถิติ ที่เกี่ยวข้องและประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจํากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่ องมือ
ต่าง ๆ การอภิปราย กรณี ศึกษาต่างๆ มีการนําเสนอต่อชั้นเรี ยน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
วิธีการสอนต้ องสอดคล้องกับจุดดํา ในตัว มคอ2 ด้ วย
ไปเปลีย่ นวิธกี ารสอนให้ ตรงตามที่ มคอ 2 กล่าวไว้ด้วย
สัปดาห์

1.

3

หัวข้ อ/รายละเอียด

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอนสื่อที่ใช้
ผู้สอน
ชั่วโมง
(ถ้ ามี)
Grammatical Category NP,DP
-บรรยายอย่างมีปฏิสมั พันธ์กบั
The noun phrase
ผูเ้ รี ยน พร้อมยกตัวอย่าง
Noun and Determiner
3 เปรี ยบเทียบและเปรี ยบต่างพร้อม อ.นันทณัฏฐ์ เวียง
Definiteness
ทั้งประยุกต์ทางปฏิบตั ิใน
อินทร์
Phrasal category
สภาพแวดล้อมจริ ง โดยมีการเปิ ด
DP and NP
ตัวอย่างสถานการณ์ประโยคจริ งที่
DP and NP: L1

มคอ.

2-3

Code-Switching and the
structure of NP
Argument of the verb
VP, AP, PP
IP, CP
IP and Agreement
Small clause

ใช้ในการสื่ อสาร

6

บรรยาย
ให้หวั ข้อแกนักศึกษาร่ วมกัน
อภิปรายกลุ่ม

อ.นันทณัฏฐ์ เวียง
อินทร์

Category and Subcategories (I)
Categories and Subcategory (II)
4

5

C-command and Control
C- command and control
Control and Pro: L1
control and and Pro 2
INFL – Movement
Some Informal Movement
rules in English
Negation
Negation

6

Mid-term

7

Wh movement

3

3

3

3

8

Raising

3

-บรรยายอย่างมีปฏิสมั พันธ์กบั
ผูเ้ รี ยน
-มอบหมายงานกลุ่มและนําเสนอ
ท้ายชัง่ โมง
-บรรยายอย่างมีปฏิสมั พันธ์กบั
ผูเ้ รี ยน พร้อมยกตัวอย่าง
เปรี ยบเทียบและเปรี ยบต่าง
-อภิปราย
- ฝึ กออกเสียงที่ละคน
แบบทดสอบ

อ.นันทณัฏฐ์ เวียง
อินทร์

อ.นันทณัฏฐ์ เวียง
อินทร์

อ.นันทณัฏฐ์ เวียง
อินทร์

บรรยายอย่างมีปฏิสมั พันธ์กบั
ผูเ้ รี ยน พร้อมยกตัวอย่าง
อ.นันทณัฏฐ์ เวียง
เปรี ยบเทียบและเปรี ยบต่างพร้อม อินทร์
ทั้งประยุกต์ทางปฏิบตั ิใน
สภาพแวดล้อมจริ ง โดยมีการเปิ ด
ตัวอย่างสถานการณ์ประโยคจริ งที่
ใช้ในการสื่ อสาร
- -บรรยายอย่างมีปฏิสมั พันธ์กบั

3

มคอ.
ผูเ้ รี ยน พร้อมยกตัวอย่าง
เปรี ยบเทียบและเปรี ยบต่าง
-อภิปราย
- ถามตอบรายแถว
9

10

Thematic Relations
3

Characteristics of the verb
6

11-12

Tense, Aspect, Modality

13-14

Reference and Anaphora

15

Final exam

6

6

3

-บรรยายอย่างมีปฏิสมั พันธ์กบั
ผูเ้ รี ยน พร้อมยกตัวอย่าง
เปรี ยบเทียบและเปรี ยบต่าง
-อภิปราย
- ถามตอบรายแถว
-บรรยายอย่างมีปฏิสมั พันธ์กบั
ผูเ้ รี ยน พร้อมยกตัวอย่าง
เปรี ยบเทียบและเปรี ยบต่าง
-อภิปราย
- ถามตอบรายแถว
บรรยายอย่างมีปฏิสมั พันธ์กบั
ผูเ้ รี ยน พร้อมยกตัวอย่าง
เปรี ยบเทียบและเปรี ยบต่าง
-อภิปราย
- ถามตอบรายแถว
บรรยาย
ให้หวั ข้อแกนักศึกษาร่ วมกัน
อภิปรายกลุ่ม
-บรรยายอย่างมีปฏิสมั พันธ์กบั
ผูเ้ รี ยน
-มอบหมายงานกลุ่มและนําเสนอ
ท้ายชัง่ โมง
แบบทดสอบ

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
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อ.นันทณัฏฐ์ เวียง
อินทร์

อ.นันทณัฏฐ์ เวียง
อินทร์

อ.นันทณัฏฐ์ เวียง
อินทร์

อ.นันทณัฏฐ์ เวียง
อินทร์

อ.นันทณัฏฐ์ เวียง
อินทร์-

มคอ.
6.1

ตําราและเอกสารหลัก
Workbook in Structure of English

6.2 เอกสารและข้ อมูลสําคัญ
Syntactic theory A unified Approach
Syntactic Theory (Modern Linguistics series)
6.3 เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
เว็บไซต์ที่มีเนื้ อหาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อในประมวลรายวิชา
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
-สนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยน
-แบบประเมินผูส้ อนและแบบประเมินรายวิชา
- ปรับปรุ งการสอนจากปี การศึกษา 2556 โดยปรับปรุ งให้เน้นการวิเคราะห์เพื่อไปใช้ในการพัฒนาการเขียน
มากขึ้น และ เน้นการวิเคราะห์และการเขียนไปพร้อม ๆ กัน พร้อมสอดแทรกเนื้ อหาระบบไวยากรณ์ปัจจุบนั
พร้อมทั้ง อธิบายเปรี ยบเทียบถึงทฤษฎีใหม่ GB theory.
7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน (โดยวิธีการอื่น ที่ไม่ใช่การประเมินโดยนักศึกษา)
-ประเมินการสอนโดยคณะกรรมการประเมินการสอนที่แต่งตั้งโดยภาควิชาจากการสังเกตขณะสอนและ
การสัมภาษณ์ตวั แทนนักศึกษา
7.3 การปรับปรุ งการสอน
-การสนทนากลุ่มระหว่างอาจารย์ผสู ้ อนและผูร้ ่ วมสอนในการจัดการเรี ยนการสอน
-สาขาวิชากําหนดให้อาจารย์ผสู ้ อนเข้ารับการฝึ กอบรมกลยุทธ์การสอนและทําวิจยั ในชั้นเรี ยนอย่างน้อยภาค
การศึกษาละ 1 รายวิชา
7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา

3

มคอ.
-การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยคณะกรรมการในสาขาวิชา
-การประเมินผลการเรี ยนของนักศึกษาทั้งหมด โดยเปรี ยบเทียบจากผลการเรี ยนของนักศึกษาปี การศึกษาที่
ผ่านมา
7.5 การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิ ทธิผลของรายวิชา
-ดําเนินการวิเคราะห์ศกั ยภาพของผูเ้ รี ยนและเข้าใจผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล
-ปรับปรุ งรายวิชาทุก 3 ปี หรื อตามข้อเสนอแนะตามผลสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ในรายวิชา

3

