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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

คณะ / ภาควิชา   คณะมนษุยศาสตร์ และประยกุต์ศิลป์ 

 สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการสือ่สารธุรกิจ 

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
  HS201 (HE204) ค าและความหมาย (Word and Meaning) 

2. จ านวนหน่วยกิต หรือจ านวนชั่วโมง 
3 (2-2-5) 

3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา 
หลกัสตูรศิลปศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการสือ่สารธุรกิจ เป็นวิชาเอกบงัคบั 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตัก๊วา โบว์สวุรรณ์ หวัหน้าสาขาวิชา 
อาจารย์อาณตัิ วงศ์โกสติกลุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์สชุาดา เจริญนิตย์, 
อาจารย์ ดร.ณฐาพร ศรีจ านง และอาจารย์ไอดา ด ารงผล อาจารย์ผู้สอน 

5. ภาคการศึกษา/ชัน้ปีที่เรียน 
ภาคการศกึษาที่ 1/2558 นกัศกึษาชัน้ปีที่ 2 

6. รายวิชาที่เรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี 
ไมม่ี 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
ไมม่ี 

8. สถานที่เรียน 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
30 พฤษภาคม 2558 

 
 
 

รายละเอียดของรายวิชา 



 
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1. เพื่อให้นกัศกึษามีความรู้เก่ียวกบัการใช้พจนานกุรมฉบบัภาษาองักฤษ 
2. เพื่อให้นกัศกึษามีความรู้เก่ียวกบัโครงสร้างของค า หนว่ยค า อปุสรรค และปัจจยัใน 
    ภาษาองักฤษ 
3. เพื่อให้นกัศกึษามีความรู้ในวิธีการผนัค าและสามารถผนัค าในภาษาองักฤษโดยการใช้ 
    อปุสรรคและปัจจยัตา่งๆ 
4. เพื่อให้นกัศกึษามีความรู้ในวิธีการเดาความหมายของค าศพัท์จากปริบทและมีความ 
    สามารถในการเดาความหมายของค าศพัท์จากปริบท 

 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพื่อปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้ให้สอดคล้องกบักรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแห่
งชาต ิ

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

 
1. ค าอธิบายรายวิชา 
โครงสร้างของค าที่ประกอบขึน้มาจากหนว่ยค าประเภทตา่งๆ 

วิธีหาความหมายของค าจากโครงสร้างของค า บริบท และพจนานกุรม การเลอืกใช้ค าในการสือ่สารประเภทตา่ง 
ๆ 

 
2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

 

 
 

3. 
จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุค
คล 
  3 ชัว่โมง / สปัดาห์ 

 

บรรยา
ย 

สอนเสริม การฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม/การฝึกงา
น 

การศึกษาด้วยตนเอ
ง 

45 
ชัว่โมง 

 

ตามความต้องการของผู้ เรีย
น 

30 ชัว่โมง 30 ชัว่โมง 



 
 
 
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม  จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
(1)  มีวินยั ตรงตอ่เวลา มีความรับผิดชอบตอ่ตนเอง 

    (2)  เคารพกฎระเบียบ และข้อบงัคบัขององค์กร  
    (3)  มีจรรยาบรรณและมีทศันคติที่ดีตอ่วิชาชีพ  
    (4)  มีจิตสาธารณะ  
    (5)  มีความซื่อสตัย์สจุริต  

1.2 วิธีการสอน 
(1) สอดแทรกเร่ืองคณุธรรม จริยธรรมในระหวา่งการจดัการเรียนการสอน  

(2) ปลกูฝังให้นกัศกึษามีระเบียบวินยัโดยเน้นการเข้าชัน้เรียนให้ตรงเวลา 

การสง่งานภายในเวลาที่ก าหนด 

การแตง่กายและปฏิบตัิตนให้เหมาะสมถกูต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลยั 

(3) สอดแทรกเร่ืองจรรยาบรรณและทศันคติที่ดีตอ่วิชาชีพผา่นการเรียนการสอน 

(4) ปลกูฝังให้นกัศกึษาแตง่กายและปฏิบตัิตนให้เหมาะสม 

ปลกูฝังคา่นิยมเร่ืองความซื่อสตัย์สจุริตผา่นการเรียนการสอนและงานท่ีได้รับม

อบหมาย   

(5) เปิดโอกาสให้นกัศกึษาจดัและ/หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ตอ่สงัคม  

1.3 วิธีการประเมินผล 
(1) ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าชัน้เรียนของนกัศกึษา  

จากการให้คะแนนการเข้าห้องเรียน การสง่งานตรงเวลา  

และพฤติกรรมการสอบท่ีเป็นไปอยา่งสจุริต 

(2) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่เก่ียวข้องกบัคณุธรรมและจริยธรรม 

2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 
(1) ความรู้ในวิธีการใช้พจนานกุรมฉบบัภาษาองักฤษ โครงสร้างและการวิเคราะห์ 
         โครงสร้างของค า การเดาความหมายของค าจากปริบท 
(2) มีความรู้ที่เกิดจากบรูณาการความรู้ในหวัข้อตา่งๆที่เก่ียวข้อง 



(3) มีกระบวนการแสวงหาความรู้เพื่อพฒันาตนเองอยา่งตอ่เนื่อง 

2.2 วิธีการสอน 
(1) จดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 

และสง่เสริมให้ผู้ เรียนมีความรู้รอบ ทัง้ด้านทฤษฎีและปฏิบตัิ  

(2) จดัการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ 
และเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนแสดงความคิดเห็นและซกัถามข้อสงสยั 

(3) สง่เสริมให้ผู้ เรียนศกึษาด้วยตนเองและรู้จกัค้นคว้าข้อมลูจากแหลง่สารสนเทศ
ตา่งๆ 

2.3 วิธีการประเมินผล 
(1) ประเมินผลจากการทดสอบ แบบฝึกหดั กิจกรรมในชัน้เรียน 

และงานท่ีได้รับมอบหมายประกอบด้วยการใช้พจนานกุรมฉบบัภาษาองักฤษ 
การวิเคราะห์โครงสร้างของค า การเดาความหมายของค าจากปริบท 

(2) สงัเกตพฤติกรรมการเรียนและการตอบข้อซกัถามของผู้ เรียน 

3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
(1) สามารถคิดวิเคราะห์โครงสร้างและความหมายของค าได้เหมาะสมและเป็นระ

บบ 
(2) สามารถใช้ความรู้ภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏิบตัิเพื่อการปฏิบตัิงานและการ

แก้ปัญหาได้อยา่งเหมาะสม 
(3) สามารถน าความรู้ทางภาษามาประยกุต์ใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวนัและสือ่

สารอยา่งมีประสทิธิภาพ 

3.2 วิธีการสอน 
(1) จดัการเรียนการสอนท่ีหลากหลายที่ฝึกกระบวนการคิด วิเคราะห์และวิพากษ์  

พร้อมทัง้ฝึกการแก้ปัญหาตา่งๆ ได้อยา่งเหมาะสมและเป็นระบบ 
(2)   สง่เสริมให้ผู้ เรียนประยกุต์ความรู้ที่ได้รับเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้และ  

น าไปบรูณาการกบัศาสตร์อื่นๆท่ีเก่ียวข้อง 
 (3)   สง่เสริมให้ผู้ เรียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

 

3.3 วิธีการประเมินผล 
(1) ประเมินผลจากการทดสอบยอ่ย การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค 
(2) ประเมินผลความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

จากกิจกรรมในชัน้เรียนและงานท่ีได้รับมอบหมาย  



 
 
 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
(1) มนษุยสมัพนัธ์และบคุลกิภาพด ี
(2) สามารถท างานเเป็นหมูค่ณะได้ รู้บทบาททัง้การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ด ี
(3) เคารพสทิธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรวมทัง้เคารพในคณุคา่และ  

ศกัดิ์ศรีของความเป็นมนษุย์ 
(4) มีความรับผิดชอบตอ่งานท่ีได้รับมอบหมายและตอ่สว่นรวม 
(5) สามารถใช้ภาษาองักฤษเพื่อสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและหมู ่
 คณะได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  

4.2 วิธีการสอน 
(1) จดัเรียนการสอนท่ีสง่เสริมให้ผู้ เรียนรู้จกัปรับตวัในการท างานร่วมกบัผู้อื่นและเ

รียนรู้บทบาทการเป็นผู้น าและผู้ตามในสถานการณ์ตา่ง ๆ ได้อยา่งเหมาะสม 

(2) จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีผู้ เรียนสามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรี

ยนรู้เพ่ือพฒันาตนเองในการอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนและเคารพในคณุคา่และศกัดิ์ศรีข

องมนษุย์ทัง้ด้านวิชาการและวิชาชีพ 

(3) จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสง่เสริมให้ผู้ เรียนได้แสดงออกถึงความรับผิดช

อบตอ่งานท่ีได้รับมอบหมายทัง้สว่นตนและสว่นรวม 

4.3 วิธีการประเมินผล 
(1) จากพฤติกรรมการท างานทัง้งานเดี่ยวและงานกลุม่ในฐานะผู้น าหรือผู้ตาม 

(2) ประเมินผลผู้ เรียนจากบทบาทการเป็นผู้น าและผู้ตามในการท ากิจกรรมเป็นก

ลุม่ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

(1) สามารถใช้ภาษาในการสือ่สารได้อยา่งเหมาะสม 
(2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสบืค้นข้อมลูเพื่อเพิ่มพนูความรู้ได้ 
(3) มีทกัษะในการน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(4) สามารถน าความรู้ทางภาษาไปสบืค้นข้อมลูและน าเสนอได้อยา่งม ี
 ประสทิธิภาพ  
 



 
 
 

5.2 วิธีการสอน 
(1) จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นการฝึกทกัษะในการใช้พจนานกุรมฉบบัภา

ษาองักฤษ การวิเคราะห์โครงสร้างของค า และการเดาความหมายจากบริบท 

(2) จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีให้ผู้ เรียนมีโอกาสสบืค้นและน าเสนอข้อมลูโดย

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.3 วิธีการประเมินผล 
(1) ประเมินผลผู้ เรียนจากความสามารถในการใช้พจนานกุรมฉบบัภาษาองักฤษ 

การวิเคราะห์โครงสร้างของค า และการเดาความหมายจากบริบท 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 
 
สัปดาห์ที่ หัวข้อ /รายละเอียด จ านวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้ ผู้สอน 

1-4 
 

 

Course Introduction, 
Chapter 1: The Use of 
the Dictionary 
 
 
 
 
 
 

12 - PowerPoint Presentation 
-Practice using the dictionary 

อ.อาณตั ิ
ผศ.สชุาดา 
อ.ดร.ณฐาพร 
อ.ไอดา 

 
 
 

 

5-7 Chapter 2: Morphemes 
  - Classification of 
Morphemes 
  - Inflectional Suffixes 
  - Derivational Suffixes 
 

9 -PowerPoint Presentation 
- Practice analyzing each type of 
morphemes 
- Practice identifying Inflectional 
Suffixes and the difference 
between Inflectional and 
Derivational Suffixes 

อ.อาณตั ิ
ผศ.สชุาดา 
อ.ดร.ณฐาพร 
อ.ไอดา 

 
 
 

 
8 สอบกลางภาค    



 
สัปดาห์ที่ หัวข้อ /รายละเอียด จ านวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้ ผู้สอน 

9 Chapter 2: Immediate 
Constituents 

3 - PowerPoint Presentation 
- Practice analyzing words by 
Immediate Constituents 

อ.อาณตั ิ
ผศ.สชุาดา 
อ.ดร.ณฐาพร 
อ.ไอดา 

 
 
 

 
10 Chapter 3: Words 3 - PowerPoint Presentation 

- Practice identifying each type of 
words 

อ.อาณตั ิ
ผศ.สชุาดา 
อ.ดร.ณฐาพร 
อ.ไอดา 

 
 
 

 
11-12 Chapter 4: Affixations 6 - PowerPoint Presentation 

- Practice analyzing each type of 
Suffixes to help identify parts of 
speech 
- Practice deriving words by using 
the Suffixes 

อ.อาณตั ิ
ผศ.สชุาดา 
อ.ดร.ณฐาพร 
อ.ไอดา 

 
 
 

 
13-15 Chapter 5: Context 

Clues 
9 - PowerPoint Presentation 

- Practice guessing the meaning 
of the words by using context 
clues 

อ.อาณตั ิ
ผศ.สชุาดา 
อ.ดร.ณฐาพร 
อ.ไอดา 

 
 
 

 
16 Review 3 - PowerPoint Presentation อ.อาณตั ิ



-Review Chapters 2-5 ผศ.สชุาดา 
อ.ดร.ณฐาพร 
อ.ไอดา 

 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

 
กิจกรร
มที่ 

ผลการเรีย
นรู้ 

วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการประเ
มินผล 

1 2.1, 3.1, 
5.1 

การทดสอบยอ่ยครัง้ที่ 1 4 5% 

2 2.1, 3.1 การสอบกลางภาค 8 25% 
3 2.1, 3.1, 

5.1 
การทดสอบยอ่ยครัง้ที่ 2 10 5% 

4 2.1, 3.1, 
5.1 

การทดสอบยอ่ยครัง้ที่ 3 12 5% 

5 2.1, 3.1, 
5.1 

การทดสอบยอ่ยครัง้ที่ 4 15 5% 

6 1.1, 2.1, 
3.1, 4.1 

การท าแบบฝึกหดัที่ก าหนดใน e-
learning 

ตลอดภาคการศึ
กษา 

10% 

7 1.1, 2.1, 
4.1, 5.1 

การค้นคว้าทางสือ่ออนไลน์ตามหวัข้อ
ที่ก าหนด 

ตลอดภาคการศึ
กษา 

10% 

8 1.1, 4.1 การมีสว่นร่วมในชัน้เรียน ตลอดภาคการศึ
กษา 

5% 

9 1.1, 2.1, 
3.1 

การสอบปลายภาค  30% 

 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารต าราหลัก 

Anat Wonggositkul, Word and Meaning, Department of English for Business Communication, 

     School of Humanities, University of the Thai Chamber of Commerce, 2014 

Longman Dictionary of Contemporary English (6th Edition) 



 

 
 
 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
Fromkin, Victoria and Robert Rodman,  An Introduction to Language, Harcourt Brace College 
     Publishers, 1998 
Keen, Dennis, Developing Vocabulary Skills, Second Edition, Heinle & Heinle Publishers, 1992 

Language Centre, Universiti Teknologi MARA, Vision : Focus On Reading and Writing. 
                McGraw-Hill, 2003 
McGraw-Hill International Editions, Words Made Easy, 1993 

Praromrat Jotikasthira, Introduction to the English Language: System and Structure, 
     Chulalongkorn  University, 1999 
Stageberg, Norman C. and Dallin D. Oaks. An Introductory English Grammar, 
     Thomson Heinle, 2000 

www.clt.astate.edu 
www.dowlingcentral.com 
www.etweb.fju.edu.tw 
www.grader.wps.ablongman.com 
www.manatee.k12.fl.us 

3.เอกสารและข้อมูลแนะน า 
กณุฑีรา กวกัเพฑรูย์ คโุนลด์ เทคนิคการเดาค าศพัท์จาก Prefix Suffix และ Root บริษัทสารสาร  
     มาร์เก็ตติง้ จ ากดั 2546 
สรวงสดุา เตียวรัตนกลุ (สมสกลุ) Word Analysis โครงการต าราเรียน ส านกัพิมพ์ฟิสกิส์เซ็นเตอร์ 2534 

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
1. เปิดโอกาสให้นกัศกึษาได้ฝึกฝนความสามารถในการใช้พจนานกุรมฉบบัภาษาองักฤษ 
    ความสามารถในการวิเคราะห์โครงสร้างของค า การผนัค า การเดาความหมายจากปริบท 
    ตามความสนใจของนกัศกึษา 
2. สง่เสริมให้ประเมินผลผู้สอนผา่นสือ่ที่มหาวิทยาลยัก าหนด 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
1. ประเมินผลตามที่มหาวิทยาลยัก าหนด 
2. พิจารณาจากพฤติกรรมในการเรียนของนกัศกึษา ผลงานและพฒันาการของนกัศกึษา  

http://www.clt.astate.edu/
http://www.dowlingcentral.com/
http://www.etweb.fju.edu.tw/
http://www.grader.wps.ablongman.com/
http://www.manatee.k12.fl.us/


    และสอบถามทศันคติที่มีตอ่รายวิชา 
 
 
 

3. การปรับปรุงการสอน 
1. ปรับปรุงรายวิชาตามผลการประเมินของนกัศกึษา 
2. พฒันาแบบฝึกหดัและการสอนตามข้อมลูการประเมินและคะแนนสอบตา่ง  ๆ
3. ปรับเนือ้หาการสอนตามข้อมลูปัจจบุนัและความสนใจของผู้ เรียน 
4. เสริมแบบฝึกหดัที่นกัศกึษาต้องการปรับปรุงเพื่อกระตุ้นให้เกิดก าลงัใจในการเรียน 
    อยา่งตอ่เนื่อง 
5. ใช้เทคโนโลยีเสริมการเรียนการสอน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
ทวนสอบมาตรฐานโดยคณะกรรมการประเมินผลการศกึษาจากภายนอก 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
ทบทวนและปรับปรุงรายวิชาเมื่อสิน้ภาคการศกึษา 


