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 กระดาษเนื้อในปอนด์70แกรม/ตารางเมตร
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คำนำ

คู่มือชุดวิชาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จัดทำ

ขึ้นเพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถศึกษาชุดวิชาฯซึ่งใช้ซีดีมัลติมีเดียเป็น

สื่อหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพประกอบด้วยรายละเอียดชุดวิชาและ

วิธีการศึกษาชุดวิชา

ชุดวิชาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเป็นวิชาแกน

ในหลักสูตรปริญญาตรีแขนงวิชาภาษาอังกฤษ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้

นักศึกษาพัฒนาความสามารถในการใช้ไวยากรณ์เพื่อการฟัง การพูด

การอ่าน และการเขียนได้ถูกต้อง  โดยเนื้อหาจะประกอบด้วยหลัก

ไวยากรณ์ กิจกรรมเพื่อฝึกฝนการใช้ภาษา แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

นอกจากนี้ยงัมีการเรยีนออนไลน์ซึง่คณะกรรมการกลุม่ผลติฯจดัให้

มีฟอรัมเพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม

การเรียนภาษาและมีกิจกรรมประจำชุดวิชาซึ่งต้องส่งงานออนไลน์

คณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสารหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุดวิชานี้จะเป็นพื้นฐานแก่นักศึกษา
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ในการศึกษาวิชาภาษาอังกฤษอื่นๆในหลักสูตรและสามารถนำไปใช้

ประโยชน์ในสถานการณ์จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

คณะกรรมการกลุ่มผลิต

ชุดวิชาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
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รายละเอียดชุดวิชา

1.คำอธิบายชุดวิชา

14212ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

 (EnglishGrammarinUse)

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ชนิดของคำ ลักษณะหน้าที่และ

ตำแหนง่ของคำในประโยคกฎเกณฑ์การเรยีงคำการสรา้งประโยคและ

เชื่อมประโยคโดยมุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถในการใช้ไวยากรณ์

เพื่อการฟังพูดอ่านและเขียนได้ถูกต้อง

2.วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของไวยากรณ์ในการ

สื่อความหมายในภาษาอังกฤษ

2. เพื่อให้สามารถใช้ไวยากรณ์ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

ได้ถูกต้อง
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3.รายชื่อโมดูล

โมดูล1 BasicSentenceStructure รองศาสตราจารย์อนัญญาสิทธิอำนวย

โมดูล2 PartsofSpeech รองศาสตราจารย์อนัญญาสิทธิอำนวย

โมดูล3 NounsandDeterminers รองศาสตราจารย์พิกุลบุณยรัตพันธุ์

โมดูล4 Verbs   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พรศิริม่วงสมัย

โมดูล5 AdjectivesandAdverbs รองศาสตราจารย์พิกุลบุณยรัตพันธุ์

โมดูล6 Connectors  รองศาสตราจารย์ดร.จรัสวัฒน์ไตรรัตน์

โมดูล7 SentenceTypes  รองศาสตราจารย์พิกุลบุณยรัตพันธุ์

โมดูล8 Verbals   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พรศิริม่วงสมัย

โมดูล9 CompoundSentences รองศาสตราจารย์ดร.จรัสวัฒน์ไตรรัตน์

โมดูล10 ComplexSentences: รองศาสตราจารย์ดร.ณัฐชยาเฉลยทรัพย์

 NounClauses  รองศาสตราจารย์ดร.โสฬศาสาตพร

โมดูล11 ComplexSentences: รองศาสตราจารย์ดร.ณัฐชยาเฉลยทรัพย์

 AdjectiveClauses รองศาสตราจารย์ดร.โสฬศาสาตพร

โมดูล12 ComplexSentences: รองศาสตราจารย์ดร.ณัฐชยาเฉลยทรัพย์

 AdverbClauses  รองศาสตราจารย์ดร.โสฬศาสาตพร

โมดูล13 PresentTime  รองศาสตราจารย์ดร.อลิสาวานิชดี

โมดูล14 PastTime   รองศาสตราจารย์ดร.อลิสาวานิชดี

โมดูล15 FutureTime  รองศาสตราจารย์ดร.อลิสาวานิชดี

        อาจารย์TrevorJohnSmith
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วิธีการศึกษาชุดวิชา

1.สื่อการสอน

สื่อการสอนชุดวิชาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ประกอบด้วย

1.1ซีดีมัลติมีเดียประกอบด้วยสรุปเนื้อหาและแบบฝึกหัด

โมดูลที่1–15

1.2การเรียนการสอนออนไลน์ – forum, resources,

assignmentและchatroom

2.ซีดีมัลติมีเดีย

2.1ซีดีมัลติมีเดียชุดวิชาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารประกอบด้วยโมดูล15โมดูลจัดกลุ่มตามเนื้อหาไวยากรณ์ที่

สำคัญแบ่งออกเป็นส่วนสรุปเนื้อหาและส่วนแบบฝึกหัด

2.2แต่ละโมดูลแบ่งเนื้อหาเป็นหัวข้อต่าง ๆ ตามแผนผัง

แนวคิดและแบบฝึกหัดในรูปมัลติมีเดีย แนวตอบของจะปรากฏ

ในแบบฝึกหัดโดยการคลิก นอกจากนี้ ยังมีแบบประเมินผลตนเอง

ก่อนเรียนและแบบประเมินผลตนเองหลังเรียน
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2.3วิธีการใช้แผ่นซีดี

 2.3.1 ใส่แผ่นซีดีลงในช่องอ่านแผ่น

 2.3.2 รอเครื่องอ่านเรียกข้อมูลแบบอัตโนมัติ

  (AutoPlay) ซึ่งจะมีหน้าต่างเล็กปรากฏขึ้นที่

  หน้าจอให้คลิกที่Runindex.htmlต่อจากนั้น

  คลิกที่ปุ่ม Yes ที่หน้าต่างใหม่ตามภาพ จะเข้า

  สู่หน้าแรกโดยสมบูรณ์*
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*หมายเหตุซีดีชุดนี้แสดงผลได้ดีกับInternetExplorer5.5ขึ้นไป

2.3.3ในบางหน้าเมื่อคลิกแสดงขึ้นมาจะมีแถบสีเหลือง

 ปรากฏขึ้นด้านล่างของแถบเครื่องมือ ให้คลิกขวา

 ที่แถบสีเหลืองแล้วเลือกAllowBlockedContent…

 ตามภาพ เพื่อให้หน้านั้นปรากฏการแสดงผลอย่าง

 สมบูรณ์
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2.4คำศัพท์ นักศึกษาสามารถหาความหมายของคำศัพท์

ยากโดยการใช้MOUSEวางไว้เหนือคำศัพท์นั้นจะปรากฏคำอธิบาย

คำศัพท์ในบริบทนั้นหรือนักศึกษาสามารถค้นหาความหมายของ

คำศัพท์ได้จากพจนานุกรมออนไลน์ที่ได้ให้URLAddressไว้

2.5คำย่อ

 Noun คำย่อ  N

 Pronoun คำย่อ  PRON

 Verb คำย่อ  V

 Adjective คำย่อ  ADJ

 Adverb คำย่อ  ADV

 Preposition คำย่อ  PREP

 Conjunction คำย่อ  CONJ

 Determiner คำย่อ  DET

 คำกริยาที่ไม่ผัน คำย่อ  Vbaseform

 คำกริยาที่เติมing คำย่อ  V-ing

 คำกริยาที่เติมed คำย่อ  V-ed

 คำกริยารูปpresent คำย่อ  V1

 คำกริยารูปpastsimple คำย่อ  V2

 คำกริยารูปpastparticipleคำย่อ  V3
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การใช้คำศัพท์เฉพาะ

 Independentclause ประโยคย่อยอิสระ

 Dependentclause ประโยคย่อยไม่อิสระ

 Simplesentence ประโยคความเดียว

 Compoundsentence ประโยคประสม

 Complexsentence ประโยคความซ้อน

3.อุปกรณ์ที่ต้องใช้

ความต้องการระบบ(SystemRequirements)

●	 ความเร็วของเครื่องประมวลผล

 120MHZormore

 (Intel*Pentium*processororequivalent)

●	 หน่วยความจำขั้นต่ำ

 16MB,32MBormoreofRAM

●	 ความเร็วในการเขียนหรืออ่านของเครื่องซีดี-รอม

 CD-ROM8Xormore

●	 การ์ดวิดีโอแสดงผลจำนวนสี

 65,000-color (High Color/16-bit) video display

 cardorbetter
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●	 ระบบปฏิบัติการ

 WindowsXP,Vista,orWindows7

*Allotherbrandsandnamesarepropertyof their

respectiveowners.

4.การจัดแบ่งเวลาในการศึกษา

นักศึกษาควรศึกษาอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากชุดวิชาไวยากรณ์

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเน้นการใช้ไวยากรณ์เพื่อการสื่อสารใน

ทักษะต่างๆด้านฟังพูดอ่านเขียนจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษา

และฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ นักศึกษาควรกำหนดเวลาในการศึกษา

ชุดวิชานี้ไว้ประมาณสัปดาห์ละ10–12ชั่วโมงโดยอาจจัดแบ่งเวลาไว้

ประมาณวันละ 2 ชั่วโมงนักศึกษาไม่ควรเก็บสะสมไว้ศึกษาในระยะ

เวลาสั้นๆก่อนสอบเพราะจะทำให้การศึกษาไม่ได้ผลนักศึกษาควร

ระลกึอยู่เสมอวา่ทกัษะทางดา้นภาษาองักฤษนัน้จะตอ้งอาศยัการสัง่สม

และการพัฒนาโดยไม่ขาดตอน

5.ขั้นตอนการศึกษา

ในการศึกษาซีดีมัลติมีเดียแต่ละโมดูลและกิจกรรมออนไลน์

นักศึกษาควรปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้
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5.1อ่านแนวคิดและวัตถุประสงค์

5.2ศึกษาแผนผังแนวคิด

5.3 ทำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและตรวจสอบ

คำตอบ

5.4ศึกษาเนื้อหาในซีดีมัลติมีเดีย

5.5ทำกิจกรรมในซีดีมัลติมีเดียและตรวจสอบคำตอบ

5.6ศึกษาเนื้อหาส่วนที่เป็นresourcesเพิ่มเติม

5.7เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ เช่น forumซึ่งจะมีทุกโมดูล

เพื่อฝึกทำกิจกรรมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน

5.8ทำกิจกรรมประจำชุดวิชาทางออนไลน์(บังคับ)

5.9ศึกษาประเด็นที่ยากจากwebcast(ถ้ามี)

5.10จดขอ้ขอ้งใจขอ้ความเพือ่ถามอาจารย์ผู้สอนจากchat

หรือFAQออนไลน์

5.11ทำแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนและตรวจสอบ

คำตอบ

5.12เปรียบเทียบคะแนนที่ได้จากการทำแบบประเมินผล

ตนเองก่อนเรียนและหลังเรียนและปรับปรุงตนเอง
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5.13สามารถทบทวนประเด็นต่างๆ ที่ยังไม่เข้าใจได้อีกครั้ง

หนึ่งโดยสามารถเข้าไปศึกษาตามส่วนต่างๆ ได้ไม่จำเป็นต้องไปตาม

ลำดับ

6.การประเมินผลการศึกษา

การประเมินผลการเรียนของนักศึกษาในชุดวิชานี้จะดำเนิน

การประเมินผลรวมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยคะแนนภาคทฤษฎี

คิดเป็นร้อยละ 60 ของคะแนนรวม  นักศึกษาจะต้องเข้าสอบณ

สนามสอบที่จัดไว้ตามจังหวัดต่าง ๆ ในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ

กำหนด

ส่วนคะแนนภาคปฏิบัติคิดเป็นร้อยละ40ของคะแนนรวม

ประเมินผลโดยพิจารณาจากการเข้าร่วมและทำกิจกรรมประจำชุดวิชา

ทางออนไลน์


