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รายวิชาสภ242 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารดานสุขภาพ2 

สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ 

คณะกายภาพบําบัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ภาคเรียนท่ี 2 ประจําปการศึกษา2560 

 
หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 

สภ 242 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารดานสุขภาพ2 

2. จํานวนหนวยกิต 
 3 (1-4-4)  

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาการสงเสริมสุขภาพ) 
ประเภทรายวิชา วิชาเฉพาะสาขา 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

อ. ดร.อภิสรา โสมทัศน  อาจารยผูประสานงานรายวิชา คนท่ี 1 
อ. ดร. ออมใจ แตเจริญวิริยะกุล อาจารยผูประสานงานรายวิชา คนท่ี 2 

อาจารยผูสอน 

ลําดับท่ี 
รายชื่อ สังกัด 

1 อ. ดร.อภิสรา โสมทัศน      คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2 อ. ดร. ออมใจ แตเจริญวิริยะกุล คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3 อ. ดร. ปะการัง ศรีมี คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

4 อ. ดร.สุรศักดิ์  อยูยงสะถิต คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

5 อ. ดร.ภัทธกร บุบผัน คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน  
ภาคการศึกษาท่ี 2ชั้นปท่ี 2 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 
สภ241ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารดานสุขภาพ1 

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) (ถามี) 
ไมมี 

8. สถานท่ีเรียน 
ภาคทฤษฎี ณ หองบรรยาย 307 ชั้น 3 อาคาร คณะกายภาพบําบัดมศว องครักษ 
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9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
พฤศจิกายน2560 

 
หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 

1. วัตถุประสงคของรายวิชา 
1.1 เพ่ือใหนิสิต มีทักษะการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการอานและเขียนบทความทางวิชาการดานสุขภาพ 
1.2 เพ่ือใหนิสิต มีทักษะการอานตําราบทความและงานวิจัยดานสุขภาพการเขียนรายงานและบทความ

ดานสุขภาพ 
 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพ่ือปรับปรุงรายวิชาใหมีความสอดคลองและทันสมัยตามความตองการของผูใชบัณฑิต การเปลี่ยนแปลงของ
สังคมท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมสุขภาพ และความกาวหนาทางวิชาชีพ 
 

3.   ผลการเรียนท่ีคาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcome) 
 

CLO รายละเอียด PLO 
CLO1 พัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการสงเสริมสุขภาพในรูปแบบ การอานและการ

เขียน 
PLO3 

CLO2 สรางเอกสารหรือสื่อเก่ียวกับสุขภาพเปนภาษาอังกฤษ  PLO4 

 
หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

 

1. คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการอานและเขียนบทความทาง
วิชาการดานสุขภาพฝกทักษะการอานตําราบทความและงานวิจัยดานสุขภาพการเขียนรายงานและบทความ
ดานสุขภาพ 

2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 
 
บรรยาย การฝกภาคสนาม /

งานภาคสนาม /
การฝกงาน 

กรณีศึกษา การเรียนโดยใช
ปญหาเปนฐาน 

การศึกษาดวย
ตนเอง (SDL)  

17 58 - - 60 
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3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา 

ดานท่ี 1 
คุณธรรมและ

จริยธรรม 

ดานท่ี 2 
ความรู 

ดานท่ี 3 
ทักษะทาง
ปญญา 

ดานท่ี 4 
ทักษะ

ความสัมพัน
ธระหวาง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ดานท่ี 5 
การวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ
ส่ือสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
สภ 242  ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารดานสุขภาพ 2 

                 

 
4. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
- อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาในครั้งแรกท่ีปฐมนิเทศนิสิต ตารางนัดหมายหนาหอง
ทํางาน และผานเวบไซต  
-อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลและรายกลุม (เฉพาะกลุมท่ีตองการ) 
 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
 

1.1  คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 1.2  วิธีการสอน 1.3  วิธีการประเมินผล 

1)  มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ทางวิชาการและวิชาชีพ 

1)  อาจารยผูสอน
สอดแทรกเนื้อหาเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรมในการ
สอน 

1) รายงานการทุจริตในการ
สอบ และการทําผิดอ่ืนๆ  

2) มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ของ
องคกรและสังคม 

1)  กําหนดระเบียบการ
เขาหองเรียน การเขาหอง
สอบ  การใชสถานท่ีและ
อุปกรณสําหรับการเรียน
การสอนและการศึกษา
ดวยตนเอง 
2) รับผิดชอบตอหนาท่ี
ตนเองและผูอ่ืนในการตรง
ตอเวลา 

1)  บันทึกการเขาหองเรียน
และหองสอบ การสงงานท่ีได
มอบหมาย 
2) แบบประเมินสัมมนา
หัวขอการตรงตอเวลา 

3) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของ
ผูอ่ืน 

1)อาจารยผูสอนสอดแทรก
เนื้อหาดวยการสอนถึงการ
เคารพสิทธิของผูอ่ืน  

1) สังเกตพฤติกรรมการรับ
ฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

4) เปนแบบอยางท่ีดีตอผูอ่ืนท้ังในการดํารง 1) อาจารยผูสอนประพฤติ
1) สังเกตพฤติกรรมการ
แสดงออกในชั้นเรียนระหวาง

คณะกายภาพบาํบดั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 3 
 



มคอ. 3 

ตนและในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนใหเหมาะสมให
เปนตัวอยางรวมท้ังสอก
แทรกความเหมาะสมของ
พฤติกรรมท่ีดี ในการดํารง
ตนและปฏิบัติงาน 

เรียน และการลงมือ
ปฏิบัติงานตามท่ีไดรับ
มอบหมาย 

 

2. ความรู 
2.1  ความรูท่ีตองไดรับ 2.2  วิธีการสอน 2.3  วิธีการประเมินผล 

   1) มีความรูความเขาใจในศาสตรดานก
สงเสริมสุขภาพ 

1) บรรยาย  
 

1) สอบภาคทฤษฏีและปฏิบัติ  

2) มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของ
ศาสตรท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมสุขภาพ 

1) ปฏิบัติ 
 1) รายงานท่ีไดรับมอบหมาย 

2) สอบภาคทฤษฏีและปฏิบัติ 
3) แบบประเมินสัมมนา 

 3) มีความรูและความเขาใจถึงงานวิจัยท่ี
เก่ียวของกับการแกปญหาท่ีเก่ียวของกับการ
สงเสริม 
สุขภาพ (ไมประเมิน) 

1) รายงานรายบุคคล 
1) การสังเกตการตอบคําถามและ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในชั้นเรียน 

 

3. ทักษะทางปญญา 
3.1  ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 3.2  วิธีการสอน 3.3  วิธีการประเมินผล 

1) สามารถศึกษาขอมูลแนวคิดหรือ 
หลักฐานใหมๆ จากแหลงขอมูลท่ีหลากหลาย
เปนพ้ืนฐานในการเรียนรูตลอดชีวิต 

1) บรรยาย  1) การสอบภาคทฎษฎีและปฏิบัติ 

2) สามารถประยุกตความรูภาคทฤษฏี 
ภาคปฏิบัติ เพ่ือนําไปใชประโยชนไดอยาง
เหมาะสม 

1) ปฏิบัติ 
1) รายงานท่ีไดรับมอบหมาย 
2) การสอบภาคทฎษฎีและปฏิบัติ 
3) แบบประเมินสัมมนา 

3) สามารถศึกษาปญหาท่ีคอนขางซับซอนดาน
สงเสริมสุขภาพอยางมีวิจารณญาณ คิดวิเคร
อยางเปนระบบและเสนอแนวทางในการแกไ
อยางสรางสรรค 

1) รายงานรายบุคคล 1) สังเกตการณตอบคําถามใน
หองเรียน 
2) สังเกตการตอบคําถาม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้น
เรียน 
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4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 

4.1  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

4.2  วิธีการสอน 4.3  วิธีการประเมินผล 

1) มีปฏิสัมพันธ และมีสวนรวมในการ
แกปญหาอยางสรางสรรคระหวางบุคคลและ/
หรือกลุมคน และสามารถปรับตัวไดตาม
สถานการณ 

1) จัดกิจกรรมกลุมท่ี
เปดโอกาสใหนิสิตได
ทํางานเปนทีม 

1) สังเกตพฤติกรรมการมีสวน
รวมกิจกรรมท่ีจัดในชั้นเรียน 

2) สามารถทํางานเปนทีมในบทบาทผูนําและ
ผูตามไดอยางเหมาะสมในสถานการณท่ี 
หลากหลาย 

1) มอบหมายใหทํา
รายงานและฝก
ทักษะการอานและ
การเขียน
ภาษาอังกฤษ 

1) สังเกตพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน  

3) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู รวมท้ัง
การพัฒนาตนเองเพ่ือพัฒนาวิชาชีพอยาง 
เหมาะสม 

1) มอบหมายงานให
นําเสนอขอมูล 

1) ประเมินการแสดงออกของการ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบใน
การเรียนรู ประสบการณ การ
เรียนรู และความสนใจในการ
พัฒนาตนเองในดานวิชาชีพ โดย
ใชแบบประเมินสัมมนาอาจารย 

 

5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.2  วิธีการสอน 
 

5.3  วิธีการประเมินผล 

 1) สามารถศึกษาวิเคราะหและทําความ
เขาใจในประเด็นปญหาทางสุขภาพโดยเลือก
และประยุกตเทคนิคทางคณิตศาสตรหรือสถิติ
ท่ีเก่ียวของอยางเหมาะสมในการศึกษา
คนควาและเสนอแนะ 
แนวทางในการแกปญหา (ไมประเมิน) 

1) จัด กิจกรรมกลุ ม
การใชภาษาอังกฤษ
อยางเหมะสม  
 

 
 

 

2) สามารถแปลงขอมูลเปนขาวสารท่ีมี
คุณภาพและเหมาะสมตอการสื่อสารท้ังกับ
บุคคลและกลุมคนในสถานการณท่ี
หลากหลายและนําไปใชในการสงเสริม
สุขภาพไดอยางเหมาะสม  

1) มอบหมายงานให
นําเสนอขอมูลโดยมี
รูปแบบท่ีเหมาะสมกับ
ผูฟงและใชเทคโนโลยี
ท่ีเหมาะสม 

1) ประเมินความถูกตองและ
เหมาะสมของเนื้อหาในการ
นําเสนอผลงานในชั้นเรียน และ
รายงานโดยใชแบบประเมิน 

3) สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ บุคคลและกลุมคน 1) จัดใหมีการสัมมนา 

ใหผูเรียนไดฝกการ
สื่อสารระหวางบุคคล
ท้ังการพูดและรับฟง 

1)การประเมินผลงานตาม
กิจกรรมการนําเสนอผลงานใน
หนาชั้นเรียน โดยใชการสังเกต
และแบบประเมิน 
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  4) สามารถเลือกและมีทักษะในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวม
ขอมูลประมวลผล แปลความหมายและ
นําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม 

1) จัดใหมีการสัมมนา 
ใหผูเรียนไดฝกการ
สื่อสารระหวางบุคคล
ท้ังการพูดและรับฟง 

1) สังเกตรูปแบบหรือสื่อในการ
นําเสนอผลงาน 
2) สังเกตพฤติกรรมการสื่อสาร
ระหวางเพ่ือน และอาจารยการ
แปลความหมายจากสื่อตางๆ เพ่ือ
นํามาใชในการนําเสนอผลงาน 

 
 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัป
ดา

หที่
 

วันท่ีสอน หัวขอ 
บร

รย
าย

 
ปฏ

ิบัต
 ิ

สัม
มน

า กิจกรรมการเรียนการ

สอน  

ส่ือท่ีใช ผูสอน 

1 อ. 9ม.ค. 
61 

Fundamentals of  
English reading  

2 1  
บรรยายและถาม-ตอบ 
ฝกปฏิบัติ 

PowerPoint 

ใบงาน 

OT 

2 ศ. 12ม.ค. 
61 

Lab : English Reading I  2  ปฏิบัติกิจกรรมเดี่ยวและ

กลุม 

ใบงาน 

 

OT AS 

3 อ. 16ม.ค. 
61 

Lab : English Reading II  3  
ปฏิบัติกิจกรรมเดี่ยวและ
กลุม 

ใบงาน OT AS 

4 ศ. 19ม.ค. 
61 

Vocabulary and 
sentence  for reading in 
health topic 

2   
บรรยายและถาม-ตอบ
ปฏิบัติ 

powerpoint 
ใบงาน 

AS 

5 อ. 23ม.ค. 
61 

Lab : Vocabulary and 
sentence  for reading in 
health topic I 

 3  
ปฏิบัติกิจกรรมเดี่ยวและ
กลุม 

ใบงาน AS,SY 

6 ศ. 26ม.ค. 
61 

Lab : Vocabulary and 
sentence  for reading in 
health topic II 

 2  
ปฏิบัติกิจกรรมเดี่ยวและ
กลุม 

ใบงาน AS,OT 

7 อ. 30ม.ค. 
61 

Seminar : Reading in 
health news I 

  3 
สัมมนา 

 
Power 
point 

AS,OT 

8 ศ. 2ก.พ. 
61 

Seminar : Reading in 
health news II 

  2 
สัมมนา 

Power 
point 

AS,OT 

9 อ. 6ก.พ. 
61 

Reading in medical 
data 

2 1  
บรรยายและถาม-ตอบ 
ฝกปฏิบัติ 

Power 
point 

ใบงาน 

AS,SY 

10 ศ. 9ก.พ. Lab : reading in  2  
ปฏิบัติกิจกรรมเดี่ยวและ

 AS,PS 
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สัป
ดา

หที่
 

วันท่ีสอน หัวขอ 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัต

 ิ
สัม

มน
า กิจกรรมการเรียนการ

สอน  

ส่ือท่ีใช ผูสอน 

61 medical data I กลุม ใบงาน 
11 อ. 13ก.พ. 

61 
Lab : reading in 
medical data II 

 3  
ปฏิบัติกิจกรรมเดี่ยวและ
กลุม 

ใบงาน AS,OT 

12 ศ. 16ก.พ. 
61 

Academic  reading  2   
บรรยายและถาม-ตอบ 
 

Power 
point 

ใบงาน 

AS 

13 อ. 20ก.พ. 
61 

Seminar : Reading the 
articles in health 
promotion I  

  3 
สัมมนา 

Power 
point 
ใบงาน 

AS,PB 

14 ศ. 23ก.พ. 
61 

Seminar : Reading the 
articles in health 
promotion II 

   

2 
สัมมนา 

Power 
point 
ใบงาน 

AS,OT 

15 อ. 27ก.พ. 
61 

Seminar : Reading the 
articles in research of 
health promotion I 

  3 
สัมมนา 

Power 
point 
ใบงาน 

AS,OT 

16 ศ. 2มี.ค. 
61 

Seminar : Reading the 
articles in research of 
health promotion II 

  2 
สัมมนา 

Power 
point 
ใบงาน 

AS,OT 

17 อ. 6มี.ค. 
61 

Lab Exam I (Reading)   2 1  
สอบกลางภาค 

 AS,OT 

18 ศ. 9มี.ค. 
60 

Exam I (Reading)  2  
สอบกลางภาค 

 AS 

19 อ. 13มี.ค. 
61 

Fundamentals of 
English grammar for 
writing  

2 1   บรรยายและถาม-ตอบ 
ฝกปฏิบัติ Power 

point 
ใบงาน 

OT 

20 ศ. 16มี.ค. 
61 

Lab : Fundamentals of 
English grammar for 
writing 

  2   
ปฏิบัติกิจกรรมเดี่ยวและ
กลุม 

ใบงาน OT AS 

21 อ. 20มี.ค. 
61 

Essentials in assay  
writing in health 
science  

2     บรรยายและถาม-ตอบ 
Power 
point 
ใบงาน 

OT 

22 ศ. 23มี.ค. 
61 

Lab : Writing assay 
writing in health 
science 

  2   ปฏิบัติกิจกรรมเดี่ยวและ
กลุม ใบงาน 

OT AS 

23 อ. 27มี.ค.   Writing employment  2     บรรยายและถาม-ตอบ 
Power 

AS 
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สัป
ดา

หที่
 

วันท่ีสอน หัวขอ 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัต

 ิ
สัม

มน
า กิจกรรมการเรียนการ

สอน  

ส่ือท่ีใช ผูสอน 

61 messages  point 
ใบงาน 

24 ศ. 30มี.ค. 
61 

 Lab : Writing 
employment  
messages  

  2   ปฏิบัติกิจกรรมเดี่ยว 
ใบงาน  

AS,OT 

25 อ. 3เม.ย. 
61 

Effective for reading 
and writing in health 
promotion 

2     บรรยายและถาม-ตอบ 
 

AS 

26 อ. 10เม.ย. 
61 

Lab :  Effective for 
reading and writing in 
health promotion I 

  2   ปฏิบัติกิจกรรมเดี่ยวและ
กลุม 
 

Power 
point 
ใบงาน 

AS,OT 

27 อ. 17เม.ย. 
61 

Lab :  Effective for 
reading and writing in 
health promotion II 

  3   ปฏิบัติกิจกรรมเดี่ยวและ
กลุม 
 

Power 
point 
ใบงาน 

AS,OT 

28 ศ. 20เม.ย. 
61 

Lab :  Effective for 
reading and writing in 
health promotion III 

  3   ปฏิบัติกิจกรรมเดี่ยวและ
กลุม 
 

Power 
point 
ใบงาน 

AS,OT 

29 อ. 24เม.ย. 
61 

Lab :  Effective for 
reading and writing in 
health promotion IV 

  2   ปฏิบัติกิจกรรมเดี่ยวและ
กลุม 
 

Power 
point 
ใบงาน 

AS,OT 

30 ศ. 27เม.ย. 
61 

Lab Exam II (Writing) 2 1   ปฏิบัติกิจกรรมเดี่ยวและ
กลุม Power 

point 
ใบงาน 

AS,OT 

31 อ. 1พ.ค. 
61 

Exam II (Writing)   2    
 

OT 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
กิจกรรม ผลการเรียนรู วิธีการ สัปดาห

หรือครั้งท่ี 
สัดสวนของ

การ
ประเมินผล 

1  
2.1.2 (2.1.1)  
3.1.2 (3.1.1,3.1.3) 

คะแนนสอบภาคทฤษฎี 
  - กลางภาค 
  - ปลายภาค 

 
18 
31 

 
15 % 
15 % 
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2 
2.1.2 (2.1.1) 
3.1.2  (3.1.1, 3.1.3) 
1.1.2, 1.1.3 (1.1.1, 1.1.4) 

คะแนนสอบภาคปฏิบัติ 
- กลางภาค 
  - ปลายภาค 

 
17 
30 

 
25 % 
25 % 

3 
4.1.2,4.1.3 (4.1.1) 
5.1.3 (5.1.4) 

คะแนนการสัมมนา 7,13,14,16 10  % 

4 
2.1.2 (2.1.1) 
3.1.2 (3.1.1, 3.1.3) 
1.1.2, 1.1.3 (1.1.1, 1.1.4) 
4.1.2,4.1.3 (4.1.1) 

รายงานรายบุคคลคะแนนความ
ถูกตองและเหมาะสมของ
เนื้อหาในรายงาน 

24,29 10  % 

 
การประเมินผลการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู : 

มาตรฐานผลการเรียนรู วิธีการประเมิน รอยละ 
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 1) บันทึกการเขาหองเรียนและหองสอบ การสงงานท่ีได

มอบหมาย 
2) แบบประเมินสัมมนาหัวขอการตรงตอเวลา 
3) สังเกตพฤติกรรมการรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
4) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกในชั้นเรียนระหวางเรียน 
และการลงมือปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

10 

2. ดานความรู 1) สอบภาคทฤษฏีและปฏิบัติ  
2) รายงานท่ีไดรับมอบหมาย 
3) แบบประเมินสัมมนา 
4) การสังเกตการตอบคําถามและอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในชั้นเรียน 

40 

3. ดานทักษะทางปญญา 1) การสอบภาคทฎษฎีและปฏิบัติ 
2) รายงานท่ีไดรับมอบหมาย 
3) แบบประเมินสัมมนา 
4) สังเกตการณตอบคําถามในหองเรียน 
5) สังเกตการตอบคําถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน 

20 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

1) สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมกิจกรรมท่ีจัดในชั้นเรียน
และการปฏิบัติงาน   
2) ความรับผิดชอบในการเรียนรู ประสบการณ การเรียนรู 
และความสนใจในการพัฒนาตนเองในดานวิชาชีพ โดยใช
แบบประเมินสัมมนาอาจารย 

10 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ประเมินความถูกตองและเหมาะสมของเนื้อหาในการ
นําเสนอผลงานในชั้นเรยีน และรายงานโดยใชแบบประเมิน 
2) สังเกตรูปแบบหรือสื่อในการนําเสนอผลงานพฤตริรมการ
สื่อสารระหวางเพ่ือน และอาจารยการแปลความหมายจาก
สื่อตางๆ เพ่ือนํามาใชในการนําเสนอผลงาน 

20 
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มคอ. 3 

เกณฑการพิจารณาตัดเกรด : 
1. ใชการประเมินผลแบบอิงเกณฑดังนี้ 

80 – 100 คะแนน      = A  60 – 64 คะแนน  = C 

75 – 79 คะแนน      = B+ 55 – 59 คะแนน  = D+ 
70 – 74 คะแนน      = B  50 – 54 คะแนน  = D 

65 – 69 คะแนน          = C+ นอยกวา 50 คะแนน = E 
2. นิสิตตองเขาเรียนครบรอยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์การสอบ  
3. นิสิตตองไดคะแนนการสอบภาคทฤษฏีมากกวารอยละ 50 และมีคะแนนภาคปฏิบัติมากกวารอย

ละ 60 จึงจะถือวาสอบผาน 
 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ตําราและเอกสารหลัก 

1.1Jithavech, Payongsiri.(2002) Reading better in English. Thammasat University press.  

1.2Obee, Bob. (1999). The grammar activity book. Cambridge : Cambridge University Press. 
1.3 Reynolds, Marianne Clifford..(1992). Reading for understanding:Library of Congress 
Cataloging on Publication  Data. 
1.4Sinclair, Christine. (2010). Grammar : a friendly approach . Maidenhead : Open University 
Press. 
1.5 Stephen Bailey. (2004). Academic Writing A practical guide for students. Northern 
Phototypesetting Co. Ltd, Bolton 

 1.6อิสรีย แจมขํา. (2553). พัฒนาทักษะการเขียน เพ่ือนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน. เอ็มไอเอส, สนพ.  
1.7 สําราญสัมฤทธิสุวรรณ (2550) English structure tests : for advanced students. พิมพครั้งท่ี 8. 
นนทบุรี : ปญญาชน. 

1.8 สุนทรโคตรบรรเทา.(2545). ภาษาอังกฤษข้ันพ้ืนฐาน. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน. 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร. (2552). ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร : เอกสารการ
สอนชุดวิชา = English for communication. นนทบุรี : สํานักพิมพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
1.9 ชํานาญ ศุภนิตย และสุทิน พูลสวัสดิ์. (2550). รวมหลักไวยากรณภาษาอังกฤษฉบับสมบูรณ = English 
grammar complete book. กรุงเทพฯ : ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
1.10 ฉัตรกมล อัตรคุปต. (2550). หลักการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการเขียนและฝกแตงประโยค. กรุงเทพฯ :เจ.บี.
พับลิชชิ่ง. 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 
   - 

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 
http://www.ego4u.com/en/cram-up/writing 
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มคอ. 3 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
การตอบคําถามของอาจารยและเพ่ือนนิสิตในชั้นเรียน 
สังเกตปฏิสัมพันธระหวางผูสอน กับ ผูเรียน การมีสวนรวมในการซักถาม อภิปราย 

การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา (ปค 003) 
2. กลยุทธการประเมินการสอน 

ผลการสอบ และผลงานจากการเรียนรูท่ีไดรับมอบหมาย 
3. การปรับปรุงการสอน 
1.รวบรวมใบงานใหกับนิสิตและสงไฟลใหนิสิตตั้งแตคาบเรียนแรก 
4.การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

การทวนสอบจากการตรวจผลการประเมินการเรยีนรูของนิสิต (การใหคะแนน/เกรด) กับขอสอบ  
รายงาน โครงงานและอ่ืนๆ ท่ีผูเรียนไดรับมอบหมายโดยคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้ง 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
ปรับปรุงรายวิชาทุกปตามผลการสัมมนา 
ปรับปรุงรายวิชาตามรอบการปรับปรุงหลกัสตูรทุก 5 ป 
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