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มคอ.3 
รายวิชา สส 211 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารดานสุขภาพ 1 

สาขาการสงเสริมสุขภาพ 
คณะกายภาพบําบัด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนท่ี 2 ประจําปการศึกษา 2561 
 

 
หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 

สส   211 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารดานสุขภาพ 2 

HPX 211 English for Health Communication 2 
   

2. จํานวนหนวยกิต 
3 (1-4-4)  

 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (การสงเสริมสุขภาพ) 
ประเภทวิชา วิชาเฉพาะสาขา 
 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

อาจารย ดร. อภิสรา  โสมทัศน  อาจารยผูประสานงานรายวิชา คนท่ี 1 
อาจารย 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 ผศ.ดร. ศิริกุล  ธรรมจิตรสกุล คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

4 อ. ดร. ปะการัง ศรีมี คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

5 อ. ดร.สุรศักดิ์  อยูยงสะถิต คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

6 อ. ดร.ภัทธกร บุบผัน คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
5. ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน :   

ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปท่ี 2 
 

 

คณะกายภาพบาํบดั   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 1 
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6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite)   
     สส 210 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารดานสุขภาพ1 

 

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)  
ไมมี 
 

8. สถานท่ีเรียน 
ภาคทฤษฎี หอง 307  คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ภาคปฏิบัติ หอง 307  คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
มิถุนายน 2561 
 

หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา  
1.1 เพ่ือใหนิสิต มีทักษะการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการอานและเขียนบทความทางวิชาการดานสุขภาพ 
1.2 เพ่ือใหนิสิต มีทักษะการอานตําราบทความและงานวิจัยดานสุขภาพการเขียนรายงานและบทความ

ดานสุขภาพ 
 เม่ือเรียนจบวิชานี้แลว นิสิตสามารถ          

1. รับผิดชอบตนเองและสังคม  เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม 
2. อธิบายสาระสําคัญของภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมสุขภาพ หลักไวยากรณ

ภาษาอังกฤษเพ่ือใชสําหรับการอาน และงานเขียนดานการสงเสริมสุขภาพในชีวิตประจําวัน 
3. นําความรูทางภาคทฤษฎีของภาษาอังกฤษเพ่ือนําไปใชในการสรางเอกสารหรือสื่อเก่ียวกับ

ภาษาอังกฤษในท่ีสาธารณะไดอยางเหมาะสม  
 

 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
ปรับปรุงรายวิชาใหมีความสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และเปนปจจุบันตามความตองการของผูใชบัณฑิต การเปลี่ยนแปลงของสังคมท่ี
เก่ียวของกับภาวะสุขภาพ และความกาวหนาทางวิชาชีพ 

 
3. ผลการเรียนท่ีคาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcome) 
 
CLO รายละเอียด PLO 

CLO1 พัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการสงเสริมสุขภาพในรูปแบบ การอานและการ
เขียน 

PLO3 

CLO2 สรางเอกสารหรือสื่อเก่ียวกับสุขภาพเปนภาษาอังกฤษ  PLO4 
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หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
 

1. คําอธิบายรายวิชา  
  ทักษะการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการอานและเขียนบทความทางวิชาการดานสุขภาพ ฝกทักษะการ
อานตํารา บทความและงานวิจัยดานสุขภาพ   

2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา   
 

บรรยาย การฝกภาคสนาม /
งานภาคสนาม /

การฝกงาน 

กรณีศึกษา/สัมมนา การเรียนโดยใช
ปญหาเปนฐาน 

การศึกษาดวย
ตนเอง (SDL) 

15 - 60 - 60 

 
 

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง    
  

รายวิชา 

 

 

ดานท่ี  1 
คุณธรรมและ

จริยธรรม 

ดานท่ี 2 
ความรู 

ดานท่ี 3 
ทักษะทางปญญา 

ดานท่ี 4 
ทักษะความสมัพันธ

ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ดานท่ี 5 
การวิเคราะห

เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ดานท่ี 6
ทักษะการ 

ปฏิบัติ
ทาง

วิชาชีพ 

สส 210
ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารดาน

สุขภาพ 1 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 

  -  - - -  -  -  -  -  -    -     -   -  - - 

 
 

4. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
    2 ชั่วโมง/สัปดาห 

 
หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม  

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 1.2 วิธีการสอน 1.3 วิธีการประเมินผล 

1.1 มีความซื่อสตัย์ มีวินยั ตรงเวลา  

 

- สอดแทรกเน้ือหาดานคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการใน
ทุกรายวิชา  
- ฝกปฏิบัต ิทํากิจกรรม สงเสรมิใหเกิด
ความซื่อสัตย มีวินัย และตรงตอเวลา  
- สอดแทรกวัฒนธรรมองคกร เพ่ือใหนิสิต
มีคานิยมพ้ืนฐานท่ีถูกตอง  

- กําหนดเกณฑ์มาตรฐานใน การ

ประเมินพฤตกิรรมด้านคณุธรรม

จริยธรรมของทกุรายวิชา  

- สงัเกตพฤตกิรรมความซื่อสตัย์และ การ

ตรงตอ่เวลาในการเข้าชัน้เรียน การทํา

คณะกายภาพบาํบดั   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 3 
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1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 1.2 วิธีการสอน 1.3 วิธีการประเมินผล 

- ช้ีแจงกฎระเบียบและแนวปฏิบัตใินการ
เรียนการสอนใหชัดเจนใน ทุกรายวิชา  

รายงาน การอ้างอิงผลงาน และการสอบ  

- สงัเกตพฤตกิรรมการมีวินยั การปฏิบตัิ

ตนตามระเบียบของมหาวิทยาลยัและ

ข้อตกลงในชัน้เรียน เช่น การแตง่กาย  

- ประเมินการตรงตอ่เวลาในเร่ือง การ

เข้าห้องเรียน ห้องสอบ การสง่งานท่ี

ไดรับมอบหมาย การทํากิจกรรม  
- ประเมินจากการสังเกตและ/หรอืจด
บันทึกการเขารวมกิจกรรมท่ีเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรม  

 

2. ความรู 

2.1  ความรูท่ีตองไดรับ 2.2 วิธีการสอน 2.3 วิธีการประเมินผล 

2.3 มีความรู้และความเข้าใจใน

สาระสาํคญัของศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกบัการ

สง่เสริมสขุภาพ  

 

- จดัการเรียนการสอนในรูปแบบท่ี

หลากหลาย เช่น การบรรยาย การฝึก

ปฏิบตัิ การเรียนรู้ด้วยตนเอง การจดั

กิจกรรมกลุม่ การนําเสนอและอภิปราย 

การทํารายงาน การศกึษา ดงูาน การ

สมัมนา การเรียนรู้จากกรณีปัญหา 

(Problem–Based Learning, PBL) การฝึก

ปฏิบตัิในห้องปฏิบตัิการและสถานท่ีจริง  

 

- การสอบภาคทฤษฎ ี 
- การสอบภาคปฏิบัต ิ 
- ประเมินผลจากงานท่ีไดรบัมอบหมาย 
ไดแก รายงาน โครงการ และการวิจัย  
- ประเมินผลจากการสัมมนากลุมยอยและ
การนําเสนอในช้ันเรียน  
- ประเมินผลจากการสังเกตการตอบ
คําถามและการอภิปรายในช้ันเรยีน  

3. ทักษะทางปญญา 
3.1  ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 3.2 วิธีการสอน 3.3 วิธีการประเมินผล 

3.5 สามารถศกึษา ค้นคว้า และประเมิน

ข้อมลู แนวคิด หรือหลกัฐานใหม่ๆ  จาก

แหลง่ข้อมลูท่ีหลากหลาย  

 

จดัการเรียนการสอนโดยมอบหมายให้

ผู้ เรียนศกึษาค้นคว้าข้อมลูจาก

แหลง่ข้อมลูท่ีหลากหลาย เช่น หนงัสอื 

ตํารา บทความวชิาการ งานวจิยั 

การศกึษาดงูาน การทํากิจกรรม/

โครงการ  

- ประเมินจากการอ้างอิงแหลง่ข้อมลู

อยา่งถกูต้องตามหลกัและจรรยาบรรณ

ทางวชิาการ  

 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบท่ีตอง

พัฒนา 

4.2 วิธีการสอน 4.3 วิธีการประเมินผล 

4.1 สามารถทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืนทัง้ ใน - จดักิจกรรมเพ่ือให้นิสติฝึก การปรับตวั - กําหนดมาตรฐานการประเมินผลการ

คณะกายภาพบาํบดั   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 4 
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4.1 ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบท่ีตอง

พัฒนา 

4.2 วิธีการสอน 4.3 วิธีการประเมินผล 

ฐานะผู้ นําและผู้ ร่วมงานได้  การทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน รับฟังความ

คิดเห็นของเพ่ือนร่วมกลุม่ สามารถแสดง

จดุยืนของตนเอง และค้นหาทางออก

ร่วมกนัได้  

เรียนรู โดยใชเกณฑ Rubrics   
- สังเกตพฤติกรรม ท่ีแสดงถึงความ
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม การมี
สวนรวมในการอภิปรายและ การสะทอน
คิดกิจกรรมในช้ันเรียน  
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ท่ี
แสดงถึงความรวมมือใน การวางแผน การ
ปฏิบัต ิและ การแกปญหา  
- ประเมินจากการอางอิงแหลงขอมูลอยาง
ถูกตองตามหลักและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ  
- สังเกตจากพัฒนาการดานความคิดและ
พฤติกรรมการเรียนรูในช้ันเรยีน  
- ใหนิสิตประเมินเพ่ือนในช้ันเรียน และ
นํามาใชเปนขอมูลสําหรับ การประเมินผล
การเรยีนรู 

4.3 สามารถปรับตวัให้เข้ากบัสถานการณ์

ตา่งๆ  

 

- สอดแทรกแนวคิดผา่นกิจกรรมเพ่ือฝึก

เพ่ือให้นิสติสามารถปรับตวัใน

สถานการณ์ตา่งๆ  

 

4.4 สามารถพฒันาการเรียนรู้ของตนเอง

อยา่งตอ่เน่ือง  

-สอดแทรกเร่ืองความรับผิดชอบตอ่งานท่ี

ได้รับมอบหมายในการทํากิจกรรมกลุม่  

-จดัการเรียนการสอนท่ีมีรูปแบบให้นิสติ

ได้แสดงความคิดเห็นของ 

ตนเองและรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน  

-ประเมินผลจากการสมัมนากลุม่ยอ่ย

และการนําเสนอในชัน้เรียน  

  

 
 
 
 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีตองการพัฒนา 

5.2 วิธีการสอน 5.3 วิธีการประเมินผล 

5.2 สามารถสือ่สารได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  

 

- ฝึกการใช้ทกัษะสือ่สารใน ทกุรายวชิา  - ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/

ปฏิบตัิ  

- ประเมินจากคณุภาพจากรายงาน ท่ี

แสดงถงึความสามารถใน การสือ่สาร  

- ประเมินจากการอ้างอิงแหลง่ข้อมลู

อยา่งถกูต้องตามหลกัและจรรยาบรรณ

ทางวชิาการ  

 

6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ (ไมประเมินผล) 
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน  

สัป
ดา

หที่
 วันท่ีสอน หัวขอ 

 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัติ

 
สัม

มน
า 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

สื่อท่ีใช ผูสอน 

 
 
1 

จ. 7 ม.ค. 62 Fundamentals of  English 
reading  

2 1  บรรยาย 
ถาม-ตอบ 
ฝกปฏิบัติ กิจกรรมเดี่ยวและกลุม 
 

- Computer 
- LCD 
- Visualizer 

 

อ.ดร.ออมใจ 

 
 
1 

พ. 9 ม.ค. 62 Lab : English Reading I  2  ฝกปฏิบัติ กิจกรรมเดี่ยวและกลุม 
Active learning 
 

- Computer  
-  LCD 
-  Visualizer 
 

อ.ดร.ออมใจ 
อ.ดร.อภสิรา 

 
 2 

จ. 14 ม.ค. 62 Lab : English Reading II  3  ฝกปฏิบัติ กิจกรรมเดี่ยวและกลุม 
 

- Computer  
-  LCD 
-  Visualizer 

อ.ดร.ออมใจ 
อ.ดร.อภสิรา 

 
2 

พ. 16 ม.ค. 62 Vocabulary and sentence  for 
reading in health topic 

2   บรรยาย 
ถาม-ตอบ 
 

- Computer  
-  LCD 
-  Visualizer 

อ.ดร.อภสิรา 

 
3 

จ. 21 ม.ค. 62 Lab : Vocabulary and 
sentence  for reading in 
health topic I 

 3  ฝกปฏิบัติ กิจกรรมเดี่ยวและกลุม
อภิปรายกลุม 

- Computer  
-  LCD 
-  Visualizer 

อ.ดร.อภสิรา 
อ.สุนิสา 

 
3 

พ. 23 ม.ค. 62 Lab : Vocabulary and 
sentence  for reading in 
health topic II 

 2  ฝกปฏิบัติ กิจกรรมคู - Computer  
-  LCD 
-  Visualizer 

อ.ดร.อภสิรา 
อ.สุนิสา 
 
 

 
4 

อ. 30 ม.ค. 62 Seminar : Reading in health 
news I 

  3 สัมมนาฝกการอานภาษาอังกฤษใน
รูปแบบของขาว 

- Computer  
-  LCD 
-  Visualizer 

อ.ภัทธกร 
อ.ดร.อภสิรา 

 
5 

จ. 28 ม.ค. 62 Seminar : Reading in health 
news II 

  2 สัมมนาฝกการอานภาษาอังกฤษใน
รูปแบบของขาว (Active 
learning) 

- Computer  
-  LCD 
-  Visualizer 

อ.ภัทธกร 
อ.ดร.อภสิรา 

 
  5 

พ. 30 ม.ค. 62 Reading in medical data 2 1  บรรยาย 
ถาม-ตอบ 
ฝกปฏิบัติ กิจกรรมเดี่ยวและกลุม 

- Computer  
-  LCD 
-  Visualizer 

อ.ดร.อภสิรา 
อ.ดร.สุนิสา 

  6 จ. 4 ก.พ. 62 Lab : reading in medical data I  2   ถาม-ตอบ 
ฝกปฏิบัติ กิจกรรมคู 

- Computer  
-  LCD 
-  Visualizer 

อ.ดร.อภสิรา 
อ.ดร.สุนิสา 

 
 
6 

พ. 6 ก.พ. 62 Lab : reading in medical data 
II 

 3  ฝกปฏิบัติ กิจกรรมเดี่ยวและกลุม - Computer  
- LCD 
- Visualizer 

อ.ดร.อภสิรา 
อ.ดร.สุนิสา 
 
 

7 จ. 11 ก.พ. 62 Academic  reading  2   บรรยาย - Computer  อ.สุพิมพ 
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สัป

ดา
หที่

 วันท่ีสอน หัวขอ 
 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัติ

 
สัม

มน
า 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

สื่อท่ีใช ผูสอน 

  ถาม-ตอบ - LCD 
- Visualizer 

7 พ. 13 ก.พ. 62 Seminar : Reading the articles 
in health promotion I  

  3 สัมมนา กิจกรรมกลุม อภิปรายใน
หัวขอท่ีไดรับมอบหมาย 

- Computer  
- LCD 
- Visualizer 

อ.สุพิมพ 
อ.ดร.อภสิรา 
 

8 จ. 18 ก.พ. 62 Seminar : Reading the articles 
in health promotion II 

  2 สัมมนา กิจกรรมกลุม อภิปรายใน
หัวขอท่ีไดรับมอบหมาย 

- Computer  
-  LCD 
-  Visualizer 

อ.สุพิมพ 
อ.ดร.อภสิรา 
 

8 พ. 20 ก.พ. 62 Seminar : Reading the articles 
in research of health 
promotion I 

  3 สัมมนา กิจกรรมกลุม อภิปรายใน
หัวขอท่ีไดรับมอบหมาย 

- Computer  
- LCD 
- Visualizer 

อ.สุพิมพ 
อ.ดร.อภสิรา 
 

9 จ. 25 ก.พ. 62 Seminar : Reading the articles 
in research of health 
promotion II 

  2 สัมมนา กิจกรรมกลุม อภิปรายใน
หัวขอท่ีไดรับมอบหมาย 

- Computer  
-  LCD 
-  Visualizer 

อ.สุพิมพ 
อ.ดร.อภสิรา 
 

10 พ. 6 มี.ค. 62 Fundamentals of English 
grammar for writing  

2 1   บรรยาย ถาม-ตอบ 
ฝกปฏิบัติ กิจกรรมเดี่ยว 

- Computer  
-  LCD 
-  Visualizer 

อ.ดร.ออมใจ 

  11 จ. 11 มี.ค. 62 Lab : Fundamentals of English 
grammar for writing 

  2   ฝกปฏิบัติ กิจกรรมเดี่ยว  - Computer  
-  LCD 
-  Visualizer 

อ.ดร.ออมใจ 
อ.ดร.อภสิรา 

11 พ. 13 มี.ค. 62 Essentials in assay  writing in 
health science  

2     บรรยาย ถาม-ตอบ    - Computer  
-  LCD 
-  Visualizer 

อ.ดร.ออมใจ 

12 จ. 18 มี.ค. 62 Lab : Writing assay writing in 
health science 

  2   ฝกปฏิบัติ กิจกรรมคู - Computer  
-  LCD 
-  Visualizer 

อ.ดร.ออมใจ 
อ.ดร.อภสิรา 

12 พ. 20 มี.ค. 62   Writing employment  
messages  

2     บรรยาย ถาม-ตอบ    - Computer  
-  LCD 
-  Visualizer 

อ.ดร.อภสิรา 

13 จ. 25 มี.ค. 62  Lab : Writing employment  
messages  

  2   ฝกปฏิบัติ กิจกรรมเดี่ยว  - Computer  
-  LCD 
-  Visualizer 

อ.ดร.ออมใจ 
อ.ดร.อภสิรา 

13 พ. 27 มี.ค. 62 Effective for reading and 
writing in health promotion 

2     บรรยาย ถาม-ตอบ    - Computer  
-  LCD 
-  Visualizer 

อ.ดร.อภสิรา 

14 จ. 1 เม.ย. 62 Lab :  Effective for reading 
and writing in health 
promotion I 

  2   ฝกปฏิบัติ กิจกรรมเดี่ยว - Computer  
-  LCD 
-  Visualizer 

อ.ดร.ออมใจ 
อ.ดร.อภสิรา 

14 พ. 3 เม.ย. 62 Lab :  Effective for reading 
and writing in health 
promotion II 

  3   ฝกปฏิบัติ กิจกรรมเดี่ยว กลุม - Computer  
-  LCD 
-  Visualizer 

อ.ดร.ออมใจ 
อ.ดร.อภสิรา 

15 พ. 10 เม.ย. 62 Lab :  Effective for reading   3   ฝกปฏิบัติ กิจกรรมเดี่ยว กลุม - Computer  อ.ดร.ออมใจ 
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สัป

ดา
หที่

 วันท่ีสอน หัวขอ 
 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัติ

 
สัม

มน
า 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

สื่อท่ีใช ผูสอน 

and writing in health 
promotion III 

-  LCD 
-  Visualizer 

อ.ดร.อภสิรา 

16 พ. 17 เม.ย. 62 Lab :  Effective for reading 
and writing in health 
promotion IV 

  2   ฝกปฏิบัติ กิจกรรมกลุม - Computer  
-  LCD 
-  Visualizer 

อ.ดร.อภสิรา 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู   
 
 

กิจกรรม ผลการเรียนรู วิธีการ สัปดาห สัดสวน (%) 
1 1.1, 2.3, 3.5, (4.1), 4.3, (4.4), 5.2 สอบภาคทฤษฎี 

สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

 
10 
17 

30 
 15 
 15 

2 1.1, 2.3, 3.5, (4.1), 4.3, (4.4), 5.2 สอบภาคปฏิบัติ 
สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

 
9 
17 

50 
25 
25 

3 1.1, 2.3, 3.5, (4.1), 4.3, (4.4), 5.2 การนําเสนอผลการสัมมนา 
ปฏิบัติการ 

  
3,5,7,9,13 

 
10 

5 1.1, 2.3, 3.5, 4.3, 5.2 งานรายบุคคล  6 5 
6 1.1, 2.3, 3.5, (4.1), 4.3, (4.4), 5.2 รายงานกลุม 15 5 

 
 
การประเมินผลการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู : 

มาตรฐานผลการเรียนรู วิธีการประเมิน รอยละ 
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 1) บันทึกการเขาหองเรียนและหองสอบ การสงงานท่ีไดมอบหมาย 

2) แบบประเมินสัมมนาหัวขอการตรงตอเวลา 
3) สังเกตพฤติกรรมการรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
4) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกในช้ันเรียนระหวางเรียน และการลง
มือปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

10 

2. ดานความรู 1) สอบภาคทฤษฏีและปฏิบัติ  
2) รายงานท่ีไดรับมอบหมาย 
3) แบบประเมินสัมมนา 
4) การสังเกตการตอบคําถามและอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
ช้ันเรียน 

30 

3. ดานทักษะทางปญญา 1) การสอบภาคทฤษฎแีละปฏบัิต ิ
2) รายงานท่ีไดรับมอบหมาย 
3) แบบประเมินสัมมนา 
4) สังเกตการณตอบคําถามในหองเรียน 
5) สังเกตการตอบคําถามแลกเปลีย่นความคิดเห็นในช้ันเรียน 

30 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผดิชอบ 

1) สังเกตพฤติกรรมการมสีวนรวมกิจกรรมท่ีจดัในช้ันเรียนและการ
ปฏิบัติงาน   

20 
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2) ความรับผิดชอบในการเรียนรู ประสบการณ การเรียนรู และความ
สนใจในการพัฒนาตนเองในดานวิชาชีพ โดยใชแบบประเมินสัมมนา
อาจารย 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

1) ประเมินความถูกตองและเหมาะสมของเน้ือหาในการนําเสนอผลงาน
ในช้ันเรียน และรายงานโดยใชแบบประเมิน 
2) สังเกตรูปแบบหรือสื่อในการนําเสนอผลงานพฤตกิรรมการสื่อสาร
ระหวางเพ่ือน และอาจารยการแปลความหมายจากสื่อตางๆ เพ่ือ
นํามาใชในการนําเสนอผลงาน 

10 

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

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

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

   8. สุนทรโคตรบรรเทา.(2545). ภาษาอังกฤษข้ันพ้ืนฐาน. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน. 
       มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาศิลปศาสตร. (2552). ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร : เอกสาร   
       การสอนชุดวิชา = English for communication. นนทบุรี : สํานักพิมพ    
       มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช. 

   9. ชํานาญ ศุภนิตย และสุทิน พูลสวัสดิ์. (2550). รวมหลกัไวยากรณภาษาอังกฤษฉบับสมบูรณ = English   
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       grammar complete book. กรุงเทพฯ : ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

  10. ฉัตรกมล อัตรคุปต. (2550). หลักการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการเขียนและฝกแตงประโยค. กรุงเทพฯ :เจ.บี. 
       พับลิชชิ่ง. 

 
หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
1. การตอบคําถามของอาจารยและเพ่ือนนิสิตในชั้นเรียน 
2. สังเกตปฏิสัมพันธระหวางผูสอน กับ ผูเรียน การมีสวนรวมในการซักถาม อภิปราย 
3. ใหนิสิตแสดงความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาในแบบประเมินท่ีสาขาวิชาจัดทํา
ข้ึน 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 
1. การสังเกตการสอนของผูสอนโดยทีมผูรวมสอน  
2. ผลการสอบ และผลงานจากการเรียนรูท่ีไดรับมอบหมาย 
3. การทวนสอบและประเมินผลการเรยีนรู 

3. การปรับปรุงการสอน   
1. ปรับกิจกรรมในรูปแบบท่ีนาสนใจ 
2. ปรับใหมีอาจารยผูนําสอนท่ีหลากหลายข้ึน  

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
1. การทวนสอบจากการตรวจผลการประเมินการใหคะแนน/เกรดกับขอสอบ  และรายงาน โดย

คณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้ง 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

1. ปรับปรุงรายวิชาทุกปตามผลการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารยประจาํ
หลักสูตร 

2. ปรับปรุงรายวิชาตามรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป 

คณะกายภาพบาํบดั   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 10 
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