
มคอ. 3 

มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชา กบ 311 ภาษาองักฤษสําหรบัวิชาชีพ 1 

สาขากายภาพบาํบดั 

คณะกายภาพบาํบดั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่2 ประจําปีการศึกษา 2561 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 

กบ 311  ภาษาอังกฤษสาํหรับวิชาชีพ 1 

PX 311  English for Professional Purposes I 

2. จํานวนหน่วยกิต 

2 (1-2-3) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ (สาขาวิชากายภาพบาํบัด) 

หมวดวิชาบังคับ 

4. อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

อ.ดร.พีรยา  เตม็เจริญสขุ peeraya@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา(หลัก) 

อ.ดร.กสิมา  เอกธุวะปราณ ี kasima@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา(รอง) 

ผศ.ดร.สายธดิา ลาภอนันตสนิ saitida@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

ผศ.ดร.ภัทริยา อนิทร์โทโ่ล่ pattariy@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

อ.ดร.กนกวรรณ  วิชัยวงศ์ kanokwan@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

อ.ดร.จิราภรณ์  วรรณปะเข jirabhorn@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

อ.ดร.ยุภาภรณ์ รัตนวิจิตร yupapornr@g.swu.ac.th  อาจารย์ผู้สอน 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน  

ภาคการศึกษาที่ 2 ช้ันปีที่ 3 

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) –ไม่มี- 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) –ไม่มี- 

8. สถานทีเ่รียน   

คณะกายภาพบาํบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

9. วนัทีจ่ดัทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

12 มิถุนายน 2561   
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

1. วตัถุประสงคข์องรายวิชา 

พัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ คาํศัพท์การแพทย์ที่พบบ่อย อ่านจับใจความ สรุป วิเคราะห์

เน้ือหาสาํคัญจากหนังสือ บทความ กรณีศึกษาผู้ป่วย งานวิจัยทางวิชาชีพกายภาพบาํบัด  และนาํเสนอได้

อย่างมีประสทิธภิาพ 

วตัถุประสงคจํ์าเพาะของรายวิชา 

1. อธบิายความหมายของคาํศัพทท์างการแพทย์ที่พบบ่อยและเกี่ยวข้องกบัวิชาชีพได้ (2.1) 

2. อ่านเพ่ือค้นหาประเดน็หลักจากหนังสือ บทความ และงานวิจัยทางวิชาชีพกายภาพบําบัดที่เป็น

ภาษาองักฤษได้ (2.1,3.1) 

3. สรุปย่อประเดน็หลักจากการอ่านหนังสือ บทความ กรณีศึกษาผู้ป่วย และงานวิจัยทางวิชาชีพ

กายภาพบาํบัดที่เป็นภาษาองักฤษได้ (2.1,3.1,5.3) 

4. อธบิายข้อมูลที่รายงานด้วยภาษาองักฤษในรูปแบบของแผนภมิู แผนผังและตารางได้ (3.1,5.3) 

5. อ่านเชิงวิเคราะห์จากหนังสอื บทความ และงานวิจัยทางวิชาชีพกายภาพบาํบัดเบ้ืองต้นได้ (3.1) 

6. นําเสนอเน้ือหาจากการอ่านหนังสือ บทความ และงานวิจัยทางวิชาชีพกายภาพบําบัดที่เป็น

ภาษาองักฤษได้ (4.2,5.3) 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

เพ่ือให้สอดคล้องกับสรุปผลการดาํเนินงานของรายวิชามคอ.5 จากข้อเสนอแนะของนิสิตและ

อาจารย์ผู้สอนปีการศึกษาที่ผ่านมา 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนนิการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 

พัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ คาํศัพท์การแพทย์ที่พบบ่อย อ่านจับใจความ สรุป วิเคราะห์

เน้ือหาสาํคัญจากหนังสือ บทความ กรณีศึกษาผู้ป่วย งานวิจัยทางวิชาชีพกายภาพบาํบัด  และนาํเสนอได้

อย่างมีประสทิธภิาพ 

2. จํานวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา 

บรรยาย / สมัมนา สอนเสริม ปฏิบติัการ / สมัมนา ศึกษาดว้ยตนเอง 

บรรยาย 11 ชม./ภาค

การศึกษา 

สมัมนาเสริม 4 ชม./

ภาคการศึกษา  

ตามความต้องการของ

นิสติเฉพาะราย 

ปฏบัิติ 20 ชม./ภาค

การศึกษา 

สมัมนาเสริม 10 ชม./

ภาคการศึกษา 

3 ช่ัวโมง 
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3. ความรบัผดิชอบหลกั/ความรบัผดิชอบรอง 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 
4. ความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและ                   

ความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ

วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทกัษะการ

ปฏบิัติ                

ทางวิชาชีพ 

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

                         

4. จํานวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หคํ้าปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแก่นสิิตเป็นรายบุคคล 

- อาจารย์ประจาํรายวิชา ประกาศเวลาในการให้คาํปรึกษาในช่ัวโมงแรกของการทาํความเข้าใจ

วิชา โดยจัดเวลาให้คาํปรึกษาเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม (เฉพาะกลุ่มที่ต้องการ) ไม่น้อยกว่า 

1 ชม./สปัดาห์ 

 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนสิิต 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 ผลการเรียนรูด้า้นคุณธรรม จริยธรรม 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในหลักสูตรมีความจาํเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องส่งเสริมให้นิสิตสามารถ

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการที่ศึกษาได้อย่างเหมาะสม เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานและ

ดําเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างราบร่ืน และเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม โดยกาํหนด                   

ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ดังต่อไปน้ี 
1. ไม่ประเมิน 

2. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม เช่น มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซ่ือสตัย์สจุริต 

เสยีสละ และสามารถจัดการกบัปัญหาคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ดุลยพินิจที่เหมาะสม 

3. ไม่ประเมิน 

4. ไม่ประเมิน 

5. ไม่ประเมิน 

1.2 วิธีการสอน 

1. สอดแทรกเน้ือหาด้านคุณธรรม จริยธรรม ระหว่างการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏบัิติ  

2. ส่งเสริมการมีความรับผิดชอบต่อการกระทาํของตนเอง การมีระเบียบวินัย ระหว่างการสอน

ภาคทฤษฎีและภาคปฏบัิติ 

1.3 วิธีการประเมินผล 

1. ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม และการแสดงออกในช้ันเรียน 

2. ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าเรียนตรงเวลา ความรับผิดชอบในหน้าที่ และงานที่ได้รับ

มอบหมาย  
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2. ความรู ้

2.1 ผลการเรียนรูด้า้นความรู ้

นิสิตกายภาพบําบัดต้องมีความรู้ในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิตและศาสตร์ของวิชาชีพทั้ง

ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ กระบวนการวิจัยพ้ืนฐาน และความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สามารถ

บูรณาการความรู้เพ่ือใช้ในการดูแลสุขภาพ ที่นาํไปสู่สุขภาพที่ดีของผู้รับบริการ โดยกาํหนดผลการเรียนรู้

ด้านความรู้ ดังน้ี 

1. อธิบายสาระสําคญัของศาสตรที์เ่ป็นพื้ นฐานของชีวิต และพื้ นฐานวิทยาศาสตรสุ์ขภาพ 

2. ไม่ประเมิน 

3. มีความรู้ที่เป็นปัจจุบันในสาขาวิชาชีพหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

4. ไม่ประเมิน 

5. มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยพ้ืนฐาน และการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ 

2.2 วิธีการสอน 

1. ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งการบรรยาย สัมมนา อภิปราย ค้นคว้า และ

วิเคราะห์  

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมภายในช้ันเรียน  

2.3 วิธีการประเมินผล 

1. ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี 

2. ประเมินจากการสอบภาคปฏบัิติ 

3. ประเมินจากการแสดงความรู้ความเข้าใจในการสมัมนา 

4. ประเมินจากช้ินงานที่กาํหนด 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะทางปัญญา 

นิสิตต้องมีความสามารถในการเรียนรู้ ค้นคว้า และสร้างสรรค์ทักษะทางปัญญา เพ่ือพัฒนาไปสู่

ความเป็นนักวิชาชีพ ดังน้ันการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จึงมุ่งเน้นให้นิสิตคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มี

ความสามารถพ้ืนฐานในการวิจัยและเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประยุกต์ใช้ใน

การทาํงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททางสุขภาพที่เปล่ียนแปลงไป โดยกาํหนดผลการเรียนรู้

ด้านทกัษะทางปัญญา ดังน้ี 

1. สามารถเรียนรูแ้ละพฒันาตนเองใหมี้ความรู ้ความสามารถเพิม่ข้ึน      

2. ไม่ประเมิน 

3. ไม่ประเมิน 

4. ไม่ประเมิน 

3.2 วิธีการสอน 

1. ส่งเสริมให้เกดิเจตคติที่ดีในการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเอง อย่างต่อเน่ือง 

2. ทาํงานที่ได้รับมอบหมาย โดยมุ่งเน้นให้มีกระบวนการเรียนรู้ ค้นคว้า คิด และวิเคราะห์อย่างเป็น

ระบบ  
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3. จัดสัมมนาโดยให้นิสิตนําเสนอความรู้ทางวิชาการ นําเสนอความคิดของตนเอง และมีการ

แลกเปล่ียนความรู้เชิงวิชาการอย่างสร้างสรรค์ 

3.3 วิธีการประเมินผล 

1. ประเมินจากการสมัมนา การนาํเสนอผลงานจากการค้นคว้าในงานที่ได้รับมอบหมาย 

2. ประเมินจากช้ินงานที่กาํหนด 

3. ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี 

4. ประเมินจากการสอบภาคปฏบัิติ 

5. การประเมินตนเองของผู้เรียน  

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

4.1 ผลการเรียนรูค้วามสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

นิสิตต้องมีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือให้สามารถทาํงานร่วมกันได้ ต้องมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ และเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเอง

ในศาสตร์ของวิชาชีพและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพและสังคม โดย

กาํหนดผลการเรียนรู้ด้านความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบดังน้ี 

1. มีจิตบริการ สามารถปรับตัว และมีปฏสิัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับผู้ใช้บริการ ผู้ร่วมงาน และ

ผู้บังคับบัญชา 

2. มีความคิดริเริม่ในการวิเคราะหปั์ญหาไดอ้ย่างเหมาะสม 

3. ไม่ประเมิน 

4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อสังคม รับผิดชอบในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง วิชาชีพ 

องค์กร 

4.2 วิธีการสอน 

1. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นการมีปฏสิัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน โดยใช้รูปแบบของกิจกรรม

กลุ่มเพ่ือผลักดันให้เกิดการอภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน อันจะ

นาํไปสู่การฝึกที่จะสร้างความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล 

2. จัดการเรียนรู้ในรูปแบบกิจกรรมกลุ่มปฏบัิติและสมัมนาที่ส่งเสริมให้ทาํงานเป็นทมี กล้าแสดง

ความคิดเหน็ของตนและพร้อมที่จะยอมรับฟังความคิดเหน็ของบุคคลอื่น 

3. มีการมอบหมายงานรายบุคคลเพ่ือให้เกดิความรับผิดชอบในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง  

4.3 วิธีการประเมินผล 

1. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติในขณะสมัมนา โดยอาจารย์ผู้สอน 

2. ประเมินจากการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย 
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5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ผลการเรียนรูท้กัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สามารถศึกษาและทาํความเข้าใจในประเดน็ปัญหา สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติ

หรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษา ค้นคว้า และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมายและนําเสนอข้อมูล

สารสนเทศอย่างสมํ่าเสมอ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้

รูปแบบของการนําเสนอ ที่เหมาะสมสาํหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้ โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ด้าน

ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังน้ี 
1. ไม่ประเมิน 

2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และ

นาํเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

3. สามารถสื่อสารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพทั้ งในการพูด การเขียน และสามารถเลือกใช้

รูปแบบของการนาํเสนอทีเ่หมาะสม 

5.2 วิธีการสอน 

1.   ส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองผ่าน Website ห้องสมุด และอภิปรายผลร่วมกันในช้ัน

เรียน 

2. มอบหมายงาน และการนําเสนอผลงานในรายวิชาโดยให้นิสิตได้ใช้ทักษะการสื่อสารและ

ทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธภิาพ 

5.3 วิธีการประเมินผล 

ประเมินจากความสามารถในการนาํเสนอ การสัมมนา การอภิปราย ผ่านช้ินงานที่ได้รับมอบหมาย

ในรายวิชา โดยให้นิสติได้ใช้ทกัษะการสื่อสารอย่างมีประสทิธิภาพ 

6. ทกัษะการปฏิบติัทางวิชาชีพ 

 ไม่ประเมิน 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

คร
ั้งที่

 

วันท่ี เวลา 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัติ

 

สัม
มน

า 

สอ
บบ

รร
ยา

ย 

สอ
บป

ฏิบั
ติ 

หัวขอ อาจารยผูสอน 
สถานท่ี / 
หองเรียน 

สื่อการ
สอน 

1 พ 6 กพ 62 
13.30-14.30 1         1 Review grammar (sentence analysis) ภัทริยา   304 เอกสาร

ประกอบ
การสอน, 
comput
er, LCD, 
หนังสือ, 
บทความ
, วารสาร
, สื่อการ
สอนทาง
อินเตอรเ

นต 

14.30-16.30   2         Lab: Review grammar (sentence analysis) ภัทริยา   304 

2 พ 13 กพ 62 
13.30-15.30 2         2 Reading skills: Skim, scanning techniques & main idea กสิมา   304 

              SDL: Reading skills: Skim, scanning techniques & main idea -   304 
3 ศ 15 กพ 62 13.30-16.30   3         Lab: Reading skills: Skim, scanning techniques & main idea กสิมา   304 
4 พ 20 กพ 62 13.30-16.30     3       Seminar: Reading skills: Skim, scanning techniques & main idea กสิมา   304 

5 ศ 22 กพ 62 
13.30-14.30 1         3 Summarization of main idea (chart & mind map)  กสิมา   304 
14.30-16.30   2         Lab: Summarization of main idea (chart & mind map)  กสิมา   304 

6 พ 27 กพ 62 
13.30-14.30 1         4 Dealing with new vocabulary and prefix, suffix กนกวรรณ ว.   304 
14.30-16.30   2         Lab: Dealing with new vocabulary and prefix, suffix กนกวรรณ ว.   304 

7 พ 6 มีค 62 13.30-16.30     3       Seminar: Summarization of main idea (chart & mind map)  กสิมา  304 

8 พ 13 มีค 62 
13.30-14.30 1         5 Medical terminology for physical therapy (หา prefix, suffix) ภัทริยา   304 

14.30-16.30     2       
Seminar: Medical terminology for physical therapy (หา prefix, 
suffix) 

ภัทริยา   304 

9 ศ 22 มีค 62 13.30-15.00       1.5     Exam I (Topic 1-5) พีรยา   304 
10 พ 27 มีค 62 13.30-17.30 1 3         Speed reading practice ภัทริยา   304 

11 พ 3 เมย 62 
13.30-14.30 1         6 Interpretation of histograms, diagrams, and tables สายธิดา   304 
14.30-16.30   2         Lab: Interpretation of histograms, diagrams, and tables สายธิดา   304 

12 พ 10 เมย 62 
13.30-14.30 1         7 Textbook reading & summarization  จิราภรณ   304 
14.30-16.30   2         Lab: Textbook reading & summarization  จิราภรณ   304 
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คร
ั้งที่

 

วันท่ี เวลา 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัติ

 

สัม
มน

า 

สอ
บบ

รร
ยา

ย 

สอ
บป

ฏิบั
ติ 

หัวขอ อาจารยผูสอน 
สถานท่ี / 
หองเรียน 

สื่อการ
สอน 

13 พ 17 เมย 62 13.30-16.30     3       Seminar: Textbook reading & summarization  จิราภรณ   304  

14 ศ 26 เมย 62 
13.30-14.30 1         8 Reading scientific articles  ยุภาภรณ   304 
14.30-16.30   2         Lab: Reading scientific articles  ยุภาภรณ   304 

15 พ 8 พค 62 
13.30-14.30 1         9 Journal reading พีรยา   304 
14.30-16.30   2         Lab: Journal reading พีรยา   304 

16 พ 15 พค 62 13.30-16.30     3       Seminar: Journal reading พีรยา   304 
17 ศ 17 พค 62 13.30-15.00       1.5     Exam II (Topic 6-9) พีรยา กสิมา 304 

รวม 11 20 14 3 0   48    

 
หมายเหตุ  

 คณาจารย์ให้การแนะนาํ (Formative feedback) เพ่ือการพัฒนาแก่นิสติเป็นระยะภายหลังการฝึกปฏบัิติในช้ันเรียนและการสมัมนาทุกคร้ัง 

 

 

มคอ.3 กบ 311 ภาษาองักฤษสําหรบัวิชาชีพ 1 คณะกายภาพบาํบดั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 8 

 



มคอ. 3 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

กิจกรรม ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน 
สปัดาหที์่

ประเมิน 

สดัส่วนการ

ประเมิน 

2, 3 คุณธรรมจริยธรรม 

(1.2) 

ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วน

ร่วม การแสดงออกในช้ันเรียน การ

เข้าเรียนตรงเวลา ความรับผิดชอบ

ในหน้าที่ และงานที่ได้รับ 

ตลอดการจัดการ

เรียนการสอน 

- 

1, 2, 3 ความรู้ 

2.1(2.3,2.5) 

- การสอบภาคทฤษฎี 

- ปฏบัิติการในรายวิชา 

- การสมัมนา 

- ประเมินจากช้ินงานที่กาํหนด 

ตลอดการจัดการ

เรียนการสอน 

10% 

1-4 ทกัษะทางปัญญา 

3.1 

- การสอบภาคทฤษฎี 

- ปฏบัิติการในรายวิชา 

- ประเมินจากการสมัมนา การ

นาํเสนอผลงาน การค้นคว้าใน

งานที่ได้รับมอบหมาย 

- ประเมินจากช้ินงานที่กาํหนด 

ตลอดการจัดการ

เรียนการสอน 

55% 

2, 3 ทกัษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

4.2(4.1,4.4) 

- ประเมินจากพฤติกรรมและ

การแสดงออกของนิสติในขณะ

สมัมนา 

- การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย 

ตลอดการจัดการ

เรียนการสอน 

- 

2, 3, 4 ทกัษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ  

5.3 (5.2) 

ประเมินจากการนาํเสนอ การ

สมัมนา การอภิปราย ช้ินงานที่

ได้รับมอบหมาย 

ตลอดการจัดการ

เรียนการสอน 

35% 

- การปฏบัิติทางวิชาชีพ - - - 

หมายเหตุ ผลการเรียนรู้ในเคร่ืองหมาย () หมายถึง ความรับผิดชอบรอง 
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3. รายละเอียดการประเมิน และเกณฑก์ารพจิารณาตดัเกรด 

การประเมินผลการเรียน  

กจิกรรมที่ 1 การสอบภาคทฤษฎี      55% 

1.1 คร้ังที่ 1 หัวข้อที่ 1-5     33% 

1.2 คร้ังที่ 2 หัวข้อที่ 6-9     22%     

กจิกรรมที่ 2 ปฏบัิติการในช้ันเรียน / รายงาน     20% 

กจิกรรมที่ 3 การสัมมนา       15% 

กจิกรรมที่ 4 ปฏบัิติการ Speed Reading Test     10% 

รวม 100% 

เกณฑก์ารพจิารณาตดัเกรด : อิงเกณฑ ์

1. นิสติต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จึงจะมีสทิธิ์สอบ (เขา้เรียนสายกว่า 15 นาที 3 ครั้ง ถือ

เป็นขาดเรียน 1 ครั้ง) 

2. เกณฑก์ารให้ระดับข้ันคะแนน 

A B+ B C+ C D+ D E 

100-80 79.9-75 74.9-70 69.9-65 64.9-60 59.9-55 54.9-50 49.9-0 

 

หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

ตําราและเอกสารหลกั 

1. Laraine EF. Reading for thinking. 2nd ed. Boston, Houghton Mifflin, 1997 

2. Marianne CR. Reading for understanding. Belmont, Wadsworth Pub. Co., 1992 

3. Ben EJ. The reading edge: thirteen ways to build reading comprehension. 2nd ed. Mass, D.C. 

Health and Company, 1994 

4. Glendinning HE and Howard R.  Professional English in use “ Medicine” .  Cambridge 

University Press. 2007 

5. หนังสอืพิมพ์ วารสาร จุลสาร หรือเอกสารอื่นๆ (ภาษาองักฤษ) 

หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนนิการของรายวิชา 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนสิิต 

-   ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

-  สงัเกตจากพฤติกรรมในช้ันเรียนระหว่างการสมัมนา และอภิปราย  

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

- การสงัเกตการสอนของผู้สอน โดย ทมีผู้ร่วมสอน หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ  

- ผลสมัฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมาย 

- ประเมินจากผลการเรียนของรายวิชา  
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3. การปรบัปรุงการสอน 

ขอ้เสนอแนะจาก 

การประเมินรายวิชา 
การดําเนินการปรบัปรุง 

ความตอ้งการการสนบัสนุน 

จากสาขาวิชา/คณะ 

–ไม่มี- - - 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวิชา 

-   การกาํหนดเกณฑก์ารให้คะแนนการสอบ/ปฏบัิติ/สมัมนา/รายงาน  

- ส่งข้อสอบให้อาจารย์ผู้ร่วมสอนได้พิจารณาความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของหัวข้อการสอน

ก่อนการสอบทฤษฎี 

- ตัดเกรดรายวิชาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูรเพ่ือพิจารณาเหน็ชอบ 

5. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

- นําข้อคิดเห็นของนิสิตมาประมวล เพ่ือปรับปรุงรูปแบบของการจัดการเรียนการสอน วิธีการ

สัมมนา และการค้นคว้าด้วยตนเอง โดยผลจากการประมวลจะนาํไปปรับปรุงการจัดการเรียนการ

สอนในปีการศึกษาต่อไป  

- รวบรวมผลการประเมินการสอน การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ กับข้อคิดเหน็ของนิสิต เพ่ือ

พัฒนาเน้ือหาสาระให้ทันสมัย ปรับวิธีการเรียนการสอน และวิธีการประเมินผลให้ตรงกับผลการ

เรียนรู้ที่คาดหวัง 

- ปรับปรุงรายวิชาตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบฯ 

มคอ.3 กบ 311 ภาษาองักฤษสําหรบัวิชาชีพ 1 คณะกายภาพบาํบดั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 11 

 


