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รายละเอียดของรายวิชา กบ 413  วิชา ภาษาองักฤษสําหรบัวิชาชีพ3 

สาขากายภาพบาํบดั 

คณะกายภาพบาํบดัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่2 ประจําปีการศึกษา 2561 
 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 

กบ 413  วิชา ภาษาองักฤษสาํหรับวิชาชีพ3 

PX413English for Professional Purposes III 

2. จํานวนหน่วยกิต 

2(1-2-3)  

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ (กายภาพบาํบัด) 
หมวดวิชาบังคับ - 

4. อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

ผศ.ดร.สกุลัยา กฤษณเกรียงไกร sukalya@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา  
ผศ.ดร. ภัทริยา อนิทโ์ท่โล่ pattariy@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

 

 
นาง วนัสนันท ์อรุณโชติ waroonchote@hotmail.com อาจารย์พิเศษ 

  นักกายภาพบาํบัดอสิระ 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน  

ภาคการศึกษาที่ 2  ช้ันปีที่ 4 

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  –ไม่มี- 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) –ไม่มี- 

8. สถานทีเ่รียน 

คณะกายภาพบาํบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

9. วนัทีจ่ดัทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

22 มิถุนายน พ.ศ.2561 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. วตัถุประสงคข์องรายวิชา 

  เพ่ือให้นิสติได้พัฒนาทกัษะการเขียนภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารในวิชาชีพกายภาพบาํบัดการเขียนงาน

ทางวิชาการบทคัดย่อประวัติส่วนตัวและจดหมายสมัครงาน รวมถึงการเขียนรายงานผู้ป่วยการกรอกแบบบันทกึ

ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสมและมีความรับผิดชอบ 
วตัถุประสงคจํ์าเพาะของรายวิชา 

1. เขียนภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม (2.1, 2.2, 3.1, 5.3) 

2. เขียนงานวิชาการด้วยภาษาองักฤษได้อย่างถูกต้องเหมาะสม(2.1, 2.2, 3.1) 

3. เขียนรายงานประวัติผู้ป่วยและการส่งต่อผู้ป่วยด้วยภาษาองักฤษได้อย่างเหมาะสมและมีความ

รับผิดชอบ(2.1, 2.2, 3.1, 4.4, 5.3) 

4. กรอกแบบบันทกึที่เกี่ยวข้องด้วยภาษาองักฤษเช่น แบบฟอร์มการขอวีซ่า แบบฟอร์มการขอใช้

บริการ(2.1, 3.1, 5.3) 

5. เขียนประวัติส่วนตัวและจดหมายสมัครงานเป็นภาษาอังกฤษโดยมีการวิเคราะห์ตนเองและมีความ

รับผิดชอบได้(2.1, 3.1, 4.4, 5.3) 

6. แสดงออกถึงพฤติกรรมในการมีระเบียบวินัย ซ่ือสตัย์ (1.4, 1.5) 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

ปรับปรุงตามผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนนิการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 

พัฒนาทกัษะการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในวิชาชีพกายภาพบาํบัดการเขียนงานทางวิชาการ

บทคัดย่อประวัติส่วนตัวและจดหมายสมัครงาน รวมถึงการเขียนรายงานผู้ป่วยการกรอกแบบบันทกึที่เกี่ยวข้อง

ได้อย่างเหมาะสมและมีความรับผิดชอบ 

2. จํานวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม ปฏิบติัการ /สมัมนา  ศึกษาดว้ยตนเอง 

15 ชม./ 

ภาคการศึกษา 

ตามความต้องการของ

นิสติเฉพาะราย 

ฝึกปฏบัิติ 23 ชม. 

สมัมนา/อภิปราย  7 ชม. 
2 ชม. 

3. ความรบัผดิขอบหลกั/ความรบัผดิชอบรอง 
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1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4. 

ความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคล

และ                   

ความ

รับผดิชอบ 

5. ทกัษะ

การ

วิเคราะห์

เชิงตัวเลข

การ

สื่อสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเท

ศ 

6. ทกัษะการ

ปฏบิัติ                  

ทางวิชาชีพ 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 

                               

 

4. จํานวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หคํ้าปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแก่นสิิตเป็นรายบุคคล 

- อาจารย์ประจาํรายวิชา ประกาศเวลาในการให้คาํปรึกษาในช่ัวโมงแรกของการทาํความ

เข้าใจวิชา  

- อาจารย์จัดเวลาให้คาํปรึกษาเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม (เฉพาะกลุ่มที่ต้องการ) ไม่

น้อยกว่า 1 ช่ัวโมงต่อสปัดาห์ 

 

 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนสิิต 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในหลักสตูรมีความจาํเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องส่งเสริมให้นิสติสามารถ

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมไปพร้อมกบัวิทยาการที่ศึกษาได้อย่างเหมาะสม เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานและ

ดาํเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างราบร่ืนและเป็นประโยชน์ต่อสงัคมส่วนรวมโดยกาํหนดผลการ

เรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม ดังต่อไปน้ี 

1. ไม่ประเมิน 

2. มีค่านิยมแนวคิดที่ถูกต้อง สามารถแยกแยะ ความดี ความช่ัว และจัดการกบัปัญหาจริยธรรมใน

การดาํรงชีพได้ 

3. เคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 

4. มีความรบัผดิชอบต่อการกระทําของตนเอง 

5. มีระเบยีบวินยัและซ่ือสตัย ์

6. ไม่ประเมิน 

7. ไม่ประเมิน 
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8. สามารถดาํเนินชีวิตร่วมกบัผู้อื่นในสงัคมได้อย่างราบร่ืนและเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม 

1.2  วิธกีารสอน 

1. สอดแทรกเน้ือหาด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ระหว่างการสอนภาคทฤษฎี

และปฏบัิติ 

2. ส่งเสริมและจัดกจิกรรมในหลักสตูรให้มีการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาจริยธรรมในการดาํรง

ชีพและการสื่อสาร 

1.1  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในหน้าที่ รายงานที่ได้รับมอบหมายตลอดหลักสตูร 

2. ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม การแสดงออกในช้ันเรียนและกจิกรรมต่างๆ 

3. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบระหว่างฝึกปฏบัิติในช้ันเรียน 

2 ความรู ้

2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

นิสติกายภาพบาํบัดต้องมีความรู้ในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิตและศาสตร์ของวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎี 

ภาคปฏบัิติ กระบวนการวิจัยพ้ืนฐาน และความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สามารถบูรณาการความรู้

เพ่ือใช้ในการดูแลสขุภาพ ที่นาํไปสู่สขุภาพที่ดีของผู้รับบริการ โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ดังน้ี 

1. มีความรูใ้นศาสตรที์เ่ป็นพื้ นฐานของชีวิต 

2. มีความรูใ้นศาสตรที์เ่ป็นพื้ นฐานของวิชาชีพกายภาพบําบดัอย่างเป็นระบบ 

3. มีความรู้ในศาสตร์ของวิชาชีพกายภาพบาํบัดอย่างเป็นระบบและเน้นธรรมเนียมปฏบัิติ กฎระเบียบ 

ข้อบังคับ จรรยาบรรณวิชาชีพที่เป็นปัจจุบัน 

4. ไม่ประเมิน 

5. ไม่ประเมิน 

6. ไม่ประเมิน 

7. ไม่ประเมิน 

2.2  วิธกีารสอน 

1. ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งการบรรยาย ร่วมกบัการสมัมนา การอภิปรายการ

ค้นคว้าด้วยตนเอง 

2. การฝึกปฏบัิติ โดยจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน 

2.3  วิธกีารประเมินผล 
1. สอบภาคทฤษฎี 

2. ประเมินผลรายงาน ช้ินงานที่กาํหนด 
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3 ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

นิสติต้องมีความสามารถในการเรียนรู้ ค้นคว้า และสร้างสรรค์ทกัษะทางปัญญา เพ่ือพัฒนาไปสู่ความ

เป็นนักวิชาชีพ ดังน้ันการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จึงมุ่งเน้นให้นิสิตคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มี

ความสามารถพ้ืนฐานในการวิจัยและเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประยุกต์ใช้ในการ

ทาํงานให้สอดคล้องกบัสถานการณ์และบริบททางสขุภาพที่เปล่ียนแปลงไป โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านทกัษะ

ทางปัญญา ดังน้ี 

1. สามารถเรียนรูแ้ละพฒันาตนเองใหมี้ความรู ้ความสามารถเพิม่ข้ึน 

2. ไม่ประเมิน 

3. ไม่ประเมิน 

4. ไม่ประเมิน 

3.2  วิธกีารสอน 

1. ส่งเสริมให้เกดิเจตคติที่ดีในการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเอง 

2. มอบหมายงานที่ มุ่งให้นิสิตได้เรียนรู้และค้นคว้าหรือนําเสนอรายงานที่เกี่ยวกับสาขาวิชา

กายภาพบาํบัดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

 
3.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินเจตคติจากการสงัเกตพฤติกรรมในการฝึกปฏบัิติ  

2. ประเมินผลงานจากการคน้ควา้ศึกษาดว้ยตนเองในงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

4 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

4.1 ผลการเรียนรู้ความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

นิสติต้องมีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏสิมัพันธอ์ย่างสร้างสรรค์กบั ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้

สามารถทาํงานร่วมกนัได้ ต้องมีความรับผิดชอบในการปฏบัิติหน้าที่และเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองในศาสตร์

ของวิชาชีพและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพและสงัคม โดยกาํหนดผลการเรียนรู้

ด้านความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. ไม่ประเมิน 

2. มีความคิดริเร่ิมในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเองและของกลุ่ม 

3. ไม่ประเมิน 

4. มีความรบัผดิชอบต่อหนา้ที่ ต่อสงัคม รบัผดิชอบในการเรียนรูแ้ละพฒันาตนเอง วิชาชีพ 

องคก์รและสงัคมอย่างต่อเนือ่ง 

4.2  วิธกีารสอน 
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1. จัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้รูปแบบของกิจกรรมกลุ่มเพ่ือผลักดันให้เกิดการอภิปราย 

แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน  

2. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ทาํงานเป็นทมีและการแสดงออกของภาวะผู้นาํและผู้ตาม

ทางวิชาการและวิชาชีพในหลากหลายสถานการณ์ ตลอดจนกล้าแสดงความคิดเหน็ของตนและ

พร้อมที่จะยอมรับฟังความคิดเหน็ของบุคคลอื่น 

3. จัดให้มีการมอบหมายงานรายบุคคลเพ่ือให้เกดิความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง  

4. จัดกจิกรรมหรือสอดแทรกเน้ือหาที่เกี่ยวกบัการพัฒนาวิชาชีพ องค์กรและสงัคม 

4.3  วิธกีารประเมินผล 

1.ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน 

2. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติในขณะร่วมการสมัมนาและการฝึกปฏบัิติ 

  3. ประเมินจากรายงานที่ได้รับมอบหมาย 

5 ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ผลการเรียนรู้ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สามารถศึกษาและทาํความเข้าใจในประเดน็ปัญหา สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือ

คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมายและนาํเสนอข้อมูลสารสนเทศ

อย่างสมํ่าเสมอ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธภิาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้รูปแบบของการ

นาํเสนอที่เหมาะสมสาํหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกนัได้โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังน้ี 

1. ไม่ประเมิน 

2. ไม่ประเมิน 

3. สามารถสือ่สารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน และสามารถเลือกใชรู้ปแบบ

ของการนาํเสนอทีเ่หมาะสม 

 
5.2 วิธกีารสอน 

1.  มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองผ่าน Website  
2.  ส่งเสริมให้นิสิตนาํเสนอการสมัมนาโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 

5.3 วิธกีารประเมินผล 

1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน  

2.  ประเมินจากรูปแบบในการนาํเสนอผลงานของนิสติ 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

ภาคการศึกษาที ่2 

วนัที่ เวลา 
บ

รร
ยา

ย 

ป
ฏิบ

ตัิ 

สมั
ม

นา
 

สอ
บ

บ
รร

ยา
ย 

สอ
บ

ป
ฏิบ

ตัิ 

หวัขอ้ อาจารย ์
กิจกรรมการ

เรียนการสอน 
สื่อที่ใช ้

5 Mar 19 

 

10.30-14.30 
3    

  

  Grammatical Review I สกุลัยา  บรรยาย  powerpoint 

 14.30-16.30  2    Grammatical Review II สกุลัยา ฝึกปฏบิตั ิ  

12 Mar 

19 

10.30-12.30 
2     Academic writing I สกุลัยา  บรรยาย  powerpoint 

 13.30-16.30  3    Academic writing II สกุลัยา ฝึกปฏบิตั ิ  

19 Mar 

19 

10.30-11.30 
1     Form and enquiry  Writing I สกุลัยา  บรรยาย  powerpoint 

 11.30-12.30 1     E-mail  Writing I สกุลัยา  บรรยาย  powerpoint 

 13.30-14.30  1     Using thesaurus for writing I ภทัริยา  บรรยาย  powerpoint 

 14,30-16.30  2    Using thesaurus for writing II ภทัริยา ฝึกปฏบิตั ิ  

26 Mar 

19 

9.30-11.30 
2     

Writing a Case Report & 

Referral I 
วนัสนันท ์  บรรยาย  powerpoint 

 
11.30-12.30 

 1    
Writing a Case Report & 

Referral II 
วนัสนันท ์ ฝึกปฏบิตั ิ  

 13.30-15.30 2     Writing a Curriculum Vitae I สกุลัยา  บรรยาย  powerpoint 

 
15.30-16.30 

  1   Academic writing III สกุลัยา 
สมัมนาและ

ประเมิน 
 

3 Apr 19 8.30-10.30  2    E-mail  Writing II สกุลัยา ฝึกปฏบิตั ิ  

 10.30-12.30 2     Writing an Abstract I ภทัริยา  บรรยาย  powerpoint 

 13.30-16.30  3    Writing a Curriculum Vitae II สกุลัยา ฝึกปฏบิตั ิ  

9 Apr 19 8.30-9.30 1     Writing simple business letter I สกุลัยา  บรรยาย  powerpoint 

 
9.30-10.30 

  1   E-mail  Writing III สกุลัยา 
สมัมนาและ

ประเมิน 
 

 10.30-12.30  2    Form and enquiry  Writing II สกุลัยา ฝึกปฏบิตั ิ  

 13.30-16.30  3    Writing an Abstract II ภทัริยา ฝึกปฏบิตั ิ  

23 Apr 

19 

9.30-11.30 
 2    

Writing a Case Report & 

Referral III 
วนัสนันท ์ ฝึกปฏบิตั ิ  

 
11.30-12.30 

  1   
Writing a Case Report & 

Referral IV 
วนัสนันท ์

สมัมนาและ

ประเมิน 
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13.30-16.30 

 3    
Writing simple business letter 

II 
สกุลัยา ฝึกปฏบิตั ิ  

30 Apr 

19 

8.30-9.30 
  1   Writing an Abstract II ภทัริยา 

สมัมนาและ

ประเมิน 
 

 
9.30-10.30 

  1   Form and enquiry  Writing III สกุลัยา 
สมัมนาและ

ประเมิน 
 

 
10.30-11.30 

  1   Writing a Curriculum Vitae III สกุลัยา 
สมัมนาและ

ประเมิน 
 

 
11.30-12.30 

  1   
Writing simple business letter 

III 
สกุลัยา 

สมัมนาและ

ประเมิน 
 

7 May 19 10.30-12.30    2  Examination สกุลัยา สอบบรรยาย  

รวม  15 23 7 2 0     

คณาจารย์ให้การแนะนาํ (formative feedback) ทุกคร้ังหลังการสมัมนาและปฏบัิติ เพ่ือการพัฒนาแก่นิสติเป็น

ระยะอย่างสมํ่าเสมอ 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

 

กิจกรรม ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน สปัดาห์ที่ประเมิน สดัส่วนการ

ประเมิน 

1 

 

คุณธรรมจริยธรรม 

1.4,1.5 

(1.2, 1.3, 1.8) 

- ความมีระเบียบ

วินัยในการเข้าช้ัน

เรียน 

- สงัเกต

พฤติกรรมในช้ัน

เรียน การมีส่วน

ร่วมกบัเพ่ือนร่วม

ช้ัน 

- ตลอดภาค 

การศึกษา 

5 % 

2 

 

ความรู้ 

2.1, 2.2 

(2.3) 

- ประเมินการสอบ

ข้อเขียน 

- ประเมินจาก

ผลงานการเขียน

ภาษาองักฤษ 

- สปัดาห์ที่ 10 40 % 

3 

 

ทกัษะทางปัญญา 

3.1 

- ประเมินจาก

ผลงานการเขียน

ภาษาองักฤษ 

- สงัเกต

พฤติกรรมในช้ัน

เรียน การมีส่วน

- สปัดาห์ที่ 1-9 35 % 
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กิจกรรม ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน สปัดาห์ที่ประเมิน สดัส่วนการ

ประเมิน 

ร่วมกบัเพ่ือนร่วม

ช้ัน 

4 

 

ทกัษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

4.4(4.2) 

- ประเมินจาก

ผลงานการเขียน

ภาษาองักฤษ 

-สังเกตพฤติกรรม

ในช้ันเรียน การมี

ส่วนร่วมกบัเพ่ือน

ร่วมช้ัน 

สปัดาห์ที่ 1-9 10 % 

5 

 

ทกัษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

5.3 

 

- ประเมินจาก

ผลงานการเขียน

ภาษาองักฤษ 

- สงัเกต

พฤติกรรมในช้ัน

เรียน การมีส่วน

ร่วมกบัเพ่ือนร่วม

ช้ัน 

สปัดาห์ที่ 1-9 10 % 

หมายเหตุผลการเรียนรูใ้นเครือ่งหมาย () หมายถึง ความรบัผิดชอบรอง 

* ประเมินตามรายละเอียดของแผนการสอน 

 

 

รายละเอียดการประเมิน และเกณฑก์ารพิจารณาตดัเกรด 

การประเมินผล 

1. ประเมินจากผลงานการเขียน      80% 

มาจาก  ผลงานการเขียนงานวิชาการ    10 % 

  ผลงานการเขียนรายงานประวัติผู้ป่วย และจดหมายส่งต่อ 20 % 

  ผลงานการกรอกแบบฟอร์มและจดหมายขอใช้บริการ 10 % 

ผลงานการเขียนบทคัดย่อ    10 % 

  ผลงานการเขียนประวัติส่วนตัว ภาษาองักฤษ   20% 

  จดหมายสมัครงาน     10 % 

2. สอบข้อเขียน        20 % 
รวม        100% 
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เกณฑก์ารพจิารณาตดัเกรด : อิงเกณฑ ์

นิสติต้องเข้าเรียนครบร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์สอบ นสิิตตอ้งไดค้ะแนนการสอบภาคทฤษฎีไม่นอ้ย

กว่ารอ้ยละ 50 นิสติมีโอกาสสอบซ่อมได้1 คร้ังโดยอยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอบ มีระดับคะแนนเป็นดังน้ี 

 

 

ระดับคะแนน ระดับเกรด ระดับเกรด 

80.0-100 A 4 

75.0-79.9 B+ 3.5 

70.0-74.9 B 3 

65.0-69.9 C+ 2.5 

60.0-64.9 C 2 

55.0-59.9 D+ 1.5 

50.0-54.9 D 1 

< 50 E 0 

 
 

หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ตําราและเอกสารหลกั 

1. Adams G. English knowhow. Oxford: Oxford University Press, 2004. 

2. Hartley J. Academic writing and publishing: a practical handbook. New York: Routledge, 

2008. 

3. Hopper VF, Gale C, Foote RC, Griffith BW. Essentials of English. 5thed. New York: Barron’s 

Educational Series, 2000. 

4. Malkoc AM. Letter writing in English: rationale and models for social and business letters. 

Washington DC: the Office of English Language Programs of the United States Department of 

State, 2003. 

5. Master P. English grammar and technical writing. Manila: the Regional Printing Center of the 

U.S. Department of State, 2004. 
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6. Peterson PW. Developing writing: writing skills practice book for EFL. Washington DC: Office 

of English Language Programs of the United States Department of State, 2003. 

 

 

2. เอกสารและขอ้มูลสําคญั 

ไม่มี 

 

3. เอกสารและขอ้มูลแนะนํา 

ไม่มี 

 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนสิิต 

- การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา  

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

- การสงัเกตการสอนของผู้สอน โดยทมีผู้ร่วมสอนหรือผู้ทรงคุณวุฒิ  

- ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมายสามารถตอบเป้าประสงค์ที่ต้ังไว้ 

- การประเมินโดยนิสติ 

3. การปรบัปรุงการสอน 

 

ขอ้เสนอแนะจากการประเมิน

รายวิชา 

การดําเนินการปรบัปรุง ความตอ้งการการสนบัสนุนจาก

สาขาวิชา/คณะ 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนสิิตในรายวิชา 

- การกาํหนดเกณฑก์ารให้คะแนนการสอบ/สมัมนา และการให้คะแนนพฤติกรรมในช้ันเรียน 

- มีการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ตามการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของรายวิชาโดย

อาจารย์ผู้สอน ผู้ร่วมสอน  

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
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- นาํข้อคิดเหน็ของนิสติมาประมวลเพ่ือปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนวิธกีารสมัมนาและการ

ค้นคว้าด้วยตนเองโดยผลจากการประมวลจะนาํไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป 

- รวบรวมผลการประเมินการสอนจากนิสติและอาจารย์ผู้สอนเพ่ือพัฒนาเน้ือหาสาระให้ทนัสมัย

ปรับวิธกีารเรียนการสอนและวิธกีารประเมินผลให้ตรงกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
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