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รายละเอียดของรายวิชา กบ 413  วิชา ภาษาอังกฤษสาํหรับวิชาชีพ 3 

สาขากายภาพบาํบดั 

คณะสหเวชศาสตร ์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่2 ประจําปีการศึกษา 2558 
 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 

กบ 413  วิชา ภาษาองักฤษสาํหรับวิชาชีพ 3 

PX 413  English for Professional Purposes III 

2. จํานวนหน่วยกิต 

2 (1-2-3)  

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสตูรวิทาศาสตรบัณฑติ (กายภาพบาํบัด) 
หมวดวิชาบังคับ - 

4. อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

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

 

 
นาง วนัสนันท ์อรุณโชติ waroonchote@hotmail.com อาจารย์ผู้สอน 

   

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน  

ภาคการศึกษาที่ 2  ช้ันปีที่ 4  

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   –ไม่มี- 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) –ไม่มี- 

8. สถานทีเ่รียน 

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

9. วนัทีจ่ดัทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

23 มิถุนายน พ.ศ.2558 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. วตัถุประสงคข์องรายวิชา 

เพ่ือให้นิสติสามารถ  
1. เขียนภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารในวิชาชีพได้ (1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 3.1, 4.4, 5.3) 

2. เขียนงานวิชาการในรูปแบบภาษาองักฤษได้อย่างถูกต้องเหมาะสม (2.1, 2.2, 3.1) 

3. เขียนรายงานประวัติผู้ป่วยและการส่งต่อผู้ป่วยในรูปแบบภาษาองักฤษได้ (1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 

3.1, 4.4, 5.3) 

4. กรอกแบบบันทกึภาษาองักฤษ เช่น แบบฟอร์มการขอวีซ่า แบบฟอร์มการขอใช้บริการ ได้ (1.4, 

1.5, 2.1, 2.2, 3.1, 4.4, 5.3) 

5. เขียนประวัติส่วนตัวและจดหมายสมัครงาน เป็นภาษาองักฤษได้ (1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 3.1, 4.4, 

5.3) 

6. เขียนบทคัดย่องานวิจัย เป็นภาษาองักฤษได้ (1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 3.1, 4.4, 5.3) 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

เพ่ือให้สอดคล้องกบัเกณฑม์าตรฐานหลักสตูรระดับปริญญาตรีของสาํนักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษา 

 

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนนิการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 

พฒันาทกัษะการเขียนภาษาองักฤษเพือ่การสื่อสารในวิชาชีพ การเขียนรายงานผูป่้วย การกรอก

แบบบนัทึกทีเ่กีย่วขอ้ง การเขียนบทคดัย่อ ประวติัส่วนตวัและจดหมายสมคัรงาน 

2. จํานวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม ปฏิบติัการ /สมัมนา  ศึกษาดว้ยตนเอง 

15 ชม./ 

ภาคการศึกษา 

 

สอบบรรยาย 3 ชม. 

ตามความต้องการของ

นิสติเฉพาะราย 

23 ชม./7 ชม./ภาค

การศึกษา 

1 ชม./ 

ภาคการศึกษา 
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3. จํานวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หคํ้าปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแก่นสิิตเป็นรายบุคคล 

- อาจารย์ประจาํรายวิชา ประกาศเวลาในการให้คาํปรึกษาในช่ัวโมงแรกของการทาํความเข้าใจ

วิชา  

- อาจารย์จัดเวลาให้คาํปรึกษาเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม ไม่น้อยกว่า 1 ชม./สปัดาห์ 

 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4. 

ความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคล

และ                   

ความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะ

การ

วิเคราะห์

เชิงตัวเลข

การสื่อสาร

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 

                               

 

 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนสิิต 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่พัฒนา 

ส่งเสริมให้นิสติสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกบัวิทยาการที่ศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานและดาํเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างราบร่ืน และเป็นประโยชน์ต่อ

สงัคมส่วนรวม โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่พัฒนาดังต่อไปน้ี 

1. ไม่ประเมิน 

2. มีค่านิยมแนวคิดที่ถูกต้อง สามารถแยกแยะ ความดี ความช่ัว และจัดการกับปัญหาจริยธรรมใน

การดาํรงชีพได้ 

3. เคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 

4. มีความรับผิดชอบต่อการกระทาํของตนเอง 

5. มีระเบียบวินัยและซ่ือสตัย์ 

6. ไม่ประเมิน 

7. ไม่ประเมิน 

8. สามารถดาํเนินชีวิตร่วมกบัผู้อื่นในสงัคมได้อย่างราบร่ืนและเป็นประโยชน์ต่อสงัคมส่วนรวม 

 

1.2  วิธกีารสอน 
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1. สอดแทรกเน้ือหาด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ระหว่างการสอนภาคทฤษฎี

และปฏบัิติ  

2. ส่งเสริมและจัดกจิกรรมในหลักสตูรให้มีการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาจริยธรรมในการดาํรง

ชีพและการสื่อสาร 

1.1  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในหน้าที่ รายงานที่ได้รับมอบหมายตลอดหลักสตูร 

2. ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม การแสดงออกในช้ันเรียนและกจิกรรมต่างๆ 

3. ประเมินจากพฤติกรรม ความรับผิดชอบระหว่างฝึกปฏบัิติในช้ันเรียน 

 

2 ความรู ้

2.1  ความรู้ที่พัฒนา 

นิสติกายภาพบาํบัดได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิตและศาสตร์ของ

วิชาชีพทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏบัิติ กระบวนการวิจัยพ้ืนฐาน และความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้

สามารถบูรณาการความรู้เพ่ือใช้ในการดูแลสขุภาพ ที่นาํไปสู่สขุภาพที่ดีของผู้รับบริการ โดยกาํหนด                  

ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ดังน้ี 

1. มีความรูใ้นศาสตรที์เ่ป็นพื้ นฐานของชีวิต 

2. มีความรู้ในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของวิชาชีพกายภาพบาํบัดอย่างเป็นระบบ 

3. มีความรู้ในศาสตร์ของวิชาชีพกายภาพบาํบัดอย่างเป็นระบบและเน้นธรรมเนียมปฏบัิติ 

กฎระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณวิชาชีพที่เป็นปัจจุบัน 

4. ไม่ประเมิน 

5. ไม่ประเมิน 

6. ไม่ประเมิน 

7. ไม่ประเมิน 

2.2  วิธกีารสอน 

1. ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งการบรรยาย ร่วมกบัการสมัมนา การอภิปราย การ

ค้นคว้า  
2. การฝึกปฏบัิติ โดยจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน  

2.3  วิธกีารประเมินผล 
1. สอบภาคทฤษฎี 

2. ประเมินผลรายงาน ช้ินงานที่กาํหนด 
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3 ทกัษะทางปัญญา 

3.1  ทกัษะทางปัญญาที่พัฒนา 

  นิสติได้รับการพัฒนาด้วยการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้นิสติคิดวิเคราะห์อย่างเป็น

ระบบ โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา ดังน้ี 

1. สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถเพ่ิมข้ึน      

2. ไม่ประเมิน 

3. ไม่ประเมิน 

4. ไม่ประเมิน 

3.2  วิธกีารสอน 

1. ส่งเสริมให้เกดิเจตคติที่ดีในการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเอง 

2. มอบหมายงานที่ มุ่งให้นิสิตได้เรียนรู้และค้นคว้าหรือนําเสนอรายงานที่ เกี่ยวกับสาขาวิชา

กายภาพบาํบัดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

 
3.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินเจตคติจากการสงัเกตพฤติกรรมในการฝึกปฏบัิติ  

2. ประเมินผลงานจากการคน้ควา้ศึกษาดว้ยตนเองในงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

4 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

4.1  ทกัษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่พัฒนา 

นิสติได้รับการพัฒนาให้สามารถปรับตัวและมีปฏสิมัพันธ์อย่างสร้างสรรค์เพ่ือให้สามารถทาํงาน

ร่วมกนัได้  มีความรับผิดชอบในการปฏบัิติหน้าที่และเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเอง  โดยกาํหนดผลการเรียนรู้

ด้านความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. ไม่ประเมิน 

2. มีความคิดริเร่ิมในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเองและของกลุ่ม 

3. ไม่ประเมิน 

4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อสงัคม รับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กร

และสงัคมอย่างต่อเน่ือง 

4.2  วิธกีารสอน 

1. จัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้รูปแบบของกิจกรรมกลุ่มเพ่ือผลักดันให้เกิดการอภิปราย 

แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน  

2. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ทาํงานเป็นทมีและการแสดงออกของภาวะผู้นาํและผู้ตาม

ทางวิชาการและวิชาชีพในหลากหลายสถานการณ์ ตลอดจนกล้าแสดงความคิดเหน็ของตนและ

พร้อมที่จะยอมรับฟังความคิดเหน็ของบุคคลอื่น 

3. จัดให้มีการมอบหมายงานรายบุคคลเพ่ือให้เกดิความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง  
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4. จัดกจิกรรมหรือสอดแทรกเน้ือหาที่เกี่ยวกบัการพัฒนาวิชาชีพ องค์กรและสงัคม 

4.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน 

2. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติในขณะร่วมการสมัมนาและการฝึกปฏบัิติ  
  3. ประเมินจากรายงานที่ได้รับมอบหมาย 

5 ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1  ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา 

1. ไม่ประเมิน 

2. ไม่ประเมิน 

3. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสทิธิภาพทั้งในการพูด การเขียน และสามารถเลือกใช้รูปแบบของ

การนาํเสนอที่เหมาะสม 

 
5.2  วิธกีารสอน 

1.  มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ผ่าน Website  
2.  ส่งเสริมให้นิสิตนาํเสนอการสมัมนาโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 

5.3  วิธกีารประเมินผล 

1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน  

2.  ประเมินจากรูปแบบในการนาํเสนอผลงานของนิสติ  
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

ภาคการศึกษาที ่2 

วนัที่ 

บ
รร

ยา
ย 

ป
ฏิบ

ตัิ 

สมั
ม

นา
 

สอ
บ

บ
รร

ยา
ย 

สอ
บ

ป
ฏิบ

ตัิ 
หวัขอ้ อาจารย ์

กิจกรรมการเรียน

การสอน 
สื่อที่ใช ้

1 

มี.ค. 

59 

3    

  

  Grammatical Review I สกุลัยา  บรรยาย  powerpoint 

  2    Grammatical Review II สกุลัยา ฝึกปฏบิตั ิ  

8 

มี.ค. 

59 

 2    Academic writing I สกุลัยา  บรรยาย  powerpoint 

  1     Using thesaurus for writing I ภทัริยา  บรรยาย  powerpoint 

  2    Using thesaurus for writing II ภทัริยา ฝึกปฏบิตั ิ  

15 

มี.ค. 

59 

1     E-mail  Writing I สกุลัยา  บรรยาย  powerpoint 

 1     Form and enquiry  Writing I สกุลัยา  บรรยาย  powerpoint 

  3    Academic writing II สกุลัยา ฝึกปฏบิตั ิ  

22 

มี.ค. 

59 

 2    E-mail  Writing II สกุลัยา ฝึกปฏบิตั ิ  

 2     Writing a Case Report & Referral I วนัสนันท ์  บรรยาย  powerpoint 

  1    Writing a Case Report & Referral II วนัสนันท ์ ฝึกปฏบิตั ิ  

29 

มี.ค. 

59 

2     Writing an Abstract I ภทัริยา  บรรยาย  powerpoint 

  3    Writing an Abstract II ภทัริยา ฝึกปฏบิตั ิ  

5 

เม.ย 

59 

 2    Form and enquiry  Writing II สกุลัยา ฝึกปฏบิตั ิ  

   1   Academic writing III สกุลัยา สมัมนาและประเมิน  

   1   E-mail  Writing III สกุลัยา สมัมนาและประเมิน  

      SDL    

12  

เม.ย 

59 

2     Writing a Curriculum Vitae I สกุลัยา  บรรยาย  powerpoint 
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  3    Writing a Curriculum Vitae II สกุลัยา ฝึกปฏบิตั ิ  

19  

เม.ย 

59 

1     Writing simple business letter I สกุลัยา  บรรยาย  powerpoint 

   1   Form and enquiry  Writing III สกุลัยา สมัมนาและประเมิน  

  2    Writing a Case Report & Referral III วนัสนันท ์ ฝึกปฏบิตั ิ  

   1   Writing a Case Report & Referral IV วนัสนันท ์ สมัมนาและประเมิน  

26  

เม.ย 

59 

  1   Writing an Abstract III ภทัริยา สมัมนาและประเมิน  

   1   Writing a Curriculum Vitae III สกุลัยา สมัมนาและประเมิน   

  3    Writing simple business letter II สกุลัยา ฝึกปฏบิตั ิ  

3 

พ.ค. 

59 

  1   Writing simple business letter III สกุลัยา สมัมนาและประเมิน  

รวม 15 23 7 0 0     

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

กิจกรรม ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน สปัดาห์ที่ประเมิน สดัส่วนการ

ประเมิน 

1 

 

คุณธรรมจริยธรรม 

1.4, 1.5, 4.4,  

(1.2, 1.3, 1.8, 2.3, 

4.2) 

- ความมีระเบียบ

วินัยในการเข้าช้ัน

เรียน 

- การตรงต่อเวลา

ในการส่งงาน 

- สงัเกตพฤติกรรม

ในช้ันเรียน การมี

ส่วนร่วมกบัเพ่ือน

ร่วมช้ัน 

- ประเมินรายงาน

รายบุคคลและราย

กลุ่ม 

- ตลอดภาค

การศึกษา 

- สปัดาห์ที่ 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 

10 % 

1 

 

ความรู้  

2.1, 2.2, 3.1, 4.4, 

5.3 

(2.3, 4.2) 

- ประเมินการ

ปฏบัิติและสัมมนา 

- สงัเกตพฤติกรรม

ในช้ันเรียน การมี

ส่วนร่วมกบัเพ่ือน

- สปัดาห์ที่ 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 

35 % 
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กิจกรรม ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน สปัดาห์ที่ประเมิน สดัส่วนการ

ประเมิน 

ร่วมช้ัน 

- ประเมินรายงาน

รายบุคคลและราย

กลุ่ม 

2 

 

ทกัษะทางปัญญา 

2.1, 2.2, 3.1, 4.4, 

5.3 

(2.3, 4.2) 

- ประเมินการ

ปฏบัิติและสัมมนา 

- สงัเกตพฤติกรรม

ในช้ันเรียน การมี

ส่วนร่วมกบัเพ่ือน

ร่วมช้ัน 

- ประเมินรายงาน

รายบุคคลและราย

กลุ่ม 

สปัดาห์ที่ 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9 

35 % 

2 

 

ทกัษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

4.4, 5.3 

(4.2) 

- ประเมินการ

ปฏบัิติและสัมมนา 

- สงัเกต

พฤติกรรมในช้ัน

เรียน การมีส่วน

ร่วมกบัเพ่ือนร่วม

ช้ัน 

- ประเมินรายงาน

รายบุคคลและราย

กลุ่ม 

สปัดาห์ที่ 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9 

10 % 

2 

 

ทกัษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

3.1, 4.4, 5.3 

(4.2) 

- สงัเกต

พฤติกรรมในช้ัน

เรียน การมีส่วน

ร่วมกบัเพ่ือนร่วม

ช้ัน 

- ประเมินรายงาน

รายบุคคลและราย

กลุ่ม 

สปัดาห์ที่ 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9 

10 % 

- การปฏบัิติทางวิชาชีพ - - - 

หมายเหตุ  ผลการเรียนรูใ้นเครือ่งหมาย () หมายถึง ความรบัผดิชอบรอง 

    * ประเมินตามรายละเอียดของแผนการสอน 
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รายละเอียดการประเมิน และเกณฑก์ารพิจารณาตดัเกรด 

การประเมินผล 

1. ผลงานการเขียนงานวิชาการ     10 % 

 2. ผลงานการเขียนรายงานประวัติผู้ป่วย และจดหมายส่งต่อ 25 % 

 3. ผลงานการกรอกแบบฟอร์มและจดหมายขอใช้บริการ  10 % 

4. ผลงานการเขียนบทคัดย่อ     10 % 

 5. ผลงานการเขียนประวัติส่วนตัว ภาษาองักฤษ    25 % 

 6. จดหมายสมัครงาน      20 % 

รวม               100% 

 

เกณฑก์ารพจิารณาตดัเกรด : อิงเกณฑ ์

นิสติต้องเข้าเรียนครบร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์สอบ นสิิตตอ้งไดค้ะแนนการสอบภาคทฤษฎีไม่นอ้ย

กว่ารอ้ยละ 50 นิสติมีโอกาสสอบซ่อมได้ 1 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. 
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3. Hopper VF, Gale C, Foote RC, Griffith BW. Essentials of English. 5th ed. 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. 

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. 

 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนสิิต 

- สงัเกตจากพฤติกรรมในช้ันเรียน ระหว่างการทาํสัมมนา และอภิปราย  

- สงัเกตปฏสิัมพันธ ์การมีส่วนร่วมในการซักถาม อภิปรายระหว่างผู้สอนกบัผู้เรียน  

- การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา (ปค 003) 

- การสื่อสารและส่งข้อเสนอแนะกบันิสติผ่าน A-tutor  

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

- การสงัเกตการสอนของผู้สอน โดยทมีผู้ร่วมสอนหรือผู้ทรงคุณวุฒิ  

- ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมายสามารถตอบเป้าประสงค์ที่ต้ังไว้ 

3. การปรบัปรุงการสอน 

- การประมวลความคิดเหน็ของนิสติ การประเมินการสอนของตนเองและสรุปปัญหา อุปสรรค แนว

ทางแก้ไขเม่ือสิ้นสดุการสอน เพ่ือเป็นข้อมูลเบ้ืองต้นในการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษา

ต่อไป 

- การวิจัยในช้ันเรียน เพ่ือพัฒนารูปแบบ วิธกีารเรียนการสอน และวิธกีารฝึกปฏบัิติ  

- ปรับปรุงรายละเอยีดของรายวิชาให้ทนัสมัยและเหมาะสมกบันิสติรุ่นต่อไป 
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ข้อเสนอแนะจากการประเมิน

รายวิชา 
การดาํเนินการปรับปรุง 

ความต้องการการสนับสนุนจาก

สาขาวิชา/คณะ 

- ไม่เข้าใจเน้ือหาการสอนบาง

หัวข้อ เช่น Grammar   

- หัวข้อ Grammar มีเวลาในการ

สอนน้อย จึงต้องสอนแบบสรุป

เน้ือหา ซ่ึงนิสติมีพ้ืนฐานไม่เทา่กนั 

ทาํให้บางคนตามไม่ทนั จะปรับ

โดยให้นิสติเข้าปรึกษานอกเวลา

เรียนได้  

ไม่มี 

- จาํนวนงานมากเกนิไป ไม่

เหมาะสมกบัระยะเวลาที่นิสิตมี อกี

ทั้งการสั่งงานมากแต่สดัส่วน

คะแนนน้อย มีการสอบประเมินผล

อกีด้วย หากจะจัดสอบประเมินผล

ควรลดการสั่งงานลงค่ะ 

- อาจารย์ให้งานเยอะ ใน

ระยะเวลาสั้น แต่งานที่ทาํมี

ประโยชน์ต่อการนาํไปใช้มาก 

- ปริมาณงานที่สั่งเยอะมากเม่ือ

เทยีบกบัสดัส่วนคะแนน 

- ปรับโดยไม่มีการสอบข้อเขียน 

- ปรับให้มีการประเมินจากช้ินงาน

เทา่น้ัน และปรับสดัส่วนคะแนน

ของแต่ละช้ินงานให้มากข้ึน 

เน่ืองจากไม่มีการสอบข้อเขียน 

- ปรับเวลาการส่งงานให้มี

ระยะเวลามากข้ึน  

 

ไม่มี 

- น่าจะนาํการสมัภาษณ์มาสอน

เทอมน้ี เพราะไปสมัครงานและ

สมัภาษณ์ภาษาอังกฤษในช่วงเทอม

น้ี 

- อยากให้มีการสนทนา และมีการ

จาํลองสถานการณ์มากกว่าน้ีค่ะ 

- เน่ืองจากมีการปรับหลักสูตรให้

การพูดเรียนอยู่ในปี 3 และรายวิชา

น้ีเป็นการเขียนภาษาองักฤษเทา่น้ัน 

เป็นหน้าที่ของนิสติที่จะต้องไป

ทบทวนความรู้เดิมเอง  

- จะสอดแทรกเน้ือหาของการ

ไม่มี 
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- ควรเอาการเรียน Speaking ที่

เป็นการสอบสมัภาษณ์งานมาอยู่ใน

ปี 4 เทอม 2 เพราะได้ใช้จริงใน

อนาคต อาจไกลจากการได้ใช้จริง

มากไป 

สมัภาษณ์งานในขณะสอนหัวข้อ 

CV และการเขียนจดหมายสมัคร

งาน ให้มากข้ึน 

 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนสิิตในรายวิชา 

- การประชุมข้อสอบทั้งปฏบัิติและข้อเขียนก่อนนาํไปใช้จริงจากกลุ่มอาจารย์ผู้ร่วมสอนในรายวิชา

แต่ละหัวข้อที่รับผิดชอบ 

- การทวนสอบจากการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจข้อสอบของคณาจารย์อื่นที่ไม่ใช่ทมีผู้ร่วมสอน 

- การประชุมเพ่ือกาํหนดเกณฑก์ารให้คะแนนการสอบปฏบัิติ/สมัมนา/รายงาน 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

- นาํข้อคิดเหน็ของนิสติมาประมวล เพ่ือจัดกลุ่มเน้ือหาความรู้ที่ต้องปรับปรุง วิธกีารสมัมนา การ

ค้นคว้าด้วยตนเอง และรูปแบบของจัดการเรียนการสอน โดยผลจากการประมวลจะนาํไป

ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป  

- นาํผลการประเมินการสอนของตนเอง มาจัดเทยีบเคียงกับข้อคิดเหน็ของนิสติ เพ่ือพัฒนาเน้ือหา

สาระให้ทนัสมัย ปรับวิธกีารเรียนการสอน และวิธกีารประเมินผลให้ตรงกบัผลการเรียนรู้ที่

คาดหวัง 

- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบ 
 
 
 

 

คณะสหเวชศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 13 

 


