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มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา กบ 311 วิชา ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพ 1
สาขากายภาพบําบัด
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจํ าปี การศึกษา 2558
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
กบ 311 ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพ 1
PX311 English for Professional Purposes I
2. จํ านวนหน่วยกิต
2 (1-2-3)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบําบัด)
หมวดวิชาบังคับ 4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
อ.ดร.พีรยา
เต็มเจริญสุข peeraya@swu.ac.th
ผศ.ดร.นพพร จงกมลวิวัฒน์ nopporn@swu.ac.th
ผศ.ดร.สายธิดา ลาภอนันตสิน saitida@swu.ac.th
ผศ.ดร.วรินทร์ กฤตยาเกียรณ warink@swu.ac.th
อ.ดร.ภัทริยา อินทร์โท่โล่ pattariy@swu.ac.th
อ.ดร.กนกวรรณ วิชัยวงศ์
kanokwan@swu.ac.th
อ.ดร.ทิพวัลย์ มีแต้ ม
tippawano@swu.ac.th
อ.ดร.จิราภรณ์ วรรณปะเข jirabhorn@swu.ac.th

อาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชา(หลัก)
อาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชา(รอง)
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ ูสอน

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปี ที่ 3
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) –ไม่มี7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) –ไม่มี8. สถานทีเ่ รียน

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

9. วันทีจ่ ดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
22 มิถุนายน 2558
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. วัตถุประสงค์ของรายวิชา
เพื่ อให้ นิสิตพั ฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้ องกับวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ อ่านจับ
ใจความ และสรุปเนื้อหาสําคัญจากหนังสือ บทความ และงานวิจัยทางวิชาชีพ
วัตถุประสงค์จําเพาะของรายวิชา
1. สามารถอธิบายความหมายของคําศัพท์ทางการแพทย์ท่พี บบ่อยและเกี่ยวข้ องกับวิชาชีพได้
2. สามารถอ่านเพื่อค้ นหาประเด็นหลักจากหนังสือ บทความ และงานวิจัยทางวิชาชีพกายภาพบําบัดที่
เป็ นภาษาอังกฤษได้
3. สามารถสรุป ย่ อประเด็นหลั กจากการอ่านหนั งสือ บทความ กรณีศึ กษาผู้ ป่ วย และงานวิ จัยทาง
วิชาชีพกายภาพบําบัดที่เป็ นภาษาอังกฤษได้
4. สามารถอธิบายข้ อมูลที่รายงานด้ วยภาษาอังกฤษในรูปแบบของแผนภูมิ แผนผังและตารางได้
5. สามารถอ่านเชิงวิเคราะห์จากหนังสือ บทความ และงานวิจัยทางวิชาชีพกายภาพบําบัดเบื้องต้ นได้
6. สามารถนําเสนอเนื้อหาจากการอ่านหนังสือ บทความ และงานวิจัยทางวิชาชีพกายภาพบําบัดที่เป็ น
ภาษาอังกฤษได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
พัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้ องกับวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ อ่านจับใจความและ
สรุปเนื้อหาสําคัญจากหนังสือ บทความ และงานวิจัยทางวิชาชีพ
2. จํ านวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย / สัมมนา
บรรยาย 11 ชม./ภาค
การศึกษา
สัมมนาเสริม 4 ชม./
ภาคการศึกษา

สอนเสริม
ตามความต้ องการของ
นิสติ เฉพาะราย

ปฏิบตั ิการ / สัมมนา
ปฏิบัติ 20 ชม./ภาค
การศึกษา
สัมมนาเสริม 10 ชม./
ภาคการศึกษา

ศึกษาด้วยตนเอง
0 ชม./ภาคการศึกษา
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3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรมจริยธรรม

2. ความรู้

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
4. ความสัมพันธ์
ตัวเลข การ
3. ทักษะทาง ระหว่างบุคคล
6. ทักษะการปฏิบัติ
สื่อสารและ
ปั ญญา
และ
ทางวิชาชีพ
การใช้
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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4. จํ านวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นสิ ิตเป็ นรายบุคคล
- อาจารย์ประจํารายวิชา ประกาศเวลาในการให้ คาํ ปรึกษาในชั่วโมงแรกของการทําความเข้ าใจ
วิชา โดยจัดเวลาให้ คาํ ปรึกษาเป็ นรายบุคคลและรายกลุ่ม (เฉพาะกลุ่มที่ต้องการ) ไม่น้อยกว่า
1 ชม./สัปดาห์
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนิสิต
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรูด้ า้ นคุณธรรม จริยธรรม
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในหลักสูตรมีความจําเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องส่งเสริมให้ นิสิตสามารถ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้ อมกับวิทยาการที่ศึกษาได้ อย่างเหมาะสม เพื่ อให้ สามารถปฏิบั ติงานและ
ดํา เนิ น ชี วิ ต ร่ ว มกับ ผู้ อื่ น ในสัง คมได้ อ ย่ า งราบรื่ น และเป็ นประโยชน์ ต่ อ สังคมส่ ว นรวม โดยกํา หนด
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ดังต่อไปนี้
1. ไม่ประเมิน
2. มีค่านิยมแนวคิดที่ถูกต้ อง สามารถแยกแยะ ความดี ความชั่ว และจัดการกับปั ญหาจริยธรรม
ในการดํารงชีพได้
3. ไม่ประเมิน
4. มีความรับผิดชอบต่อการกระทําของตนเอง
5. มีระเบียบวินัยและซื่อสัตย์
6. ไม่ประเมิน
7. ไม่ประเมิน
8. สามารถดําเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่นื ในสังคมได้ อย่างราบรื่นและเป็ นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม
1.2 วิธีการสอน
1. สอดแทรกเนื้อหาด้ านคุณธรรม จริยธรรม ระหว่างการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
2. ส่งเสริมการมีความรั บผิดชอบต่อการกระทําของตนเอง การมีระเบียบวินัย ระหว่างการสอน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
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1.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม และการแสดงออกในชั้นเรียน
2. ประเมิ น จากพฤติ ก รรมการเข้ าเรี ยนตรงเวลา ความรั บ ผิ ด ชอบในหน้ าที่ และงานที่ได้ รั บ
มอบหมาย
2. ความรู ้
2.1 ผลการเรียนรูด้ า้ นความรู ้
นิ สิ ต กายภาพบํา บั ด ต้ อ งมี ค วามรู้ ในศาสตร์ ท่ี เป็ นพื้ นฐานของชี วิ ต และศาสตร์ ของวิ ช าชี พ ทั้ ง
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบั ติ กระบวนการวิ จัยพื้ นฐาน และความรู้ ในศาสตร์ อ่ ืนๆที่เกี่ยวข้ อ งเพื่ อให้ สามารถ
บูรณาการความรู้เพื่ อใช้ ในการดูแลสุขภาพ ที่นาํ ไปสู่สุขภาพที่ดีของผู้รับบริการ โดยกําหนดผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ ดังนี้
1. มีความรู้ในศาสตร์ท่เี ป็ นพื้นฐานของชีวิต
2. ไม่ประเมิน
3. ไม่ประเมิน
4. มี ค วามรู้ ในศาสตร์ ข องวิ ช าชี พ กายภาพบํา บั ด อย่ างเป็ นระบบและเน้ น ธรรมเนี ยมปฏิบั ติ
กฎระเบียบ ข้ อบังคับ จรรยาบรรณวิชาชีพที่เป็ นปัจจุบัน
5. ไม่ประเมิน
6. ไม่ประเมิน
7. ไม่ประเมิน
2.2 วิธีการสอน
1. ใช้ รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ ท่ีห ลากหลายทั้งการบรรยาย การสั มมนา การอภิ ป ราย การ
ค้ นคว้ า การวิเคราะห์
2. ส่งเสริมให้ ผ้ ูเรียน มีการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมภายในชั้นเรียน
2.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี
2. ประเมินจากการแสดงความรู้ความเข้ าใจในการสัมมนา
3. ประเมินจากชิ้นงานที่กาํ หนด
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ผลการเรียนรูด้ า้ นทักษะทางปั ญญา
นิสิตต้ องมีความสามารถในการเรี ยนรู้ ค้ นคว้ า และสร้ างสรรค์ทักษะทางปั ญญา เพื่ อพั ฒนาไปสู่
ความเป็ นนักวิชาชีพ ดังนั้นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จึงมุ่งเน้ นให้ นิสิตคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ มี
ความสามารถพื้ นฐานในการวิจัยและเรี ยนรู้ท่จี ะพั ฒนาตนเองในด้ านต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่ อประยุกต์ใช้ ใน
การทํางานให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์และบริ บททางสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป โดยกําหนดผลการเรี ยนรู้
ด้ านทักษะทางปัญญา ดังนี้
1. สามารถเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองให้มีความรู ้ ความสามารถเพิม่ ขึ้ น
2. ไม่ประเมิน
3. ไม่ประเมิน
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4. ไม่ประเมิน
3.2 วิธีการสอน
1. ส่งเสริมให้ เกิดเจตคติท่ดี ีในการค้ นคว้ าศึกษาด้ วยตนเอง อย่างต่อเนื่อง
2. ทํางานที่ได้ รับมอบหมาย โดยมุ่งเน้ นให้ มีกระบวนการเรียนรู้ ค้ นคว้ า คิด และวิเคราะห์อย่าง
เป็ นระบบ
3. จัดสัมมนาโดยให้ นิ สิตนําเสนอความรู้ ทางวิชาการ นําเสนอความคิดของตนเอง และมีการ
แลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการอย่างสร้ างสรรค์
3.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการสัมมนา การนําเสนอผลงานจากการค้ นคว้ าในงานที่ได้ รับมอบหมาย
2. ประเมินจากชิ้นงานที่กาํ หนด
3. ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี
4. ประเมินจากการสอบภาคปฏิบัติ
5. การประเมินตนเองของผู้เรียน
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรูค้ วามสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
นิ สิตต้ อ งมีความสามารถในการปรั บตั วและมีป ฏิสัมพั นธ์อย่างสร้ างสรรค์ กับทุ กฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อ ง
เพื่อให้ สามารถทํางานร่ วมกันได้ ต้ องมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้ าที่ และเรียนรู้ท่ีจะพัฒนาตนเอง
ในศาสตร์ ของวิ ช าชี พ และศาสตร์ อ่ ืน ๆ ที่เกี่ ยวข้ อ ง เพื่ อ ประโยชน์ ในการพั ฒ นาวิชาชี พ และสังคม โดย
กําหนดผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบดังนี้
1. มีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏิสัมพั นธ์อย่างสร้ างสรรค์กับผู้ใช้ บริการ ผู้ร่วมงานและ
ผู้บังคับบัญชา
2. มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้ อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุ่ม
3. ไม่ประเมิน
4. มีความรับผิดชอบต่อหน้ าที่ รับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง วิชาชีพ อย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
1. จัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ท่ีเน้ นการมีปฏิสัมพั นธ์กับผู้ร่วมงาน โดยใช้ รูปแบบของกิจกรรม
กลุ่ มเพื่ อ ผลั ก ดั น ให้ เกิด การอภิ ป ราย แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ ระหว่ างผู้ เรี ยนและผู้ สอน อัน จะ
นําไปสู่การฝึ กที่จะสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
2. จัดการเรียนรู้ในรูปแบบกิจกรรมกลุ่มปฏิบัติและสัมมนาที่ส่งเสริมให้ ทาํ งานเป็ นทีม กล้ าแสดง
ความคิดเห็นของตนและพร้ อมที่จะยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่น
3. มีการมอบหมายงานรายบุคคลเพื่อให้ เกิดความรับผิดชอบในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
4.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติ ในขณะสัมมนา โดยอาจารย์ผ้ ูสอน
2. ประเมินจากการส่งงานที่ได้ รับมอบหมาย

มคอ.3 กบ 311 ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพ 1 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า 5

มคอ. 3

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรูท้ กั ษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
สามารถศึกษาและทําความเข้ าใจในประเด็นปั ญหา สามารถเลือกและประยุกต์ใช้ เทคนิคทางสถิติ
หรือคณิตศาสตร์ท่เี กี่ยวข้ องอย่างเหมาะสมในการศึกษา ค้ นคว้ า และเสนอแนะแนวทางในการแก้ ไขปั ญหา
ใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศในการเก็บ รวบรวมข้ อ มู ล ประมวลผล แปลความหมายและนํา เสนอข้ อ มู ล
สารสนเทศอย่างสมํ่าเสมอ สามารถสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้
รูป แบบของการนําเสนอ ที่เหมาะสมสําหรั บกลุ่ มบุ คคลที่แตกต่ างกัน ได้ โดยกําหนดผลการเรี ยนรู้ ด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
1. ไม่ประเมิน
2. สามารถศึกษาทําความเข้ าใจในประเด็นปั ญหา เลือกและประยุกต์ใช้ เทคนิคทางสารสนเทศที่
เกี่ยวข้ องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้ นคว้ าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ ไขปัญหา
3. สามารถสื่อ สารได้อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทั้งในการพู ด การเขี ย น และสามารถเลือ กใช้
รูปแบบของการนําเสนอทีเ่ หมาะสม
5.2 วิธีการสอน
1. ส่งเสริมให้ ผ้ ูเรียนได้ ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองผ่าน Website ห้ องสมุด และอภิปรายผลร่ วมกัน
ในชั้นเรียน
2. มอบหมายงาน และการนําเสนอผลงานในรายวิ ชาโดยให้ นิ สิตได้ ใช้ ทัก ษะการสื่อ สารและ
ทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้ องอย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากความสามารถในการนําเสนอ การสัมมนา การอภิปราย ผ่านชิ้นงานที่ได้ รับมอบหมาย
ในรายวิชา โดยให้ นิสติ ได้ ใช้ ทกั ษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
6. ทักษะการปฏิบตั ิทางวิชาชีพ
ไม่ประเมิน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

2

พ.24 ก.พ.59

13.30-14.30
14.30-16.30
13.30-14.30

2
1

14.30-16.30
13.30-14.30

3

1

2
1

พ.2 มี.ค.59
14.30-16.30
13.30-15.30

4

2
2

ศ.4 มี.ค.59
15.30-16.30

5

พ.9 มี.ค.59

13.30-16.30
13.30-14.30

6

ศ.11 มี.ค.59

14.30-16.30

3
1
2

สอบปฏิบตั ิ

สอบบรรยาย

พ.17 ก.พ.59

สัมมนา

1

เวลา

ปฏิบตั ิ

วันที่

บรรยาย

ครั้งที่

1. แผนการสอน
หัวข้อ

อาจารย์ผูส้ อน

Review grammar (sentence analysis)
ภัทริยา
Lab: Review grammar (sentence analysis)
ภัทริยา
Dealing with new vocabulary and prefix, suffix
กนกวรรณ ว.
Lab: Dealing with new vocabulary and prefix,
กนกวรรณ ว.
suffix
Medical terminology for physical therapy (หา
ภัทริยา
prefix, suffix)
Seminar: Medical terminology for physical therapy
ภัทริยา
(หา prefix, suffix)
Reading skills : Skim, Scanning techniques & main
วรินทร์
idea
SDL: Reading skills : Skim, Scanning techniques &
main idea
Lab: Reading skills : Skim, Scanning techniques &
วรินทร์
main idea
Summarization of main idea (chart & mind map)
นพพร
Lab: Summarization of main idea (chart & mind
นพพร
map)
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สถานที่ /
ห้องเรียน

สื่อการสอน

302
302
302
302
302
302
302
302

เอกสาร
ประกอบการ
สอน, computer,
LCD, หนังสือ,
บทความ,
วารสาร, สื่อการ
สอนทาง
อินเตอร์เนต

302
302
302
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เวลา

7

พ.16 มี.ค.59

13.30-16.30

3

8

พ.23 มี.ค.59

13.30-16.30

3

9

ศ.25 มี.ค.59

10

พ.30 มี.ค.59

11

ศ.1 เม.ย.59

12

พ.20 เม.ย.59

13

พ.27 เม.ย.59

14
15
16

อ. 3 พ.ค. 59
พ.11 พ.ค.59
พ.18 พ.ค.59

13.30-14.30
14.30-16.30
13.30-16.30
13.30-14.30

1
2
3
1

14.30-16.30
13.30-14.30
14.30-16.30
13.30-14.30
14.30-16.30
8.30-12.30
13.30-16.30
13.30-16.30
รวม

2
1
2
1
1

2
3
3

3
11 20 14 3

สอบปฏิบตั ิ

วันที่

สอบบรรยาย

สัมมนา

ปฏิบตั ิ

ครั้งที่

บรรยาย

มคอ. 3

หัวข้อ

Seminar: Reading skills : Skim, Scanning
techniques & main idea
Seminar: Summarization of main idea (chart &
mind map)
Textbook reading & summarization
Lab: Textbook reading & summarization
Seminar: Textbook reading & summarization
Interpretation of histograms, diagrams, and tables
Lab: Interpretation of histograms, diagrams, and
tables
Reading scientific articles
Lab: Reading scientific articles
Journal reading
Lab: Journal reading
Speed reading practice
Seminar: Journal reading
Exam
0
48
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อาจารย์ผูส้ อน

สถานที่ /
ห้องเรียน

วรินทร์

302

นพพร

302

จิราภรณ์
จิราภรณ์
จิราภรณ์
สายธิดา

302
302
302
302

สายธิดา

302

ทิพวัลย์
ทิพวัลย์
พีรยา
พีรยา
วรินทร์
พีรยา
พีรยา

302
302
302
302
302
302
302

จิราภรณ์

สื่อการสอน

เอกสาร
ประกอบการ
สอน, computer,
LCD, หนังสือ,
บทความ,
วารสาร, สื่อการ
สอนทาง
อินเตอร์เนต

หน้า 8

มคอ. 3

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
กิจกรรม

ผลการเรียนรู ้

2, 3

คุณธรรมจริยธรรม

1, 2, 3

ความรู้

สัปดาห์ที่
สัดส่วนการ
ประเมิน
ประเมิน
ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วน ตลอดการจัดการ
ร่วม การแสดงออกในชั้นเรียน การ เรียนการสอน
เข้ าเรียนตรงเวลา ความรับผิดชอบ
ในหน้ าที่ และงานที่ได้ รับ
ตลอดการจัดการ
10%
- การสอบภาคทฤษฎี
เรียนการสอน
- การสัมมนา
วิธีการประเมิน

- ประเมินจากชิ้นงานที่กาํ หนด
1-4
ทักษะทางปัญญา
- ประเมินจากการสัมมนา การ
นําเสนอผลงาน การค้ นคว้ าใน
งานที่ได้ รับมอบหมาย
- ประเมินจากชิ้นงานที่กาํ หนด
- การสอบภาคทฤษฎี
- ปฏิบัติการในรายวิชา
2, 3
ทักษะความสัมพันธ์ - ประเมินจากพฤติกรรมและการ
ระหว่างบุคคลและ
แสดงออกของนิ สิ ต ในขณ ะ
ความรับผิดชอบ
สัมมนา
- การส่งงานที่ได้ รับมอบหมาย
2, 3, 4 ทักษะการวิเคราะห์ ประเมินจากการนําเสนอ การ
เชิงตัวเลข การสื่อสาร สัมมนา การอภิปราย ชิ้นงานที่
และการใช้ เทคโนโลยี ได้ รับมอบหมาย
สารสนเทศ
การปฏิบัติทางวิชาชีพ
3. รายละเอียดการประเมิน และเกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด
การประเมินผลการเรียน
กิจกรรมที่ 1 การสอบภาคทฤษฎี
กิจกรรมที่ 2 ปฏิบัติการในชั้นเรียน / รายงาน
กิจกรรมที่ 3 การสัมมนา
กิจกรรมที่ 4 ปฏิบัตกิ าร Speed Reading Test

ตลอดการจัดการ
เรียนการสอน

55%

สัปดาห์ท่ี 3, 7,
8, 10, 15

-

สัปดาห์ท่ี 3, 7,
8, 10, 15

35%

-

-

รวม

55%
20%
15%
10%
100%
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เกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด : อิงเกณฑ์
1. นิสิตต้ องเข้ าเรียนครบร้ อยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์สอบ (เข้าเรียนสายกว่ า 15 นาที 3 ครั้ง ถือเป็ น
ขาดเรียน 1 ครั้ง)
2. เกณฑ์การให้ ระดับขั้นคะแนน
A
100-80

B+
79.9-75

B
74.9-70

C+
69.9-65

C
64.9-60

D+
59.9-55

D
54.9-50

E
49.9-0

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
ตําราและเอกสารหลัก
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. หนังสือพิมพ์ วารสาร จุลสาร หรือเอกสารอื่นๆ (ภาษาอังกฤษ)
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาจากแบบประเมิน
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- การประเมินโดยนิสติ
3. การปรับปรุงการสอน
ข้อเสนอแนะจาก
การประเมินรายวิชา

การดําเนินการปรับปรุง

เพิ่มเวลาสอบทฤษฎี

ปรับเพิ่มเวลาสอบทฤษฎี จาก 2
เป็ น 3 ชั่วโมง เพื่อให้ สอดคล้ อง
กับลักษณะรายวิชาที่เน้ นการอ่าน
เป็ นหลัก ทําให้ ต้องใช้ เวลามาก

ความต้องการการสนับสนุ น
จากสาขาวิชา/คณะ

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- การกําหนดเกณฑ์การให้ คะแนนการสอบ/ปฏิบัติ/สัมมนา/รายงาน และการให้ คะแนนพฤติกรรม
ในชั้นเรียน
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- มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามการพั ฒ นาผลการเรี ยนรู้ในแต่ ละด้ านของรายวิชา โดย
อาจารย์ผ้ ูสอน ผู้ร่วมสอน และการประเมินตนเองโดยนิสติ หลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- นํา ข้ อ คิ ดเห็น ของนิ สิ ต มาประมวล เพื่ อ ปรั บ ปรุ งรู ป แบบของการจั ดการเรี ยนการสอน วิ ธีก าร
สัมมนา และการค้ นคว้ าด้ วยตนเอง โดยผลจากการประมวลจะนําไปปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนในรุ่นต่อไป
- รวบรวมผลการประเมินการสอนของตนเอง การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ กับข้ อคิดเห็นของ
นิสติ เพื่อพัฒนาเนื้อหาสาระให้ ทนั สมัย ปรับวิธกี ารเรียนการสอน และวิธกี ารประเมินผลให้ ตรงกับ
ผลการเรียนรู้ท่คี าดหวัง

มคอ.3 กบ 311 ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพ 1 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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