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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
      หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
1. รหัสและชื่อรายวิชา       

รหสัวิชา 1631602 ช่ือวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สารในงานห้องสมุดและสารสนเทศ 
(English for Communication in Library and Information Work)  

2. จ านวนหน่วยกิต 
3(3-0-6)  หน่วยกิต 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
เป็นวิชาบังคับเรียน 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา: ดร.ทิพวัลย์ ขันธมะ 
อาจารย์ผู้สอน: ดร.ทิพวัลย์ ขันธมะ  

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน 
ภาคเรียนที่ 1/ ช้ันปีที่ 1 

6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

7. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

8. สถานท่ีเรียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
วันที่จัดท า      14 ตุลาคม 2556 
วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด  10 สิงหาคม 2558 
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หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1.1 เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจในหลักการและจิตวิทยาการสื่อสาร 
1.2 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารกับผู้ใช้บริการ ผู้ร่วมงาน และผู้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน

ห้องสมุดและสารสนเทศ 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

2.1 เพื่อให้มีเนื้อหาและกิจกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.2 เพื่อให้เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพการ

ปฏิบัติงาน 
2.3 เพื่อให้เนื้อหารายวิชาสอดคล้องกับการประยุกต์ในการปฏิบัติงานจริงได้ 

 
หมวดท่ี 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
การอ่านต ารา บทความ และค าศัพท์ทั่วไปค าศัพท์ที่ใช้ในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษในงานห้องสมดุและสารสนเทศ 
Reading texts, articles and terminologies in the fields of library and 

information science; English listening, speaking, reading and writing skills in library and 
information work. 
 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/ 
งานภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วย
ตนเอง 

45 ช่ัวโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

ให้ค าปรึกษา แนะน า สอนเสริม
ตามความต้องการของนักศึกษา
ทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล ผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนกิส์ เพื่อทบทวน
ความรู้ให้ชัดเจนและแม่นย า
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกับกลุม่ของ
นักศึกษาที่เป็นเด็กพเิศษ 

- 90 ช่ัวโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น

รายบุคคล 
3.1 อาจารยป์ระจ ารายวิชา แจ้งเวลาให้ค าปรึกษาผ่านเว็บไซตป์ระจ ารายวิชา หรือผ่าน Social 

Network เช่น Line Facebook Twitter  
3.2 อาจารยจ์ัดเวลาให้ค าปรกึษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุม่ตามความต้องการ 1 ช่ัวโมงต่อ

สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ) 
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หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 

1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
(1) มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
(2) ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า

ประโยชน์ส่วนตน 
(3) มีภาวะความเป็นผู้น า และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น 
(4) รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในศักดิ์ศรี และคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 
(1) บรรยายและสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม โดยสร้างเสริมให้เห็นความส าคัญของการ

สื่อสารอย่างถูกต้อง เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
(2) มอบหมายให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติและท ากิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมโดย

สอดแทรกเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงระหว่างเพื่อนร่วมช้ัน และเตรียมความพร้อมส าหรับการปฏิบัติงาน
จริง  

(3) ผู้สอนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรียน 
(4) มอบหมายงานและโครงการ เป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 

1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) การส่งงานตรงตามเวลา การเข้าช้ันเรียน และการแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  
2) การสังเกตพฤติกรรม  
3) การประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ จากงานที่ได้รับมอบหมาย  
4) การประเมินจากผลงาน ช้ินงานที่ได้รับมอบหมาย  

2. ความรู้ 
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู ้

(1) มี ความรู้  ความเข้ าใจเกี่ ยวกับหลั กการ และทฤษฎี ท่ีส า คัญในสาขาวิ ชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และศาสตร์อ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

(2) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ กับ
ความรู้ในศาสตร์อ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

(3) สามารถประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ 
(4) สามารถติดตามความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการทั้งศาสตร์ในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์

และสารสนเทศศาสตร์ และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องรวมทั้งน าไปประยุกต์ใช้ได้ 
2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู ้

(1) การสอนแบบบรรยาย  
(2) การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
(3) การสอนจากสถานการณ์จริง และจากกรณีศึกษาต่างๆ  
(4) การสอนที่ใช้โครงงานเป็นฐาน  
(5) การสอนให้ฝึกปฏิบัติ  
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(6) การจัดการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นคว้า และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
(7) การมอบหมายให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติโดยใช้บทบาทสมมุติเป็นรายกลุ่ม 
(8) การมอบหมายงานและโครงงาน เป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม  

2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู ้
  (1) การทดสอบปลายภาค  
 (2) การประเมินผลงานกลุม่จากการฝึกปฏิบัติโดยใช้บทบาทสมมุติ 

 (3) การประเมินจากผลงานงานเดี่ยวและงานกลุ่ม โดยใช้โครงงานเป็นฐาน  
3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
(1) มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีวิจารณญาณหรือดุลยพินิจในการแก้ไข

ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ 
(2) มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ และทฤษฎีต่างๆ 

ในการปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
(3) สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

สอดคล้องกับสถานการณ์ 
3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปญัญา 

          (1) การสอนแบบบรรยาย  
(2) การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
(3) การสอนจากสถานการณ์จริง และจากกรณีศึกษาต่างๆ  
(4) การสอนที่ใช้โครงงานเป็นฐาน  

  (5) การสอนให้ฝึกปฏิบัติ  
(6) การจัดการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นคว้า และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
(7) การมอบหมายให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติโดยใช้บทบาทสมมุติเป็นรายกลุ่ม 
(8) การมอบหมายงานและโครงงาน เป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม  

3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปญัญา 
(1)  การสังเกตการอภิปราย แสดงความคิดเห็น ตอบค าถามที่สะท้อนให้เห็นความสามารถใน

การวิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
 (2)  การประเมินจากเนื้อหาของรายงานการค้นคว้า การวิเคราะห์เนื้อหา การตีความ การนา
ความรู้ ไปประยุกต์ใช้ และการอ้างอิงเอกสารในรายงานการค้นคว้า 

(3)  การประเมินจากผลงานและโครงงานการผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารในงานห้องสมุด และ
ความสามารถในการประเมินสารสนเทศได้ตรงกับความต้องการและได้สารสนเทศที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในสาขาวิชาชีพของนักศึกษาได้ 

(4)  สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมในช้ันเรียน 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) มีความสามารถในการท างานเป็นทีมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
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(3) มีความสามารถในการปรับตัว ร่วมกิจกรรม และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ 
(4) สามารถให้ความช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์

ต่างๆ ได้ 
4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

(1) การสอนให้ฝึกปฏิบัติ 
 (2) การสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นคว้า และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเพื่อการด าเนินชีวิตใน
สังคมที่แตกต่างกัน 

(3) การสอนโดยใช้บทบาทสมมุติ 
(4) การสอนที่ใช้โครงงานเป็นฐาน 
(5)  การมอบหมายงานเดี่ยวและงานกลุ่ม 

4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
          (1)  การประเมินจากผลงานกลุ่ม โดยใช้บทบาทสมมุติ 
          (2)  การประเมินจากผลงานเดี่ยวและงานกลุ่ม โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
          (3) การประเมินจากเนื้อหาของรายงานการค้นคว้า การวิเคราะหเ์นื้อหา การตีความ การนา
ความรู้ ไปประยกุต์ใช้ และการอ้างอิงเอกสารในรายงานการค้นคว้า 
 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ท้ังการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน การสรุปประเด็น 

และการน าเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) สามารถเลือก และใช้รูปแบบการน าเสนอสารสนเทศ ตลอดจนใช้ เทคโนโลยี

สารสนเทศ และการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ 
(3) สามารถเลือก และประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติ หรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไข

ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
5.2 กลยทุธ์การสอนที่ใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) การสอนให้ฝึกปฏิบัติ 

 (2) การสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นคว้า และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเพื่อการด าเนินชีวิตใน
สังคมที่แตกต่างกัน 

(3) การสอนโดยใช้บทบาทสมมุติ 
(4) การสอนที่ใช้โครงงานเป็นฐาน 
(5)  การมอบหมายงานเดี่ยวและงานกลุ่ม 

5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
          (1)  การประเมินจากผลงานเดี่ยวและงานกลุ่ม โดยใช้บทบาทสมมุติ 
          (2)  การประเมินจากผลงานเดี่ยวและงานกลุ่ม โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
          (3) การประเมินจากการน าเสนองาน 
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

1  Introduction to the course 
outline. 
Chapter1 Principle of English 
communication 
- Types of 

communication 

- Purpose of 
communication 

- Understand other 
parties  

- Communication 
preparation 

4 1.เอกสารประกอบการสอน
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในงานห้องสมุดและ
สารสนเทศ 

2. PowerPoint 
ประกอบการบรรยาย 

3. เว็บไซต์ของรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในงานห้องสมุดและ
สารสนเทศ กลุ่มใน social 
network และ youtube 

4. ตัวอย่างและกรณีศึกษา 

ดร.ทิพวัลย์  
ขันธมะ 

2  Chapter2 Listening 
- Characteristics of 

good listener 

- Transcribe the 
content 

- Vocabulary and 
terminology 

 

4 1.เอกสารประกอบการสอน
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในงานห้องสมุดและ
สารสนเทศ 

2. PowerPoint 
ประกอบการบรรยาย 

3. เว็บไซต์ของรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในงานห้องสมุดและ
สารสนเทศ กลุ่มใน social 
network และ youtube 

4. ตัวอย่างและกรณีศึกษา 

ดร.ทิพวัลย์  
ขันธมะ 

3  Chapter2 Listening (cont.) 
- Summarization, main 

idea, content, conclusion 

- Vocabulary and 
terminology 

4 1.เอกสารประกอบการสอน
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในงานห้องสมุดและ
สารสนเทศ 

2. PowerPoint 
ประกอบการบรรยาย 

ดร.ทิพวัลย์  
ขันธมะ 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

3. เว็บไซต์ของรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในงานห้องสมุดและ
สารสนเทศ กลุ่มใน social 
network และ youtube 

4. ตัวอย่างและกรณีศึกษา 

4  Chapter2Listening (cont.) 
- Case study 
- Vocabulary and terminology 

4 1.เอกสารประกอบการสอน
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในงานห้องสมุดและ
สารสนเทศ 

2. PowerPoint 
ประกอบการบรรยาย 

3. เว็บไซต์ของรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในงานห้องสมุดและ
สารสนเทศ กลุ่มใน social 
network และ youtube 

4. ตัวอย่างและกรณีศึกษา 

ดร.ทิพวัลย์  
ขันธมะ 

5  Chapter 3 Speaking 
- Speaking techniques 
- Vocabulary and terminology 
 
 

4 1.เอกสารประกอบการสอน
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในงานห้องสมุดและ
สารสนเทศ 

2. PowerPoint 
ประกอบการบรรยาย 

3. เว็บไซต์ของรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในงานห้องสมุดและ
สารสนเทศ กลุ่มใน social 
network และ youtube 

4. ตัวอย่างและกรณีศึกษา 

ดร.ทิพวัลย์  
ขันธมะ 

6  Chapter 3Speaking (cont.) 
- Content preparation 

- Library guide tour 

4 1.เอกสารประกอบการสอน
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในงานห้องสมุดและ
สารสนเทศ 

ดร.ทิพวัลย์  
ขันธมะ 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

- Vocabulary and 
terminology 

 

2. PowerPoint 
ประกอบการบรรยาย 

3. เว็บไซต์ของรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในงานห้องสมุดและ
สารสนเทศ กลุ่มใน social 
network และ youtube 

4. ตัวอย่างและกรณีศึกษา 

7  Chapter 3 Speaking (cont.) 
- Questioning and 

answering techniques 

- Case study  

- Vocabulary and 
terminology 

4 1.เอกสารประกอบการสอน
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในงานห้องสมุดและ
สารสนเทศ 

2. PowerPoint 
ประกอบการบรรยาย 

3. เว็บไซต์ของรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในงานห้องสมุดและ
สารสนเทศ กลุ่มใน social 
network และ youtube 

4. ตัวอย่างและกรณีศึกษา 

ดร.ทิพวัลย์  
ขันธมะ 

8  Chapter 4 Reading 
- Reading techniques 

- Vocabulary and terminology 

4 1.เอกสารประกอบการสอน
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในงานห้องสมุดและ
สารสนเทศ 

2. PowerPoint 
ประกอบการบรรยาย 

3. เว็บไซต์ของรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในงานห้องสมุดและ
สารสนเทศ กลุ่มใน social 
network และ youtube 

4. ตัวอย่างและกรณีศึกษา 

ดร.ทิพวัลย์  
ขันธมะ 

9  Chapter 4 Reading (cont.) 4 1.เอกสารประกอบการสอน
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ

ดร.ทิพวัลย์  
ขันธมะ 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

- Reading comprehension 

- Vocabulary and 
terminology 

สื่อสารในงานห้องสมุดและ
สารสนเทศ 

2. PowerPoint 
ประกอบการบรรยาย 

3. เว็บไซต์ของรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในงานห้องสมุดและ
สารสนเทศ กลุ่มใน social 
network และ youtube 

4. ตัวอย่างและกรณีศึกษา 

10  Chapter 4 Reading (cont.) 
- Summarization and Abstract 

- Vocabulary and terminology 

4 1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารในงานห้องสมุด
และสารสนเทศ 

2. PowerPoint 
ประกอบการบรรยาย 

3. เว็บไซต์ของรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในงานห้องสมุดและ
สารสนเทศ กลุ่มใน social 
network และ youtube 

4. ตัวอย่างและกรณีศึกษา 

ดร.ทิพวัลย์  
ขันธมะ 

11  Chapter 5 Writing 
- Writing technique 
- Written expression 
- Document writing 
- Memorandum 
- Vocabulary and terminology 

 

4 1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารในงานห้องสมุด
และสารสนเทศ 

2. PowerPoint 
ประกอบการบรรยาย 

3. เว็บไซต์ของรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในงานห้องสมุดและ
สารสนเทศ กลุ่มใน social 
network และ youtube 

ดร.ทิพวัลย์  
ขันธมะ 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

4. ตัวอย่างและกรณีศึกษา 

12  Chapter 5 Writing (cont.) 
- Letter correspondence  
- Newsletters 
- Board, Sign 
- Vocabulary and terminology 

 

4 1.เอกสารประกอบการสอน
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในงานห้องสมุดและ
สารสนเทศ 

2. PowerPoint 
ประกอบการบรรยาย 

3. เว็บไซต์ของรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในงานห้องสมุดและ
สารสนเทศ กลุ่มใน social 
network และ youtube 

4. ตัวอย่างและกรณีศึกษา 

ดร.ทิพวัลย์  
ขันธมะ 

13  Chapter 5 Writing (cont.) 
- Article writing 
- Vocabulary and terminology 

 

4 1.เอกสารประกอบการสอน
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในงานห้องสมุดและ
สารสนเทศ 

2. PowerPoint 
ประกอบการบรรยาย 

3. เว็บไซต์ของรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในงานห้องสมุดและ
สารสนเทศ กลุ่มใน social 
network และ youtube 

4. ตัวอย่างและกรณีศึกษา 

ดร.ทิพวัลย์  
ขันธมะ 

14  Chapter 6 Communication 
using modern technology 
- e-mail 
- blog 
- Social network 
- Vocabulary and terminology 

 

4 1.เอกสารประกอบการสอน
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในงานห้องสมุดและ
สารสนเทศ 

2. PowerPoint 
ประกอบการบรรยาย 

3. เว็บไซต์ของรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในงานห้องสมุดและ

ดร.ทิพวัลย์  
ขันธมะ 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

สารสนเทศ กลุ่มใน social 
network และ youtube 

4. ตัวอย่างและกรณีศึกษา 

15  Review and Summary 4  ดร.ทิพวัลย์  
ขันธมะ 

16  Final Examination 2 แบบทดสอบวัดความรู้  
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
    2.1 คุณธรรม จริยธรรม     10% 
    2.2 ความรู้และทกัษะทางปัญญา (สอบปลายภาค)  30% 
    2.3 โครงงาน      60% 

1) งานเดี่ยว 20% 
2) งานกลุม่  40% 

การประเมินผล  ใช้ระบบองิเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี ้
ระดับคะแนน (คะแนน) ระดับผลการเรียน 

90-100 A 
85-89 B+ 
75-84 B 
70-74 C+ 
60-69 C 
55-59 D+ 
50-54 D 
<50 F 

 
หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลัก 
 เอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานห้องสมุดและสารสนเทศ 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

- 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
Faculty of humanities and social sciences (2007).  English for Communication and 

Study Skills.9th edition. Bangkok: SuanDusitRajabhat University. 
Goulston M. (2009). Just Listen: Discover the Secret to Getting Through to 

Absolutely Anyone. AMACOM. 
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Kuhnke E. (2013). Communication Skills For Dummies (For Dummies (Language & 
Literature)).For Dummies. 

Langan J. (2008). Ten Steps to Improving College Reading Skills.5th 
edition.Townsend Press. 

LearningExpress Editors. (2009). Writing Skills Success in 20 Minutes a Day. 4th 
 edition.LearningExpress LLC. 
Monarth H. and Kase L. (2007).The Confident Speaker: Beat Your Nerves and 

Communicate at Your Best in Any Situation. McGraw-Hill. 
Roy Peter Clark (2008). Writing Tools: 50 Essential Strategies for Every Writer. 
 Little, Brown and Company 

 
หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
- แบบประเมินตนเองของนกัศึกษา 
- แบบประเมินอาจารย์โดยนักศึกษา 
- ข้อเสนอแนะของนักศึกษาในแต่ละสัปดาห ์

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
- แบบสังเกต แบบสอบถาม  
- ผลการเรียนของนักศึกษา 

3. การปรับปรุงการสอน 
 น าผลการประเมินที่ได้จากข้อที่ 1 และ 2 มาปรับปรุงการเรยีนการสอน โดยได้น าผลที่ได้จาก
แบบประเมินทั้งสองชุด และข้อเสนอแนะที่ได้ มาท าการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะที่รวบรวมมา 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 ในระหว่างท าการสอน มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิ ในรายหัวข้อ โดยการถามตอบใน
ช้ันเรียนหรือตรวจจากผลงานของนักศึกษา และมีการทวนมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาใน
รายวิชา โดยอาจารย์ท่านอื่น ที่ไม่ใช้อาจารย์ประจ าวิชา ท าการสุ่มตรวจงานของนักศึกษา รวมถึงมี
การท าวิจัยในช้ันเรียนร่วมด้วย 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 จากผลการประเมินและการทวนสอบมาตรฐานรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุ ง
รายวิชา ให้มีความทันสมัย ทุกๆ 3 ปี และเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษาได้มุมมองในการ
เรียนที่หลากหลายมากยิ่งข้ึน 


