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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา           มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
      หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

 

หมวดที่ 1 ข้อมลูทั่วไป 
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา          
 รหัสวิชา 1631602 ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานห้องสมุดและสารสนเทศ  
    English for Communication in Library and Information Work 
1.2 จ านวนหน่วยกิต 
 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 1) หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
 2) ประเภทของรายวิชา : หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) 

1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : อาจารย์ ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน 
2) อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน 

1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
 ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 1 

1.6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 

1.7 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 

1.8 สถานที่เรียน 
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

1.9 วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด 15 กรกฎาคม 2559 

 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
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 1.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีความเคารพในความ
คิดเห็นของผู้อื่น และมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
 1.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ เข้าใจหลักการของภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และสามารถ
น าความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารไปประยุกต์ในบริการห้องสมุดและสารสนเทศได ้
 1.3 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถคิดอย่างเป็นระบบ มีวิจารณญาณในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารในการแก้ไขปัญหาการให้บริการห้องสมุดและสารสนเทศได้ 
 1.4 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
 1.5 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน 
การสรุปประเด็น และการน าเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารได้อย่างเหมาะสมในงานบริการห้องสมุดและสารสนเทศ 
 
2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 2.1 เพ่ือให้มีเนื้อหาและกิจกรรมทีส่อดคล้องกับการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.2 เพ่ือให้เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
3.1 ค าอธิบายรายวิชา 
 การอ่านต ารา บทความและค าศัพท์ที่ใช้ในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษในงานห้องสมุดและสารสนเทศ 
 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 

 
3.2 จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/ 
งานภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วย
ตนเอง 

45 ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

ให้ค าปรึกษา แนะน า สอนเสริม
ตามความต้องการของนักศึกษา
เป็นรายกลุ่ม เพ่ือทบทวนความรู้
ให้ชัดเจนและแม่นย ายิ่งขึ้น 

- 90 ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 



3 
 

โดยเฉพาะกับกลุ่มของนักศึกษา
ที่มีผลการเรียนต่ า 

 
3.3 จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล 
 3.1 อาจารย์ประจ ารายวิชา แจ้งเวลาให้ค าปรึกษาผ่านทางเว็บไซต์ของหลักสูตรฯ อีเมล
หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook  
 3.2 อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 3 ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ) 
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หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
4.1 แผนพัฒนาและการประเมินผลการเรียนรู้ (หมวด 5 ข้อ 2) 

ผลการเรียนรูท้ี่ต้องการพัฒนา กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) มีวินัย มีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
(M1) 
(2) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (M5) 

 
(1) มีการแจ้งก าหนดเง่ือนไขของการเรยีน 
ประกอบด้วย ความรับผิดชอบ ความมีวินัย ความ
ตรงต่อเวลาทั้งในส่วนของการเข้าเรียน การส่ง
งาน และความซื่อสัตย์ ไม่กระท าการทุจริตในการ
สอบหรือลอกงานและการบ้านของผู้อื่น 
(2) ให้นักศึกษาฝึกปฏิบตัิ และร่วมกิจกรรมใน
รายวิชา โดยค านึงถึงจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
เสมอ 

 
(1) ประเมินด้านการตรงต่อเวลา จากการสังเกต
พฤติกรรมการเข้าช้ันเรียน ความมีวินัยต่อการ
เรียน การส่งงานตามก าหนดเวลา  
(2) ประเมินความซื่ อสัตย์ ในการท างานที่
มอบหมาย และการอ้างอิงผลงานอย่างถูกต้อง
ตามจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
 

 
1-15 

 
20% 

ด้านความรู้ 
(1) มีความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกับหลักการ และ
ทฤษฎีที่ส าคัญในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ และศาสตร์อื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
(K1) 
(2) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ กับ
ความรู้ในศาสตร์อื่นที่เกีย่วข้อง (K2) 

 
(1) อธิบายช้ีแจงเนื้อหาบทเรียน และข้อตกลง
ของรายวิชากับผู้เรยีน 
(2) ผู้สอนทบทวนความรู้ก่อนเรยีน และสรุป
ความคิดหลังเรียนทุกครั้ง 
(3) บรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในงานห้องสมุดและบริการสารสนเทศ 
(4) ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบตัิทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 

 
(1) ประเมินจากการท าแบบทบสอบความรู้ก่อน
เรียน แบบฝึกหัด การฝึกปฏิบตัิ และการสอบ
ปลายภาค ท้ังทฤษฎีและปฏิบตั ิ
(2) ประเมินจากพฤติกรรมการมสีว่นร่วมของ
กิจกรรมในช้ันเรยีน และสรุปความคิดหลังเรียน 
 

 
1-15 

 
30%  
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ผลการเรียนรูท้ี่ต้องการพัฒนา กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) มีความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ มี
วิจารณญาณหรือดลุยพินิจในการแก้ไขปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ (C1) 

 
(1) ให้นักศึกษาท าโครงงานเกี่ยวกบัการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษของงานห้องสมุดและบริการ
สารสนเทศ 

 
(1) ประเมินจากโครงงานของนักศึกษา การส่ง
งานตรงเวลา และผลงานท่ีท า 

 
7, 9, 11, 

13, 14, 15 

 
15% 

ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
(1) มีความรับผดิชอบในการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง (I2) 

 
 
(1) ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมของช้ันเรียน 
(2) ฝึกให้นักศึกษาท างานโครงงานเป็นกลุ่ม 

 
 
(1) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในช้ันเรียน 
(2) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออก
ของนักศึกษาในการท าโครงงานกลุ่ม 
(3) ประเมินด้วยการให้นักศึกษาประเมินผลการ
ท างานของตนเองและสมาชิกในกลุ่ม 

 
 

1-7, 11, 
13-15 

 
 

20% 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด การ
ฟัง การอ่าน การเขียน การสรุปประเด็น และการ
น าเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ (N1) 
(2) สามารถเลือก และใช้รูปแบบการน าเสนอ
สารสนเทศ ตลอดจนใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ ์(N2) 

 
 
(1) ให้นักศึกษาฝึกใช้โปรแกรมการเรียนรู้ทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษ 
(2) ให้ประยุกต์เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการท า
โครงงาน และการน าเสนอผลงาน 

 
 
(1) ประเมินจากการฝึกใช้โปรแกรมการเรียนรู้
ทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
(2) ประเมินจากการใช้ภาษาอังกฤษและการ
ประยุกตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศในการสื่อสารผ่าน
การเขียนรายงานและการน าเสนองาน 
 

 
 

3, 6-15 

 
 

15% 
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4.2 เกณฑ์การให้คะแนน  

ผลการเรียนรู้ เกณฑ์การให้คะแนน 
 

ร้อยละ 
การผ่านเกณฑ์ 

ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

1 2 3 4 5 

60 
- เข้าเรียนตรงเวลา 
- ส่งงานไม่ตรงท่ีก าหนด  
- ร่วมกิจกรรม  
- จ านวน 1-10% 

- เข้าเรียนตรงเวลา 
- ส่งงานไม่ตรงท่ีก าหนด  
- ร่วมกิจกรรม  
- จ านวน 11-30% 

- เข้าเรียนตรงเวลา  
- ส่งงานตรงที่ก าหนด  
- ร่วมกิจกรรม  
- จ านวน 31-60% 

- เข้าเรียนตรงเวลา  
- ส่งงานตรงที่ก าหนด  
- ร่วมกิจกรรม  
- จ านวน 61-80% 

- เข้าเรียนตรงเวลา 
- ส่งงานตรงที่ก าหนด  
- ร่วมกิจกรรม  
- จ านวน 81-100% 

ด้านความรู ้

1 2 3 4 5 

60 เข้าใจหลักการ ค าศัพท์ 
วิธีการสื่อสาร และสามารถ
สื่อสารได้ถูกต้อง < 30% 

เข้าใจหลักการ ค าศัพท์ 
วิธีการสื่อสาร และสามารถ
สื่อสารได้ถูกต้อง < 50% 

เข้าใจหลักการ ค าศัพท์ 
วิธีการสื่อสาร และสามารถ
สื่อสารได้ถูกต้อง > 50% 

เข้าใจหลักการ ค าศัพท์ 
วิธีการสื่อสาร และสามารถ
สื่อสารได้ถูกต้อง > 80% 

เข้าใจหลักการ ค าศัพท์ วิธีการ
สื่อสาร และสามารถสื่อสารได้
ถูกต้อง ครบถ้วน 100% 

ด้านทักษะปัญญา 

1 2 3 4 5 
60 สามารถประยุกต์ความรู้ใน

การท าโครงงานได้ < 30% 
สามารถประยุกต์ความรู้ใน
การท าโครงงานได้ < 50% 

สามารถประยุกต์ความรู้ใน
การท าโครงงานได้ > 50% 

สามารถประยุกต์ความรู้ใน
การท าโครงงานได้ > 80% 

สามารถประยุกต์ความรู้ในการ
ท าโครงงานได้ครบถ้วน 100% 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

1 2 3 4 5 

60 มีความรับผิดชอบงานของ
ตนเองไดส้ าเร็จ < 30% 

มีความรับผิดชอบงานของ
ตนเองไดส้ าเร็จ < 50% 

มีความรับผิดชอบงานของ
ตนเองไดส้ าเร็จ > 50% 

มีความรับผิดชอบงานของ
ตนเองไดส้ าเร็จ > 80% 

มีความรับผิดชอบงานของ
ตนเองไดส้ าเร็จครบถ้วน 
100%  

ด้านทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ

1 2 3 4 5 

60 - สามารถใช้โปรแกรมการ
เรียนรูด้้านทักษะ
ภาษาอังกฤษได้  

- สามารถใช้โปรแกรมการ
เรียนรูด้้านทักษะ
ภาษาอังกฤษได้  

- สามารถใช้โปรแกรมการ
เรียนรูด้้านทักษะ
ภาษาอังกฤษได้  

- สามารถใช้โปรแกรมการ
เรียนรูด้้านทักษะ
ภาษาอังกฤษได้  

- สามารถใช้โปรแกรมการ
เรียนรูด้้านทักษะภาษาอังกฤษ
ได้  
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ผลการเรียนรู้ เกณฑ์การให้คะแนน 
 

ร้อยละ 
การผ่านเกณฑ์ 

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการท า
โครงงานได้ < 30% 

- สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการท า
โครงงานได้ < 50% 

- สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการท า
โครงงานได้ > 50% 

- สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการท า
โครงงานได้ > 80% 

- สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการท าโครงงาน
ได้ ครบถ้วน 100% 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
5.1 แผนการสอน  

สัปดาห ์
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล 

1 
(3 ชม.) 

Course Introduction   
- Introduce the course descriptions, 
objectives, and expected outcomes  
- Describe the teaching methods, 
activities, and scoring  
- Explain the evaluation system 
- Pretest the students’ background  

1. ผู้สอนแนะน ารายวิชา แหล่งข้อมูล
ประกอบการเรียน แหล่งการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
2. ผู้สอนช้ีแจงเกณฑ์การให้คะแนน และ
การประเมินผลการเรยีน 
3. ผู้สอนช้ีแจงช่องทางการสื่อสารของ
รายวิชาผ่านกลุ่มบนเว็บไซต์เฟสบุก๊ 
4. การวัดความรู้ก่อนเรียน 

1. รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
2. เอกสารประกอบการเรียน 
3. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
4. เว็บไซต์เฟสบุ๊ก 
5. แบบวัดความรู้ก่อนเรียน 

1. สังเกตจากการซักถามและการมีส่วนร่วม
ในแต่ละกิจกรรม (M, K, I) 
2. ผลการทดสอบความรู้ก่อนเรยีน (K) 

2 
(3 ชม.) 

Chapter 1 Self-Introduction  
- Greeting  
- Self-introduction  
- Introduce other people  
- Vocabulary and terminology 

1. ผู้สอนบรรยายเนื้อหา รูปแบบการ
แนะน าตัวเอง  
2. ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการแนะน าตัวเอง 
และแนะน าผู้อื่น 
3. ทบทวนค าศัพท์ และเนื้อหาบทเรียน 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
3. การสาธิตการแนะน าตัวรูปแบบ 
ต่าง ๆ และให้นักศึกษาฝึกปฏิบตั ิ
4. ใบงานที่ 1 “การแนะน าตัว” 

1. สังเกตจากการปฏิบัติและการมสี่วนร่วม
ในแต่ละกิจกรรม (M, K, I) 
2. ประเมินผลกิจกรรม “การแนะน าตัว” (K, 
I) 
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สัปดาห ์
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล 

3 
(3 ชม.) 

Chapter 2 Listening and Speaking 
- Characteristics of good listener 
- Speaking Techniques 
- General conversation 
- Vocabulary and terminology 

1. ผู้สอนบรรยายเนื้อหา คุณลักษณะของ
ผู้ฟังที่ดี และการเทคนิคการพูด 
2. ใหน้ักศึกษาฝึกการสนทนาในสถานการณ์
ทั่วไป  
3. ทบทวนค าศัพท์ และเนื้อหาบทเรียน 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
3. ตัวอย่างรูปแบบการสนทนา 

1. สังเกตจากการปฏิบัติและการมสี่วนร่วม
ในแต่ละกิจกรรม (M, K, I) 
2. ประเมินผลงานท่ีมอบหมาย (K, I)  
 

4 
(3 ชม.) 

Chapter 2 Listening and Speaking 
- Summarization, main idea, 
content, specific detail 
- Exchange personal data and 
contact information  
- Vocabulary and terminology 

1. ผู้สอนบรรยายเนื้อหา เทคนิคการฟัง 
2. ให้นักศึกษาฝึกการฟังจากโปรแกรมการ
เรียนรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
3. ให้นักศึกษาสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
ส่วนตัวกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน 
4. ทบทวนค าศัพท์ และเนื้อหาบทเรียน 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
3. โปรแกรมการเรียนรู้ทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ 
4. ใบงานท่ี 2 “ทดสอบค าศัพท์” ครั้ง
ที่ 1 

1. สังเกตจากการปฏิบัติและการมสี่วนร่วม
ในแต่ละกิจกรรม (M, K, I) 
2. ประเมินผลงานท่ีมอบหมาย (K, N)  
 

5 
(3 ชม.) 

Chapter 3 Library Tour 
- Library services 
- Giving directions 
- Vocabulary and terminology 

1. ผู้สอนบรรยายเนื้อหา เกี่ยวกับการ
แนะน าห้องสมุด และบริการในห้องสมุด 
2. ให้นักศึกษาฝึกทักษะการพูด ดว้ยการ
จ าลองสถานการณ์  
3. ทบทวนค าศัพท์ และเนื้อหาบทเรียน 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
3. ตัวอย่างงานบริการในห้องสมุด  
 

1. สังเกตจากการปฏิบัติและการมสี่วนร่วม
ในแต่ละกิจกรรม (M, K, I) 
2. ประเมินผลงานท่ีมอบหมาย (K, I)  
 

6 
(3 ชม.) 

Chapter 3 Library Tour 
- At the help desk 
- Searching tools 
- Vocabulary and terminology 

1. ผู้สอนบรรยายเนื้อหา 
2. ให้นักศึกษาน าเสนอการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศของห้องสมุด และวิธีการค้นหา
ข้อมูลที่ต้องการ  
3. ทบทวนค าศัพท์ และเนื้อหาบทเรียน 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
3. ตัวอย่างทรัพยากรสารสนเทศของ
ห้องสมุดและเครื่องมือสืบค้นข้อมลู 
4. ใบงานท่ี 3 “การเยี่ยมชมห้องสมุด” 

1. สังเกตจากการปฏิบัติและการมสี่วนร่วม
ในแต่ละกิจกรรม (M, K, I) 
2. ประเมินผลงานท่ีมอบหมาย (K, I, N)  
 

7 
(3 ชม.) 

Chapter 4 Reading Skills 
- Reading strategies 

1. ผู้สอนบรรยายเนื้อหา 1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 

1. สังเกตจากการปฏิบัติและการมสี่วนร่วม
ในแต่ละกิจกรรม (M, K) 
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สัปดาห ์
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล 

- Paragraph reading 
- Topic and main idea 
- Context clue  
- Vocabulary and terminology 

2. ให้นักศึกษาฝึกอ่านข้อความสั้น เพื่อจับ
ใจความส าคญั ด้วยโปรแกรมการเรียนรู้
ทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
3. ทบทวนค าศัพท์ และเนื้อหาบทเรียน 
4. จัดกลุ่มเพื่อท าโครงงานการศึกษาค้นคว้า 

3. โปรแกรมการเรียนรู้ทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ 
4. ใบงานท่ี 4 “รูปแบบของประโยค 
และชนิดของค า” 
5. ใบงานที่ 5 งานกลุ่ม โครงงาน
การศึกษาค้นคว้า เรื่อง “งานบริการ
สารสนเทศและการค้นคืนสารสนเทศ” 

2. ประเมินผลงานท่ีมอบหมาย (K, N)  
3. ผลการจดักลุม่เพื่อท าโครงงาน (C, I) 
 

8 
(3 ชม.) 

Chapter 5 Reading for Librarian 
- Reading general information from 
the internet  
     - News, web pages, social media 
- Vocabulary and terminology 

1. ผู้สอนบรรยายเนื้อหา 
2. ให้นักศึกษาฝึกค้นหาข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ต และสรุปใจความ 
3. ทบทวนค าศัพท์ และเนื้อหาบทเรียน 
 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
และอินเทอร์เนต็ 
3. ตัวอย่างรูปแบบสารสนเทศต่าง ๆ ใน
อินเทอร์เน็ต 
4. ใบงานท่ี 2 “ทบสอบค าศัพท์”ครั้งท่ี 
2 

1. สังเกตจากการปฏิบัติและการมสี่วนร่วม
ในแต่ละกิจกรรม (M, K) 
2. ประเมินผลงานท่ีมอบหมาย (K, N)  
 

9 
(3 ชม.) 

Chapter 5 Reading for Librarian 
(Cont.) 
- Reading in Jobs  
     - Printed materials 
     - Catalogues information 
- Vocabulary and terminology 

1. ผู้สอนบรรยายเนื้อหา 
2. ให้นักศึกษาฝึกอ่านและสรุปใจความ 
3. ทบทวนค าศัพท์ และเนื้อหาบทเรียน 
4. ติดตามความก้าวหน้าของโครงงานท่ี
มอบหมาย 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint  
3. ตัวอย่างสื่อสิ่งพิมพ์ และข้อมลูการท า
รายการทรัพยากรสารสนเทศ 
 

1. สังเกตจากการปฏิบัติและการมสี่วนร่วม
ในแต่ละกิจกรรม (M, K) 
2. ประเมินผลงานท่ีมอบหมาย (K, N) 
3. รายงานความก้าวหน้าของโครงงาน (C, I)  
 

10 
(3 ชม.) 

Chapter 5 Reading for Librarian 
(Cont.) 
- Reading for Career Development 

1. ผู้สอนบรรยายเนื้อหา 
2. ให้นักศึกษาฝึกอ่านและสรุปใจความ 
3. ทบทวนค าศัพท์ และเนื้อหาบทเรียน 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint  

1. สังเกตจากการปฏิบัติและการมสี่วนร่วม
ในแต่ละกิจกรรม (M, K) 
2. ประเมินผลงานท่ีมอบหมาย (K, N) 
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สัปดาห ์
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล 

     - Articles, Research 
     - Professional organization, 
Conferences 
- Vocabulary and terminology 

 3. ตัวอย่างบทความวิชาการ และหน้า
เว็บไซต์ขององค์กรวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร ์
4. ใบงานท่ี 6 “ประเภทของเอกสารใน
งานห้องสมุด” 

 
 

11 
(3 ชม.) 

Chapter 7 Writing Skills 
- Writing structures 
- Writing patterns 
- Vocabulary and terminology 

1. ผู้สอนบรรยายเนื้อหา 
2. ฝึกหัดการเขียนด้วย โปรแกรมการเรยีนรู้
ทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
3. ทบทวนค าศัพท์ และเนื้อหาบทเรียน 
4. ติดตามความก้าวหน้าของโครงงาน 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint  
3. โปรแกรมการเรียนรู้ทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ 
 

1. สังเกตจากการปฏิบัติและการมสี่วนร่วม
ในแต่ละกิจกรรม (M, K) 
2. ประเมินผลงานท่ีมอบหมาย (K, N) 
3. รายงานความก้าวหน้าของโครงงาน (C, I)  
 

12 
(3 ชม.) 

Chapter 8 Writing for Information 
Professional Development 
- Correspondence and E-mail 
- Newsletters 
- Board, Sign, Public relations 
- Vocabulary and terminology 

1. ผู้สอนบรรยายเนื้อหา 
2. ให้นักศึกษาฝึกเขียนจดหมาย และ
ข้อความสั้น 
3. ทบทวนค าศัพท์ และเนื้อหาบทเรียน 
 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint  
3. ตัวอย่างรูปแบบของงานเขียนใน
บริการสารสนเทศ 
4. ใบงานท่ี 2 “ทบสอบค าศัพท์” ครั้งท่ี 
3 

1. สังเกตจากการปฏิบัติและการมสี่วนร่วม
ในแต่ละกิจกรรม (M, K) 
2. ประเมินผลงานท่ีมอบหมาย (K, N) 
 
 

13 
(3 ชม.) 

Chapter 8 Writing for Information 
Professional Development (Cont.) 
- Articles 
- Citations 
- Vocabulary and terminology 

1. ผู้สอนบรรยายเนื้อหา 
2. ให้นักศึกษาฝึกการอ้างอิงและ
บรรณานุกรม 
3. ทบทวนค าศัพท์ และเนื้อหาบทเรียน 
4. ติดตามความก้าวหน้าของโครงงาน 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint  
3. ตัวอย่างรูปแบบของงานเขียนใน
บริการสารสนเทศ 

1. สังเกตจากการปฏิบัติและการมสี่วนร่วม
ในแต่ละกิจกรรม (M, K) 
2. ประเมินผลงานท่ีมอบหมาย (K, N) 
3. รายงานความก้าวหน้าของโครงงาน (C, I)  
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สัปดาห ์
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล 

14 
(3 ชม.) 

Chapter 8 Writing for Information 
Professional Development (Cont.) 
- Application form 
- Questionnaires  
- Vocabulary and terminology 

1. ผู้สอนบรรยายเนื้อหา 
2. ให้นักศึกษาฝึกการกรอกข้อมลูใน
แบบฟอร์มต่าง ๆ  
3. ทบทวนค าศัพท์ และเนื้อหาบทเรียน 
4. ติดตามความก้าวหน้าของโครงงานและ
ความพร้อมในการน าเสนอโครงงาน 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint  
3. ตัวอย่างรูปแบบของงานเขียนใน
บริการสารสนเทศ 
4. ใบงานท่ี 7 “การเขียนในงานบริการ
สารสนเทศ” 

1. สังเกตจากการปฏิบัติและการมสี่วนร่วม
ในแต่ละกิจกรรม (M, K) 
2. ประเมินผลงานท่ีมอบหมาย (K, N) 
3. รายงานความก้าวหน้าของโครงงาน (C, I)  
 

15 
(3 ชม.) 

Chapter 9 Communication in 
Library and Information Works 
- Communication channels 
- Q & Answers 
- Vocabulary and terminology 
- Project presentation 

1. ผู้สอนบรรยายเนื้อหา 
2. ให้นักศึกษาน าเสนอโครงงาน 
3. ให้นักศึกษาซักถามและอภิปรายเกี่ยวกับ
โครงงานท่ีน าเสนอ 
4. ทบทวนค าศัพท์ และเนื้อหาบทเรียน 
5. สรุปเนื้อหาบทเรียนท้ังหมด 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint  
3. แบบประเมินโครงงาน 
4. ใบงานท่ี 2 “ทบสอบค าศัพท์” ทบ
สอบค าศัพท์ ครั้งท่ี 4 

1. สังเกตจากการปฏิบัติและการมสี่วนร่วม
ในแต่ละกิจกรรม (M, K) 
2. ประเมินผลงานท่ีมอบหมาย (K, N) 
3. รายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์ และการ
น าเสนอ (M, K, C, I, N) 
4. พิจารณาความตรงต่อเวลาในการเข้าช้ัน
เรียน และการมีส่วนร่วมของกิจกรรมในช้ัน
เรียน 
5. พิจารณาความตรงต่อเวลาในการส่งงาน
ความตรงต่อเวลา 
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5.2 เกณฑ์การประเมินผล  ใช้ระบบอิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน (คะแนน) ระดับผลการเรียน 
90-100 A 
85-89 B+ 
75-84 B 
70-74 C+ 
60-69 C 
55-59 D+ 
50-54 D 
0-50 F 

 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
6.1 เอกสารและต าราหลัก 
 เอกสารประกอบการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานห้องสมุดและ
สารสนเทศ 
6.2 เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. (2559), เข้าถึงได้จาก  
 http://arit.dusit.ac.th 
6.3 เอกสารและข้อมูลแนะน า 
Charles, K. (1998). Write a Self Introduction.   Retrieved from 

http://www.manythings.org/caw/intro.html 
Clickstream Designs. (2016). self-introduction-speech.   Retrieved from 

http://www.write-out-loud.com/self-introduction-speech.html 
English Tonight. (2016). 25 DIFFERENT WAYS TO GREET SOMEONE IN ENGLISH.   

Retrieved from http://english-tonight.com/25-different-ways-to-greet-
someone-in-english/ 

FluentU. (2016). 17 Useful English Greetings for English Learners.   Retrieved from 
http://www.fluentu.com/english/blog/english-greetings-expressions/ 
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International House Bristol. (2015). Thanking people.   Retrieved from 
http://www.ihbristol.com/useful-english-expressions/example/thanking-
people/6 

Learn English Network. (2015). Introductions and greetings in english.   Retrieved from 
http://www.learnenglish.de/culture/introductionsandgreetings.html 

PhraseMix. (2016). 15 ways to say "Hello" in English.   Retrieved from 
http://www.phrasemix.com/collections/15-ways-to-say-hello-in-english 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 แบบประเมินอาจารย์โดยนักศึกษา 
7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 1. แบบประเมินอาจารย์โดยนักศึกษา 
 2. ข้อเสนอแนะจากนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดการเรียนในแต่ละสัปดาห์ 
 3. ผลการเรียนของนักศึกษา 
7.3 การปรับปรุงการสอน 
 น าผลการประเมินที่ได้จากข้อที่ 1 และ 2 มาปรับปรุงการเรียนการสอน โดยน าผลการ
ประเมินและข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป 
7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 1. มีคณะกรรมการทวนสอบ ตรวจประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาจากคะแนนผลงาน
ต่าง ๆ และคะแนนสอบปลายภาค 
 2. รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
7.5 การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 ด าเนินการตามคู่มือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  


