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รายละเอยีดของรายวชิา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  คณะมนุษยศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์ / สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารธุรกิจ 

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
1. รหัสและช่ือรายวชิา  
HS 333/HE315Note-taking and Summary Writing (การจดบนัทึกและสรุปความ) 
 
2. จ านวนหน่วยกติ   

 3 (2-2-5) 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 

 หลกัสูตรศิลปะศาสตร์บณัฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารธุรกิจ   
คณะมนุษยศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์ เป็นวชิาเอกเลือกและเป็นวชิาบรรยายและฝึกปฏิบติั 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา และอาจารย์ผู้สอน 
 อาจารย ์สมจิตรา ไกรโกศล 

5.  ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน 
  ภาคการศึกษาท่ี 1/2559   นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 และ 4 
6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

HS203/HE205 Listening Skillทกัษะการฟัง 
7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 

 ไม่มี 
8. สถานทีเ่รียน    

 มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
9. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
15สิงหาคม  2559 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
 

1 จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

หลงัจากเรียนวชิาน้ี  นกัศึกษาเรียนรู้หลกัการและการฝึกจดบนัทึกขอ้ความและค าบรรยายจากการฟัง  
การอ่าน การฝึกยอ่และสรุปความ 
 
2 วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

เพื่อปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวชิา  

หลกัการและการฝึกจดบนัทึกขอ้ความและค าบรรยายจากการฟัง การอ่าน การฝึกยอ่และสรุปความ 
 
2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนา
ม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

45ช่ัวโมง ตามโอกาส 30ช่ัวโมง 30 ช่ัวโมง 

 
3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

3ชัว่โมง ต่อสัปดาห์  
 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

     1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตอ้งพฒันา 

1)  มีวนิยั ตรงต่อเวลา มีความรับผดิชอบต่อตนเอง  
 2)  เคารพกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัขององคก์ร  
 3)  มีความซ่ือสัตยสุ์จริต  
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 1.2 วธีิการสอน 
1) สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมในระหวา่งการจดัการเรียนการสอน   
2) ปลูกฝังใหน้กัศึกษามีระเบียบวนิยัโดยเนน้การเขา้ชั้นเรียนใหต้รงเวลา 

3) การส่งงานภายในเวลาท่ีก าหนด การแต่งกายและปฏิบติัตนใหเ้หมาะสมถูกตอ้งตามระเบียบของ 

มหาวทิยาลยั 

4)ปลูกฝังค่านิยมเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริตผา่นการเรียนการสอน การท ากิจกรรมกลุ่มและงานท่ีไดรั้บ 

มอบหมาย   
1.3 วธีิการประเมินผล 

              1) แบบบนัทึกการเขา้ชั้นเรียน 
2) แบบบนัทึกการส่งงาน 
3) การสังเกตการณ์ของผูส้อน 
4) แบบประเมินกิจกรรมการเรียน      
2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ท่ีตอ้งไดรั้บ 

1) มีความรู้ในหลกัการและการฝึกจดบนัทึกขอ้ความและค าบรรยายจากการฟัง การอ่าน การฝึกยอ่ 
และสรุปความ 

           2) มีความรู้ท่ีเกิดจากบูรณการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

           3)  มีกระบวนการแสวงหาความรู้เพื่อพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง  

4)  มีความรู้ในการจดบนัทึกขอ้ความและสรุปความ 
5)มีความสามารถในการจดบนัทึกขอ้ความและสรุปความและสามารถประยกุต ์ความรู้ใน 

สถานการณ์ต่างๆ 

2.2 วธีิการสอน 

1) การบรรยายและฝีกปฏิบติัท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั และส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความรู้ในหลกัการ 

การจดบนัทึกขอ้ความและสรุปความ และการฝึกฝน 

2) การเรียนรู้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
3) การเรียนรู้ผา่นแบบฝึกหดัและกิจกรรมต่าง ๆ 

2.3 วธีิการประเมินผล 
1)การฝึกหดัการจดบนัทึกขอ้ความและสรุปความ จากแบบฝึกหดั 

2)  การสอบยอ่ย โครงงาน สอบกลางภาคและสอบปลายภาค 
3)  แบบประเมินกิจกรรมสังเกตพฤติกรรมการเรียนและการตอบขอ้ซกัถามของผูเ้รียน  
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3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาท่ีตอ้งพฒันา 

1)สามารถใชค้วามรู้ทางดา้นการจดบนัทึกขอ้ความและสรุปความไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2)สามารถน าความรู้ทางดา้นการจดบนัทึกขอ้ความและสรุปความ มาประยกุตใ์ชแ้ละส่ือสารอยา่งมี 

ประสิทธิภาพ  

3.2 วธีิการสอน 
       1) กิจกรรมระดมความคิด 
2) กิจกรรมโครงงาน(Project Work) 
3.3 วธีิการประเมินผล 

1)การสอบยอ่ย โครงงาน สอบกลางภาคและสอบปลายภาค 
2) ประเมินผลจากแบบฝึกหดัท่ีเนน้การฝึกการจดบนัทึกขอ้ความและสรุปความ 

 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  
4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบท่ีตอ้งพฒันา 

1)มีมนุษยส์ัมพนัธ์ และบุคลิกภาพดี  
2)สามารถท างานเป็นหมู่คณะไดรู้้บทบาททั้งการเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 
3)เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นรวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของความเป็น  
มนุษย ์
4)เป็นผูมี้ความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายและต่อส่วนรวม  
5) สามารถส่ือสารเพื่อสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและหมู่คณะไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.2 วธีิการสอน 
1)กิจกรรมและแบบฝึกหดัต่าง ๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดบนัทึกขอ้ความและสรุปความ 
     2) กิจกรรมกลุ่ม 
4.3 วธีิการประเมินผล 

1)สังเกตจากพฤติกรรมการท างานทั้งงานเด่ียวและงานกลุ่มในฐานะผูน้ าหรือผูต้าม  

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์ การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีตอ้งพฒันา  
          1) สามารถใชภ้าษาองักฤษในการจดบนัทึกขอ้ความและสรุปความไดอ้ยา่งเหมาะสม 
2) สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้ขอ้มูลเพื่อเพิ่มพูนความรู้ได ้
3) มีทกัษะในการน าเสนอโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  
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5.2 วธีิการสอน 
      1)กิจกรรมและแบบฝึกหดัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการการจดบนัทึกขอ้ความและสรุปความ 
2)การคน้ควา้หาขอ้มูลผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อใชใ้นการท ากิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการการจดบนัทึก

ขอ้ความและสรุปความ 
5.3 วธีิการประเมินผล 

      1)การฝึกปฏิบติัโดยการการจดบนัทึกขอ้ความและสรุปความ 
  2)แบบประเมินการเขียนในชั้นเรียน 

 
หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

1-3 Course Introduction 

Unit I  Summary Writing 

 Introduction 

   What is a Summary? 

   Purposes of summary writing 

   How to write a summary 

Finding the topic, main idea, 

supporting details 

Important features of summarywriting 

            Unessential matters 

            Figurative language 

            Generalization 

            Question and exclamation 

Paraphrasing 

             Linking of ideas  

Steps for summary writing 

 

9ชม.  Read course outline 
 PowerPoint Presentation 
 Wring activities 
 Read Extracted passages 
  Write summaries 

 

 

4-7 Practice of summary writing:  

VariousTopics 

 Business 

Environment/Technology     

Health/Education etc 

12ชม.  PowerPoint Presentation 
 Read Extracted passages 
  Write summaries 
 Summary  task #1 (individual) 
 Summary  task #2 (pair) 
 Project Work (group) 

 

8 Mid -Term Examination (20%) 2ชม.  -  
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

9-10 Unit II  Note-taking from Reading 
   Introduction 

   What is note-taking? 

   Why do you have to take notes? 

   Types of note-taking 

   Techniques of note-taking 

          Selecting the significant 

information 

          Writing briefly and rapidly 

          Organizing the notes  

Practice of note-taking from 

reading 

 

6ชม.  PowerPoint Presentation 
 Read Extracted passages 
 Take notes from reading 
 Note-taking Task #1(individual) 

 

 

11-16 Unit III  Note-taking from 

Listening 
   Introduction 

   What is note-taking from listening 

   Technique of note-taking from 

listening 

Noting Numbers 

         Listening for organization in 

lectures 

 Writing unfamiliar words 

 

Practice of note-taking from 

listening 

 

18 ชม.  PowerPoint Presentation 
 Listen to lectures 
 Take notes from listening 
 Note-taking Task #2(pair) 

 

 Final Examination (40%) 3ชม.   
 
 
 
 
 
 
 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
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กจิกรรม

ที ่ 
 

ผลการเรียนรู้*  
 

วธีิการประเมิน  
 
 

ก าหนดเวลาการ
ประเมิน 

(สัปดาห์ที่) 

สัดส่วนของการประ
เมินผล 

 

1 1.1, 4.1 การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
ตลอดภาคการศึ

กษา 
10% 

2 2.1, 3.2 
กิจกรรมการฝึกเขียนการจดบนัทึก
ขอ้ความและสรุปความไดอ้ยา่งเห

มาะสมและอิเล็กทรอนิกส์ 

ตลอดภาคการศึ
กษา 

20% 

3 2.1, 3.2 Project Work 12 10% 

4 2.1, 3.1, 5.1 การสอบกลางภาค 8 20% 

5 2.1, 3.1, 5.1 การสอบปลายภาค  17 40% 

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  

 
1. ต าราและเอกสาร 
Kraikosol, Somchittra  2006   Summary Writing and Note-takingBangkok: 

      UTCC Division of Printing Services 

   Extracted passages from many sources (newspaper, magazine, internet)  

  External Reader (TBA) 
 

3.  เอกสารและข้อมูลแนะน า:  
1.www.learnenglish.com. 
2. www.newsinlevels.com 
3. other English websites 
 

 
หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

http://www.learnenglish.com/
http://www.newsinlevels.com/
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1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

1) จดัสอบและเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาไดฝึ้กฝนการจดบนัทึกขอ้ความและสรุปความ 
2) ส่งเสริมใหป้ระเมินผลผูส้อนผา่นส่ือท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 1)ประเมินผลตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
2)  พิจารณาจากพฤติกรรมในการเรียนของนกัศึกษา ผลงานและพฒันาการของนกัศึกษา และ  

สอบถามทศันคติท่ีมีต่อรายวชิา 
3. การปรับปรุงการสอน  
 1)  ปรับปรุงรายวชิาตามผลการประเมินของนกัศึกษา 

2)พฒันาแบบฝึกหดัและการสอนตามขอ้มูลการประเมินและคะแนนสอบต่างๆ          
3) ปรับเน้ือหาการสอนตามขอ้มูลปัจจุบนัและความสนใจของผูเ้รียน 
4)เสริมแบบฝึกหดัท่ีนกัศึกษาตอ้งการปรับปรุงเพื่อกระตุน้ใหเ้กิดก าลงัใจในการเรียนอยา่งต่อเน่ือง 
5) ใชเ้ทคโนโลยเีสริมการเรียนการสอน  

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
ทวนสอบมาตรฐานโดยคณะกรรมการประเมินผลการศึกษาจากภายนอก 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
ทบทวนและปรับปรุงรายวชิาเม่ือส้ินภาคการศึกษา 

 
 


