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รายละเอียดของรายวิชา 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  
HG011 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 (English for Communication 3) 

2. จ านวนหน่วยกิต   
 3 (3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
             หลักสูตรระดับปริญญาตรี หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน 

       ผู้ประสานงานและคณาจารย์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มภาษา)  
5.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน 

       ภาคการศึกษาที่ 1/2558  ชั้นปีที่ 2  
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
            HG010 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 (English for Communication 2) 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 

      ไม่มี 
8. สถานท่ีเรียน    
            อาคารเรียนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
           วันที่  1 กรกฎาคม 2558 
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หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจในชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยเน้นบูรณาการทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

             เพื่อปรับปรุงเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีความทันสมัยและเป็นสากล เน้นการน าไปใช้ได้จริง
ทางธุรกิจในชีวิตประจ าวัน โดยมีการใช้โปรแกรมสอนภาษาส าเร็จรูปและสื่อเทคโนโลยีประกอบการเรียนรู้ 
รวมทั้งเพื่อให้ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐาน 5 ด้านที่ก าหนดไว้ 
 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา  
             พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจในชีวิตประจ าวัน  โดยบูรณาการทักษะการ
ฟัง พูด อ่านและเขียน เน้ือหาวิชาประกอบด้วย การสนทนาทางโทรศัพท์ การน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท 
สินค้าและบริการ การเปรียบเทียบและวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ การเขียนบันทึกภายในและจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์  (E-mail) การอ่านข่าวที่เกี่ยวกับธุรกิจและสรุปใจความส าคัญในเร่ืองที่อ่าน 

 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ 

งานภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 45 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา  
(3 ชั่วโมง x 15 สัปดาห์) 

 
___ 

ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน
เขียน  

90 ชั่วโมง รวมโปรแกรม 
Tell Me More  
(6 ชั่วโมง x 15 สัปดาห์) 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

3 ชั่วโมง โดยอาจารย์ผู้สอนแจ้งเวลาให้นักศึกษาทราบ  เป็นเวลา 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (Office Hours) 
พร้อมทั้งติดไว้ที่หน้าห้องท างาน 
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หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

               ในรายวิชา HG011 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 มีการพัฒนาผลการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ในกลุ่มวิชาภาษา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (มคอ. 2) ดังต่อไปนี้  
(หมายเหตุ เคร่ืองหมายดอกจัน  *  แสดงความรับผิดชอบหลักในการเรียนการสอน) 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
    1.1  คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
           คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนาเพื่อสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ในกลุ่มวิชาภาษา หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย ในข้อที่ 

1.1.1   มีวินัย  ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม * 
1.1.2   มีความซื่อสัตย์ต่อการท างานที่ได้รับมอบหมายและไม่ทุจริตในการสอบ * 
1.1.3   เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
1.1.4   มีจิตส านึกที่ดีต่อสังคม  

   1.2  วิธีการสอน  
            1.2.1  สอนโดยเป็นต้นแบบที่ดี เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่นักศึกษา 
            1.2.2  มอบหมายงานให้นักศึกษาท า  ทั้งที่เป็นงานเด่ียวและงานกลุ่ม โดยก าหนดเวลาส่งงานชัดเจน 
            1.2.3  สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน และให้ค าแนะน าที่เหมาะสมเมื่อพบพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
   1.3  วิธีการประเมินผล 

1.3.1  การเช็คชื่อเข้าห้องเรียน (Class Attendance)   
1.3.2  การส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงเวลาที่ก าหนด 
1.3.3  การส่งงานที่ได้รับมอบหมายครบถ้วนและไม่ลอกงานของเพื่อนหรือจากแหล่งต่างๆ โดยไม่มี    

                      การอ้างอิง 
1.3.4  การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวันและในแวดวงธุรกิจได้อย่างเหมาะสม 

2. ความรู ้
   2.1  ความรู้ท่ีต้องพัฒนา 
            ความรู้ที่ได้รับต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ในกลุ่มวิชาภาษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของ 
            มหาวิทยาลัย ในข้อที่ 
               2.1.1  ความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษธุรกจิเพื่อสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ *  
               2.1.2  ความรู้พื้นฐานด้านภาษาที่ใช้ในทางธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ การบัญชีและคณิตศาสตร์ 
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   2.2  วิธีการสอน 
         บรรยาย ฝึกปฏิบัติ แสดงความคิดเห็น (Brain Storming) แสดงบทบาทสมมติ ใช้สถานการณ์จ าลอง 
         ใช้โปรแกรมสอนภาษาส าเร็จรูป ศึกษาผ่านระบบ e-Learning และท ากิจกรรมเสริมผ่าน iPad 
   2.3  วิธีการประเมินผล 
           2.3.1  การน าเสนองานที่ได้รับมอบหมาย  
           2.3.2  การทดสอบย่อยในห้อง 
           2.3.3  การสอบกลางภาคและปลายภาค 
           2.3.4  การศึกษาและทดสอบย่อยผ่านโปรแกรมสอนภาษาส าเร็จรูป 
           2.3.5  การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในเวลาเรียน และระหว่างการท างานที่ได้รับมอบหมายและ 
                     ให้ค าแนะน าที่เหมาะสมเมื่อพบพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
3. ทักษะทางปัญญา 
    3.1  ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
           ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนาเพื่อสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ในกลุ่มวิชาภาษา หมวดวิชาศึกษา 
           ทั่วไปของมหาวิทยาลัย ในข้อที่ 

 3.1.1   สามารถน าความรู้และทักษะทางภาษาอังกฤษไปใช้ในการเปรียบเทียบและวิเคราะห์ข้อมูลทาง 
            ธุรกิจเบื้องต้นอย่างมีเหตุผล 
 3.1.2   สามารถน าความรู้และทักษะทางภาษาอังกฤษไปใช้ในการน าเสนอข้อมูลทางธุรกิจเบื้องต้น 
            อย่างสร้างสรรค์ 
 3.1.3   สามารถน าความรู้และทักษะทางภาษาอังกฤษไปใช้ในการสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ * 

    3.2  วิธีการสอน 
      ฝึกทักษะทางภาษา ใช้จ าลองสถานการณ์ แสดงความคิดเห็น และน าเสนอข้อมูล  

    3.3  วิธีการประเมินผล 
            3.3.1  การสอบย่อย โดยเน้นการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จ าลอง   
            3.3.2  การสอบกลางภาค และปลายภาค 
            3.3.3  การสังเกตความสามารถในการแสดงออกทางภาษาของผู้เรียน 
            3.3.4  การประเมินคุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย  
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
    4.1  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
           ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนาเพื่อสอดคล้องกับมาตรฐานการ 
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           เรียนรู้ในกลุ่มวิชาภาษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย ในข้อที่ 
             4.1.1  พัฒนาทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนและผู้เรียนกับผู้สอน  ตลอดจน  

          สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี * 
    4.1.2  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
    4.1.3  พัฒนาทักษะความเป็นผู้น ากลุ่ม การริเร่ิมและการแก้ไขปัญหา 

   4.2  วิธีการสอน 
           เน้นการสอนที่ท ากิจกรรมร่วมกัน การมีส่วนร่วมของผู้เรียน และการท างานกลุ่ม 
   4.3  วิธีการประเมินผล 
              4.3.1  การสังเกตการสื่อสารระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้สอน 
              4.3.2  การอภิปรายกลุ่ม 
              4.3.3  การประเมินผลรายบุคคล 
              4.3.4  การประเมินผลกลุ่ม 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1  ทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา 
           ทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนาเพื่อสอดคล้องกับ 
           มาตรฐานการเรียนรู้ในกลุ่มวิชาภาษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย ในข้อที่ 
             5.1.1  มีความสามารถในการใช้ทักษะในการสื่อสารทางธุรกิจเบื้องต้น ได้แก่ การพูด การฟัง การอ่าน  
                       และการเขียน โดยการท างานกลุ่ม *  
             5.1.2  มีความสามารถในการสื่อสารทางธุรกิจทั้งทางการฟัง พูด อ่าน เขียน ที่เหมาะสมกับบุคคล  
             5.1.3  มีความสามารถในการใช้เคร่ืองมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการน าเสนอข้อมูลทางธุรกิจ 
                       เบื้องต้น   
             5.1.4  มีความสามารถในการใช้ทักษะในการสื่อสารทางธุรกิจในการสืบค้นข้อมูลทาง Internet 
             5.1.5  มีความสามารถในการใช้ทักษะในการสื่อสารทางธุรกิจในการเรียนรู้ด้วยระบบ e-Learning                     
    5.2  วิธีการสอน 

 5.2.1  ฝึกการใช้ภาษาในการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมทั้งฝึกแสดงความคิดเห็น 
 5.2.2  มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนองาน 
 5.2.3  มอบหมายงานให้นักศึกษาฝึกฝนด้วยตนเองจากโปรแกรมสอนภาษา Tell Me More และ iPad 

    5.3 วิธีการประเมินผล 
            5.3.1  การสอบย่อย Speaking Tests  
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            5.3.2  การสอบกลางภาคและปลายภาค 
            5.3.3  การส่งงานที่มอบหมายตามก าหนด 
            5.3.4  การฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน 
            5.3.5  การเข้าใช้โปรแกรมสอนภาษาส าเร็จรูปของนักศึกษาครบและถูกต้องตามข้อก าหนดของ 
                      รายวิชา  
 
Curriculum Mapping ของรายวิชา HG011 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร3 
 
หมายเหตุ    แสดงความรับผิดชอบหลัก 
                   แสดงความรับผิดชอบรอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายวิชา 
คุณธรรมจริยธรรม 

(Domain 1) 
ความรู้                

(Domain 2) 

ทักษะทาง
ปัญญา 

(Domain 3) 

ทักษะความสัมพันธ์ฯ   
(Domain 4) 

ทักษะการวิเคราะห์ฯ 
(Domain 5) 

1) หมวดวิชาศึกษา 
    ทั่วไป 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 

 กลุ่มวิชาภาษา  
   (ภาษาไทยและ 
   ภาษาอังกฤษ)

      

HG011 ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร 3 
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผลวิชา HG011 
 

1. แผนการสอนของผู้สอนชาวไทย 
 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ / รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน / สื่อท่ีใช้  

ผู้สอน 

1-4 ● แนะน ารายวิชา 
● แนะน าวิธีเรียนโปรแกรม    
   Tell Me More และ  
   iTunes U บน iPad 
 

 

 

● Unit 3: Organisations 
    Company Profiles and    
    Facilities 
 
    Departments and Current   
    Activities 
 
 

8 ● อธิบายประมวลรายวิชา 
● อธิบายเอกสารการเข้าใช้โปรแกรม 
    สอนภาษาส าเร็จรูป Tell Me More  
    และ iTunes U บน iPad 
● ฟัง CD บรรยายข้อมูลบริษัทและ   
    ท าแบบฝึกหัด 
● ฝึกใช้ส านวนในการถามตอบ 
    เกี่ยวกับข้อมูลบริษัท 
● ศกึษาค าศัพท์เกี่ยวกับแผนผัง 
    องค์กรและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
    ของแต่ละหน่วยงาน  
● ฝึกอ่านบทความเกี่ยวกับองค์กร 
   และตอบค าถามเพื่อวัดความเข้าใจ 

● ผู้สอนชาวไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-7 ● Unit 14: Company Visits 
 

    Presentation 
 

    Achievements 
 
 
    
  
 

6  

 

● ฟัง CD เกี่ยวกับการเยี่ยมชม 

   บริษัทและเติมประโยคให้สมบูรณ์ 
● ศึกษาค าศัพท์เกี่ยวกับความส าเร็จ 
    ขององค์กร  อ่านบทความเกี่ยวกับ  
    ประวัติขององค์กร และตอบ 
    ค าถามเพื่อวัดความเข้าใจ 
 
● ศึกษาโครงสร้างประโยคที่ใช้ใน 

● ผู้สอนชาวไทย 
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ / รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน / สื่อท่ีใช้  

ผู้สอน 

 
 
    Experience 
 
 
    Systems and Processes 
 
 
    Writing 
 
 
    iPad Lesson 1 

    การบรรยายการด าเนินงานของ 
    องค์กร   
● ศึกษาค าศัพท์  ส านวนและ  
   โครงสร้างประโยคที่ใช้ 
    บรรยายประสบการณ์ 
● ศึกษาค าศัพท์  ส านวนและ  
   โครงสร้างประโยคที่ใช้ 
    บรรยายขั้นตอนการด าเนินงาน 
● ฝึกเขียนอีเมลโดยใช้ค าศัพท์จาก 
    ข้อมูลที่อ่าน และโครงสร้าง 
    ประโยคที่ก าหนดให้ 
● ท าแบบฝึกหัดเสริมใน iTunes U 
    บน iPad 

8 สอบกลางภาค 

9-12 ● Unit 9: Describing Trends 
    
    Rises and Falls 
 
   Describing Changes and  
   Giving Reasons 
   Reading 
 
 
 

8  

 

 

● ศึกษาค าศัพท์และโครงสร้าง   
   ประโยคที่ใช้ในการบรรยายกราฟ 
● ศึกษาค าศัพท์และโครงสร้าง 
    ประโยคที่ใช้ในการให้เหตุผล 
● ฝึกอ่านบทความเกี่ยวกับประวัติ 
    ขององค์กรและสินค้า และตอบ 
    ค าถามเพื่อวัดความเข้าใจ 
 
 

● ผู้สอนชาวไทย 
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ / รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน / สื่อท่ีใช้  

ผู้สอน 

13-16 ● Memorandum    
   (Supplementary sheet)  
     
 
 
    Listening Practice 
 
 
    iPad Lesson 2 

8 ● ศึกษารูปแบบของบันทึกภายใน 
    และส่วนต่างๆ ของบันทึก 
● อ่านตัวอย่างบันทึกภายใน และ 
    ระบุส่วนต่างๆ ได้ 
● ฝึกเขียนบันทึกภายใน  
● ฝึกฟังประโยคบรรยายภาพ   
    ประโยคโต้ตอบ บทสนทนาและ 
    การบรรยายอย่างสั้น 
● ท าแบบฝึกหัดเสริมใน iTunes U  
    บน iPad 

● ผู้สอนชาวไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ● อ่านบทความทางธุรกิจ   
    (External Readings)  
    จ านวน 2 เร่ือง 
● โปรแกรม Tell Me More  
    จ านวน 3 บทเรียน 

 ● ศึกษาด้วยตนเอง 
 
 
● ศึกษาด้วยตนเอง 
 

 
 

สอบปลายภาค 
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1. แผนการสอนของผู้สอนชาวต่างประเทศ 
 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน / สื่อท่ีใช้  

ผู้สอน 

1-5 ● แนะน ารายวิชา 
 

● Unit 1: Meeting People 
 
 
    Describing Jobs 
 
    Commuters 
 
     
    Countries and    
    Nationalities 
    Personality Profile 
 
    Pronunciation 

5 ● อธิบายประมวลรายวิชา 
 

● ฝึกสนทนาเกี่ยวกับการทักทายและ   
   แนะน าตนเองโดยใช้บทบาทสมมุติ 
   และสถานการณ์จ าลอง 
● ฝึกสนทนาเกี่ยวกับงานและหน้าที่ 
   ความรับผิดชอบ 
● อ่านข้อมูลเกี่ยวกับงานและหน้าที่ 
   ความรับผิดชอบและตอบค าถาม 
● ศกึษาค าศัพท์เกี่ยวกับชื่อประเทศ 
   และสัญชาติเพื่อใช้ในการบรรยาย 
   องค์กร 
● ฟัง CD เกี่ยวกับข้อมูลบุคคลและ     
    ท าแบบฝึกหัด 
● ฟัง CD และฝึกออกเสียง 

● ผู้สอนชาว 
    ต่างประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-7    Speaking Test 1 2  

8 สอบกลางภาค 



HG011 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3/2558                                                                                          มคอ. 3 

11 
 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน / สื่อท่ีใช้  

ผู้สอน 

9-13 ● Unit 2: Telephoning  
 
    Transferring Information 
 
 
 
 
 
    Deciding What To Do 
 
    Requests 
 
    Listening 

5  

 

 

● ฟัง CD บทสนทนาเกี่ยวกับการสั่ง 
    สินค้าทางโทรศัพท์และท า 
    แบบฝึกหัด 

● ฝึกส านวนภาษาที่ช่วยให้การ 
    แลกเปลี่ยนข้อมูลทางโทรศัพท์ 
    เป็นไปอย่างราบรื่น 

● ฝึกการรับฝากข้อความทาง 
   โทรศัพท์ 
● ฝึกส านวนที่ใช้ในการขอร้อง 
    รวมถึงการตอบรับและปฏิเสธ 
● ฟัง CD เกี่ยวกับการฝากข้อความ 
    เสียงและท าแบบฝึกหัด 

● ผู้สอนชาว 
    ต่างประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14-16     Speaking Test 2 3  
สอบปลายภาค 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรมที่ 
 

ผลการเรียนรู้ * 
 

วิธีการประเมิน 
 

ก าหนดเวลาการ
ประเมิน (สัปดาห์ท่ี) 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1 1.1 
- การเช็คชื่อเข้าห้องเรียน  
   (Class Attendance)  

1-7,  9-16 15% 
 

2 2.1, 3.1  

- สอบกลางภาค 
- สอบปลายภาค 
   (รวมโปรแกรมสอนภาษา 
    ส าเร็จรูป Tell Me More) 

8 
17-18 

20% 
45% 

 

3 2.1, 3.1, 5.1 
- สอบย่อย (Speaking Test 1) 
- สอบย่อย (Speaking Test 2) 

6-7 
14-16 

5% 
5% 

4 
1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 
5.1 

- Assignments  
 

4, 7, 12, 16 
 

10% 
 

* ระบุผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยตามแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ 
 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสาร 
   Hollett, Vicki. Business Objectives (International Edition). Oxford: Oxford, University Press, 2006.  

    

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 Supplementary Sheet: Memorandum 

 Worksheet 1: Experience 

 Worksheet 2: Describing Trends 

 Assignment 1: Company Profiles 

 Assignment 2: Passive in the Present Simple Tense 

 Assignment 3: Sales Results 

 Assignment 4: Memorandum 

 Listening Practice 

 Two External Reading Articles 

 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า    –––––– 
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หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
ส่งเสริมให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนผ่านการประเมินผลการสอน online ของ
มหาวิทยาลัย 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
-  อาจารย์ผู้สอนประเมินผลการสอนของตนเอง 
-  ดูผลการเรียนของนักศึกษา 
-  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ โดยคณะกรรมการประเมินผล  

3. การปรับปรุงการสอน  
-  ประมวลความคิดเห็นจากการประเมินการสอนโดยนักศึกษาและประเมินผลการสอนของตนเอง เพื่อ 

        สรุปปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขเมื่อสิ้นภาคการศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการปรับปรุง 
        รายวิชานี้ในภาคการศึกษาต่อไป 

-  เก็บรวบรวมพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อน ามาพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้มี 
        ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

-  ประชุมอาจารย์ผู้สอน เพื่อพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษา 
-  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล มาท าการประเมินคุณภาพมาตรฐานข้อสอบและการวัดและประเมินผล 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
ปรับปรุงบทเรียน แบบฝึกหัด กิจกรรม และข้อสอบทุกภาคการศึกษา ตามผลการประชุมและผลการ
ทดสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ 

 

 


