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รายละเอยีดของรายวชิา 

 

ชือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  หมวดวิชาศึกษาทวัไป 

 

หมวดท ี1 ข้อมูลทวัไป 

 

1. รหัสและชือรายวชิา  

HG011 ภาษาองักฤษเพือการสือสาร 3 (English for Communication 3) 

2. จํานวนหน่วยกติ   

 3 (3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวชิา  

             หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี หมวดวิชาศึกษาทวัไป 

4. อาจารย์ผู้ รับผดิชอบรายวชิา และอาจารย์ผู้สอน 

       ผูป้ระสานงานและคณาจารยห์มวดวิชาศึกษาทวัไป (กลุ่มภาษา)  

5.  ภาคการศึกษา / ชันปีทเีรียน 

       ภาคการศึกษาที 1/2558  ชนัปีที 2  

6. รายวิชาทีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี 

            HG010 ภาษาองักฤษเพือการสือสาร 2 (English for Communication 2) 

7. รายวิชาทีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้าม)ี 

      ไม่มี 

8. สถานทเีรียน    

            อาคารเรียนมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

9. วนัทจีดัทาํหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวิชาครังล่าสุด 

           31 สิงหาคม  
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หมวดท ี2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

เพือใหน้กัศึกษาสามารถใชภ้าษาองักฤษเพือการสือสารทางธุรกิจในชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพโดยเนน้บูรณาการทกัษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน 

2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

             เพือปรับปรุงเนือหาและกิจกรรมการเรียนรู้ใหมี้ความทนัสมยัและเป็นสากล เนน้การนาํไปใชไ้ดจ้ริง

ทางธุรกิจในชีวิตประจาํวนั โดยมีการใชโ้ปรแกรมสอนภาษาสําเร็จรูปและสือเทคโนโลยปีระกอบการเรียนรู้ 

รวมทงัเพือใหผู้เ้รียนมีผลการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน 5 ดา้นทีกาํหนดไว ้

 

หมวดท ี3 ลกัษณะและการดําเนินการ 

 

1. คาํอธิบายรายวชิา  

             พฒันาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเพือการสือสารทางธุรกิจในชีวิตประจาํวนั  โดยบูรณาการทกัษะการ

ฟัง พูด อ่านและเขียน เนือหาวิชาประกอบดว้ย การสนทนาทางโทรศพัท ์การนาํเสนอขอ้มูลเกียวกบับริษทั 

สินคา้และบริการ การเปรียบเทียบและวิเคราะห์ขอ้มูลทางธุรกิจ การเขียนบนัทึกภายในและจดหมาย

อิเลก็ทรอนิกส์  (E-mail) การอ่านขา่วทีเกียวกบัธุรกิจและสรุปใจความสาํคญัในเรืองทีอ่าน 

 

2. จํานวนชัวโมงทีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏบิัติ 

งานภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 45 ชวัโมงต่อภาค

การศึกษา  

(3 ชวัโมง x 15 สัปดาห์) 

 

___ 

ฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่าน

เขียน  

90 ชวัโมง รวมโปรแกรม  

แบบฝึกหดับน iTunes U   

(6 ชวัโมง x 15 สัปดาห์) 

3. จํานวนชัวโมงต่อสัปดาห์ทีอาจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

3 ชั วโมง โดยอาจารย์ผูส้อนแจ้งเวลาให้นักศึกษาทราบ เป็นเวลา 3 ชั วโมงต่อสัปดาห์ (Office Hours) 

พร้อมทงัติดไวที้หน้าหอ้งทาํงาน 
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หมวดท ี4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

               ในรายวชิา HG011 ภาษาอังกฤษเพือการสือสาร 3 มกีารพฒันาผลการเรียนรู้ทสีอดคล้องกบั

มาตรฐานการเรียนรู้ในกลุ่มวชิาภาษา หมวดวิชาศึกษาทวัไป มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย (มคอ. ) ดงัต่อไปนี  

(หมายเหตุ เครืองหมายดอกจนั  *  แสดงความรับผิดชอบหลกัในการเรียนการสอน) 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

    1.1  คุณธรรม จริยธรรมทต้ีองพฒันา 

           คุณธรรม จริยธรรมทีตอ้งพฒันาเพือสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรูใ้นกลุ่มวิชาภาษา หมวดวิชา

ศึกษาทวัไปของมหาวิทยาลยั ในขอ้ที 

. .1   มีวินยั  ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม * 

.1.    มีความซือสัตยต่์อการทาํงานทีไดรั้บมอบหมายและไม่ทุจริตในการสอบ * 

.1.    เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั 

.1.    มีจิตสํานึกทีดีต่อสังคม  

   1.2  วธีิการสอน  

            1.2.1  สอนโดยเป็นตน้แบบทีดี เพือเป็นตวัอยา่งทีดีให้แก่นกัศึกษา 

            1.2.2  มอบหมายงานใหน้กัศกึษาทาํ  ทงัทีเป็นงานเดียวและงานกลุ่ม โดยกาํหนดเวลาส่งงานชดัเจน 

            1.2.3  สังเกตพฤติกรรมของผูเ้รียน และใหค้าํแนะนาํทีเหมาะสมเมือพบพฤตกิรรมทีไม่พึงประสงค ์

   1.3  วธีิการประเมินผล 

1.3.1  การเช็คชือเขา้ห้องเรียน (Class Attendance)   

1.3.2  การส่งงานทีไดรั้บมอบหมายตรงเวลาทีกาํหนด 

1.3.3  การส่งงานทีไดรั้บมอบหมายครบถว้นและไม่ลอกงานของเพือนหรือจากแหล่งต่างๆ โดยไม่มี    

                      การอา้งอิง 

1.3.4  การใชภ้าษาองักฤษเพือการสือสารในชีวิตประจาํวนัและในแวดวงธุรกิจไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2. ความรู้ 

   2.1  ความรู้ทต้ีองพฒันา 

            ความรู้ทีไดรั้บตอ้งสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้ในกลุ่มวิชาภาษา หมวดวิชาศึกษาทวัไปของ 

            มหาวิทยาลยั ในขอ้ที 

               2.1.1  ความรู้และทกัษะการใชภ้าษาองักฤษธุรกิจเพือสามารถสือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ *  

               .1.2  ความรู้พืนฐานดา้นภาษาทีใชใ้นทางธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ การบญัชีและคณิตศาสตร์ 
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   2.2  วธีิการสอน 

         บรรยาย ฝึกปฏิบติั แสดงความคิดเห็น (Brain Storming) แสดงบทบาทสมมติ ใชส้ถานการณ์จาํลอง 

         ใชโ้ปรแกรมสอนภาษาสําเร็จรูป ศึกษาผา่นระบบ e-Learning และทาํกิจกรรมเสริมผา่น iPad 

   2.3  วธีิการประเมินผล 

           2.3.1  การนาํเสนองานทีไดรั้บมอบหมาย  

           2.3.2  การทดสอบย่อยในหอ้ง 

           2.3.3  การสอบกลางภาคและปลายภาค 

           2.3.4  การศึกษาและทดสอบย่อยผา่นโปรแกรมสอนภาษาสาํเร็จรูป 

           2.3.5  การสังเกตพฤติกรรมของนกัศึกษาในเวลาเรียน และระหว่างการทาํงานทีไดรั้บมอบหมายและ 

                     ใหค้าํแนะนาํทีเหมาะสมเมือพบพฤติกรรมทีไม่พึงประสงค ์

3. ทกัษะทางปัญญา 

    3.1  ทกัษะทางปัญญาทต้ีองพฒันา 

           ทกัษะทางปัญญาทีตอ้งพฒันาเพือสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้ในกลุ่มวิชาภาษา หมวดวิชาศึกษา 

           ทวัไปของมหาวิทยาลยั ในขอ้ท ี

 .1.1   สามารถนาํความรู้และทกัษะทางภาษาองักฤษไปใชใ้นการเปรียบเทียบและวิเคราะห์ขอ้มูลทาง 

            ธุรกิจเบืองตน้อยา่งมีเหตุผล 

 3.1.2   สามารถนาํความรู้และทกัษะทางภาษาองักฤษไปใชใ้นการนาํเสนอขอ้มูลทางธุรกิจเบืองตน้ 

            อยา่งสร้างสรรค ์

 .1.3   สามารถนาํความรู้และทกัษะทางภาษาองักฤษไปใชใ้นการสือสารกบัชาวต่างชาติได ้* 

    3.2  วธีิการสอน 

      ฝึกทกัษะทางภาษา ใช้จาํลองสถานการณ์ แสดงความคดิเห็น และนาํเสนอขอ้มูล  

    3.3  วธีิการประเมินผล 

            3.3.1  การสอบยอ่ย โดยเน้นการใชภ้าษาองักฤษในสถานการณ์จาํลอง   

            3.3.2  การสอบกลางภาค และปลายภาค 

            3.3.3  การสังเกตความสามารถในการแสดงออกทางภาษาของผูเ้รียน 

            3.3.4  การประเมินคุณภาพของงานทีไดรั้บมอบหมาย  

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

    4.1  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทต้ีองพฒันา 

           ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีตอ้งพฒันาเพอืสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการ 
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           เรียนรู้ในกลุ่มวิชาภาษา หมวดวิชาศกึษาทวัไปของมหาวิทยาลยั ในขอ้ที 

             .1.1  พฒันาทกัษะในการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนกบัผูเ้รียนและผูเ้รียนกบัผูส้อน  ตลอดจน  

          สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ืนไดดี้ * 

    4.1.2  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอื้น 

    4.1.3  พฒันาทกัษะความเป็นผูน้าํกลุ่ม การริเริมและการแกไ้ขปัญหา 

   4.2  วธีิการสอน 

           เนน้การสอนทีทาํกิจกรรมร่วมกนั การมส่ีวนร่วมของผูเ้รียน และการทาํงานกลุ่ม 

   4.3  วธีิการประเมินผล 

              4.3.1  การสงัเกตการสือสารระหวา่งผูเ้รียนกบัผูเ้รียน และผูเ้รียนกบัผูส้อน 

              4.3.2  การอภิปรายกลุ่ม 

              4.3.3  การประเมินผลรายบุคคล 

              4.3.4  การประเมินผลกลุ่ม 

. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

    5.1  ทกัษะการวิเคราะห์ การสือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทต้ีองพฒันา 

           ทกัษะการวิเคราะห์ การสือสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีตอ้งพฒันาเพือสอดคลอ้งกบั 

           มาตรฐานการเรียนรู้ในกลุ่มวิชาภาษา หมวดวิชาศึกษาทวัไปของมหาวิทยาลยั ในขอ้ท ี

             .1.1  มีความสามารถในการใชท้กัษะในการสือสารทางธุรกิจเบืองตน้ ไดแ้ก่ การพูด การฟัง การอ่าน  

                       และการเขียน โดยการทาํงานกลุ่ม *  

             5.1.2  มีความสามารถในการสือสารทางธุรกิจทงัทางการฟัง พูด อ่าน เขียน ทีเหมาะสมกบับุคคล  

             5.1.3  มีความสามารถในการใชเ้ครืองมือ และเทคโนโลยทีีเหมาะสมในการนาํเสนอขอ้มลูทางธุรกิจ 

                       เบืองตน้   

             5.1.4  มีความสามารถในการใชท้กัษะในการสือสารทางธุรกิจในการสืบคน้ขอ้มลูทาง Internet 

             5.1.5  มีความสามารถในการใชท้กัษะในการสือสารทางธุรกิจในการเรียนรู้ดว้ยระบบ e-Learning             

    5.2  วธีิการสอน 

 5.2.1  ฝึกการใชภ้าษาในการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมทงัฝึกแสดงความคิดเห็น 

 5.2.2  มีการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการนาํเสนองาน 

 5.2.3  มอบหมายงานใหน้กัศึกษาฝึกฝนดว้ยตนเองจากโปรแกรมสอนภาษา Tell Me More และ iPad 

    5.3 วธีิการประเมินผล 

            5.3.1  การสอบยอ่ย Speaking Tests  
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            5.3.2  การสอบกลางภาคและปลายภาค 

            5.3.3  การส่งงานทีมอบหมายตามกาํหนด 

            5.3.4  การฝึกปฏิบติัในชนัเรียน 

            5.3.5  การเขา้ใชโ้ปรแกรมสอนภาษาสาํเร็จรูปของนกัศึกษาครบและถูกตอ้งตามขอ้กาํหนดของ 

                      รายวิชา  

 

Curriculum Mapping ของรายวิชา HG011 ภาษาอังกฤษเพือการสือสาร3 

 

หมายเหตุ    แสดงความรับผดิชอบหลกั 

                   แสดงความรับผดิชอบรอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายวิชา 
คณุธรรมจริยธรรม 

(Domain 1) 

ความรู ้               

(Domain 2) 

ทกัษะทาง

ปัญญา 

(Domain 3) 

ทกัษะความสมัพนัธฯ์   

(Domain 4) 

ทกัษะการวิเคราะหฯ์ 

(Domain 5) 

1) หมวดวชิาศึกษา 

    ทวัไป 
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 

 กลุ่มวชิาภาษา  

   (ภาษาไทยและ 

   ภาษาองักฤษ)


   


 


 


HG011 ภาษาองักฤษ

เพือการสือสาร 3 
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หมวดท ี5 แผนการสอนและการประเมนิผลวิชา HG011 

 

1. แผนการสอนของผู้สอนชาวไทย 

 

สัปดาห์ท ี หัวข้อ / รายละเอยีด 
จํานวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน / สือทใีช้  
ผู้สอน 

1-4 ● แนะนาํรายวิชา 

● แนะนาํวิธีเรียนโปรแกรม    

   Tell Me More และ  

   iTunes U บน iPad 
 
 
 
● Unit 3: Organisations 

    Company Profiles and    

    Facilities 

 

    Departments and Current   

    Activities 

 

    Company Strengths 

 

8 ● อธิบายประมวลรายวิชา 

● อธิบายเอกสารการเขา้ใช ้ 

    แบบฝึกหดัใน iTunes U บน iPad 

● ฟัง CD บรรยายขอ้มูลบริษทัและ   

    ทาํแบบฝึกหดั 

● ฝึกใชส้ํานวนในการถามตอบ 

    เกียวกบัขอ้มูลบริษทั 

● ศึกษาคาํศพัทเ์กียวกบัแผนผงั 

    องคก์รและหนา้ทีความรับผดิชอบ 

    ของแต่ละหน่วยงาน  

● ฝึกอ่านบทความเกียวกบัองคก์ร 

   และตอบคาํถามเพือวดัความเขา้ใจ 

● ศึกษาคาํศพัทแ์ละสาํนวนในการ 

    บรรยายจุดแขง็ขององคก์ร 

● ผูส้อนชาวไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5-7 ● Unit 14: Company Visits 
 

    Presentation 

 

    Achievements 

 

 

    

  

6  
 
● ฟัง CD เกียวกบัการเยยีมชม 
   บริษทัและเติมประโยคใหส้มบูรณ ์

● ศึกษาคาํศพัทเ์กียวกบัความสาํเร็จ 

    ขององคก์ร  อ่านบทความเกียวกบั  

    ประวติัขององคก์ร และตอบ 

    คาํถามเพือวดัความเขา้ใจ 

 

● ผูส้อนชาวไทย 
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สัปดาห์ท ี หัวข้อ / รายละเอยีด 
จํานวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน / สือทใีช้  
ผู้สอน 

 

 

    Experience 

 

 

    Systems and Processes 

 

 

    Writing 

 

 

    iPad Lesson 1 

● ศึกษาโครงสร้างประโยคทีใชใ้น 

    การบรรยายการดาํเนินงานของ 

    องคก์ร   

● ศึกษาคาํศพัท ์ สาํนวนและ  

   โครงสร้างประโยคทีใช ้

    บรรยายประสบการณ ์

● ศึกษาคาํศพัท ์ สาํนวนและ  

   โครงสร้างประโยคทีใช ้

    บรรยายขนัตอนการดาํเนินงาน 

● ฝึกเขียนอีเมลโดยใชค้าํศพัทจ์าก 

    ขอ้มูลทีอ่าน และโครงสร้าง 

    ประโยคทีกาํหนดให ้

● ทาํแบบฝึกหดัเสริมใน iTunes U 

    บน iPad 

8 สอบกลางภาค 

9-12 ● Unit 9: Describing Trends 

    

    Rises and Falls 

 

   Describing Changes and  

   Giving Reasons 

   Reading 

 

 

 

8  
 
 
● ศึกษาคาํศพัทแ์ละโครงสรา้ง   

   ประโยคทีใชใ้นการบรรยายกราฟ 

● ศึกษาคาํศพัทแ์ละโครงสรา้ง 

    ประโยคทีใชใ้นการใหเ้หตุผล 

● ฝึกอ่านบทความเกียวกบัประวติั 

    ขององคก์รและสินคา้ และตอบ 

    คาํถามเพือวดัความเขา้ใจ 

 

 

● ผูส้อนชาวไทย 
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สัปดาห์ท ี หัวข้อ / รายละเอยีด 
จํานวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน / สือทใีช้  
ผู้สอน 

13-16 ● Memorandum    

   (Supplementary sheet)  

     

 

 

    Listening Practice 

 

 

    iPad Lesson 2 

8 ● ศึกษารูปแบบของบนัทึกภายใน 

    และส่วนต่างๆ ของบนัทึก 

● อ่านตวัอยา่งบนัทึกภายใน และ 

    ระบุส่วนต่างๆ ได ้

● ฝึกเขียนบนัทกึภายใน  

● ฝึกฟังประโยคบรรยายภาพ   

    ประโยคโตต้อบ บทสนทนาและ 

    การบรรยายอยา่งสัน 

● ทาํแบบฝึกหดัเสริมใน iTunes U  

    บน iPad 

● ผูส้อนชาวไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ● อ่านบทความทางธุรกิจ   

    (External Readings)  

    จาํนวน 2 เรือง 

● โปรแกรม Tell Me More  

    จาํนวน 3 บทเรียน 

 ● ศึกษาดว้ยตนเอง 

 

 

● ศึกษาดว้ยตนเอง 

 

 

 

สอบปลายภาค 
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1. แผนการสอนของผู้สอนชาวต่างประเทศ 

 

สัปดาห์ที หัวข้อ/รายละเอยีด 
จํานวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน / สือทใีช้  
ผู้สอน 

1-5 ● แนะนาํรายวิชา 
 
● Unit 1: Meeting People 

 

 

    Describing Jobs 

 

    Commuters 

 

     

    Countries and    

    Nationalities 

    Personality Profile 

 

    Pronunciation 

5 ● อธิบายประมวลรายวิชา 
 
● ฝึกสนทนาเกียวกบัการทกัทายและ  

   แนะนาํตนเองโดยใชบ้ทบาทสมมุต ิ

   และสถานการณ์จาํลอง 

● ฝึกสนทนาเกียวกบังานและหนา้ที 

   ความรับผดิชอบ 

● อ่านขอ้มูลเกียวกบังานและหนา้ที 

   ความรับผดิชอบและตอบคาํถาม 

● ศึกษาคาํศพัทเ์กียวกบัชือประเทศ 

   และสญัชาติเพือใชใ้นการบรรยาย 

   องคก์ร 

● ฟัง CD เกียวกบัขอ้มูลบุคคลและ     

    ทาํแบบฝึกหดั 

● ฟัง CD และฝึกออกเสียง 

● ผูส้อนชาว 

    ต่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6-7    Speaking Test 1 2  

8 สอบกลางภาค 
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สัปดาห์ที หัวข้อ/รายละเอยีด 
จํานวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน / สือทใีช้  
ผู้สอน 

9-13 ● Unit 2: Telephoning  

 

    Transferring Information 

 

 

 

 

 

    Deciding What To Do 

 

    Requests 

 

    Listening 

5  
 
 
● ฟัง CD บทสนทนาเกียวกบัการสั ง 

    สินคา้ทางโทรศพัทแ์ละทาํ 

    แบบฝึกหดั 

● ฝึกสาํนวนภาษาทีช่วยใหก้าร 

    แลกเปลียนขอ้มูลทางโทรศพัท ์

    เป็นไปอยา่งราบรืน 

● ฝึกการรับฝากขอ้ความทาง 

   โทรศพัท ์

● ฝึกสาํนวนทีใชใ้นการขอร้อง 

    รวมถึงการตอบรับและปฏิเสธ 

● ฟัง CD เกียวกบัการฝากขอ้ความ 

    เสียงและทาํแบบฝึกหดั 

● ผูส้อนชาว 

    ต่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

14-16     Speaking Test 2 3  

สอบปลายภาค 
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2. แผนการประเมนิผลการเรียนรู้ 

กจิกรรมท ี

 

ผลการเรียนรู้ * 

 

วธีิการประเมิน 

 

กาํหนดเวลาการ

ประเมนิ (สัปดาห์ที) 

สัดส่วนของการ

ประเมนิผล 

1 1.1 
- การเช็คชือเขา้ห้องเรียน  

   (Class Attendance)  

1-7,  9-16 15% 

 

2 2.1, 3.1  

- สอบกลางภาค 

- สอบปลายภาค 

   (รวมแบบฝึกหดัใน iTunes U) 

8 

17-18 

20% 

45% 

 

3 2.1, 3.1, 5.1 
- สอบยอ่ย (Speaking Test 1) 

- สอบยอ่ย (Speaking Test 2) 

6-7 

14-16 

5% 

5% 

4 
.1, 2.1, 3.1, 4.1, 

5.1 

- Assignments  

 

4, 7, 12, 16 

 

10% 

 

* ระบุผลการเรียนรู้หวัขอ้ยอ่ยตามแผนทีแสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ 

 

หมวดท ี6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

. ตาํราและเอกสาร 
   Hollett, Vicki. Business Objectives (International Edition). Oxford: Oxford, University Press, 2006.  

    

. เอกสารและข้อมูลสําคญั 

 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. เอกสารและข้อมูลแนะนํา    –––––– 
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หมวดท ี7 การประเมนิและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธ์การประเมนิประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

ส่งเสริมใหน้กัศึกษาแสดงความคดิเห็นต่อการเรียนการสอนผา่นการประเมินผลการสอน online ของ

มหาวิทยาลยั 

2. กลยุทธ์การประเมนิการสอน 

-  อาจารยผ์ูส้อนประเมินผลการสอนของตนเอง 

-  ดูผลการเรียนของนกัศึกษา 

-  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ โดยคณะกรรมการประเมินผล  

3. การปรับปรุงการสอน  

-  ประมวลความคิดเห็นจากการประเมินการสอนโดยนกัศึกษาและประเมินผลการสอนของตนเอง เพือ 

        สรุปปัญหา อุปสรรค และแนวทางแกไ้ขเมือสินภาคการศกึษา เพือเป็นขอ้มูลเบอืงตน้ในการปรับปรุง 

        รายวิชานีในภาคการศึกษาต่อไป 

-  เก็บรวบรวมพฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัศึกษา เพือนาํมาพฒันารูปแบบการเรียนการสอนใหม้ ี

        ประสิทธิภาพยงิขึน  

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธขิองนักศึกษาในรายวชิา 

-  ประชุมอาจารยผู์ส้อน เพือพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษา 

-  แต่งตงัคณะกรรมการประเมินผล มาทาํการประเมินคุณภาพมาตรฐานขอ้สอบและการวดัและประเมินผล 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธผิลของรายวชิา 

ปรับปรุงบทเรียน แบบฝึกหดั กิจกรรม และขอ้สอบทุกภาคการศึกษา ตามผลการประชุมและผลการ

ทดสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ 

 

 


