
มคอ.3 
                                                                                                                           

    

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

คณะ / ภาควิชา   คณะมนษุยศาสตร์และประยกุต์ศลิป์ / สาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารธุรกิจ 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลโดยท่ัวไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 
     HO119 การใชภ้าษาองักฤษ (English Usage) 

2. จ านวนหน่วยกิต หรือจ านวนช่ัวโมง 

 3(2-2-5)  (บรรยาย ฝึกปฏิบติั  ศึกษาดว้ยตนเอง) 

3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา 

   หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารธุรกิจ   เป็นวชิาแกนบงัคบั 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

     อาจารย ์ดร. ณฐาพร  ศรีจ านง หวัหนา้สาขาวชิา 

   ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์ชาดา  เจริญนิตย ์และคณะ  

5. ภาคการศึกษา/ชัน้ปีที่เรียน 
  ภาคการศึกษาท่ี 1/2560  นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 

6. รายวิชาที่เรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

.   ไม่มี 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 

    ไม่มี 

8. สถานท่ีเรียน 
 มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
     18 สิงหาคม 2560 
 
 

รายละเอียดของรายวิชา 



หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา  ค าอธิบายรายวิชา 
1) มีความรู้โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาองักฤษ ระบบความหมาย 
2) สามารถระบุหนา้ท่ีของประเภทของค าในประโยคได ้
3) แยกความแตกต่างระหวา่งรูปแบบประโยคพ้ืนฐานและประโยคท่ีเปล่ียนรูปจากประโยคพ้ืนฐาน 

    และสามารถแต่งประโยคไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
4) เพื่อฝึกเขียนรูปแบบประโยคทุกประเภทโดยเลือกใชค้  า ส านวน ท่ีเหมาะสม โดยใชห้ลกัโครงสร้าง    
     ไวยากรณ์ รูปแบบ ท่ีสอคลอ้งกบับริบทท่ีมีการใชภ้าษา 

 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

               เพื่อปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาองักฤษ ระบบความหมาย และปัญหาในการใช้ภาษาองักฤษ โดยเน้นทีค่วาม
ถูกต้องเหมาะสมของการเลือกใช้ค า ส านวน โครงสร้างไวยากรณ์ รูปแบบ และท าเนียบภาษาที่
สอดคล้องกบับริบททีม่กีารใช้ภาษาเกดิขึน้   

 
2. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

 

 
 
3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่
นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

3 ชัว่โมง/สปัดาห์ 
 
 
 
 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัตงิาน
ภาคสนาม/ 
การฝึกงาน 

การศึกษาด้วย
ตนเอง 

45 ชัว่โมง ตามความตอ้งการของ
ผูเ้รียน 

30 ชัว่โมง 30 ชัว่โมง 



หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา   
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม  จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
(1)  มีวนิยั ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 

    (2)  เคารพกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัขององคก์ร     

    (3)  มีความซ่ือสตัยสุ์จริต 

1.2 วิธีการสอน 
(1) สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมในระหวา่งการจดัการเรียนการสอน  

(2) ปลูกฝังใหน้กัศึกษามีระเบียบวนิยัโดยเนน้การเขา้ชั้นเรียนใหต้รงเวลา การส่ง

งานภายในเวลาท่ีก าหนด การแต่งกายและปฏิบติัตนใหเ้หมาะสมถูกตอ้งตาม

ระเบียบของมหาวทิยาลยั 

(3) สอดแทรกเร่ืองจรรยาบรรณและทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพผา่นการเรียนการสอน 

(4) ปลูกฝังใหน้กัศึกษาแต่งกายและปฏิบติัตนใหเ้หมาะสม ปลูกฝังค่านิยมเร่ือง

ความซ่ือสตัยสุ์จริตผา่นการเรียนการสอนและงานท่ีไดรั้บมอบหมาย   

(5) เปิดโอกาสใหน้กัศึกษาจดัและ/หรือเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคม  

1.3 วิธีการประเมินผล 
(1) ประเมินจากพฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียนของนกัศึกษา  จากการใหค้ะแนนการ

เขา้หอ้งเรียนดว้ยระบบ Student Attendance  การส่งงานตรงเวลา  และ

พฤติกรรมการสอบท่ีเป็นไปอยา่งสุจริต 

(2) ประเมินจากการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณธรรมและจริยธรรม 

2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รับ 
(1)  ความรู้ในศาสตร์หลกัทั้งภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏิบติัอยา่งกวา้งขวาง 

(2)  มีกระบวนการแสวงหาความรู้เพ่ือพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

2.2 วิธีการสอน 
(1) จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั และส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความรู้รอบ 

ทั้งดา้นทฤษฎีและปฏิบติั  
(2) จดัการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ และเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนแสดงความ

คิดเห็นและซกัถามขอ้สงสยั 
(3) ส่งเสริมใหผู้เ้รียนศึกษาดว้ยตนเองและรู้จกัคน้ควา้ขอ้มูลจากแหล่งสารสนเทศ

ต่างๆ 

 



2.3 วิธีการประเมินผล 
(1) ประเมินผลจากการทดสอบ แบบฝึกหดั กิจกรรมในชั้นเรียน และงานท่ีไดรั้บ

มอบหมาย 
(2) สงัเกตพฤติกรรมการเรียนและการตอบขอ้ซกัถามของผูเ้รียน 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
(1) สามารถคิดวเิคราะห์เพ่ือแกไ้ขปัญหาไดเ้หมาะสมและเป็นระบบ 

(2) สามารถใชค้วามรู้ภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏิบติัเพ่ือการปฏิบติังานและการแกปั้ญหาได้

อยา่งเหมาะสม 

3.2 วิธีการสอน 
                                                     (1)    จดัการเรียนการสอนท่ีหลากหลายท่ีฝึกกระบวนการคิด วเิคราะห์และวพิากษ ์  
                                                      พร้อมทั้งฝึกการแกปั้ญหาต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสมและเป็นระบบ 

(2)   ส่งเสริมใหผู้เ้รียนประยกุตค์วามรู้ท่ีไดรั้บเพ่ือแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนและ  น าไป
บูรณาการกบัศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

(3)   ส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนแบบโครงงาน (Project-based Learning) 

(4)   ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์  

3.3 วิธีการประเมินผล 
(1) ประเมินผลจากการทดสอบยอ่ย(quiz) สอบกลางภาค (mid –term exam,  
         final exam) 
(2) ประเมินผลความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์จากกิจกรรมในชั้นเรียนและงานท่ีไดรั้บ

มอบหมาย  

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

   4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
(1) มนุษยสมัพนัธ์และบุคลิกภาพดี 
(2) สามารถท างานเเป็นหมู่คณะได ้รู้บทบาททั้งการเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 
(3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นรวมทั้งเคารพในคุณค่าและ  

ศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์
(4) มีความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายและต่อส่วนรวม 
(5) สามารถใชภ้าษาองักฤษเพ่ือสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและหมู่ 
 คณะไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

4.2 วิธีการสอน 
(1) กรรรมการเรียนการสอน ท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนรู้จกัปรับตวัในการท างานร่วมกบั

ผูอ่ื้นและเรียนรู้บทบาทการเป็นผูน้ าและผูต้ามในสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่ง

เหมาะสม 



(2) จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีผูเ้รียนสามารถวางแผนและรับผิดชอบในการ

เรียนรู้เพ่ือพฒันาตนเองในการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นและเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรี

ของมนุษยท์ั้งดา้นวชิาการและวชิาชีพ 

(3) จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดแ้สดงออกถึงความ

รับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายทั้งส่วนตนและส่วนรวม 

4.3 วิธีการประเมินผล 
(1) จากพฤติกรรมการท างานทั้งงานเด่ียวและงานกลุ่มในฐานะผูน้ าหรือผูต้าม 

(2) ประเมินผลผูเ้รียนจากบทบาทการเป็นผูน้ าและผูต้ามในการท ากิจกรรมเป็น

กลุ่ม 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
        5.1 ทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
ต้องพัฒนา  

(1) สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้ขอ้มูลเพ่ือเพ่ิมพนูความรู้ได ้

(2) มีทกัษะในการน าเสนอโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

(3) สามารถน าความรู้ทางภาษาไปสืบคน้ขอ้มูลและน าเสนอไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

5.2 วิธีการสอน 
(1) จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้การฝึกทกัษะภาษาเพ่ือการส่ือสารทั้งการ

พดู การฟังและการเขียน  

(2) จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใหผู้เ้รียนมีโอกาสสืบคน้และน าเสนอขอ้มูล

โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.3 วิธีการประเมินผล 
(1) ประเมินผลผูเ้รียนจากความสามารถในการใชภ้าษาในการส่ือสารจากการสอบ

วดัผล   
(2) ประเมินผลงานของผูเ้รียนจากการน าเสนอรายงานหนา้ชั้นเรียนและรายงานท่ี

เป็นรูปเล่ม 

 

 

 

 

 

 

 



หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
แผนการสอน 

 
สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ /รายละเอียด จ านวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือที่ใช้ ผู้สอน 

1 Course Introduction 

 Pretest 
3 -  Study the course outline. 

-  Take the pretest.  

  

 

ผศ.สชุาดา เจริญนิตย์ 
และคณะ  

2 Introduction:  
THE OVERVIEW OF 

SENTENCES 

- the components shown  

   in the sentences 

- types of sentences 

- sentence structures 

- overview basic    

   sentence patterns  

- sentence constituents 

- phrases 

- subject and predicate   

3 - Discuss the overview of    

  sentences 

 - Do exercises  

 

ผศ.สชุาดา เจริญนิตย์  
และคณะ 

 

3-4 Unit 1: BASIC 

SENTENCE PATTERNS 

- identify four    

  characters of main verbs 

- tenses 

- subject verb agreement 

- auxiliaries 

- voices; 

- distinguish between  

   transitive, intransitive  

   and linking verb by  

   forms and functions; 

- write grammatical and  

   sense-making sentences 

     

6 - Discuss Basic Sentence 

Patterns 

 - Do exercises 

ผศ.สชุาดา เจริญนิตย์  
และคณะ 

 

5-6 Unit 2:  COORDINATION 

- recognize compound   

  sentences and their  

  coordinators; 

- combine basic  

  sentences into  

  compound; sentences  

  using appropriate  

  coordinating  

  conjunctions and  
  conjunctive adverbs; 

- write compound  

  sentences using  

  coordinating  

  conjunctions.   

6   



สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ /รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือที่ใช้ ผู้สอน 

7 -  REVISION1 

-  Quiz 1 
3 -  Do revision exercises 

-  Take quiz1 
ผศ.สชุาดา เจริญนิตย์ 
และคณะ  

 

8 
 
Midterm Exam 

   

9-10 Unit 3 :  Subordination1  

Adverb clauses, 

Participial phrases 

- identify an adverb  

  clause and its functions;   

  functions; 

- combine sentences  

  using appropriate  

  conjunctions; 

- write adverb clauses  

  as given information; 

- identify an adverb  

   phrase: 

     present participial  

     phrases 

     past participial 

phrases; 

- write adverb phrases  

  as given information 

3 -  Discuss Adverb Clauses 

-  Do exercises 
ผศ.สชุาดา เจริญนิตย์ 
และคณะ  

11-12 Unit 4 :  Subordination2  

Adjective clauses 

Participial phrases 

- identify an adjective    

  clause and its functions; 

- combine sentences  

  using an adjective   

  clause; 

- identify an adjective  

  phrase 

    present participial  

    phrases 

    past participial phrase; 

- write adjective clauses  

  as given information. 

 

 -  Discuss Adjective Clauses 

-  Do exercises 
ผศ.สชุาดา เจริญนิตย์  
และคณะ 

 

13-14  Unit 5:  Subordination3 

Noun clauses 

- identify a noun clause 

and its functions; 

- combine sentences using 

a noun clause;          
- write a noun clause as 

given information 

6 -  Discuss Noun Clauses 

-  Do exercises 

 

ผศ.สชุาดา เจริญนิตย์  
และคณะ 



     

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ /รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือที่ใช้ ผู้สอน 

15 PRESENTATION: 

- Adverb Clauses,  

  Adverb Phrases 

- Adjective Clauses,    

  Adjective Phrases 

- Noun Clauses 
 

3 - Do presentation ผศ.สชุาดา เจริญนิตย์ 
และคณะ 

16 -  REVISION2     
-  Quiz II 

   Adverb Clauses,  

   Adverb Phrases, 

   Adjective Clauses,     

   Adjective Phrases, 

   Noun Clauses 

   

              

Final Exam   
  

   

 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

 
กิจกรรม 

ที่ 
ผลการเรียนรู้ 

ดูให้สอดคล้องกับ 5ด้าน 
วิธีการประเมิน สัปดาห์ ประเมิน สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

1 2.1, 3.1 การสอบยอ่ยในชั้น
เรียน(คร้ังท่ี1) 

 
7 

 
10% 

2 2.1, 3.1 
การสอบยอ่ยในชั้น
เรียน(คร้ังท่ี2) 

16 10% 

3 2.1, 3.1 การสอบกลางภาค  8 20% 
3 2.1, 3.1 การสอบปลายภาค  17 30% 

4 1.1, 4.1 
การมีส่วนร่วมในชั้น
เรียน(attendance) 

ตลอดภาคการศึกษา 5% 

5 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 
การท าแบบฝึกหดั
เด่ียวและกลุ่มใน
หวัขอ้ท่ีก าหนด 

ตลอดภาคการศึกษา 15% 

6 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 
การน าเสนอในหวัขอ้
ท่ีก าหนด 

14 10% 

 
 
 
 



หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารต าราหลัก 
    Course Materials: English Usage by Asst. Prof. Suchada  Charoennit  

 
    2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
               Azar, Betty Schrampfer & Hagen, Stacy A.  Understanding and Using  

               English Grammar (Fifth Edition). U.S.A.: Prentice Hall Regents, 2017. 
 

    3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
                Biber, Douglas, et al.  1999. Longman Grammar of Spoken and Written  

                English.  London: Longman. 

                Greenbuam S.  1996.  The Oxford English Grammar.  Oxford: Oxford University  

                 Press. 

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 

      1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
1)  ฝึกฝนใหน้กัศึกษาท าแบบฝึกหดัอยา่งสม ่าเสมอ 

 2)  ทบทวนความรู้จากแบบทดสอบในระบบ e-learning  เพื่อเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาไดฝึ้กฝนทกัษะ                         
                3)  ส่งเสริมใหป้ระเมินผลผูส้อนผา่นส่ือท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 

           2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     1)  การท าแบบประเมินผูส้อนและพิจารณาผลประเมินจากนกัศึกษา   
                2)  พิจารณาจากผลการสอบของนกัศึกษา 

3)  พิจารณาจากพฤติกรรมในการเรียนของนกัศึกษา ผลงานและพฒันาการของนกัศึกษา  

3. การปรับปรุงการสอน 
               1)  ปรับปรุงรายวชิาตามผลการประเมินของนกัศึกษา 

                     2)  พฒันาแบบฝึกหดั การน าเสนองานและการสอนตามขอ้มูลการประเมินและคะแนนสอบต่างๆ          
                 3) เสริมแบบฝึกหดัท่ีนกัศึกษาตอ้งการปรับปรุงเพื่อกระตุน้ใหเ้กิดก าลงัใจในการเรียนอยา่งต่อเน่ือง 
                 4) ใชเ้ทคโนโลยเีสริมการเรียนการสอน 
 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
    ทวนสอบมาตรฐานโดยคณะกรรมการประเมินผลการศึกษาจากภายนอก  
 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 การปรับปรุงบทเรียน แบบฝึกหดั กิจกรรม และขอ้สอบทุกภาคการศึกษา ตามผลการประเมินรายวชิา          
                  โดยนกัศึกษา  ผลการประชุมผูส้อนเพื่อพจิารณาการใหค้ะแนนและประเมินขอ้สอบ  และผลการทวน 
                   สอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวชิาโดยผูท้รงคุณวฒิุ 


