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รายละเอียดของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารธุรกิจ 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
1. รหัสและช่ือรายวิชา  
            HS205 การเขียนเพ่ือการส่ือสาร 1 (Communicative Writing 1)   
2. จ านวนหน่วยกิต   

 3(2-2-5) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  

หลกัสูตรศิลปะศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารธุรกิจ   เป็นวิชาเอกบงัคบั 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน 
    ดร.  จนัทร์ฉาย  วงศโ์พธิสาร โอดี            
5.  ภาคการศึกษา / ช้ันปีที่เรียน 

 ภาคการศึกษาท่ี 1/2560   นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2  
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 

 ไม่มี 
8. สถานที่เรียน    

 มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
           1 สิงหาคม 2560 

  
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ดา้นกระบวนการเขียนในระดบัอนุเฉท รู้องค์ประกอบต่างๆในแต่ละอนุเฉท เช่น ใจความส าคญั เน้ือหาท่ีสอดคลอ้งกบั
ใจความส าคญั ตลอดจนมีประโยคสรุปท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาและใจความหลกัของอนุเฉทนั้นๆ  

2. เพ่ือให้นกัศึกษาเรียนรู้แบบแผนการเขียนอนุเฉท ซ่ึงประกอบไปดว้ยการยอ่หน้า  เน้ือหาท่ีมีเอกภาพ การใชค้ าเช่ือมท่ีเหมาะสม และเคร่ืองหมาย
ก ากบัประโยคชนิดต่างๆ ตลอดจนการใชไ้วยากรณ์ภาษาองักฤษท่ีถูกตอ้ง 

3. เพ่ือให้นกัศึกษาฝึกเขียนอนุเฉทประเภทต่างๆ ไดแ้ก่ การอธิบายความหมาย, การอธิบายขั้นตอน, การบรรยายพรรณณา,  การแสดงเหตุผลและเสนอ
ความคิดเห็น, รวมทั้ง การเล่าเร่ือง 
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2 วัตถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวิชา 

       เพ่ือปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 
1. ค าอธิบายรายวิชา  

หลกัและฝึกเขียนอนุเฉทประเภทต่างๆ ทั้งแบบควบคุมรูปแบบการเขียน และแบบเขียนโดยอิสระ โดยเนน้ วามความถูกตอ้งในเร่ืองภาษาและการส่ือความหมาย 
 
2. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ชัว่โมง ตามความตอ้งการของผูเ้รียน 30 ชัว่โมง 30 ชัว่โมง 

 
3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

3 ชัว่โมง/สปัดาห์  
 

หมวดที่ 4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

     1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตอ้งพฒันา 

            1)  มีวินยั ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
      2)  เคารพกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัขององคก์ร 
      3)  มีความซ่ือสตัยสุ์จริต 
     1.2  วิธีการสอน 

1) สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมในระหวา่งการจดัการเรียนการสอน   
2) ปลูกฝังให้นกัศึกษามีระเบียบวินยัโดยเนน้การเขา้ชั้นเรียนให้ตรงเวลา การส่งงานภายในเวลาท่ี   
     ก าหนด   
4) ปลูกฝังให้นกัศึกษาแต่งกายและปฏิบติัตนให้เหมาะสมถูกตอ้งตามระเบียบของมหาวิทยาลยั 
    ปลูกฝังค่านิยมเร่ืองความซ่ือสตัยสุ์จริตผ่านการเรียนการสอน และผ่านทางการท ากิจกรรมกลุ่มและงานท่ีไดรั้บมอบหมาย      

1.3 วิธีการประเมินผล 

              1) แบบบนัทึกการเขา้ชั้นเรียน 
              2) แบบบนัทึกการส่งงาน 
              3) พฤติกรรมการสอบท่ีเป็นไปอยา่งสุจริต 
              3) การสงัเกตการณ์ของผูส้อน 
              4) แบบประเมินกิจกรรมการเขา้กลุ่มท างาน 
              
2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ท่ีตอ้งไดรั้บ 

1) มีความรู้ในศาสตร์หลกัทั้งภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏิบติัอยา่งกวา้งขวาง 
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           2)  มีความรู้ท่ีเกิดจากบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
           3)  มีกระบวนการแสวงหาความรู้เพ่ือพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
           4)  มีความรู้ในทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเพ่ือส่ือสารธุรกิจอยา่งกวา้งขวางและเป็นระบบ    
             5)  มีความเขา้ใจภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารธุรกิจอยา่งถ่องแทแ้ละสามารถประยกุต ์ความรู้ใน     
                 สถานการณ์ต่างๆ 

2.2 วิธีการสอน 

1) การบรรยายและฝีกปฏิบติัท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั และส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความรู้รอบ ทั้งดา้น  ทฤษฎีและปฏิบติั  

2) การเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  และเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนแสดงความคิดเห็นและซกัถามขอ้สงสยั 

3) การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน   

4) ส่งเสริมให้ผูเ้รียนศึกษาดว้ยตนเองและรู้จกัคน้ควา้ขอ้มูลจากแหล่งสารสนเทศต่างๆ 
2.3 วิธีการประเมินผล 

1) การสอบยอ่ยท่ีเนน้การบูรณาการทฤษฎีการเขียนประเภทต่างๆ ในชั้นเรียนและงานท่ีไดรั้บ 
มอบหมาย 

              2)      แบบประเมินกิจกรรมสงัเกตพฤติกรรมการเรียนและการตอบขอ้ซกัถามของผูเ้รียน 
3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาท่ีตอ้งพฒันา 

1)  สามารถคิดวิเคราะห์เพ่ือแกไ้ขปัญหาไดเ้หมาะสมและเป็นระบบ 
2)  สามารถใชค้วามรู้ภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏิบติัเพ่ือการปฏิบติังานและการแกปั้ญหาไดอ้ยา่ง 

                   เหมาะสม 
3)  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
4)  สามารถน าความรู้ทางภาษามาประยกุตใ์ชแ้กปั้ญหาในชีวิตประจ าวนัและส่ือสารอยา่งมี  
     ประสิทธิภาพ 

3.2 วิธีการสอน 
       1) กิจกรรมระดมความคิด  
       2) กิจกรรมโครงงาน (Project-based Learning) 
       3) ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์  
3.3 วิธีการประเมินผล 

1)  การสอบยอ่ยและสอบปลายภาค 
          2)  ประเมินผลความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์จากกิจกรรมการเขียนในชั้นเรียนและงานท่ีไดรั้บ 
                มอบหมาย              

4. ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
4.1 ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตอ้งพฒันา  

1) มีมนุษยส์มัพนัธ์ และบุคลิกภาพดี   
2) สามารถท างานเป็นหมู่คณะได ้รู้บทบาททั้งการเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 
3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นรวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย  ์
4) เป็นผูมี้ความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายและต่อส่วนรวม 
5) สามารถใชภ้าษาองักฤษเพ่ือสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและหมู่คณะไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 4.2 วิธีการสอน 
     1) กิจกรรมการฝึกเขียนในชั้นเรียนทั้งแบบควบคุมและแบบอิสระ เพ่ือผูเ้รียนสามารถวางโครงร่างงานเขียนอยา่งเป็นระบบ และรับผิดชอบในการเรียนรู้    
และพฒันางานเขียนของตนเอง 

           2) กิจกรรมกลุ่มเพ่ือส่งเสริมให้ผูเ้รียนรู้จกัปรับตวัในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นและเรียนรู้บทบาทการ 
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       เป็นผูน้ าและผูต้ามในการท างานร่วมกนั ไดอ้ยา่งเหมาะสม  และส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดแ้สดงออกถึงความ 
       รับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายทั้งส่วนตนและส่วนรวม 

4.3 วิธีการประเมินผล 
1) สงัเกตจากพฤติกรรมการท างานทั้งงานเด่ียวและงานกลุ่มในฐานะผูน้ าหรือผูต้าม 
2) ประเมินผลผูเ้รียนจากบทบาทการเป็นผูน้ าและผูต้ามในการท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวิเคราะห์ การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตอ้งพฒันา 
           1)   สามารถใชภ้าษาในการส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสม 
           2)   สามารถใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้ขอ้มูลเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ได ้ 
           3)   มีทกัษะในการน าเสนอโดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  
          4)   สามารถน าความรู้ทางภาษาไปสืบคน้ขอ้มูลและน าเสนอไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

5.2 วิธีการสอน 

1) จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้การฝึกทกัษะภาษาเพ่ือการส่ือสารทั้งการพูด การฟังและการเขียน 

2) จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีให้ผูเ้รียนมีโอกาสสืบคน้และน าเสนอขอ้มูลโดยใชเ้ทคโนโลยี  
สารสนเทศ 

 5.3 วิธีการประเมินผล 
1) การสอบยอ่ยท่ีเนน้การบูรณาการทฤษฎีการเขียนและรูปแบบการเขียนประเภทต่างๆเพ่ือส่ือสารความคิด ความริเร่ิมสร้างสรรค ์                                   

ผ่านการใชภ้าษาองักฤษอยา่งมีประสิทธิภาพ 
2) แบบประเมินการน าเสนอผลงาน  การน าเสนองานเขียน และการน าเสนอรายงานท่ีเป็นรูปเล่ม 

                   และหรือเป็น วีดีโอ 
 

                                                       หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 
1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือที่ใช้  

ผู้สอน 

1 
 
 

Course Introduction,  
The overview of the sentence and the 
paragraph 
 

3  • Reading course outline 
• Discuss the importance of writing and the 

English writing system. 
• Review types of sentences 
• Format and parts of a paragraph 
• Each student writes a paragraph introducing 

himself. 

Dr. Janchai W. O’Dea  

2 
 
 

Unit 1:  Paragraphs 3  • Discuss elements of a paragraph (topic 
sentence, supporting sentences, and 
concluding sentence). 

• Working with different types of paragraphs. 
• Unity and coherence 
• Fragments and run-on sentences 
• Topic sentence and controlling idea 

Dr. Janchai W. O’Dea  
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือที่ใช้  

ผู้สอน 

3 
 
 

Unit 2:  Developing Ideas for Writing a 
Paragraph 
 

3  • Learn and practice how to brainstorm ideas 
for writing a paragraph. 

• Grammar for writing: subject-verb 
agreement. 

Dr. Janchai W. O’Dea  

4 
 
 

Unit 3:  Topic Sentences 
 

3 • Study features of a good topic sentence and 
write a topic sentence (topic + controlling 
idea). 

• Grammar for writing: study three common 
sentence errors: sentence fragments, run-on 
sentences, and comma splices. 

Dr. Janchai W. O’Dea  

5 
 
 

Unit 4: Supporting and Concluding 
Sentences 

3  • Study how to write supporting sentences and 
a concluding sentence. 

• Grammar for writing: using pronouns in 
place of key nouns. 

Dr. Janchai W. O’Dea  

6 
 
 

Unit 5:  Paragraph Review 
 

3  • Working with the structure of a paragraph. 
• Analyzing paragraphs.  
• Grammar for writing: using articles.  

Dr. Janchai W. O’Dea  

7 
 
 

Unit 5:  Paragraph Review 3 • Brief Writer’s Handbook with Activities  
• Quizzes 

Dr. Janchai W. O’Dea  

 Mid-term Exam   No mid-term exam  
8 
 
 

Unit 6:  Definition Paragraphs 3  • Study the organization of a definition 
paragraph. 

• Practice using quotation marks and 
combining sentences for added variety. 

• Grammar for writing: simple adjective 
clauses. 

Dr. Janchai W. O’Dea  

9 
 
 

Unit 7: Process Paragraphs  3  • Writing a process paragraph using modal, 
imperative, and transitional words. 

• Grammar for writing: using sequence words 
and chronological order. 

Dr. Janchai W. O’Dea  

10 
 
 

Unit 8: Descriptive Paragraphs  3  • Learn how to write a descriptive paragraph 
and practice describing with the five senses. 

• Grammar for writing: using adjectives and 
prepositional phrases in writing. 

Dr. Janchai W. O’Dea  

11 
 
 

Unit 9: Opinion Paragraphs  3  • Learn how to write an opinion paragraph 
and practice writing facts and opinions. 

• Grammar for writing: recognizing word 
forms and common suffixes. 

Dr. Janchai W. O’Dea  

12 
 

Unit 10: Narrative Paragraphs   
3  

•  Study a narrative organization and write a 
narrative paragraph. 

• Grammar for writing: verb tense 
consistency. 

Dr. Janchai W. O’Dea  
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือที่ใช้  

ผู้สอน 

13 
 

Unit 11: Paragraphs in an Essay  - • Analyze how paragraphs and essays are 
related. 

• Practice the basic steps in composing an essay. 

Dr. Janchai W. O’Dea  

14 Revision  • Brief Writer’s Handbook with Activities  
• Practice editing for errors.   
• Quizzes  

Dr. Janchai W. O’Dea 

15 Revision - • Review five types of paragraph writing for 
final exam. 

• Review some useful grammatical points for 
final exam.  

• Term-project submission 

Dr. Janchai W. O’Dea 

16 Final Exam  Date: Tuesday, Dec. 12, 2017  
Time:  9.00-12.00 

 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้   

กจิกรรมที่  
 

ผลการเรียนรู้*  
 

วิธีการประเมิน  
 
 

ก าหนดเวลาการประเมิน 
(สัปดาห์ที)่ 

สัดส่วนของการประเมินผล 
 

1 2.1, 3.1, 5.1 
การสอบย่อยในชั้นเรียน(คร้ังท่ี1) 

7 5% 

2 2.1, 3.1, 5.1 การสอบย่อยในชั้นเรียน(คร้ังท่ี2) 14 5% 
3 2.1, 3.1, 5.1 การสอบปลายภาค  16 40% 
4 1.1, 4.1 การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10% 
5 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 การท าแบบฝึกหดัเด่ียวและกลุ่มในหวัขอ้ท่ีก  าหนด ตลอดภาคการศึกษา 20% 
6 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 การท าโครงงานในหวัขอ้ท่ีก  าหนด 15 20% 

 
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. ต าราและเอกสาร 
Folse, Keith., Muchmore-Vokoun, A., & Vestri Solomon, E. (2014). Great Writing (Great Paragraphs 2).  Cengage Learning. 
2.เอกสารและข้อมูลส าคญั 
Savage, Alice and Shafiei, Masoud. (2012)  Effective Academic Writing 1: 2nd Edition. Oxford University Press 

 
หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
1) จดัใหมี้การฝึกเขียนในชัว่โมงเรียนและจดัใหมี้การสอบปลายภาค และเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาไดฝึ้กฝนความสามารถโดยผูส้อนมอบหมายนกัศึกษาเขียนอนุ

เฉทประเภทต่างๆ พร้อมตรวจและใหค้ าแนะน าเป็นรายบุคคลและกลุ่ม 
2)      ส่งเสริมใหป้ระเมินผลผูส้อนผ่านส่ือท่ีมหาวิทยาลยัก  าหนด 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
            1)  ประเมินผลตามท่ีมหาวิทยาลยัก  าหนด 
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2)  พิจารณาจากพฤติกรรมในการเรียนของนกัศึกษา ผลงานและพฒันาการของนกัศึกษา และ 
     สอบถามทศันคติท่ีมีต่อรายวิชา 

3. การปรับปรุงการสอน  
           1)  ปรับปรุงรายวิชาตามผลการประเมินของนกัศึกษา 

2) พฒันาแบบฝึกหดัและการสอนตามขอ้มูลการประเมินและคะแนนสอบต่างๆ          
3) ปรับเน้ือหาและตวัอย่างประกอบการสอนตามข่าวสารขอ้มูลปัจจุบนัและความสนใจของผูเ้รียน 
4)  เสริมแบบฝึกหดัท่ีนกัศึกษาตอ้งการปรับปรุงเพ่ือกระตุน้ใหเ้กดิก  าลงัใจในการเรียนอย่างต่อเน่ือง 
 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
ทวนสอบมาตรฐานโดยคณะกรรมการประเมินผลการศึกษาจากภายนอก 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
ทบทวนและปรับปรุงรายวิชาเม่ือส้ินภาคการศึกษา 

___________________________________ 


