รายละเอียดของรายวิ ชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
วิ ทยาเขต/คณะ/ภาควิ ชา คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่
1. รหัสและชื่อรายวิ ชา
1554903 การศึกษาเอกเทศ (Independent Studies)
2. จํานวนหน่ วยกิ ต
3 หน่วยกิต (2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิ ชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
4. อาจารย์ผ้รู บั ผิดชอบรายวิ ชาและอาจารย์ผสู้ อน
อาจารย์วลิ าสินี พลอยเลื่อมแสง
อาจารย์กนกวรรณ กุลสุทธิ ์
อาจารย์ขจีนุช เชาวนปรีชา
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชัน้ ปี ท่ี 4
6. รายวิ ชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
7. รายวิ ชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
9. วันที่จดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิ ชาครัง้ ล่าสุด
7 พฤษภาคม 2554
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิ ชา
เพือ่ ให้นกั ศึกษาสามารถเขียนโครงร่างโครงงานวิจยั (Project Work Proposal) และดําเนินการศึกษา โดยฝึกให้ม ี
ทักษะในการอ่าน ค้นคว้าและสืบค้นข้อมูล สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษา รวมทัง้ สร้าง
เครือ่ งมือเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ทฤษฎีเบือ้ งต้นทีถ่ กู ต้องและเหมาะสมกับลักษณะข้อมูลและวัตถุประสงค์
ของการศึกษา รวมทัง้ สามารถเขียนรายงานวิจยั โดยใช้รปู แบบการเขียนทีถ่ กู ต้องตามมาตรฐานทีก่ าํ หนดให้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิ ชา
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนิ นการ
1. คําอธิ บายรายวิ ชา
ศึกษางานธุรกิจตามความสนใจทางธุรกิจของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ ได้แก่ งานในสํานักงาน งานโรงแรม
การตลาด การนําเข้าและส่งออกสินค้า ฝึกทักษะด้านการศึกษาวิจยั เบือ้ งต้น เช่น การสืบค้นความรู้ การอ่านและการเขียน
เชิงวิเคราะห์ การเรียบเรียงข้อความใหม่ การสรุปความ รวมไปถึงการใช้เอกสารอ้างอิงทีถ่ กู ต้อง การวางแผนงานวิจยั การ
เขียนข้อเสนองานวิจยั การรวบรวมและการวิเคราะห์ขอ้ มูลและการเขียนรายงานการวิจยั นําเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาช่วยทํา
อย่างเป็ นระบบ
Independent Studies
A practice of carrying out an independent study based on student interest in business arenas, i.e., office
work, hotel, marketing, and import and export. Develop study and basic researching skills: knowledge retrieval,
critical reading and writing, paraphrasing and summarizing, along with a study of correct use of quoted material
and referenced work, making a research plan, writing a proposal, data collecting and analysis, and writing a
research report. Use technological advancements in undertaking a well-organised and good business research
project.
2. จํานวนชัวโมงที
่
่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึ ก
สอนเสริ ม

บรรยาย 30 ชัวโมงต่
่
อ
ภาคการศึกษา

จัดให้มกี ารให้
คําปรึกษาเป็ นกลุม่ ย่อย
30 ชัวโมงต่
่
อภาค
การศึกษา

ปฏิ บตั ิ /งาน
ภาคสนาม/การ
ฝึ กงาน
มีการเก็บข้อมูล
ภาคสนามซึง่ ขึน้ อยูก่ บั
กลุม่ ตัวอย่างทีน่ กั ศึกษา
ใช้ในโครงงานวิจยั ของ
ตนเองจํานวน

การศึกษาด้วยตนเอง

ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชัวโมง
่
ต่อสัปดาห์

3. จํานวนชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิ ชาการแก่นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
- ผูส้ อนให้คาํ ปรึกษาทัง้ โดยตรงทัง้ กลุม่ ใหญ่และกลุม่ ย่อย และผ่านทางอีเมล์
- ผูส้ อนจัดเวลาให้คาํ ปรึกษาเป็ นรายบุคคลหรือเป็ นกลุม่ ตามความต้องการ 2 ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริ ยธรรม
1.1 คุณธรรม จริ ยธรรมที่ต้องพัฒนา
พัฒนานักศึกษาให้เป็ นผูม้ คี ุณธรรม จรรยาบรรณ จริยธรรม ทีด่ ดี งั นี้
II

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และแสดงออกถึงความเสียสละและซื่อสัตย์สจุ ริต
2. มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
4. มีภาวะความเป็ นผูน้ ําและผูต้ าม สามารถทํางานเป็ นหมูค่ ณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลําดับความสําคัญ
เคารพสิทธิและรับฟงั ความคิดเห็นของผูอ้ ่นื รวมทัง้ เคารพในคุณค่าและศักดิ ์ศรีของความเป็ นมนุษย์
5. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูป้ ระกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจบริบททาง
สังคมของวิชาชีพทางด้านภาษาอังกฤษธุรกิจ
1.2 วิ ธีการสอน
- บรรยาย ศึกษาตัวอย่าง ซักถาม
- อภิปรายกลุม่
- สํารวจ ทดลอง
- วิพากษ์งาน
- การสัมมนาและนําเสนอผลงาน
1.3 วิ ธีการประเมิ นผล
- สังเกตการมีสว่ นร่วมในการทําโครงงานวิจยั และการรับคําปรึกษา การตอบคําถามและเสนอความคิดเห็น การตรงต่อ
เวลา การทํางานเป็ นทีม
- ประเมินจากเพือ่ นร่วมงาน จากการทํางานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย โดยมีความรับผิดชอบในการทํางานทัง้ ในส่วนของตนและ
ส่วนรวม
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รบั
1. มีความรูแ้ ละความเข้าใจด้านภาษาอังกฤษธุรกิจ เพือ่ ประยุกต์ใช้กบั งานทางด้านธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง
2. มีความรูแ้ ละความเข้าใจเกีย่ วกับหลักการทีส่ าํ คัญทัง้ ในเชิงทฤษฏีและปฏิบตั ิ ในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้าน
ได้แก่ การตลาด งานเลขานุการ และการโรงแรม
3. มีความสามารถบูรณาการความรูด้ า้ นภาษาอังกฤษธุรกิจกับความรูใ้ นศาสตร์อ่นื ๆ
4. มีความรูแ้ ละความสามารถในหลักการ ระบบ และวิธกี ารศึกษาวิธวี จิ ยั เบือ้ งต้น
5. มีความสามารถในการใช้ความรูแ้ ละทักษะด้านภาษาอังกฤษธุรกิจเพือ่ ประยุกต์ใช้และแก้ไขปญั หาในการ
ปฏิบตั งิ านได้
2.2 วิ ธีการสอน
- บรรยาย ศึกษาตัวอย่าง ซักถาม
- อภิปรายกลุม่
- ค้นคว้า สํารวจ ทดลอง
- วิพากษ์งาน
2.3 วิ ธีการประเมิ นผล
- ประเมินจากการรายงานความก้าวหน้าของการทําโครงงานวิจยั
- ประเมินจากรายงานวิจยั และการนําเสนอผลการศึกษาวิจยั

III

3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
1. มีความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
2. มีความสามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปญั หาด้านธุรกิจได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ขอ้ มูลประกอบการ
ตัดสินใจในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีความคิดสร้างสรรค์ในการปรับใช้องค์ความรูอ้ ย่างเหมาะสม
4. มีความสามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรูเ้ พิม่ เติม เพื่อการเรียนรูท้ ย่ี งยื
ั ่ นตลอดชีวติ ทันต่อเหตุการณ์และ
เทคโนโลยีใหม่ๆ
5. มีความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ เพือ่ หาแนวทางใหม่ในการแก้ไขปญั หาได้อย่าง
เหมาะสม
3.2 วิ ธีการสอน
- บรรยาย
- อภิปรายกลุม่
- การถาม-ตอบ
- การวิเคราะห์ และวิพากษ์งานของตนเอง
3.3 วิ ธีการประเมิ นผล
- จากการมีสว่ นร่วมในการตอบคําถามและแสดงความคิดเห็น
- จากงานทีม่ อบหมายในกลุม่ และการจัดทํารายงานวิจยั และนําเสนอผลการศึกษาวิจยั วิจยั
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
1. มีความสามารถในการใช้ภาษาเพือ่ สือ่ สารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีความสามารถในการแก้ไขปญั หาโดยให้ความช่วยเหลือหรืออํานวยความสะดวกแก่ผอู้ ่นื ในสถานการณ์ต่างๆ
ทัง้ ในฐานะผูน้ ําหรือผูร้ ว่ มงาน
3. มีความสามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูข้ องตนเอง
4. มีความรับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย ทัง้ งานบุคคลและงานกลุม่ สามารถปรับตัวและ
ทํางานร่วมกับผูอ้ ่นื ทัง้ ในฐานะผูน้ ําและผูต้ ามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. มีจติ สํานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทํางาน
4.2 วิ ธีการสอน
- การจัดกลุม่ ทํางานตามลักษณะความสนใจ
- การอภิปราย
- การวิเคราะห์ และวิพากษ์งานของตนเองและเพือ่ น
4.3 วิ ธีการประเมิ นผล
- จากการให้ความร่วมมือกับเพื่อนในกลุม่
-การมีสว่ นร่วมในการตอบคําถามและแสดงความคิดเห็น
- ประเมินจากการสังเกต
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- ประเมินจากเพือ่ นร่วมงาน จากการทํางานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย โดยมีความรับผิดชอบในการทํางานทัง้ ในส่วนของ
ตนและส่วนรวม
5. ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
1. มีทกั ษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สําหรับการปฏิบตั งิ านได้เป็ นอย่างดี
2. มีทกั ษะศึกษา ค้นคว้า และวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิตแิ ละสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีทกั ษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ทีท่ นั สมัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4. มีทกั ษะในการสือ่ สารและนําเสนอข้อมูลทางการพูด การเขียน โดยใช้สญ
ั ลักษณ์ทเ่ี หมาะสม
5.2 วิ ธีการสอน
- การอธิบาย ซักถาม ให้แสดงความคิดเห็น
5.3 วิ ธีการประเมิ นผล
- จากการมีสว่ นร่วมในการตอบคําถามและแสดงความคิดเห็น
- ประเมินจากการเขียนรายงานโครงงานวิจยั โดยใช้ Microsoft Word และโปรแกรม Endnote ในการเขียน
เอกสารอ้างอิง
- การใช้สถิตทิ เ่ี หมาะสมกับงานวิจยั
- การนําเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ หมาะสม
- ประเมินจากการสังเกต
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมิ นผล
1.แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
1
Orientation
- course syllabus
- course evaluation

2

Introduction to the research
- research framework
- writing the proposal
- citing and quoting

จํานวน กิ จกรรมการเรียน การสอน สื่อที่ใช้
ชัวโมง
่
(ถ้ามี)
3
- Inform course objectives, learning
activities and assessments
- Demonstrate samples of research
studies
- Choose group members (3-4)
- Designing the project
- New survey
- Assignment: reading the theses to
choose a topic of interest
3
- Bring at least 5 books / texts /
articles related to topic of interest
- Discuss w/ teacher topic of
interest

ผูส้ อน
อ. วิลาสินี
อ. กนกวรรณ
อ. ขจีนุช

อ. วิลาสินี
อ. กนกวรรณ
อ. ขจีนุช

V

สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จํานวน
ชัวโมง
่

- writing references

3

Review of literature

3

4

Research Methods
-Writing research questions
- Designing research tools
- Methods of data analysis

3

5

Research tools

3

6–7

Research tools and data analysis

6

8–9

Project implementation

6

10 – 11 Data analysis

6

12

Writing conclusion, discussion
and recommendations

3

13

Research Project Report

3

14

Project Preparation

3

กิ จกรรมการเรียน การสอน สื่อที่ใช้
(ถ้ามี)
- Discuss how to write the proposal
and references
- Make a work plan/ timeline of
conducting the project
- Lecture and practice on writing the
literature review
- Proposal discussion
- Submit a work plan/ timeline
- Lecture on research methods and
tools
- Writing a questionnaire and interview
questions
- Give examples of data analysis
- Proposal approved
- Students discuss research tools with
teacher
- Weekly progress report
- Research tools approved
- Weekly progress report
- Collecting data
- Conducting the survey/interview
- Weekly progress report
- Analyzing data
- Writing up the result
- Weekly progress report
- Lecture on how to write conclusion
and to discuss the findings
- How to write recommendations
- Weekly progress report
Submit Chapter 4 and 5

ผูส้ อน

อ. วิลาสินี
อ. กนกวรรณ
อ. ขจีนุช
อ. วิลาสินี
อ. กนกวรรณ
อ. ขจีนุช

อ. วิลาสินี
อ. กนกวรรณ
อ. ขจีนุช
อ. วิลาสินี
อ. กนกวรรณ
อ. ขจีนุช
อ. วิลาสินี
อ. กนกวรรณ
อ. ขจีนุช
อ. วิลาสินี
อ. กนกวรรณ
อ. ขจีนุช
อ. วิลาสินี
อ. กนกวรรณ
อ. ขจีนุช

อ. วิลาสินี
อ. กนกวรรณ
อ. ขจีนุช
Preparing Power point for presentation อ. วิลาสินี
VI

สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จํานวน
ชัวโมง
่

กิ จกรรมการเรียน การสอน สื่อที่ใช้
(ถ้ามี)

15

Project Presentation

3

Presenting the findings

16

Project Wrap-Up

3

- Course evaluation
- Thesis submission

2. แผนการประเมิ นผลการเรียนรู้
กิ จกรรมที่
ผลการ
เรียนรู้
1. การเข้าเรียนและ
2.1.1 ข้อ 2 , 4
ทํางานกลุม่
2.2.1 ข้อ 3
2.3.1 ข้อ 1,2,3
2.4.1 ข้อ 2,3,4
2.การเสนอโครงร่าง 2.1.1 ข้อ 4
งานวิจยั
2.2.1 ข้อ 3
2.3.1 ข้อ 3,4
2.4.1 ข้อ 3
2.5.1 ข้อ 2,3
3. การเก็บข้อมูล
2.1.1 ข้อ 3,4
วิเคราะห์ขอ้ มูล
2.2.1 ข้อ 1,3
2.3.1 ข้อ 1,4
2.4.1 ข้อ 2,3, 4
2.5.1 ข้อ 3,4
4.การเขียนรายงาน
2.1.1 ข้อ 4
วิจยั และการนําเสนอ 2.2.1 ข้อ 3
2.3.1 ข้อ 3,4
2.4.1 ข้อ 3
2.5.1 ข้อ 2, 3

วิ ธีการประเมิ น

ผูส้ อน
อ. กนกวรรณ
อ. ขจีนุช
อ. วิลาสินี
อ. กนกวรรณ
อ. ขจีนุช
อ. วิลาสินี
อ. กนกวรรณ
อ. ขจีนุช

สัปดาห์ที่
ประเมิ น
ตลอดภาค
การศึกษา

สัดส่วนของการ
ประเมิ นผล
20%

- การสังเกต การตอบและ
ถามคําถาม
- การเขียนรายงาน และ
การนําเสนอ

สัปดาห์ท่ี 3- 7

20%

- การสังเกต การตอบและ
ถามคําถาม
- การเขียนรายงาน และ
การนําเสนอ

สัปดาห์ท่ี 8 และ
10

20%

การนําเสนอผลการ
ศึกษาวิจยั และการเขียน
รายงานวิจยั

สัปดาห์ท่ี 15 และ
16

40%

การมีสว่ นร่วมในชัน้ เรียน
และการประเมินจากเพือ่ น

VII

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
กาญจนา ชาตตระกูล, สรพล จิระสวัสดิ ์, ปิยะธิดา สุกกระ, สุดารัตน์ เจตน์ปญั จภัค, ขวัญสุดา ดีศริ ,ิ และ มานะ โตสัจจะวงษ์.
(2554). คูม่ อื การเขียนรายงานโครงการวิจยั อย่างง่าย. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ .
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
ไม่ม ี
3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
กันต์กมล ชูวงศ์, รุง้ ลดา ฉวนพยัคฆ์, และภาพิไล แก้วสุวรรณ .(2552) .การศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษของอาสาสมัคร
ช่วยเหลือนักท่องเทีย่ วในแหล่งท่องเทีย่ วเมืองพัทยา. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ , หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ.
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ .
กาญจนา ชาตตระกูล, ขจีนุช เชาวนปรีชา, เบญจมาศ บัวกันต์, และสิทธิพร เอีย่ มเสน .(2552) .การพัฒนานโยบายและกล
ยุทธ์การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาในประเทศไทย. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ , หลักสูตร
ภาษาอังกฤษธุรกิจ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ .
จริยา นวมนาคะ, มัจฉิมา พึง่ ผัน, และเพียงตะวัน กาเหว่านาค .(2552) .การศึกษาการใช้สาํ นวนภาษาอังกฤษของพนักงาน
รับโทรศัพท์ของบริษทั สือ่ สารทางธุรกิจ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ , หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ.กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ .
ฉัตรแก้ว ฉวยพันธ์, ชุตมิ า เครือเช้า, และกันต์กมล สิงหเดช .(2552) .การศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษของเจ้าหน้าทีจ่ าํ หน่าย
ตั ๋วรถไฟไทย. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ , หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจกรุงเทพฯ: ..มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสติ
ณรงค์ โพธิ ์พฤกษานนท์ .(2537) .ระเบียบวิธวี จิ ยั (Research Methodology). กรุงเทพฯ. ไรเดอร์ เซอร์วสิ :
ถิรนันท์ โกแวร์, ภัณฑิรา นุกลู กิจ, กนกพร มณีฉาย, และประดิษฐา พราศรี .(2552) .การพัฒนาคูม่ อื ภาษาอังกฤษสําหรับ
ธุรกิจโฮมสเตย์ ตําบลคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ , หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ.กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ .
ธารทิพย์ ทิพย์จกั ร์, ทัศนา มุกเมฆ, วทันยา สุขสวัสดิ ์, และปทั มา จันทร์สง่ .(2552) .การพัฒนาคูม่ อื ภาษาอังกฤษสําหรับ
ผูค้ า้ เร่ประเภทรถเข็น บริเวณบางลําพู . มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ , หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ.กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ .
นงนุช เพ็งพารา, ธิดารัตน์ ขํามณี, ขวัญใจ บุทธนา, และญาดา ยอดประดู .(2549) .การศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษของ
หญิงไทยทีแ่ ต่งงานกับสามีชาวต่างชาติ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ , หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
นฤมล เฮ็งเส็ง, ชาลิตา วิทยาเมธีวงศ์, กรรณิกา วิวฒ
ั นกุลกิจ, และสุพตั รา คงวารี .(2552) .การศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษ
ของผูส้ อนมวยไทยให้กบั ชาวตางชาติ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ , หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ.กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ .
พิสทุ ธิ ์ เอีย่ มสําลี, พิชญดา ธนวิสทุ ธิกุล, และพรธิพา ขําศรีทรง .(2552) .การศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษของเจ้าหน้าที ่
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เทศกิจในตลาดสวนจตุจกั ร. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ , หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
ยุทธพงษ์ กฤษแก้ว, มุกดาวรรณ บรรดาตัง้ , วิภาณี ศรีสมพงษ์, และทัชชา อักษรารัตนานนท .(2552) .การพัฒนาคูม่ อื
ภาษาอังกฤษสําหรับผูป้ ระกอบอาชีพขับขีร่ ถจักรยานยนต์รบั จ้างในกรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสติ , หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ.กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ .
Brown, J. (2001). Using surveys in language programs. Cambridge: Cambridge University.
Clark, I. L. (2007). Writing the successful thesis and dissertation: Entering the conversation. Upper Saddle
River, NJ.: Pearson Education.
Cottrell, S. (2003). The study skills handbook. New York: Palgrave Macmillan.
Drever, E. (1997). Using semi-structured interviews in small-scale research. Edinburgh, Glasgow: SCRE.
Huberman, A.M. & Miles, M.B. (1998). Data management and analysis methods. In N. Denzin, & Y. S.
Lincoln, Collecting and interpreting qualitative materials (2nd ed., pp. 179-210). London: Sage.
Merrium, S. B. (1998). Qualitative research and case study applications in education. San Francisco:
Jossey-Bass.
Stake, R. (1995). The art of case study research. Thousand Oaks, CA: Sage.
Strauss, A., & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing
theory. Thousand Oaks, California: Sage.
Swales, J. M., & Feak, C. (2000). English in today research world: A writing guide. Michigan: Ann Arbor.
Wallace, M. J. (2004). Study skills in English. Cambridge: Cambridge University.
Yin, R. (2009). Case study research. Thousand Oaks, CA: Sage.
หมวดที่ 7 การประเมิ นและปรับปรุงการดําเนิ นการของรายวิ ชา
1. กลยุทธ์การประเมิ นประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชาโดยนักศึกษา
- การสนทนาระหว่างนักศึกษาและผูส้ อน (เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ)
- แบบประเมินผูส้ อนและแบบประเมินรายวิชา (ผ่านระบบบริหารการศึกษา)
2. กลยุทธ์การประเมิ นการสอน
- สังเกตการณ์มสี ว่ นร่วมในการเรียน การแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา
- ผลการค้นคว้า และเขียนรายงานของนักศึกษา
- ผลการประเมินผลการนําเสนอโครงงานวิจยั
3. การปรับปรุงการสอน
- ประชุมแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับผูส้ อนร่วมและผูส้ อนในรายวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง
- ทําวิจยั ในชัน้ เรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาในรายวิ ชา
- ใช้การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุม่ ตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ทา่ นอื่นทีอ่ ยูภ่ ายในหรือภายนอก
หลักสูตร
IX

- มีการตัง้ คณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูข้ องนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ วิธแี ละ
เกณฑ์การให้คะแนนสอบ
5. การดําเนิ นการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 5 ปี หรือตามข้อเสนอแนะ และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ ์ตามข้อ 4
- เปลีย่ นหรือสลับผูส้ อนเพือ่ ให้นกั ศึกษาได้เรียนรูแ้ ละมีมมุ มองในการประยุกต์ความรูจ้ ากผูส้ อนทีห่ ลากหลาย

X

