รายละเอียดของรายวิ ชา (มคอ.3)
ประจาภาคเรียนที่ 1/2560

รหัสวิ ชา 1551132 ชื่อรายวิ ชา การสนทนาภาษาอังกฤษในที่ทางาน
(English Conversations in the Workplace)
ตอนเรียน A1 นักศึกษารหัส 60

อาจารย์ผสู้ อน
อาจารย์กนกวรรณ กุลสุทธิ์

1

หลักสูตรศิ ลปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชาภาษาอังกฤษธุรกิ จ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิ ทยาลัยสวนดุสิต
รายละเอียดของรายวิ ชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิ ทยาเขต/คณะ/ภาควิ ชา
ธุรกิจ

มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่
1. รหัสและชื่อรายวิ ชา
1551132 การสนทนาภาษาอังกฤษในทีท่ างาน
English Conversations in the Workplace
2. จานวนหน่ วยกิ ต
3 หน่วยกิต 3(3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิ ชา
หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะด้าน
4. อาจารย์ผ้รู บั ผิ ดชอบรายวิ ชาและอาจารย์ผ้สู อน
อาจารย์กนกวรรณ กุลสุทธิ ์
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ชัน้ ปี ท่ี 1
6. รายวิ ชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
7. รายวิ ชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
8. สถานที่เรียน
ห้อง 32304 อาคาร 32 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
9. วันที่จดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิ ชาครัง้ ล่าสุด
3 สิงหาคม 2560
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิ ชา

2
เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แล้ว นักศึกษาจะเกิดการเรียนรู้ /ความสามารถ/สมรรถนะในด้านต่างๆ
ดังนี้
1.1 มีวนิ ัย เคารพระเบียบและข้อบังคับ ตรงต่อเวลาทัง้ การเข้าเรียนและการส่งงาน มีความรับผิดชอบ
และไม่ทจุ ริตในงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
1.2 มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทกั ษะภาษาอังกฤษทีใ่ ช้ในการสนทนาในสถานการณ์ทางธุรกิจ
1.3 มีความรู้ ความเข้าใจด้านคาศัพท์ สานวนและไวยากรณ์ ทใ่ี ช้ในการสนทนาในสถานการณ์ ท าง
ธุรกิจ
1.4 สามารถบูรณาการความรู้ นาไปประยุกต์ใช้ในการสนทนาในบริบททางธุรกิจต่างๆ ได้
1.5 สามารถคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ และปรับ ใช้องค์ค วามรู้ เพื่อสร้างบทสนทนาที่ถูก ต้อ งและ
เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ทก่ี าหนด
1.6 สามารถทางานร่วมกับผูอ้ ่นื และมีความรับผิดชอบต่อบทบาทของตนทีม่ ตี ่อผูอ้ ่นื
1.7 สามารถใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศในการสืบ ค้ น และน าเสนอข้อ มู ล และสื่อ สารได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิ ชา
มุ่งเน้นให้นักศึกษาฝึกฝนการสนทนากับสถานการณ์จริงให้มากเท่ าทีจ่ ะเป็ นไปได้ โดยใช้ทงั ้ วัจ
นภาษาและอวัจนภาษา เช่น มอบหมายงานให้สนทนากับบุคคลหลายกลุ่มในสถานทีต่ ่างๆ เป็ นต้น
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนิ นการ
1. คาอธิ บายรายวิ ชา
การสื่อสารด้วยวัจนภาษาและอวัจนภาษา ตลอดจนวัตถุประสงค์ของการสนทนา ฝึ กฝนการ
สนทนาภาษาอังกฤษในทีท่ างาน ได้แก่ การแนะนาตนเองและผูร้ ่วมงาน การอธิบายลักษณะงานและ
หน้ าที่ร ับ ผิด ชอบ การสัม ภาษณ์ง าน การนั ด หมายงาน การพบปะลู กค้าและแขกผู้มาเยือน และการ
สนทนาทางโทรศัพท์เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
Verbal and non-verbal communication; practice English conversations at work: introducing
yourself and other people, describing jobs and responsibilities, having job interviews, making
appointments, and meeting clients and visitors.
2. จานวนชัวโมงที
่
่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยายการฝึ ก

สอนเสริ ม

ปฏิ บตั ิ /งาน
ภาคสนาม/การ
ฝึ กงาน

การศึกษาด้วยตนเอง

3
บรรยาย 45 ชัวโมงต่
่
อ สอนเสริมตามความ
ภาคการศึกษา
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย

ไม่มกี ารฝึกปฏิบตั งิ าน
ภาคสนาม

ศึกษาด้วยตนเอง 90
ชัวโมงต่
่
อภาค
การศึกษา

3. จานวนชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิ ชาการแก่นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
- ผูส้ อนให้คาปรึกษาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
- ผูส้ อนจัดเวลาให้คาปรึกษาเป็ นรายบุคคลหรือเป็ นกลุ่มย่อยจานวน 3 ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
4.1 แผนพัฒนาและประเมิ นผลการเรียนรู้ (หมวดที่ 5 ข้อ 2)
ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา
(ความรับผิดชอบหลัก)

กลยุทธ์การสอน

กลยุทธ์การประเมิ น

1) ประเมินจากการตรวจ
4.1.1 ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม 1) มอบหมายงานให้
นักศึกษาโดยกาหนด
งานทีม่ อบหมายให้
1) มีวินัย ตรงต่อเวลา
ระยะเวลาส่งทีแ่ น่นอน
นักศึกษาและสังเกต
รับผิดชอบต่อหน้ าที่ ที่
2) มอบหมายงานให้
พฤติกรรมการเข้าเรียน
ได้รบั มอบหมาย
นักศึกษาพร้อมชีแ้ จง
การตรงต่อเวลา
2) มีความซื่อสัตย์สุจริ ตต่อ
เรือ่ งการทุจริต
2) ตรวจสอบชิน้ งานของ
งานที่ได้รบั มอบหมาย
3) ชีแ้ จงข้อตกลง
นักศึกษาทีไ่ ด้รบั
3) เคารพข้อตกลง
กฎระเบียบและ
มอบหมายว่ามีการ
กฎระเบียบ และข้อบังคับ
ข้อบังคับระหว่างผูส้ อน
อ้างอิงแหล่งทีม่ าอย่าง
และผูเ้ รียน
ถูกต้องและไม่ได้
4) สอดแทรกเรือ่ ง
คัดลอกมาจากผูอ้ น่ื
จรรยาบรรณทาง
3) สอบถามความรูค้ วาม
วิชาการและวิชาชีพที่
เข้าใจเรือ่ งข้อตกลง
เกีย่ วข้องกับรายวิชา
กฎระเบียบและ
ข้อบังคับระหว่างผูส้ อน
และผูเ้ รียน
4) สอบถามความรูค้ วาม
เข้าใจเรือ่ ง
จรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ

สัปดาห์ที่
ประเมิ น
1-15

สัดส่วน
ของการ
ประเมิ นผล
5%

4
ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา
(ความรับผิดชอบหลัก)

กลยุทธ์การสอน

กลยุทธ์การประเมิ น

1) บรรยายรูปแบบการ
1) ประเมินจากการสังเกต
4.1.2 ด้านความรู้
สนทนาโดยใช้
ผูเ้ รียนระหว่างสอน
1) มีความรู้ความเข้าใจ และ
ภาษาอังกฤษใน
2) ประเมินจากการให้
มีทกั ษะภาษาอังกฤษด้าน
สถานการณ์ต่างๆ โดย
นักศึกษาทา
การฟัง การพูด การอ่าน
มีตวั อย่างประกอบ และ
แบบทดสอบย่อย
และการเขียน
เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษา
เกีย่ วกับคาศัพท์
2) มีความรู้ความเข้าใจด้าน
ฝึกสนทนากับเพือ่ นใน
สานวนและไวยากรณ์
คาศัพท์ สานวน และ
ชัน้ เรียน
ในบริบททางธุรกิจ
ไวยากรณ์ ในบริ บททาง
2) อธิบายคาศัพท์ สานวน 3) ประเมินจากการ
ธุรกิ จ
และไวยากรณ์ในบริบท
นาเสนอในชัน้ เรียน
4) บูรณาการความรู้ด้าน
ทางธุรกิจ
4) ประเมินจากการ
ภาษาอังกฤษกับธุรกิ จด้าน
3) มอบหมายให้นักศึกษา
ซักถามและสังเกต
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ค้นคว้าหาข้อมูล
ผูเ้ รียนระหว่างสอน
เกีย่ วกับบทสนทนา
ภาษาอังกฤษในธุรกิจ
สาขาอืน่ ๆ ทีส่ นใจ แล้ว
นาเสนอข้อมูล
4) นาเสนอกรณีศกึ ษา
และสถานการณ์ต่างๆ
ทีป่ ระยุกต์ความรู้
ภาษาอังกฤษและ
นาไปใช้ในบริบททาง
ธุรกิจ โดยจัดการเรียน
การสอนหลากหลาย
รูปแบบ
1) มอบหมายงานให้
1) ประเมินจากงานที่
4.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
นักศึกษาค้นคว้าด้วย
มอบหมายให้นักศึกษา
2) คิ ดสร้างสรรค์ และปรับใช้
ตนเอง
2) ประเมินจากผลงาน
องค์ความรู้อย่างเหมาะสม
2) มอบหมายสถานการณ์
ตามเกณฑ์การประเมิน
3) คิ ด วิ เคราะห์ และแก้ไข
ต่างๆ ให้กบั นักศึกษา
ทีก่ าหนด (Rubrics)
ปัญหาได้อย่างมีระบบ
เพือ่ ฝึกการใช้สานวน
3) ประเมินโครงงานตาม
และเปิ ดโอกาสให้
เกณฑ์การประเมินที่
นักศึกษาได้แสดงความ
กาหนด (Rubrics)
คิดเห็นด้วยตนเอง
4) ประเมินจากการตรวจ
3) มอบหมายโครงงาน
รายงาน และให้ผล
หรือใช้การแสดง
สะท้อนกลับ

1-15

สัดส่วน
ของการ
ประเมิ นผล
50%

1-15

35%

สัปดาห์ที่
ประเมิ น

5
ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา
(ความรับผิดชอบหลัก)

4.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
2) สื่อสารได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
3) มีความรับผิดชอบต่อ
บทบาทของตนที่ มีต่อผูอ้ ื่น

4.1.5 ด้านทักษะการวิ เคราะห์
เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2) ติ ดต่อสื่อสารโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

4.2 เกณฑ์การให้คะแนน

กลยุทธ์การสอน
บทบาทสมมติให้
นักศึกษา
4) มอบหมายให้นักศึกษา
นักศึกษาเขียนรายงาน
สะท้อนองค์ความรูท้ ไี่ ด้
เรียนในรายวิชา
1) ใช้กจิ กรรมคูแ่ ละกลุ่ม
2) ใช้กจิ กรรมถาม-ตอบ
และให้นักศึกษาแสดง
ความคิดเห็นโดยใช้
ภาษาในการสือ่ สาร
ระหว่างผูส้ อนกับ
นักศึกษา และระหว่าง
นักศึกษากับนักศึกษา
ด้วยกันเอง
3) มอบหมายให้นักศึกษา
นาเสนองานเป็ นกลุ่ม
โดยมีการแบ่งบทบาท
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ในกลุ่ม
1) มอบหมายงานให้
นักศึกษาค้นคว้าข้อมูล
เพิม่ เติม
2) ฝึกให้นกั ศึกษาใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการทางานทีไ่ ด้รบั
มอบหมาย

สัปดาห์ที่
ประเมิ น

สัดส่วน
ของการ
ประเมิ นผล

1) ประเมินจากพฤติกรรม
ของนักศึกษาในการทา
กิจกรรมคูแ่ ละกลุ่ม
2) ประเมินจากการสังเกต
ภาษาทีน่ ักศึกษาใช้ใน
การสือ่ สารภายในชัน้
เรียน
3) ประเมินจากผลการ
นาเสนองานของ
นักศึกษา

1-15

5%

1) ประเมินจากการสังเกต
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
2) ประเมินจากการ
นาเสนอตามเกณฑ์ที่
กาหนด (Rubrics)

1-15

5%

กลยุทธ์การประเมิ น

6
เกณฑ์การให้คะแนน
ผลการเรียนรู้

ด้าน
คุณธรรม
จริ ยธรรม

1

2

3

4

ไม่ตรงเวลา /
เข้าเรียนบ้าง /
ส่งงานน้อย

ไม่คอ่ ยตรง
เวลา / เข้า
เรียนบ้าง / ส่ง
งานน้อย

เข้าเรียนไม่
สม่าเสมอ / ส่ง
งานไม่ทนั ตาม
กาหนดเวลา

เข้าเรียน
สม่าเสมอ / ส่ง
งานตาม
กาหนดเวลา
แต่ไม่ครบ
จานวน
มีความรูแ้ ละ
ทักษะในการ
สนทนา
ภาษาอังกฤษดี

5

เข้าเรียน
สม่าเสมอ / ส่ง
งานตาม
กาหนดเวลา
และครบตาม
จานวน
มีความรูแ้ ละ
มีความรูแ้ ละ
มีความรูแ้ ละ
ด้านความรู้ มีความรูแ้ ละ
ทักษะในการ
ทักษะในการ
ทักษะในการ
ทักษะในการ
สนทนา
สนทนา
สนทนา
สนทนา
ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษดี
น้อยมาก
น้อย
ปานกลาง
มาก
ไม่คอ่ ยสืบค้น สืบค้นข้อมูล
สืบค้นข้อมูล
สืบค้นข้อมูล
สืบค้นข้อมูล
ด้านทักษะ
ข้อมูลความรู้ / ความรู้
ความรูไ้ ด้ดี / มี ความรูไ้ ด้ดี / มี ความรูไ้ ด้ดี / มี
ทางปัญญา
ไม่คอ่ ยมี
พอสมควร / ไม่ ความคิด
ความคิด
ความคิด
ความคิด
ค่อยมีความคิด สร้างสรรค์ดใี น สร้างสรรค์ดี
สร้างสรรค์ดมี าก
สร้างสรรค์ใน สร้างสรรค์ใน
การทางาน /
มากในการ
ในการทางาน /
การทางาน /
การทางาน /
คิด วิเคราะห์
ทางาน / คิด
คิด วิเคราะห์
คิด วิเคราะห์
คิด วิเคราะห์
และแก้ปัญหา วิเคราะห์ และ และแก้ปัญหาได้
และแก้ปัญหา และแก้ปัญหา ได้ดี
แก้ปัญหาได้ดี ดีมาก /
ไม่คอ่ ยได้
ได้ปานกลาง
มาก
สังเคราะห์
ความรูท้ ไี่ ด้ได้ดี
ทางานเป็ นทีม ทางานเป็ นทีม ทางานเป็ นทีม ทางานเป็ นทีม ทางานเป็ นทีม
ด้านทักษะ
น้อย / สือ่ สาร ได้คอ่ นข้างดี / ได้ดี / สือ่ สารรู้ ได้ดี / สือ่ สาร
ความสัมพันธ์ น้อยมาก /
สือ่ สารไม่ค่อยรู้ ไม่คอ่ ยรูเ้ รือ่ ง
สือ่ สารรูเ้ รือ่ ง / เรือ่ ง /
ชัดเจนมาก /
ระหว่าง
เรือ่ ง
มีความ
มีความ
มีความ
บุคคลและ
รับผิดชอบต่อ รับผิดชอบดีต่อ รับผิดชอบดี
ความ
งานทีไ่ ด้รบั
งานทีไ่ ด้รบั
มากต่องานที่
รับผิดชอบ
มอบหมายใน มอบหมายใน ได้รบั
กลุ่ม
กลุ่ม / เป็ นผูน้ า มอบหมายใน
ได้ดี
กลุ่ม / เป็ นผูน้ า
ได้ดมี าก
ไม่คอ่ ยใช้
ใช้เทคโนโลยี ใช้เทคโนโลยี ใช้เทคโนโลยี ใช้เทคโนโลยี
ด้านทักษะ
สารสนเทศ
สารสนเทศ
สารสนเทศ
สารสนเทศ
การวิ เคราะห์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ประกอบการ
ประกอบการ
ประกอบการ
ประกอบการ
เชิ ง

ร้อย
ละ
การ
ผ่าน
เกณฑ์
60

60

60

60

60

7
เกณฑ์การให้คะแนน
ผลการเรียนรู้

ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

2

3

4

5

ประกอบการ
นาเสนองาน /
ไม่คอ่ ยใช้
โปรแกรม
สาเร็จรูปในการ
ประมวลผลงาน

นาเสนองาน
น้อย / ใช้
โปรแกรม
สาเร็จรูปในการ
ประมวลผลงาน
น้อย

นาเสนองานได้
ค่อนข้างดี / ใช้
โปรแกรม
สาเร็จรูปในการ
ประมวลผลงาน
ได้คอ่ นข้างดี

นาเสนองานได้
ดี / ใช้
โปรแกรม
สาเร็จรูปในการ
ประมวลผลงาน
ได้ดี

นาเสนองานได้
ดีมาก / ใช้
โปรแกรม
สาเร็จรูปในการ
ประมวลผลงาน
ได้ดมี าก

ร้อย
ละ
การ
ผ่าน
เกณฑ์

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมิ นผล
5.1 แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
1
ชีแ้ จงคาอธิบายรายวิชา
จุดมุง่ หมาย แนวการสอน
ข้อกาหนดต่าง ๆ รวมทัง้
กระบวนการวัดผล
ประเมินผล
ชีแ้ จงและทาความเข้าใจ
นโยบายและระบบประกัน
คุณภาพการเรียนการสอน
Unit 1 A Job Interview

จานวน กิ จกรรมการเรียนการสอน
ชัวโมง
่
และสื่อที่ใช้
3
• บรรยาย
• ซักถาม
• สือ่ : แนวการสอน
• อภิปราย/ระดมสมอง
• บรรยาย/กรณีศกึ ษา
• ซักถาม
• ทาแบบฝึกหัดและ
แบบฝึกหัดทบทวน
• ฝึกบทสนทนา
• สือ่ : คอมพิวเตอร์
• สือ่ : เอกสารประกอบการ
เรียน

การวัดและประเมิ นผล
1. ประเมินจากการตรงต่อเวลาใน
การเข้าเรียนและการทางานตาม
เวลาทีก่ าหนด
2. ประเมินจากสังเกตจากการตอบ
คาถามในชัน้ เรียนและการโต้ตอบ
บทสนทนา
3. ประเมินจากความถูกต้องในการ
ทาแบบฝึกหัดและแบบฝึกหัด
ทบทวน
4. ประเมินจากการสังเกตการ
แสดงบทบาทสมมุติ
5. ประเมินจากการสังเกตการมี
ส่วนร่วมในกลุ่ม
6. ประเมินจากการใช้เทคโนโลยีใน
การทางานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
7. มาตรฐานการเรียนรูท้ วี่ ดั ใน
สัปดาห์น้ี
1.1: 1), 2) และ 3)
2.1: 1), 2) และ 4)
3.1: 2) และ 3)
4.1: 1), 2) และ 3)
5.1: 2)
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สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
2
Unit 2 First Meeting

3

Unit 3 Describing Your Job
and Company

จานวน กิ จกรรมการเรียนการสอน
ชัวโมง
่
และสื่อที่ใช้
3 • อภิปราย/ระดมสมอง
• บรรยาย/ยกตัวอย่าง
• ซักถาม
• ทาแบบฝึกหัดและ
แบบฝึกหัดทบทวน
• ฝึกบทสนทนา
• สือ่ : คอมพิวเตอร์
• สือ่ : เอกสารประกอบการ
เรียน

3

•
•
•
•

อภิปราย/ระดมสมอง
บรรยาย/ยกตัวอย่าง
ซักถาม
ทาแบบฝึกหัดและ
แบบฝึกหัดทบทวน
• ฝึกบทสนทนา
• สือ่ : คอมพิวเตอร์
• สือ่ : เอกสารประกอบการ
เรียน

การวัดและประเมิ นผล
1. ประเมินจากการตรงต่อเวลาใน
การเข้าเรียนและการทางานตาม
เวลาทีก่ าหนด
2. ประเมินจากสังเกตจากการตอบ
คาถามในชัน้ เรียนและการโต้ตอบ
บทสนทนา
3. ประเมินจากความถูกต้องในการ
ทาแบบฝึกหัดและแบบฝึกหัด
ทบทวน
4. ประเมินจากการสังเกตการ
แสดงบทบาทสมมุติ
5. ประเมินจากการสังเกตการมี
ส่วนร่วมในกลุ่ม
6. ประเมินจากการใช้เทคโนโลยีใน
การทางานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
7. มาตรฐานการเรียนรูท้ วี่ ดั ใน
สัปดาห์น้ี
1.1: 1), 2) และ 3)
2.1: 1), 2) และ 4)
3.1: 2) และ 3)
4.1: 1), 2) และ 3)
5.1: 2)
1. ประเมินจากการตรงต่อเวลาใน
การเข้าเรียนและการทางานตาม
เวลาทีก่ าหนด
2. ประเมินจากสังเกตจากการตอบ
คาถามในชัน้ เรียนและการโต้ตอบ
บทสนทนา
3. ประเมินจากความถูกต้องในการ
ทาแบบฝึกหัดและแบบฝึกหัด
ทบทวน
4. ประเมินจากการสังเกตการ
แสดงบทบาทสมมุติ
5. ประเมินจากการสังเกตการมี
ส่วนร่วมในกลุ่ม
6. ประเมินจากการใช้เทคโนโลยีใน
การทางานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
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ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน กิ จกรรมการเรียนการสอน
ชัวโมง
่
และสื่อที่ใช้

4

Unit 4 Talking about
Schedules

3

•
•
•
•

5

Unit 5 Making an
Appointment

3

•
•
•
•

อภิปราย/ระดมสมอง
บรรยาย/ยกตัวอย่าง
ซักถาม
ทาแบบฝึกหัดและ
แบบฝึกหัดทบทวน
• ฝึกบทสนทนา
• สือ่ : คอมพิวเตอร์
• สือ่ : เอกสารประกอบการ
เรียน

อภิปราย/ระดมสมอง
บรรยาย/ยกตัวอย่าง
ซักถาม
ทาแบบฝึกหัดและ
แบบฝึกหัดทบทวน
• ฝึกบทสนทนา
• สือ่ : คอมพิวเตอร์

การวัดและประเมิ นผล
7. มาตรฐานการเรียนรูท้ วี่ ดั ใน
สัปดาห์น้ี
1.1: 1), 2) และ 3)
2.1: 1), 2) และ 4)
3.1: 2) และ 3)
4.1: 1), 2) และ 3)
5.1: 2)
1. ประเมินจากการตรงต่อเวลาใน
การเข้าเรียนและการทางานตาม
เวลาทีก่ าหนด
2. ประเมินจากสังเกตจากการตอบ
คาถามในชัน้ เรียนและการโต้ตอบ
บทสนทนา
3. ประเมินจากความถูกต้องในการ
ทาแบบฝึกหัดและแบบฝึกหัด
ทบทวน
4. ประเมินจากการสังเกตการ
แสดงบทบาทสมมุติ
5. ประเมินจากการสังเกตการมี
ส่วนร่วมในกลุ่ม
6. ประเมินจากการใช้เทคโนโลยีใน
การทางานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
7. มาตรฐานการเรียนรูท้ วี่ ดั ใน
สัปดาห์น้ี
1.1: 1), 2) และ 3)
2.1: 1), 2) และ 4)
3.1: 2) และ 3)
4.1: 1), 2) และ 3)
5.1: 2)
1. ประเมินจากการตรงต่อเวลาใน
การเข้าเรียนและการทางานตาม
เวลาทีก่ าหนด
2. ประเมินจากสังเกตจากการตอบ
คาถามในชัน้ เรียนและการโต้ตอบ
บทสนทนา
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สัปดาห์
ที่

6

หัวข้อ/รายละเอียด

Unit 6 Cancelling an
Appointment

จานวน กิ จกรรมการเรียนการสอน
การวัดและประเมิ นผล
ชัวโมง
่
และสื่อที่ใช้
• สือ่ : เอกสารประกอบการ 3. ประเมินจากความถูกต้องในการ
ทาแบบฝึกหัดและแบบฝึกหัด
เรียน
ทบทวน
4. ประเมินจากการสังเกตการ
แสดงบทบาทสมมุติ
5. ประเมินจากการสังเกตการมี
ส่วนร่วมในกลุ่ม
6. ประเมินจากการใช้เทคโนโลยีใน
การทางานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
7. มาตรฐานการเรียนรูท้ วี่ ดั ใน
สัปดาห์น้ี
1.1: 1), 2) และ 3)
2.1: 1), 2) และ 4)
3.1: 2) และ 3)
4.1: 1), 2) และ 3)
5.1: 2)
3 • อภิปราย/ระดมสมอง
1. ประเมินจากการตรงต่อเวลาใน
การเข้าเรียนและการทางานตาม
• บรรยาย/ยกตัวอย่าง
เวลาทีก่ าหนด
• ซักถาม
2. ประเมินจากสังเกตจากการตอบ
• ทาแบบฝึกหัดและ
คาถามในชัน้ เรียนและการโต้ตอบ
แบบฝึกหัดทบทวน
บทสนทนา
• ฝึกบทสนทนา
3. ประเมินจากความถูกต้องในการ
• สือ่ : คอมพิวเตอร์
ทาแบบฝึกหัดและแบบฝึกหัด
• สือ่ : เอกสารประกอบการ ทบทวน
เรียน
4. ประเมินจากการสังเกตการ
แสดงบทบาทสมมุติ
5. ประเมินจากการสังเกตการมี
ส่วนร่วมในกลุ่ม
6. ประเมินจากการใช้เทคโนโลยีใน
การทางานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
7. มาตรฐานการเรียนรูท้ วี่ ดั ใน
สัปดาห์น้ี
1.1: 1), 2) และ 3)
2.1: 1), 2) และ 4)
3.1: 2) และ 3)
4.1: 1), 2) และ 3)
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ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน กิ จกรรมการเรียนการสอน
ชัวโมง
่
และสื่อที่ใช้

7

Unit 7 Giving Directions
around the Office

3

•
•
•
•

8

Unit 8 Meeting a Client

3

•
•
•
•

อภิปราย/ระดมสมอง
บรรยาย/ยกตัวอย่าง
ซักถาม
ทาแบบฝึกหัดและ
แบบฝึกหัดทบทวน
• ฝึกบทสนทนา
• สือ่ : คอมพิวเตอร์
• สือ่ : เอกสารประกอบการ
เรียน

อภิปราย/ระดมสมอง
บรรยาย/ยกตัวอย่าง
ซักถาม
ทาแบบฝึกหัดและ
แบบฝึกหัดทบทวน
• ฝึกบทสนทนา
• สือ่ : คอมพิวเตอร์
• สือ่ : เอกสารประกอบการ
เรียน

การวัดและประเมิ นผล
5.1: 2)
1. ประเมินจากการตรงต่อเวลาใน
การเข้าเรียนและการทางานตาม
เวลาทีก่ าหนด
2. ประเมินจากสังเกตจากการตอบ
คาถามในชัน้ เรียนและการโต้ตอบ
บทสนทนา
3. ประเมินจากความถูกต้องในการ
ทาแบบฝึกหัดและแบบฝึกหัด
ทบทวน
4. ประเมินจากการสังเกตการ
แสดงบทบาทสมมุติ
5. ประเมินจากการสังเกตการมี
ส่วนร่วมในกลุ่ม
6. ประเมินจากการใช้เทคโนโลยีใน
การทางานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
7. มาตรฐานการเรียนรูท้ วี่ ดั ใน
สัปดาห์น้ี
1.1: 1), 2) และ 3)
2.1: 1), 2) และ 4)
3.1: 2) และ 3)
4.1: 1), 2) และ 3)
5.1: 2)
1. ประเมินจากการตรงต่อเวลาใน
การเข้าเรียนและการทางานตาม
เวลาทีก่ าหนด
2. ประเมินจากสังเกตจากการตอบ
คาถามในชัน้ เรียนและการโต้ตอบ
บทสนทนา
3. ประเมินจากความถูกต้องในการ
ทาแบบฝึกหัดและแบบฝึกหัด
ทบทวน
4. ประเมินจากการสังเกตการ
แสดงบทบาทสมมุติ
5. ประเมินจากการสังเกตการมี
ส่วนร่วมในกลุ่ม

12
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน กิ จกรรมการเรียนการสอน
ชัวโมง
่
และสื่อที่ใช้

9

Unit 9 Welcoming a Visitor

3

•
•
•
•

10

Unit 10 Making and
Receiving a Phone Call

3

•
•
•
•

อภิปราย/ระดมสมอง
บรรยาย/ยกตัวอย่าง
ซักถาม
ทาแบบฝึกหัดและ
แบบฝึกหัดทบทวน
• ฝึกบทสนทนา
• สือ่ : คอมพิวเตอร์
• สือ่ : เอกสารประกอบการ
เรียน

อภิปราย/ระดมสมอง
บรรยาย/ยกตัวอย่าง
ซักถาม
ทาแบบฝึกหัดและ
แบบฝึกหัดทบทวน
• ฝึกบทสนทนา

การวัดและประเมิ นผล
6. ประเมินจากการใช้เทคโนโลยีใน
การทางานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
7. มาตรฐานการเรียนรูท้ วี่ ดั ใน
สัปดาห์น้ี
1.1: 1), 2) และ 3)
2.1: 1), 2) และ 4)
3.1: 2) และ 3)
4.1: 1), 2) และ 3)
5.1: 2)
1. ประเมินจากการตรงต่อเวลาใน
การเข้าเรียนและการทางานตาม
เวลาทีก่ าหนด
2. ประเมินจากสังเกตจากการตอบ
คาถามในชัน้ เรียนและการโต้ตอบ
บทสนทนา
3. ประเมินจากความถูกต้องในการ
ทาแบบฝึกหัดและแบบฝึกหัด
ทบทวน
4. ประเมินจากการสังเกตการ
แสดงบทบาทสมมุติ
5. ประเมินจากการสังเกตการมี
ส่วนร่วมในกลุ่ม
6. ประเมินจากการใช้เทคโนโลยีใน
การทางานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
7. มาตรฐานการเรียนรูท้ วี่ ดั ใน
สัปดาห์น้ี
1.1: 1), 2) และ 3)
2.1: 1), 2) และ 4)
3.1: 2) และ 3)
4.1: 1), 2) และ 3)
5.1: 2)
1. ประเมินจากการตรงต่อเวลาใน
การเข้าเรียนและการทางานตาม
เวลาทีก่ าหนด
2. ประเมินจากสังเกตจากการตอบ
คาถามในชัน้ เรียนและการโต้ตอบ
บทสนทนา

13
สัปดาห์
ที่

11

หัวข้อ/รายละเอียด

Unit 11 Leaving a
Telephone Message

จานวน กิ จกรรมการเรียนการสอน
การวัดและประเมิ นผล
ชัวโมง
่
และสื่อที่ใช้
3. ประเมินจากความถูกต้องในการ
• สือ่ : คอมพิวเตอร์
• สือ่ : เอกสารประกอบการ ทาแบบฝึกหัดและแบบฝึกหัด
ทบทวน
เรียน
4. ประเมินจากการสังเกตการ
แสดงบทบาทสมมุติ
5. ประเมินจากการสังเกตการมี
ส่วนร่วมในกลุ่ม
6. ประเมินจากการใช้เทคโนโลยีใน
การทางานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
7. มาตรฐานการเรียนรูท้ วี่ ดั ใน
สัปดาห์น้ี
1.1: 1), 2) และ 3)
2.1: 1), 2) และ 4)
3.1: 2) และ 3)
4.1: 1), 2) และ 3)
5.1: 2)
3 • อภิปราย/ระดมสมอง
1. ประเมินจากการตรงต่อเวลาใน
การเข้าเรียนและการทางานตาม
• บรรยาย/ยกตัวอย่าง
เวลาทีก่ าหนด
• ซักถาม
2. ประเมินจากสังเกตจากการตอบ
• ทาแบบฝึกหัดและ
คาถามในชัน้ เรียนและการโต้ตอบ
แบบฝึกหัดทบทวน
บทสนทนา
• ฝึกบทสนทนา
3. ประเมินจากความถูกต้องในการ
• สือ่ : คอมพิวเตอร์
ทาแบบฝึกหัดและแบบฝึกหัด
• สือ่ : เอกสารประกอบการ ทบทวน
เรียน
4. ประเมินจากการสังเกตการ
แสดงบทบาทสมมุติ
5. ประเมินจากการสังเกตการมี
ส่วนร่วมในกลุ่ม
6. ประเมินจากการใช้เทคโนโลยีใน
การทางานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
7. มาตรฐานการเรียนรูท้ วี่ ดั ใน
สัปดาห์น้ี
1.1: 1), 2) และ 3)
2.1: 1), 2) และ 4)
3.1: 2) และ 3)
4.1: 1), 2) และ 3)

14
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน กิ จกรรมการเรียนการสอน
ชัวโมง
่
และสื่อที่ใช้

12

Unit 12 Introducing
Products and Services

3

•
•
•
•

13

Unit 13 Describing
Changes in Figures

3

•
•
•
•

อภิปราย/ระดมสมอง
บรรยาย/ยกตัวอย่าง
ซักถาม
ทาแบบฝึกหัดและ
แบบฝึกหัดทบทวน
• ฝึกบทสนทนา
• สือ่ : คอมพิวเตอร์
• สือ่ : เอกสารประกอบการ
เรียน

อภิปราย/ระดมสมอง
บรรยาย/ยกตัวอย่าง
ซักถาม
ทาแบบฝึกหัดและ
แบบฝึกหัดทบทวน
• ฝึกบทสนทนา
• สือ่ : คอมพิวเตอร์
• สือ่ : เอกสารประกอบการ
เรียน

การวัดและประเมิ นผล
5.1: 2)
1. ประเมินจากการตรงต่อเวลาใน
การเข้าเรียนและการทางานตาม
เวลาทีก่ าหนด
2. ประเมินจากสังเกตจากการตอบ
คาถามในชัน้ เรียนและการโต้ตอบ
บทสนทนา
3. ประเมินจากความถูกต้องในการ
ทาแบบฝึกหัดและแบบฝึกหัด
ทบทวน
4. ประเมินจากการสังเกตการ
แสดงบทบาทสมมุติ
5. ประเมินจากการสังเกตการมี
ส่วนร่วมในกลุ่ม
6. ประเมินจากการใช้เทคโนโลยีใน
การทางานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
7. มาตรฐานการเรียนรูท้ วี่ ดั ใน
สัปดาห์น้ี
1.1: 1), 2) และ 3)
2.1: 1), 2) และ 4)
3.1: 2) และ 3)
4.1: 1), 2) และ 3)
5.1: 2)
1. ประเมินจากการตรงต่อเวลาใน
การเข้าเรียนและการทางานตาม
เวลาทีก่ าหนด
2. ประเมินจากสังเกตจากการตอบ
คาถามในชัน้ เรียนและการโต้ตอบ
บทสนทนา
3. ประเมินจากความถูกต้องในการ
ทาแบบฝึกหัดและแบบฝึกหัด
ทบทวน
4. ประเมินจากการสังเกตการ
แสดงบทบาทสมมุติ
5. ประเมินจากการสังเกตการมี
ส่วนร่วมในกลุ่ม

15
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน กิ จกรรมการเรียนการสอน
ชัวโมง
่
และสื่อที่ใช้

14

Unit 14 Participating in a
Meeting

3

•
•
•
•

15

Unit 15 Making a Short
Speech at the Reception

3

•
•
•
•

อภิปราย/ระดมสมอง
บรรยาย/ยกตัวอย่าง
ซักถาม
ทาแบบฝึกหัดและ
แบบฝึกหัดทบทวน
• ฝึกบทสนทนา
• สือ่ : คอมพิวเตอร์
• สือ่ : เอกสารประกอบการ
เรียน

อภิปราย/ระดมสมอง
บรรยาย/ยกตัวอย่าง
ซักถาม
ทาแบบฝึกหัดและ
แบบฝึกหัดทบทวน
• ฝึกบทสนทนา

การวัดและประเมิ นผล
6. ประเมินจากการใช้เทคโนโลยีใน
การทางานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
7. มาตรฐานการเรียนรูท้ วี่ ดั ใน
สัปดาห์น้ี
1.1: 1), 2) และ 3)
2.1: 1), 2) และ 4)
3.1: 2) และ 3)
4.1: 1), 2) และ 3)
5.1: 2)
1. ประเมินจากการตรงต่อเวลาใน
การเข้าเรียนและการทางานตาม
เวลาทีก่ าหนด
2. ประเมินจากสังเกตจากการตอบ
คาถามในชัน้ เรียนและการโต้ตอบ
บทสนทนา
3. ประเมินจากความถูกต้องในการ
ทาแบบฝึกหัดและแบบฝึกหัด
ทบทวน
4. ประเมินจากการสังเกตการ
แสดงบทบาทสมมุติ
5. ประเมินจากการสังเกตการมี
ส่วนร่วมในกลุ่ม
6. ประเมินจากการใช้เทคโนโลยีใน
การทางานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
7. มาตรฐานการเรียนรูท้ วี่ ดั ใน
สัปดาห์น้ี
1.1: 1), 2) และ 3)
2.1: 1), 2) และ 4)
3.1: 2) และ 3)
4.1: 1), 2) และ 3)
5.1: 2)
1. ประเมินจากการตรงต่อเวลาใน
การเข้าเรียนและการทางานตาม
เวลาทีก่ าหนด
2. ประเมินจากสังเกตจากการตอบ
คาถามในชัน้ เรียนและการโต้ตอบ
บทสนทนา
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ที่
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หัวข้อ/รายละเอียด

สอบปลายภาค

จานวน กิ จกรรมการเรียนการสอน
การวัดและประเมิ นผล
ชัวโมง
่
และสื่อที่ใช้
3. ประเมินจากความถูกต้องในการ
• สือ่ : คอมพิวเตอร์
• สือ่ : เอกสารประกอบการ ทาแบบฝึกหัดและแบบฝึกหัด
ทบทวน
เรียน
4. ประเมินจากการสังเกตการ
แสดงบทบาทสมมุติ
5. ประเมินจากการสังเกตการมี
ส่วนร่วมในกลุ่ม
6. ประเมินจากการใช้เทคโนโลยีใน
การทางานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
7. มาตรฐานการเรียนรูท้ วี่ ดั ใน
สัปดาห์น้ี
1.1: 1), 2) และ 3)
2.1: 1), 2) และ 4)
3.1: 2) และ 3)
4.1: 1), 2) และ 3)
5.1: 2)
3 • ทดสอบ
1. ประเมินจากคะแนนสอบ
2. มาตรฐานการเรียนรูท้ วี่ ดั ใน
สัปดาห์น้ี
2.1: 1), 2) และ 4)

5.2 เกณฑ์การประเมินผล ใช้ระบบอิ งเกณฑ์ของมหาวิ ทยาลัย ดังนี้
แผนการประเมิ นผลการเรียนรู้
- คะแนนระหว่างภาค
ร้อยละ 80
- คะแนนปลายภาค
ร้อยละ 20
กิ จกรรม

ผลการเรียนรู้

1. งานทีไ่ ด้รบั 1.1 มีวนิ ัย ตรงต่อเวลา
มอบหมาย
รับผิดชอบต่อหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั
มอบหมาย
1.2 มีความซื่อสัตย์สจุ ริตต่อ
งานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

สัดส่วน
สัปดาห์ที่
การ
วิ ธีการประเมิ น
ประเมิ น ประเมิ นผ
ล
1.1 ประเมินจากการตรวจงานที่ ตลอดภาค
50%
มอบหมายให้นักศึกษาและ
การศึกษา
สังเกตพฤติกรรมการเข้าเรียน
การตรงต่อเวลา

17

กิ จกรรม

ผลการเรียนรู้

วิ ธีการประเมิ น

1.3 เคารพข้อตกลง
กฎระเบียบ และข้อบังคับ
2.1 มีความรูค้ วามเข้าใจ และ
มีทกั ษะภาษาอังกฤษด้าน
การฟั ง การพูด การอ่าน และ
การเขียน
2.2 มีความรูค้ วามเข้าใจด้าน
คาศัพท์ สานวน และ
ไวยากรณ์ในบริบททางธุรกิจ
2.4 บูรณาการความรูด้ า้ น
ภาษาอังกฤษกับธุรกิจด้าน
ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
3.2 คิดสร้างสรรค์ และปรับ
ใช้องค์ความรูอ้ ย่างเหมาะสม
3.3 คิด วิเคราะห์ และแก้ไข
ปัญหาได้อย่างมีระบบ
4.1 ทางานร่วมกับผูอ้ ่นื ได้
4.2 สือ่ สารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4.3 มีความรับผิดชอบต่อ
บทบาทของตนทีม่ ตี ่อผูอ้ ่นื
5.2 ติดต่อสื่อสารโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.2 ตรวจสอบชิน้ งานของ
นักศึกษาทีไ่ ด้รบั มอบหมายว่ามี
การอ้างอิงแหล่งทีม่ าอย่าง
ถูกต้องและไม่ได้คดั ลอกมาจาก
ผูอ้ ่นื
1.3 สอบถามความรูค้ วามเข้าใจ
เรื่องข้อตกลง กฎระเบียบและ
ข้อบังคับระหว่างผูส้ อนและ
ผูเ้ รียน
2.1 ประเมินจากการสังเกต
ผูเ้ รียนระหว่างสอน
2.2 ประเมินจากการให้นักศึกษา
ทาแบบทดสอบย่อยเกีย่ วกับ
คาศัพท์ สานวนและไวยากรณ์
ในบริบททางธุรกิจ
2.4 ประเมินจากการซักถามและ
สังเกตผูเ้ รียนระหว่างสอน
3.2 ประเมิ น จากผลงานตาม
เกณฑ์ ก ารประเมิ น ที่ก าหนด
(Rubrics)
3.3 ประเมิน โครงงานหรือการ
แสดงบทบาทสมมติตามเกณฑ์
การประเมินทีก่ าหนด (Rubrics)
4.1 ประเมินจากพฤติกรรมของ
นั ก ศึก ษาในการท ากิจ กรรมคู่
และกลุ่ม
4.2 ประเมิ น จากการสั ง เกต
ภาษาที่ นั ก ศึ ก ษ าใช้ ใ น ก า ร
สือ่ สารภายในชัน้ เรียน

สัดส่วน
สัปดาห์ที่
การ
ประเมิ น ประเมิ นผ
ล
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ผลการเรียนรู้

2. การทดสอบ 1.1 มีวนิ ัย ตรงต่อเวลา
ย่อย
รับผิดชอบต่อหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั
มอบหมาย
2.1 มีความรูค้ วามเข้าใจ และ
มีทกั ษะภาษาอังกฤษด้าน
การฟั ง การพูด การอ่าน และ
การเขียน
2.2 มีความรูค้ วามเข้าใจด้าน
คาศัพท์ สานวน และ
ไวยากรณ์ในบริบททางธุรกิจ
3.2 คิดสร้างสรรค์ และปรับใช้
องค์ความรูอ้ ย่างเหมาะสม
3. การนาเสนอ 1.1 มีวนิ ัย ตรงต่อเวลา
งาน
รับผิดชอบต่อหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั
มอบหมาย
1.2 มีความซื่อสัตย์สจุ ริตต่อ
งานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
2.1 มีความรูค้ วามเข้าใจ และ
มีทกั ษะภาษาอังกฤษด้าน
การฟั ง การพูด การอ่าน และ
การเขียน
2.2 มีความรูค้ วามเข้าใจด้าน
คาศัพท์ สานวน และ
ไวยากรณ์ในบริบททางธุรกิจ
5.2 ติดต่อสื่อสารโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิ ธีการประเมิ น

สัดส่วน
สัปดาห์ที่
การ
ประเมิ น ประเมิ นผ
ล

4.3 ประเมินจากผลการนาเสนอ
งานของนักศึกษา
5.2 ประเมินจากการนาเสนอ
ตามเกณฑ์ทก่ี าหนด (Rubrics)
1.1 ประเมินจากการสังเกต
7, 10, 11
พฤติกรรมการตรงต่อเวลา
2.1 ประเมินจากการสังเกต
ผูเ้ รียนระหว่างสอน
2.2 ประเมินจากการให้นักศึกษา
ทาแบบทดสอบย่อยเกีย่ วกับ
คาศัพท์ สานวนและไวยากรณ์
ในบริบททางธุรกิจ
3.2 ประเมิ น จากผลงานตาม
เกณฑ์ ก ารประเมิ น ที่ก าหนด
(Rubrics)
1.1 ประเมินจากการตรวจงานที่
มอบหมายให้นักศึกษาและ
สังเกตพฤติกรรมการเข้าเรียน
การตรงต่อเวลา
1.2 ตรวจสอบชิน้ งานของ
นักศึกษาทีไ่ ด้รบั มอบหมายว่ามี
การอ้างอิงแหล่งทีม่ าอย่าง
ถูกต้องและไม่ได้คดั ลอกมาจาก
ผูอ้ ่นื
2.1 ประเมินจากการสังเกต
ผูเ้ รียนระหว่างสอน
2.2 ประเมินจากการให้นักศึกษา
ทาแบบทดสอบย่อยเกีย่ วกับ
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กิ จกรรม

4. การสอบ
ปลายภาค

ผลการเรียนรู้

วิ ธีการประเมิ น

สัดส่วน
สัปดาห์ที่
การ
ประเมิ น ประเมิ นผ
ล

คาศัพท์ สานวนและไวยากรณ์
ในบริบททางธุรกิจ
5.1 ประเมินจากการสังเกตการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2 ประเมินจากการนาเสนอ
ตามเกณฑ์ทก่ี าหนด (Rubrics)
2.1 มีความรูค้ วามเข้าใจ และ 2.1 ประเมินจากคะแนนสอบ
มีทกั ษะภาษาอังกฤษด้าน
การฟั ง การพูด การอ่าน และ
การเขียน
2.2 มีความรูค้ วามเข้าใจด้าน
คาศัพท์ สานวน และ
ไวยากรณ์ในบริบททางธุรกิจ

เกณฑ์การประเมิ นของมหาวิ ทยาลัย
ระดับคะแนน
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-49
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ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
Kanokwan Kunlasuth. (2017). English conversations in the workplace. Bangkok: Suan Dusit
Graphic Site.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ

20%
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3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
Barnard, R. and Cady, J. (2000). Business venture 1. Oxford: Oxford University Press.
Barnard, R. and Cady, J. (2000). Business venture 2. Oxford: Oxford University Press.
Cotton, D. & Robbins, S. (1996). Business class. Harlow: Pearson Education Limited.
Hollett, V. (1994). Business opportunities. Oxford: Oxford University Press.
Knight, G. and O’Neil, M. (2002). Business explorer 2. Cambridge: Cambridge
University Press.
Sweeney, S. (2003). English for business communication: Student’s book. Cambridge:
Cambridge University Press.
Vaughan, A. and Zemach, D.E. (2013). Get ready for international business: English for
the workplace. Oxford: Macmillan.
Viney, P. (2004). Basic survival: International communication for professional people.
Oxford: Macmillan.
Wallwork, A. (1995). Business options: Student’s book. Oxford: Oxford University Press.
หมวดที่ 7 การประเมิ นและปรับปรุงการดาเนิ นการของรายวิ ชา
1. กลยุทธ์การประเมิ นประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชาโดยนักศึกษา
การประเมิน ประสิทธิภาพการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ น สาคัญ ให้นั กศึก ษาประเมิน ประสิทธิภ าพการ
จัด การเรียนการสอนของรายวิช า รวมถึง วิธ ีก ารสอน การจัด กิจ กรรมทัง้ ในและนอกห้องเรียน สิง่
สนับสนุ นการเรียนรู้ วิธกี ารวัดและการประเมินผล และข้อเสนอแนะเพื่อทาการปรับปรุงรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมิ นการสอน
ใช้แ บบประเมิน ประสิทธิภาพการจัด การเรียนการสอนโดยมีค ณะกรรมการประเมิน ที่แ ต่ ง ตัง้ โดย
หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจเป็ นผูอ้ อกแบบ เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ขอ้ มูล รวมทัง้ สะท้อนกลับสู่
อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบการสอน
3. การปรับปรุงการสอน
หลักสูตรกาหนดให้อาจารย์ผสู้ อนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธกี ารสอนจากผลการประเมิน
ประสิทธิผลของรายวิชา และจัดทารายงานรายวิชาตามรายละเอียดที่ สกอ. กาหนดทุกภาคการศึกษา
รวมถึงมีการประชุมอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบและอาจารย์ประจาของหลักสูตรเพื่อหารือปั ญหาการเรียนรู้ของ
นักศึกษาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
ประชุมแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับผูส้ อนร่วมและผูส้ อนในรายวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาในรายวิ ชา
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1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา โดยมีหน้าทีห่ ลักดังนี้
1.1 ประเมินข้อสอบรายวิชาให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของรายวิชาและพิจารณา
ควบคู่กบั รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3)
1.2 ติดตามและตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาทัง้ ภาพรวม และรายบุค คลในแต่ละรายวิชา
ของภาคเรียนนัน้ ๆ
1.3 ทวนสอบผลการเรียนรูข้ องนักศึกษาร่วมกับอาจารย์ประจารายวิชา

ผลลัพธ์การเรียนรู้

คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ทักษะทางปั ญญา
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสือ่ สาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

พฤติกรรมความ
รับผิดชอบและ
การมีสว่ นร่วมใน
การทางาน

คะแนนสอบ

✓
✓
✓
✓

งานทีไ่ ด้รบั
มอบหมาย
(แบบฝึกหัด บทบาท
สมมุต)ิ

การนาเสนอผลงาน
ด้วยทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข/
การสือ่ สาร/ การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓

2. มีการทวนสอบคะแนนและผลลัพธ์การเรียนรูร้ ะดับหลักสูตรทุกภาคการศึกษา
3. มีการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรูร้ ะดับคณะทุกภาคการศึกษา
5. การดาเนิ นการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชา
หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดย
นักศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการหลักสูตรพิจารณาความเหมาะสมของเกณฑ์การให้คะแนน
การรายงานรายวิช าโดยอาจารย์ผู้ส อน หลัง การทบทวนประสิท ธิผ ลของรายวิช า อาจารย์ผู้สอน
รับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาทีส่ อนและกลยุทธ์การสอนทีใ่ ช้ และนาเสนอแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาในรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา เสนอต่อประธานหลักสูตร เพื่อนาเข้าทีป่ ระชุมอาจารย์
ผูร้ บั ผิดชอบและอาจารย์ประจาหลักสูตรพิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสาหรับ
ใช้ในปี การศึกษาถัดไป
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