รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
ประจาภาคเรียนที่ 1/2559

รหัสวิชา 1551136 ชื่อรายวิชา โครงสร้างและการใช้ไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษธุรกิจเบือ้ งต้น
(Fundamental Business English Grammar Structure and Use)
ตอนเรียน A1 นักศึกษารหัส 60

อาจารย์ผ้สู อน
อาจารย์วิลาสิ นี พลอยเลื่อมแสง

มคอ. 2

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รายละเอียดของรายวิ ชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิ ทยาเขต/คณะ/ภาควิ ชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่

1. รหัสและชื่อรายวิ ชา
1551136 โครงสร้างและการใช้ไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษธุรกิจเบื้องต้น
(Fundamental Business English Grammar Structure and Use)
2. จานวนหน่ วยกิ ต
3 (3-0-6) หน่ วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิ ชา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะด้าน)
4. อาจารย์ ผู้ รับผิดชอบรายวิ ชาและอาจารย์ผสู้ อน
ผู้ รับผิดชอบรายวิชา หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ
อาจารย์ผสู้ อน
อาจารย์วลิ าสินี พลอยเลือ่ มแสง
5. ภาคการศึกษา/ชันปี
้
ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / 2560 ชัน้ ปี ท่ี 1
6. รายวิ ชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่ม ี
7. รายวิ ชาที่ต้องเรียนพร อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่ม ี
8. สถานที่เรียน
ตอนเรียน A1 - ห้อง 32304 มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
9. วันที่จดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิ ชาครังล่
้ าสุด
2 สิงหาคม 2560
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
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1. จุดมุ่งหมายของรายวิ ชา
เมือ่ นักศึกษาเรียนรายวิชานี้แล้ว นักศึกษาจะเกิดการเรียนรู/้ ความสามารถ/สมรรถนะในด้านต่าง ๆ ได้แก่
1.1 มีความซื่อสัตย์สจุ ริตต่องานที่ได้รบั มอบหมาย และเคารพข้อตกลง กฏระเบียบ และข้อบังคับ
1.2 มีความรู้ ความเข้าใจด้านคาศัพท์ สานวน และไวยากรณ์ ในบริบททางธูรกิจ รวมทัง้ บูรณาการความรู้
ด้านภาษาอังกฤษกับธุรกิจด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.3 สามารถคิดสร้างสรรค์ ปรับใช้องค์ความรู้อย่างเหมาะสม รวมทังสามารถสื
้
บค้นข้อมูล เพื่อให้ทนั ต่อ
เหตุการณ์ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
1.4 สามารถทางานร่วมกับผูอ้ ่นื และมีความรับผิดชอบต่อบทบาทของตนที่มตี ่อผูอ้ ่นื ได้
1.5 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นเพื่อนาเสนอข้อมูล และสือ่ สารได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิ ชา
เพื่อให้เนื้อหาวิชามีความทันสมัย มีการบูรณาการไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษกับบริบทด้านธุรกิจ และ
สอดแทรกความรูเ้ กี่ยวกับประชาคมอาเซียน
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิ บายรายวิ ชา
ศึกษาโครงสร้า งไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษธุรกิจในระดับคา วลี และรู ปแบบประโยคต่างๆ
รวมทัง้ ประยุกต์ใช้ในการพูดและการเขียนในบริบทของการสือ่ สาร
Study business English structure with particular attention to words, phrases, and
sentence forms. Also apply in forms of spoken and written structures in communicative contexts.
2. จานวนชัวโมงที
่
่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริ ม

45 ชัวโมง
่ / ภาคการศึกษา

สอนเสริมตาม
ความต้องการของ
นักศึกษา

ฝึกปฏิ บตั ิ / งาน
ภาคสนาม / การ
ฝึ กงาน
-

ศึกษาด้วยตนเอง

6 ชัวโมง
่ / สัปดาห์

3. จานวนชัวโมงต่
่
อ สัป ดาห์ ที่ อ าจารย์ ให้ คาปรึ กษาและแนะน าทางวิ ชาการแก นั กศึ กษาเป็ น
รายบุคคล
- ผูส้ อนให้คาปรึกษาผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social Network)
- ผูส้ อนจัดเวลาให้คาปรึกษาเป็ นรายบุคคลหรือเป็ นกลุม่ ตามความต้องการ 3 ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ คือ ทุก
วันจันทร์ เวลา 9.00 – 11.00 น. และ 15.00 – 16.00 น.
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ ของนักศึกษา
4.1 แผนพัฒนาและประเมิ นผลการเรียนรู้ (หมวด 5 ข้อ 2)
ผลการเรียนรู้ที่ต้องการ
พัฒนา
(ความรับผิดชอบหลัก)
4.1.1 ด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม
1) มีความซื่อสัตย์สจุ ริตต่องาน
ที่ได้รบั มอบหมาย
2) เคารพข้อตกลง กฎระเบียบ
และข้อบังคับ

กลยุทธ์การสอน

1) ผูส้ อนมอบหมาย
งานให้นักศึกษาโดย
กาหนดเวลาส่ง
2) ผูส้ อนชี้แจงเรื่อง
ผลกระทบที่เกิดจาก
การคัดลอกงาน
ผูอ้ ่นื
3) ผูส้ อนชี้แจง
ข้อตกลง
กฎระเบียบและ
ข้อบังคับระหว่าง
ผูส้ อนและผูเ้ รียน
4) ผูส้ อนสอดแทรก
ความรูท้ างจรรยา
บรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพในการ
เรียน
4.1.2 ด้านความรู้
1) ผูส้ อนอธิบาย
1) มีความรูค้ วามเข้าใจ และมี คาศัพท์ สานวน
ทักษะภาษาอังกฤษด้านการ และไวยากรณ์ ท่ใี ช้
ฟั ง การพูด การอ่าน และการ ในบริบททางธุรกิจ
2) ผูส้ อนจัดการ
เขียน
เรียนการสอน
2) มีความรูค้ วามเข้าใจด้าน
หลากหลายรูปแบบ
คาศัพท์ สานวน และ
ไวยากรณ์ ในบริบททางธุรกิจ โดยเน้นทฤษฎี
และการนาความรู้
3) บูรณาการความรูด้ า้ น
ไปใช้ทางพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษกับธุรกิจด้าน
ทางธุรกิจ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กลยุทธ์การ
ประเมิ น

สัปดาห์ที่ประเมิ น

1) ประเมินจากการ
ส่งงานภายในเวลา
ที่กาหนด
2) ประเมินจากการ
ตรวจสอบชิ้นงาน
ของนักศึกษาที่
ได้รบั มอบหมาย
3) สังเกต
พฤติกรรมของ
ผูเ้ รียน
4) ประเมินจากการ
สอบถามความรู้
ความเข้าใจเรื่อง
จรรยา บรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ

1 – 15

สัดส่วน
ของการ
ประเมิ นผล
10%

1) ประเมินจากการ
ทดสอบย่อย
2) ประเมินจากการ
ตรวจแบบฝึ กหัด
และให้ผลสะท้อน
กลับ
4. ประเมินจากการ
นาเสนอผลงานของ
นักศึกษา

1 – 15

50%
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการ
พัฒนา
(ความรับผิดชอบหลัก)

กลยุทธ์การสอน

3) ผูส้ อนนาเสนอ
สถานการณ์ต่าง ๆ
ที่ประยุกต์ความรู้
ภาษาอังกฤษที่ใช้
ในบริบททางธุรกิจ
4.1.3 ด้านทักษะทางปั ญญา 1) ผูส้ อนมอบหมาย
งานให้นักศึกษา
1) สืบค้นข้อมูลและแสวงหา
ค้นคว้าด้วยตนเอง
ความรูเ้ พิม่ เติม ทันต่อ
เหตุการณ์ และเทคโนโลยีใหม่ 2) ผูส้ อนให้กรอบ
การทางานและเปิ ด
ๆ
2) คิดสร้างสรรค์ และปรับใช้ โอกาสให้นักศึกษา
ได้แสดงความ
องค์ความรูอ้ ย่างเหมาะสม
คิดเห็นด้วยตนเอง
3) ผูส้ อนมอบหมาย
กรอบโครงงานให้
นักศึกษา
4.1.4 ด้านทักษะ
1) ผูส้ อนมอบหมาย
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล นักศึกษาทา
กิจกรรมคูแ่ ละกลุม่
และความรับผิดชอบ
2) ผูส้ อนเปิ ดโอกาส
1) ทางานร่วมกับผูอ้ ่นื ได้
ให้นักศึกษาได้
2) สือ่ สารได้อย่างมี
แสดงความคิดเห็น
ประสิทธิภาพ
3) ผูส้ อนมอบหมาย
3) มีความรับผิดชอบต่อ
นักศึกษาทา
บทบาทของตนที่มตี ่อผูอ้ ่นื
กิจกรรมคูแ่ ละกลุม่
โดยให้นักศึกษา
กาหนดบทบาท
และหน้าที่อย่าง
ชัดเจน
4.1.5 ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิ1)ง ผูส้ อนมอบหมาย
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ งานให้นักศึกษา
ค้นคว้าข้อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพิม่ เติม
1) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

กลยุทธ์การ
ประเมิ น

สัปดาห์ที่ประเมิ น

สัดส่วน
ของการ
ประเมิ นผล

1) ประเมินจากการ
ตรวจสอบแหล่ง
อ้างอิงที่เกี่ยวข้อง
กับงานที่ได้รบั
มอบหมาย
2. ประเมินจาก
ผลงานตามเกณฑ์
การประเมินที่
กาหนด (Rubrics)

1 – 15

20%

1. ประเมินจาก
พฤติกรรมของ
นักศึกษาในการทา
กิจกรรมคูแ่ ละกลุม่
2. สังเกตและ
ประเมินผลงานที่ได้
ตามเกณฑ์ท่ี
กาหนด
3. สังเกตจากการ
แสดงบทบาทของ
สมาชิกในกลุม่

1 – 15

10%

1) ประเมินจากการ
นาเสนอตามเกณฑ์ท่ี
กาหนด (Rubrics)

1 – 15

10%
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการ
พัฒนา
(ความรับผิดชอบหลัก)
ในการสืบค้นและนาเสนอ
ข้อมูลได้
2) ติดต่อสือ่ สารโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

4.2 เกณฑ์การให้คะแนน
ผลการเรียนรู้

ด้าน
คุณธรรม
จริ ยธรรม

ด้านความรู้

ด้านทักษะ
ทางปั ญญา

กลยุทธ์การสอน

กลยุทธ์การ
ประเมิ น

สัปดาห์ที่ประเมิ น

สัดส่วน
ของการ
ประเมิ นผล

2) ผูส้ อนให้
นักศึกษาใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
ทางานที่ได้รบั
มอบหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน

1
2
3
ไม่เข้าเรียน / เข้าเรียนไม่
เข้าเรียน
ไม่สง่ งาน / สม่าเสมอ /ส่ง สม่าเสมอ / ส่ง
คัดลอกงาน งานไม่ทนั ตาม
งานตาม
ผูอ้ ่นื
กาหนดเวลา กาหนดเวลา
แต่ไม่ครบ
จานวน
ไม่มที กั ษะการ มีทกั ษะในการ มีทกั ษะในการ
ใช้หลัก
ใช้หลัก
ใช้หลัก
ไวยากรณ์ / ไม่ ไวยากรณ์ บา้ ง ไวยากรณ์
รูค้ วามหมาย
/ ไม่รู้
พอสมควร / รู้
คาศัพท์และ
ความหมาย
ความหมาย
สานวน
คาศัพท์และ
คาศัพท์และ
สานวน
สานวน
พอสมควร
ไม่สามารถคิด คิด วิเคราะห์
คิดอย่าง
วิเคราะห์ และ และแก้ปัญหา สร้างสรรค์
แก้ปัญหาได้
ได้บา้ ง
วิเคราะห์ และ
แก้ปัญหาได้
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เข้าเรียน
สม่าเสมอ / ส่ง
งานตาม
กาหนดเวลา
และครบตาม
จานวน
มีทกั ษะในการ
ใช้หลัก
ไวยากรณ์ ดี /
รูค้ วามหมาย
คาศัพท์และ
สานวนดี

ร้อยละ
การผ่าน
เกณฑ์
5
เข้าเรียน
สม่าเสมอ / ส่ง
งานตาม
กาหนดเวลา
และครบตาม
จานวน
มีทกั ษะในการ
ใช้หลัก
ไวยากรณ์ นดี
มาก / รู้
ความหมาย
คาศัพท์และ
สานวนมาก

คิดอย่าง
คิดอย่าง
สร้างสรรค์
สร้างสรรค์
วิเคราะห์ และ วิเคราะห์
แก้ปัญหาได้ดี แก้ปัญหาและ
บูรณาการ
ความรูไ้ ด้

6

60

60

60
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ผลการเรียนรู้

เกณฑ์การให้คะแนน

1
2
ด้านทักษะ
ไม่มคี วาม
มีความ
ความสัมพันธ์ รับผิดชอบต่อ รับผิดชอบต่อ
งานที่ได้รบั
งานที่ได้รบั
ระหว่าง
มอบหมายทัง้
มอบหมาย
บุคคลและ
ของตนเอง
เฉพาะของ
ความ
และผูอ้ ่นื
ตนเอง และไม่
รับผิดชอบ
สามารถ
ทางานร่วมกับ
ผูอ้ ่นื ได้

ร้อยละ
การผ่าน
เกณฑ์

3
มีความ
รับผิดชอบต่อ
งานที่ได้รบั
มอบหมายทัง้
ของตนเอง
และผูอ้ ่นื และ
ทางานร่วมกับ
ผูอ้ ่นื ได้

4
5
ความ
มีความ
รับผิดชอบต่อ รับผิดชอบต่อ
งานที่ได้รบั
งานที่ได้รบั
มอบหมายทัง้ มอบหมายทัง้
ของตนเอง
ของตนเอง
และผูอ้ ่นื และ
และผูอ้ ่นื
ทางานร่วมกับ ทางานร่วมกับ
ผูอ้ ่นื ได้ดี
ผูอ้ ่นื ได้ และ
สือ่ สารได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ด้านทักษะการ ไม่สามารถใช้ สามารถใช้
สามารถใช้
สามารถใช้
สามารถใช้
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
วิ เคราะห์เชิ ง
สารสนเทศใน สารสนเทศใน สารสนเทศใน สารสนเทศใน สารสนเทศใน
ตัวเลข การสื่อสาร
การสืบค้น
การสืบค้น
การสืบค้น
การสืบค้น
การสืบค้น
และการใช้
ข้อมูลและ
ข้อมูลและ
ข้อมูลและ
ข้อมูลและ
ข้อมูลและ
เทคโนโลยี
สือ่ สารได้
สือ่ สารได้บา้ ง
สือ่ สารได้
สือ่ สารได้ดี
สือ่ สารได้
สารสนเทศ
อย่าง
สร้างสรรค์
และมี
ประสิทธิภาพ
ผ่านเกณฑ์ทุกด้านที่รอ้ ยละ 60

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมิ นผล
1551136 โครงสร้างและการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษธุรกิจเบือ้ งต้น
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60

60

มคอ. 2

1. แผนการสอน
สัปดา หัวข้อ/รายละเอียด
ห์
(ชม.)
1
- ผูส้ อนแนะนา
(3 ชม.) รายละเอียดของวิชา
การเรียนการสอน
รวมทัง้ การประเมินผล
- Pretest

กิ จกรรมการเรียนการสอน

สื่อที่ใช้

การวัดและ
ประเมิ นผล

1. นักศึกษาศึกษาเนื้อหาและ
รายละเอียดของรายวิชาจาก
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
2. นักศึกษาทาแบบทดสอบก่อนเรียน
(Pretest)
3. ผูส้ อนเฉลยและอธิบายถึง
แบบทดสอบก่อนเรียน

1) รายละเอียด
ของรายวิชา
(มคอ.3)
2).PowerPoint
แบบทดสอบก่อน
เรียน (Pretest)

1. สังเกตจากการ
ตอบคาถามในชัน้
เรียน
2. ประเมินจากความ
ถูกต้องในการทา
แบบทดสอบก่อน
เรียน (Pretest)
3. มาตรฐานการ
เรียนรูท้ ่วี ดั ในสัปดาห์
นี้
1.1: 2) และ 3)
2.1: 1), 2) และ 4)
3.1: 1) และ 2)
4.1: 1), 2) และ 3)
5.1: 1) และ 2)
1. ประเมินจากการ
ตอบคาถาม
2. ประเมินจาก
แบบฝึ กหัดและ
แบบทดสอบย่อย
หลังจากการเรียน
3. มาตรฐานการ
เรียนรูท้ ่วี ดั ในสัปดาห์
นี้
1.1: ข้อ 1 และ 2
2.1: ข้อ 1, 2, และ 4
3.1: ข้อ 1 และ 2
4.1: ข้อ 1, 2, และ 3
5.1: ข้อ 1 และ 2

2
Unit 1 Parts of 1. นักศึกษาศึกษาเนื้อหาและ
(3 ชม.) Speech
ความสาคัญของ Parts of speech ของ
 The noun
คานาม (The noun) กริยา (The verb)
 The verb
และคาคุณศัพท์ (Adjectives) ด้วย
 Adjectives
ตนเอง
2. ผูส้ อนอธิบายถึงเนื้อหา ความสาคัญ
และรายละเอียดของของคานาม (The
noun) กริยา (The verb) และ
คาคุณศัพท์ (Adjectives)
3. ผูส้ อนแบ่งผูเ้ รียนเป็ นกลุม่ ๆ ละ 4 –
5 คนทากิจกรรมรวมกันด้วยการค้นหา
คานาม (The noun) กริยา (The verb)
และคาคุณศัพท์ (Adjectives) จาก
หนังสือพิมพ์ The Bangkok Post หรือ
บทความภาษาอังกฤษด้านธุรกิจและนา
เสนอหน้าห้องทีละกลุม่

1551136 โครงสร้างและการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษธุรกิจเบือ้ งต้น

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. PowerPoint
Slides
3. แบบฝึ กหัด
ทบทวน
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มคอ. 2

สัปดา
ห์
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิ จกรรมการเรียนการสอน

4. ผู้ เ รี ย นและผู้ ส อนร่ ว มกัน พิ จ ารณา
คว ามถู ก ต้ อ งร่ ว มกั น ส รุ ป การ ท า
กิจกรรม และผูส้ อนอธิบายเพิม่ เติม
5. นั ก ศึ ก ษาท าแบบฝึ ก หัด หลัง เรี ย น
(Post-activity) เพื่ อ ตรวจสอบความ
เข้าใจ
6. ผูส้ อนแจ้งนักศึกษาถึงการสอบย่อย
(Quiz) ในสัปดาห์ถดั ไป
3
Unit 2 Parts of 1. นักศึกษาศึกษาเนื้อหาและ
(3 ชม.) Speech
ความสาคัญของ Parts of speech ของ
 Adverb
คากริยาวิเศษณ์ (Adverb) และคาสรรพ
 Pronoun
นาม (Pronoun) ด้วยตนเอง
2. ผูส้ อนอธิบายถึงเนื้อหา ความสาคัญ
และรายละเอียดของของคากริยา
วิเศษณ์ (Adverb) และคาสรรพนาม
(Pronoun)
3. ผูส้ อนแบ่งผูเ้ รียนเป็ นกลุม่ ๆ ละ 4 –
5 คนทากิจกรรมรวมกันด้วยการค้นหา
คากริยาวิเศษณ์ (Adverb) และคาสรรพ
นาม (Pronoun) จากหนังสือพิมพ์ The
Bangkok Post หรือบทความภาษา
อังกฤษด้านธุรกิจและนาเสนอหน้าห้อง
ทีละกลุม่
4. ผู้ เ รี ย นและผู้ ส อนร่ ว มกัน พิ จ ารณา
คว ามถู ก ต้ อ งร่ ว มกั น ส รุ ป การ ท า
กิจกรรม และผูส้ อนอธิบายเพิม่ เติม
5. นั ก ศึ ก ษาท าแบบฝึ ก หัด หลัง เรี ย น
(Post-activity) เพื่ อ ตรวจสอบความ
เข้าใจ
6. ผูส้ อนแจ้งนักศึกษาถึงการสอบย่อย
(Quiz) ในสัปดาห์ถดั ไป

1551136 โครงสร้างและการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษธุรกิจเบือ้ งต้น

สื่อที่ใช้

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. PowerPoint
Slides
3. แบบฝึ กหัด
ทบทวน

การวัดและ
ประเมิ นผล

1. ประเมินจากการ
ตอบคาถาม
2. ประเมินจาก
แบบฝึ กหัดและ
แบบทดสอบย่อย
หลังจากการเรียน
3. มาตรฐานการ
เรียนรูท้ ่วี ดั ในสัปดาห์
นี้
1.1: ข้อ 1 และ 2
2.1: ข้อ 1, 2, และ 4
3.1: ข้อ 1 และ 2
4.1: ข้อ 1, 2, และ 3
5.1: ข้อ 1 และ 2
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มคอ. 2

สัปดา หัวข้อ/รายละเอียด
ห์
(ชม.)
4
Unit 2 Parts of
(3 ชม.) Speech (Cont.)
 Preposition
 Conjunction
 Interjection

กิ จกรรมการเรียนการสอน

1. นักศึกษาศึกษาเนื้อหาและ
ความสาคัญของ Parts of speech ของ
คาบุพบท (Preposition) คาสันธาน
(Conjunction) และคาอุทาน
(Interjection) ด้วยตนเอง
2. ผูส้ อนอธิบายถึงเนื้อหา ความสาคัญ
และรายละเอียดของคาบุพบท
(Preposition) คาสันธาน
(Conjunction) และคาอุทาน
(Interjection)
3. ผูส้ อนแบ่งผูเ้ รียนเป็ นกลุม่ ๆ ละ 4 –
5 คนทากิจกรรมรวมกันด้วยการค้นหา
คาบุพบท (Preposition) คาสันธาน
(Conjunction) และคาอุทาน
(Interjection จากหนังสือพิมพ์ The
Bangkok Post หรือบทความภาษา
อังกฤษด้านธุรกิจและนาเสนอหน้าห้อง
ทีละกลุม่
4. ผู้ เ รี ย นและผู้ ส อนร่ ว มกัน พิ จ ารณา
คว ามถู ก ต้ อ งร่ ว มกั น ส รุ ป การ ท า
กิจกรรม และผูส้ อนอธิบายเพิม่ เติม
5. นั ก ศึ ก ษาท าแบบฝึ ก หัด หลัง เรี ย น
(Post-activity) เพื่ อ ตรวจสอบความ
เข้าใจ
6. ผูส้ อนแจ้งนักศึกษาถึงการสอบย่อย
(Quiz) ในสัปดาห์ถดั ไป
5
Unit
3
Other 1. นักศึกษาศึกษาเนื้อหาและ
(3 ชม.) Grammar Points
ความสาคัญของภาคแสดง (Predicate)
 Predicate
กรรม (Object) ประโยคคาถาม
 Object
(Question) Verb use to / Too และ
 Questions
enough และ คาที่ใช้เน้นคาหรือวลีอ่นื
 Used to
ให้มนี ้ าหนักมากขึน้ หรือลดลง
 Too / enough
(Intensifiers) ด้วยตนเอง

1551136 โครงสร้างและการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษธุรกิจเบือ้ งต้น

สื่อที่ใช้

การวัดและ
ประเมิ นผล

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. PowerPoint
Slides
3. แบบฝึ กหัด
ทบทวน

1. ประเมินจากการ
ตอบคาถาม
2. ประเมินจาก
แบบฝึ กหัดและ
แบบทดสอบย่อย
หลังจากการเรียน
3. มาตรฐานการ
เรียนรูท้ ่วี ดั ในสัปดาห์
นี้
1.1: ข้อ 1 และ 2
2.1: ข้อ 1, 2, และ 4
3.1: ข้อ 1 และ 2
4.1: ข้อ 1, 2, และ 3
5.1: ข้อ 1 และ 2

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. PowerPoint
Slides
3. แบบฝึ กหัด
ทบทวน

1. ประเมินจากการ
ตอบคาถาม
2. ประเมินจาก
แบบฝึ กหัดและ
แบบทดสอบย่อย
หลังจากการเรียน
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มคอ. 2

สัปดา
ห์
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิ จกรรมการเรียนการสอน

สื่อที่ใช้

 Intensifiers

2. ผูส้ อนอธิบายถึงเนื้อหา ความสาคัญ
และรายละเอียดของภาคแสดง
(Predicate) กรรม (Object) ประโยค
คาถาม (Question) Verb use to /
Too และ enough และ คาที่ใช้เน้นคา
หรือวลีอ่นื ให้มนี ้ าหนักมากขึน้ หรือ
ลดลง (Intensifiers)
3. ผูส้ อนแบ่งผูเ้ รียนเป็ นกลุม่ ๆ ละ 4 –
5 คนทากิจกรรมรวมกันด้วยการค้นหา
ส่วนที่แสดงถึงภาคแสดง (Predicate)
กรรม (Object) ประโยคคาถาม
(Question) Verb use to / Too และ
enough และ คาที่ใช้เน้นคาหรือวลีอ่นื
ให้มนี ้ าหนักมากขึน้ หรือลดลง
(Intensifiers) จากหนังสือพิมพ์ The
Bangkok Post หรือบทความภาษา
อังกฤษด้านธุรกิจและนาเสนอหน้าห้อง
ทีละกลุม่
4. ผู้ เ รี ย นและผู้ ส อนร่ ว มกัน พิ จ ารณา
คว ามถู ก ต้ อ งร่ ว มกั น ส รุ ป การ ท า
กิจกรรม และผูส้ อนอธิบายเพิม่ เติม
5. นั ก ศึ ก ษาท าแบบฝึ ก หัด หลัง เรี ย น
(Post-activity) เพื่ อ ตรวจสอบความ
เข้าใจ
6. ผูส้ อนแจ้งนักศึกษาถึงการสอบย่อย
(Quiz) ในสัปดาห์ถดั ไป
6
Unit
3
Other 1. นักศึกษาศึกษาเนื้อหาและ
(3 ชม.) Grammar
Points ความสาคัญของการแสดงความเป็ น
(Cont.)
เจ้าของ (Genitive case) ประโยคที่ม ี
 Genitive case
ใจความปฏิเสธ (Negation) การใช้
 Negation
There, their, they’re การใช้คาย่อ
 There, their, (Contraction) การสร้างคาใหม่โดยตัด
they’re
คาเดิมให้สนลง
ั ้ (Clipping) การสร้างคา
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การวัดและ
ประเมิ นผล
3. มาตรฐานการ
เรียนรูท้ ่วี ดั ในสัปดาห์
นี้
1.1: ข้อ 1 และ 2
2.1: ข้อ 1, 2, และ 4
3.1: ข้อ 1 และ 2
4.1: ข้อ 1, 2, และ 3
5.1: ข้อ 1 และ 2

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. PowerPoint
Slides
3. แบบฝึ กหัด
ทบทวน

1. ประเมินจากการ
ตอบคาถาม
2. ประเมินจาก
แบบฝึ กหัดและ
แบบทดสอบย่อย
หลังจากการเรียน
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มคอ. 2

สัปดา
ห์
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

 Contraction
 Clipping
 Blending
 Abbreviation
 Acronyms

7
Unit 4 Determiners
(3 ชม.)  Definite &
indefinite articles
 Quantifiers
 Some and any

กิ จกรรมการเรียนการสอน

โดยการนาคาตัง้ แต่ 2 คาขึน้ ไปมาผสม
กันเป็ นคาใหม่ (Blending) การใช้ตวั ย่อ
(Abbreviation) และคาย่อที่เกิดจากการ
นาเอาอักษรย่อของชื่อเฉพาะหรือวลีมา
รวมกัน (Acronyms) ด้วยตนเอง
2. ผูส้ อนอธิบายถึงเนื้อหา ความสาคัญ
และรายละเอียดของ Genitive case,
Negation, There, their, they’re,
Contraction, Clipping, Blending,
Abbreviation และ Acronyms
3. ผูส้ อนแบ่งผูเ้ รียนเป็ นกลุม่ ๆ ละ 4 –
5 คนทากิจกรรมรวมกันด้วยการค้นหา
ส่วนที่แสดงถึง Genitive case,
Negation, There, their, they’re,
Contraction, Clipping, Blending,
Abbreviation และ Acronyms จาก
หนังสือพิมพ์ The Bangkok Post หรือ
บทความภาษา อังกฤษด้านธุรกิจและ
นาเสนอหน้าห้องทีละกลุม่
4. ผู้ เ รี ย นและผู้ ส อนร่ ว มกัน พิ จ ารณา
คว ามถู ก ต้ อ งร่ ว มกั น ส รุ ป การ ท า
กิจกรรม และผูส้ อนอธิบายเพิม่ เติม
5. นั ก ศึ ก ษาท าแบบฝึ ก หัด หลัง เรี ย น
(Post-activity) เพื่ อ ตรวจสอบความ
เข้าใจ
6. ผูส้ อนแจ้งนักศึกษาถึงการสอบย่อย
(Quiz) ในสัปดาห์ถดั ไป
1. นักศึกษาศึกษาเนื้อหาและ
ความสาคัญของ Determiners: การใช้
คานาหน้านาม (Definite & indefinite
articles) คาบอกปริมาณ (Quantifiers)
คานาหน้านามประเภท Some and
any, Much, many, and a lot, A little

1551136 โครงสร้างและการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษธุรกิจเบือ้ งต้น

สื่อที่ใช้

การวัดและ
ประเมิ นผล
3. มาตรฐานการ
เรียนรูท้ ่วี ดั ในสัปดาห์
นี้
1.1: ข้อ 1 และ 2
2.1: ข้อ 1, 2, และ 4
3.1: ข้อ 1 และ 2
4.1: ข้อ 1, 2, และ 3
5.1: ข้อ 1 และ 2

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. PowerPoint
Slides

1. ประเมินจากการ
ตอบคาถาม
2. ประเมินจาก
แบบฝึ กหัดและ
แบบทดสอบย่อย
หลังจากการเรียน

12

มคอ. 2

สัปดา
ห์
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิ จกรรมการเรียนการสอน

 Much, many,
and a lot
 A little or a few,
little or few
 Fewer vs less

or a few, little or few และ Fewer vs
less ด้วยตนเอง
2. ผูส้ อนอธิบายถึงเนื้อหา ความสาคัญ
และรายละเอียดของ Definite &
indefinite articles, Quantifiers, Some
and any, Much, many, and a lot, A
little or a few, little or few และ
Fewer vs less
3. ผูส้ อนแบ่งผูเ้ รียนเป็ นกลุม่ ๆ ละ 4 –
5 คนทากิจกรรมรวมกันด้วยการค้นหา
ส่วนที่แสดงถึง Definite & indefinite
articles, Quantifiers, Some and any,
Much, many, and a lot, A little or a
few, little or few และ Fewer vs less
จากหนังสือพิมพ์ The Bangkok Post
หรือบทความภาษาอังกฤษด้านธุรกิจ
และนาเสนอหน้าห้องทีละกลุม่
4. ผู้ เ รี ย นและผู้ ส อนร่ ว มกัน พิ จ ารณา
คว ามถู ก ต้ อ งร่ ว มกั น ส รุ ป การ ท า
กิจกรรม และผูส้ อนอธิบายเพิม่ เติม
5. นั ก ศึ ก ษาท าแบบฝึ ก หัด หลัง เรี ย น
(Post-activity) เพื่ อ ตรวจสอบความ
เข้าใจ
6. ผูส้ อนแจ้งนักศึกษาถึงการสอบย่อย
(Quiz) ในสัปดาห์ถดั ไป
8
Unit 4 Determiners 1. ผูส้ อนให้นักศึกษาศึกษาเรื่อง
(3 ชม.) (Cont.)
Determiners: Some and any, Much,
 Some and any many, and a lot, A little or a few,
 Much, many,
little or few และ Fewer vs less จาก
and a lot
เอกสารประกอบการเรียน
 A little or a few, 2. ผูส้ อนให้นักศึกษาช่วยกันสรุปว่า
little or few
Determiners ในบทนี้มลี กั ษณะอย่างไร
 Fewer vs less

1551136 โครงสร้างและการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษธุรกิจเบือ้ งต้น

สื่อที่ใช้

การวัดและ
ประเมิ นผล

3. แบบฝึ กหัด
ทบทวน

3. มาตรฐานการ
เรียนรูท้ ่วี ดั ในสัปดาห์
นี้
1.1: ข้อ 1 และ 2
2.1: ข้อ 1, 2, และ 4
3.1: ข้อ 1 และ 2
4.1: ข้อ 1, 2, และ 3
5.1: ข้อ 1 และ 2

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. PowerPoint
Slides
3. แบบฝึ กหัด
ทบทวน

1. ประเมินจากการ
ตอบคาถาม
2. ประเมินจาก
แบบฝึ กหัดและ
แบบทดสอบย่อย
หลังจากการเรียน

13

มคอ. 2

สัปดา
ห์
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

9
Unit 5 Review of
(3 ชม.) English Tenses

กิ จกรรมการเรียนการสอน

3. ผูส้ อนอธิบายถึงเนื้อหา ความสาคัญ
และการใช้ Determiners พร้อมยก
ตัวอย่างอย่างละเอียด
4. ผูส้ อนแบ่งผูเ้ รียนเป็ นกลุม่ ๆ ละ 4 –
5 คนทากิจกรรมร่วมกันด้วยการค้นหา
รูปแบบการเขียนด้วย Determiners:
Some and any, Much, many, and a
lot, A little or a few, little or few และ
Fewer vs less จากหนังสือพิมพ์ The
Bangkok Post หรือบทความ
ภาษาอังกฤษด้านธุรกิจ และนาเสนอ
หน้าห้องทีละกลุม่
5. ผู้ เ รี ย นและผู้ ส อนร่ ว มกัน พิ จ ารณา
คว ามถู ก ต้ อ ง ร่ ว มกั น ส รุ ป การ ท า
กิจกรรม และผูส้ อนอธิบายเพิม่ เติม
6. นักศึกษาทาแบบฝึ กหัดหลังเรียน
7. ผู้ส อนแจ้งนั กศึกษาถึงการสอบย่อย
(Quiz) ในสัปดาห์ถดั ไป
1. ผูส้ อนให้นักศึกษาศึกษาเรื่อง
Review of English Tenses จาก
เอกสารประกอบการเรียน
2. ผูส้ อนให้นักศึกษาช่วยกันสรุปว่า
English Tenses มีลกั ษณะอย่างไร
3. ผูส้ อนอธิบายถึงเนื้อหา ความสาคัญ
และการใช้ English Tenses พร้อม
ยกตัวอย่างอย่างละเอียด
4. ผูส้ อนแบ่งผูเ้ รียนเป็ นกลุม่ ๆ ละ 4 –
5 คนทากิจกรรมร่วมกันด้วยการค้นหา
รูปแบบการเขียนด้วย English Tenses
แบบต่างๆ จากหนังสือพิมพ์ The
Bangkok Post หรือบทความ
ภาษาอังกฤษด้านธุรกิจ และนาเสนอ
หน้าห้องทีละกลุม่

1551136 โครงสร้างและการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษธุรกิจเบือ้ งต้น

สื่อที่ใช้

การวัดและ
ประเมิ นผล
3. มาตรฐานการ
เรียนรูท้ ่วี ดั ในสัปดาห์
นี้
1.1: ข้อ 1 และ 2
2.1: ข้อ 1, 2, และ 4
3.1: ข้อ 1 และ 2
4.1: ข้อ 1, 2, และ 3
5.1: ข้อ 1 และ 2

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. PowerPoint
Slides
3. แบบฝึ กหัด
ทบทวน

1. ประเมินจากการ
ตอบคาถาม
2. ประเมินจาก
แบบฝึ กหัดและ
แบบทดสอบย่อย
หลังจากการเรียน
3. มาตรฐานการ
เรียนรูท้ ่วี ดั ในสัปดาห์
นี้
1.1: ข้อ 1 และ 2
2.1: ข้อ 1, 2, และ 4
3.1: ข้อ 1 และ 2
4.1: ข้อ 1, 2, และ 3
5.1: ข้อ 1 และ 2

14

มคอ. 2

สัปดา
ห์
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

10 Unit 6 The Simple
(3 ชม.) Tense
 The simple
present tense
 The present
continuous
(progressive)
 Present perfect
simple

กิ จกรรมการเรียนการสอน

5. ผู้ เ รี ย นและผู้ ส อนร่ ว มกัน พิ จารณา
คว ามถู ก ต้ อ ง ร่ ว มกั น ส รุ ป การ ท า
กิจกรรม และผูส้ อนอธิบายเพิม่ เติม
6. นักศึกษาทาแบบฝึ กหัดหลังเรียน)
7. ผูส้ อนแจ้งนักศึกษาถึงการสอบย่อย
(Quiz) ในสัปดาห์ถดั ไป
1. ผูส้ อนให้นักศึกษาศึกษาเรื่อง The
Simple Tense: The simple present
tense, The present continuous
(progressive) และ Present perfect
simple จากเอกสารประกอบการเรียน
2. ผูส้ อนให้นักศึกษาช่วยกันสรุปว่า
The Simple Tense: The simple
present tense, The present
continuous (progressive) และ
Present perfect simple มีลกั ษณะ
อย่างไร
3. ผูส้ อนอธิบายถึงเนื้อหา ความสาคัญ
และการใช้ The Simple Tense: The
simple present tense, The present
continuous (progressive) และ
Present perfect simple พร้อม
ยกตัวอย่างอย่างละเอียด
4. ผูส้ อนแบ่งผูเ้ รียนเป็ นกลุม่ ๆ ละ 4 –
5 คนทากิจกรรมร่วมกันด้วยการค้นหา
รูปแบบการเขียนด้วย The Simple
Tense: The simple present tense,
The present continuous
(progressive) และ Present perfect
simple จากหนังสือพิมพ์ The
Bangkok Post หรือบทความ
ภาษาอังกฤษด้านธุรกิจ และนาเสนอ
หน้าห้องทีละกลุม่

1551136 โครงสร้างและการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษธุรกิจเบือ้ งต้น

สื่อที่ใช้

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. PowerPoint
Slides
3. แบบฝึ กหัด
ทบทวน

การวัดและ
ประเมิ นผล

1. ประเมินจากการ
ตอบคาถาม
2. ประเมินจาก
แบบฝึ กหัดและ
แบบทดสอบย่อย
หลังจากการเรียน
3. มาตรฐานการ
เรียนรูท้ ่วี ดั ในสัปดาห์
นี้
1.1: ข้อ 1 และ 2
2.1: ข้อ 1, 2, และ 4
3.1: ข้อ 1 และ 2
4.1: ข้อ 1, 2, และ 3
5.1: ข้อ 1 และ 2

15

มคอ. 2

สัปดา
ห์
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

11 Unit 6 The Simple
(3 ชม.) Tense (Cont.)
 Present perfect
vs. past simple
tense
 Present perfect
continuous

กิ จกรรมการเรียนการสอน

5. ผู้ เ รี ย นและผู้ ส อนร่ ว มกัน พิ จารณา
คว ามถู ก ต้ อ ง ร่ ว มกั น ส รุ ป การ ท า
กิจกรรม และผูส้ อนอธิบายเพิม่ เติม
6. นักศึกษาทาแบบฝึ กหัดหลังเรียน)
7. ผูส้ อนแจ้งนักศึกษาถึงการสอบย่อย
(Quiz) ในสัปดาห์ถดั ไป
1. ผูส้ อนให้นักศึกษาศึกษาเรื่อง The
Simple Tense: Present perfect vs.
past simple tense และ Present
perfect continuous จากเอกสาร
ประกอบการเรียน
2. ผูส้ อนให้นักศึกษาช่วยกันสรุปว่า
The Simple Tense: Present perfect
vs. past simple tense และ Present
perfect continuous มีลกั ษณะอย่างไร
3. ผูส้ อนอธิบายถึงเนื้อหา ความสาคัญ
และการใช้ The Simple Tense:
Present perfect vs. past simple
tense และ Present perfect
continuous พร้อมยกตัวอย่างอย่าง
ละเอียด
4. ผูส้ อนแบ่งผูเ้ รียนเป็ นกลุม่ ๆ ละ 4 –
5 คนทากิจกรรมร่วมกันด้วยการค้นหา
รูปแบบการเขียนด้วย The Simple
Tense: Present perfect vs. past
simple tense และ Present perfect
continuous จากหนังสือพิมพ์ The
Bangkok Post หรือบทความ
ภาษาอังกฤษด้านธุรกิจ และนาเสนอ
หน้าห้องทีละกลุม่
5. ผู้ เ รี ย นและผู้ ส อนร่ ว มกัน พิ จารณา
คว ามถู ก ต้ อ ง ร่ ว มกั น ส รุ ป การ ท า
กิจกรรม และผูส้ อนอธิบายเพิม่ เติม

1551136 โครงสร้างและการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษธุรกิจเบือ้ งต้น

สื่อที่ใช้

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. PowerPoint
Slides
3. แบบฝึ กหัด
ทบทวน

การวัดและ
ประเมิ นผล

1. ประเมินจากการ
ตอบคาถาม
2. ประเมินจาก
แบบฝึ กหัดและ
แบบทดสอบย่อย
หลังจากการเรียน
3. มาตรฐานการ
เรียนรูท้ ่วี ดั ในสัปดาห์
นี้
1.1: ข้อ 1 และ 2
2.1: ข้อ 1, 2, และ 4
3.1: ข้อ 1 และ 2
4.1: ข้อ 1, 2, และ 3
5.1: ข้อ 1 และ 2

16

มคอ. 2

สัปดา
ห์
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

12 Unit 7 The Simple
(3 ชม.) Past
 The simple past
 The past
continuous
(progressive)

13 Unit 7 The Simple
(3 ชม.) Past (Cont.)

กิ จกรรมการเรียนการสอน

6. นักศึกษาทาแบบฝึ กหัดหลังเรียน)
7. ผูส้ อนแจ้งนักศึกษาถึงการสอบย่อย
(Quiz) ในสัปดาห์ถดั ไป
1. ผูส้ อนให้นักศึกษาศึกษาเรื่อง The
Simple Past: The simple past และ
The past continuous (progressive)
จากเอกสารประกอบการเรียน
2. ผูส้ อนให้นักศึกษาช่วยกันสรุปว่า
The Simple Past: The simple past
และ The past continuous
(progressive) มีลกั ษณะอย่างไร
3. ผูส้ อนอธิบายถึงเนื้อหา ความสาคัญ
และการใช้ Simple Past: The simple
past และ The past continuous
(progressive) พร้อมยกตัวอย่างอย่าง
ละเอียด
4. ผูส้ อนแบ่งผูเ้ รียนเป็ นกลุม่ ๆ ละ 4 –
5 คนทากิจกรรมร่วมกันด้วยการค้นหา
รูปแบบการเขียนด้วย The simple
past และ The past continuous
(progressive) จากหนังสือพิมพ์ The
Bangkok Post หรือบทความภาษา
อังกฤษด้านธุรกิจ และนาเสนอหน้า
ห้องทีละกลุม่
5. ผู้ เ รี ย นและผู้ ส อนร่ ว มกัน พิ จารณา
คว ามถู ก ต้ อ ง ร่ ว มกั น ส รุ ป การ ท า
กิจกรรม และผูส้ อนอธิบายเพิม่ เติม
6. นักศึกษาทาแบบฝึ กหัดหลังเรียน)
7. ผูส้ อนแจ้งนักศึกษาถึงการสอบย่อย
(Quiz) ในสัปดาห์ถดั ไป
1. ผูส้ อนให้นักศึกษาศึกษาเรื่อง The
Simple Past (Cont.): Past perfect
simple และ Past perfect continuous

1551136 โครงสร้างและการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษธุรกิจเบือ้ งต้น

สื่อที่ใช้

การวัดและ
ประเมิ นผล

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. PowerPoint
Slides
3. แบบฝึ กหัด
ทบทวน

1. ประเมินจากการ
ตอบคาถาม
2. ประเมินจาก
แบบฝึ กหัดและ
แบบทดสอบย่อย
หลังจากการเรียน
3. มาตรฐานการ
เรียนรูท้ ่วี ดั ในสัปดาห์
นี้
1.1: ข้อ 1 และ 2
2.1: ข้อ 1, 2, และ 4
3.1: ข้อ 1 และ 2
4.1: ข้อ 1, 2, และ 3
5.1: ข้อ 1 และ 2

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน

1. ประเมินจากการ
ตอบคาถาม
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มคอ. 2

สัปดา
ห์
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิ จกรรมการเรียนการสอน

 Past perfect
simple
 Past perfect
continuous
(progressive)

(progressive) จากเอกสารประกอบการ
เรียน
2. ผูส้ อนให้นักศึกษาช่วยกันสรุปว่า
Past perfect simple และ Past perfect
continuous (progressive) มีลกั ษณะ
อย่างไร
3. ผูส้ อนอธิบายถึงเนื้อหา ความสาคัญ
และการใช้ Past perfect simple และ
Past perfect continuous
(progressive) พร้อมยกตัวอย่างอย่าง
ละเอียด
4. ผูส้ อนแบ่งผูเ้ รียนเป็ นกลุม่ ๆ ละ 4 –
5 คนทากิจกรรมร่วมกันด้วยการค้นหา
รูปแบบการเขียนด้วย Past perfect
simple และ Past perfect continuous
(progressive) จากหนังสือพิมพ์ The
Bangkok Post หรือบทความภาษา
อังกฤษด้านธุรกิจ และนาเสนอหน้า
ห้องทีละกลุม่
5. ผู้ เ รี ย นและผู้ ส อนร่ ว มกัน พิ จารณา
คว ามถู ก ต้ อ ง ร่ ว มกั น ส รุ ป การ ท า
กิจกรรม และผูส้ อนอธิบายเพิม่ เติม
6. นักศึกษาทาแบบฝึ กหัดหลังเรียน)
7. ผูส้ อนแจ้งนักศึกษาถึงการสอบย่อย
(Quiz) ในสัปดาห์ถดั ไป
14 Unit 8 The future
1. ผูส้ อนให้นักศึกษาศึกษาเรื่อง The
(3 ชม.) Tense
future Tense: The simple future
tense, Going to and present
 The simple
continuous และ Future progressive
future tense
จากเอกสารประกอบการเรียน
 Going to and
present continuous 2. ผูส้ อนให้นักศึกษาช่วยกันสรุปว่า
 Future progressive The simple future tense, Going to
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สื่อที่ใช้

การวัดและ
ประเมิ นผล

2. PowerPoint
Slides
3. แบบฝึ กหัด
ทบทวน

2. ประเมินจาก
แบบฝึ กหัดและ
แบบทดสอบย่อย
หลังจากการเรียน
3. มาตรฐานการ
เรียนรูท้ ่วี ดั ในสัปดาห์
นี้
1.1: ข้อ 1 และ 2
2.1: ข้อ 1, 2, และ 4
3.1: ข้อ 1 และ 2
4.1: ข้อ 1, 2, และ 3
5.1: ข้อ 1 และ 2

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. PowerPoint
Slides
3. แบบฝึ กหัด
ทบทวน

1. ประเมินจากการ
ตอบคาถาม
2. ประเมินจาก
แบบฝึ กหัดและ
แบบทดสอบย่อย
หลังจากการเรียน
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มคอ. 2

สัปดา
ห์
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

15 Unit 8 The future
(3 ชม.) Tense (Cont.)
 Future perfect
simple
 Future perfect
continuous
(progressive)

กิ จกรรมการเรียนการสอน

and present continuous และ Future
progressive มีลกั ษณะอย่างไร
3. ผูส้ อนอธิบายถึงเนื้อหา ความสาคัญ
และการใช้ The simple future tense,
Going to and present continuous
และ Future progressive) พร้อม
ยกตัวอย่างอย่างละเอียด
4. ผูส้ อนแบ่งผูเ้ รียนเป็ นกลุม่ ๆ ละ 4 –
5 คนทากิจกรรมร่วมกันด้วยการค้นหา
รูปแบบการเขียนด้วย The simple
future tense, Going to and present
continuous และ Future progressive
จากหนังสือพิมพ์ The Bangkok Post
หรือบทความภาษาอังกฤษด้านธุรกิจ
และนาเสนอหน้าห้องทีละกลุม่
5. ผู้ เ รี ย นและผู้ ส อนร่ ว มกัน พิ จารณา
คว ามถู ก ต้ อ ง ร่ ว มกั น ส รุ ป การ ท า
กิจกรรม และผูส้ อนอธิบายเพิม่ เติม
6. นักศึกษาทาแบบฝึ กหัดหลังเรียน)
7. ผูส้ อนแจ้งนักศึกษาถึงการสอบย่อย
(Quiz) ในสัปดาห์ถดั ไป
1. ผูส้ อนให้นักศึกษาศึกษาเรื่อง The
future Tense (Cont.): Future perfect
simple และ Future perfect
continuous (progressive) จากเอกสาร
ประกอบการเรียน
2. ผูส้ อนให้นักศึกษาช่วยกันสรุปว่า
Future perfect simple และ Future
perfect continuous (progressive) มี
ลักษณะอย่างไร
3. ผูส้ อนอธิบายถึงเนื้อหา ความสาคัญ
และการใช้ Future perfect simple และ
Future perfect continuous
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สื่อที่ใช้

การวัดและ
ประเมิ นผล
3. มาตรฐานการ
เรียนรูท้ ่วี ดั ในสัปดาห์
นี้
1.1: ข้อ 1 และ 2
2.1: ข้อ 1, 2, และ 4
3.1: ข้อ 1 และ 2
4.1: ข้อ 1, 2, และ 3
5.1: ข้อ 1 และ 2

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. PowerPoint
Slides
3. แบบฝึ กหัด
ทบทวน

1. ประเมินจากการ
ตอบคาถาม
2. ประเมินจาก
แบบฝึ กหัดและ
แบบทดสอบย่อย
หลังจากการเรียน
3. มาตรฐานการ
เรียนรูท้ ่วี ดั ในสัปดาห์
นี้
1.1: ข้อ 1 และ 2
2.1: ข้อ 1, 2, และ 4
3.1: ข้อ 1 และ 2
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มคอ. 2

สัปดา
ห์
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิ จกรรมการเรียนการสอน

สื่อที่ใช้

(progressive) พร้อมยกตัวอย่างอย่าง
ละเอียด
4. ผูส้ อนแบ่งผูเ้ รียนเป็ นกลุม่ ๆ ละ 4 –
5 คนทากิจกรรมร่วมกันด้วยการค้นหา
รูปแบบการเขียนด้วย Future perfect
simple และ Future perfect
continuous (progressive) จาก
หนังสือพิมพ์ The Bangkok Post หรือ
บทความภาษาอังกฤษด้านธุรกิจ และ
นาเสนอหน้าห้องทีละกลุม่
5. ผู้ เ รี ย นและผู้ ส อนร่ ว มกัน พิ จารณา
คว ามถู ก ต้ อ ง ร่ ว มกั น ส รุ ป การ ท า
กิจกรรม และผูส้ อนอธิบายเพิม่ เติม
6. นักศึกษาทาแบบฝึ กหัดหลังเรียนและ
แบบทดสอบย่อย (Quiz)

การวัดและ
ประเมิ นผล
4.1: ข้อ 1, 2, และ 3
5.1: ข้อ 1 และ 2

5.2 เกณฑ์การประเมิ นผล ใช้ระบบอิ งเกณฑ์ของมหาวิ ทยาลัย ดังนี้
แผนการประเมิ นผลการเรียนรู้
- คะแนนระหว่างภาค
ร้อยละ 70
- คะแนนปลายภาค
ร้อยละ 30
2. แผนการประเมิ นผลการเรียนรู
กิ จกรรม
ผลการเรียนรู้

วิ ธีการประเมิ น

1. การเข้าเรียน 1.2 มีความซื่อสัตย์สจุ ริตต่อ
1.1 ตรวจสอบชิน้ งานของนักศึกษา
และการมีสว่ น งานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ที่ได้รบั มอบหมาย
ร่วมในชัน้ เรียน 1.3 เคารพข้อตกลง กฎระเบียบ 1.3 สังเกตพฤติกรรมผูเ้ รียน
และข้อบังคับ
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สัปดาห์
ที่
ประเมิ น
ตลอด
ภาค
การศึกษ
า
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สัดส่วน
การ
ประเมิ น
ผล
-

มคอ. 2

กิ จกรรม

ผลการเรียนรู้

2. งานที่ได้รบั
1.1 มีวนิ ัย ตรงต่อเวลา
มอบหมาย
รับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ไี ด้รบั
(Assignments) มอบหมาย
1.2. มีความซื่อสัตย์สจุ ริตต่อ
งานที่ได้รบั มอบหมาย
2.1. มีความรูค้ วามเข้าใจ และมี
ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟั ง
การพูด การอ่าน และการ
เขียน
2.2. มีความรูค้ วามเข้าใจด้าน
คาศัพท์ สานวน และไวยากรณ์
ในบริบททางธุรกิจ
2.4. บูรณาการความรูด้ า้ น
ภาษาอังกฤษกับธุรกิจด้านต่าง
ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.1. สืบค้นข้อมูลและแสวงหา
ความรูเ้ พิม่ เติม ทันต่อ
เหตุการณ์ และเทคโนโลยีใหม่
ๆ
3.2. คิดสร้างสรรค์ และปรับใช้
องค์ความรูอ้ ย่างเหมาะสม
4.1. ทางานร่วมกับผูอ้ น่ื ได้

วิ ธีการประเมิ น

สัปดาห์
ที่
ประเมิ น

1.1 สังเกตจากความตรงต่อเวลาใน
การส่งงานที่ได้รบั มอบหมาย

3, 5, 7,
9, 10,
11, 13,
15

1.2 ใช้กรณีตวั อย่างเรื่องบทลงโทษ
ในกรณีท่ผี เู้ รียนคัดลอกงานผูอ้ ่นื
2.1 ประเมินจากการทดสอบย่อยทัง้
ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ

2.2 ประเมินจากตรวจแบบฝึ กหัด
และให้ผลสะท้อนกลับ
2.4. ประเมินจากการนาเสนอ
ผลงานของนักศึกษา

3.1 ประเมินจากตรวจสอบแหล่ง
อ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รบั
มอบหมาย
3.2 ประเมินจากผลงานตามเกณฑ์
การประเมินที่กาหนด (Rubrics)
4.1 ประเมินจากพฤติกรรมของ
นักศึกษาในการทากิจกรรมคูแ่ ละ
กลุม่
4.2. สือ่ สารได้อย่างมี
4.2 สังเกตและประเมินผลงานที่ได้
ประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ท่กี าหนด
4.3. มีความรับผิดชอบต่อ
4.3 สังเกตจากการแสดงบทบาท
บทบาทของตนที่มตี ่อผูอ้ ่นื
ของสมาชิกในกลุม่
5.1. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 5.1 ประเมินจากการนาเสนอตามเกณฑ์
ในการสืบค้นและนาเสนอข้อมูล ที่กาหนด (Rubrics)
ได้
5.2 ประเมินจากผลงานตามเกณฑ์ท่ี
5.2. ติดต่อสือ่ สารโดยใช้
กาหนด (Rubrics)
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1551136 โครงสร้างและการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษธุรกิจเบือ้ งต้น

21

สัดส่วน
การ
ประเมิ น
ผล
30%

มคอ. 2

กิ จกรรม

ผลการเรียนรู้

3. การทดสอบ 1.1 มีวนิ ัย ตรงต่อเวลา
ย่อย (Quizzes) รับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ไี ด้รบั
มอบหมาย
1.2. มีความซื่อสัตย์สจุ ริตต่อ
งานที่ได้รบั มอบหมาย
1.3. เคารพข้อตกลง
กฎระเบียบ และข้อบังคับ
2.1 มีความรูค้ วามเข้าใจ และมี
ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟั ง
การพูด การอ่าน และการ
เขียน
2.2 มีความรูค้ วามเข้าใจด้าน
คาศัพท์ สานวน และไวยากรณ์
ในบริบททางธุรกิจ
3.2 คิดสร้างสรรค์ และปรับใช้
องค์ความรูอ้ ย่างเหมาะสม
3.3 คิด วิเคราะห์ และแก้ไข
ปั ญหาได้อย่างมีระบบ
4.1 ทางานร่วมกับผูอ้ น่ื ได้
4.2 สือ่ สารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4.3 มีความรับผิดชอบต่อ
บทบาทของตนที่มตี ่อผูอ้ ่นื
5. การสอบ
ปลายภาค
(Final
Examination)

2.1 มีความรูแ้ ละความเข้าใจ
และมีทกั ษะภาษาอังกฤษด้าน
อ่านในบริบททางธุรกิจ
2.2 มีความรูค้ วามเข้าใจด้าน
คาศัพท์ สานวน และไวยากรณ์
ในบริบททางธุรกิจ

วิ ธีการประเมิ น

สัปดาห์
ที่
ประเมิ น

1.1 ประเมินจากการส่งงานภายใน
เวลาที่กาหนด

2 – 15

สัดส่วน
การ
ประเมิ น
ผล
40%

16

30%

1.2 ตรวจสอบชิน้ งานของนักศึกษา
ที่ได้รบั มอบหมาย
1.3 สังเกตพฤติกรรมผูเ้ รียน
2.1 ประเมินจากการทดสอบย่อยทัง้
ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ

2.2 ประเมินจากตรวจแบบฝึ กหัด
และให้ผลสะท้อนกลับ
3.2 ประเมินจากผลงานตามเกณฑ์
การประเมินที่กาหนด (Rubrics)
3.3 ประเมินโครงงานตามเกณฑ์การ
ประเมินที่กาหนด (Rubrics)
4.1 ประเมินจากพฤติกรรมของ
นักศึกษาในการทากิจกรรมคูแ่ ละ
กลุม่
4.2 สังเกตและประเมินผลงานที่ได้
ตามเกณฑ์ท่กี าหนด
4.3 สังเกตจากการแสดงบทบาท
ของสมาชิกในกลุม่
แบบทดสอบ
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มคอ. 2

เกณฑ์การประเมิ นของมหาวิ ทยาลัย
ระดับคะแนน
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-49

ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
Wilasinee Ploylearmsaeng. (2017) Fundamental Business English Grammar Structure and
Use (1551137). Bangkok: Suan Dusit University.
2. เอกสารและข อมูลสาคัญ
Azar B.S. (2003). Fundamentals of English Grammar. New York: Longman.
Collins COBUILD English Grammar. (2006). London: callins.
Duckworth, M. (2003). Business Grammar & Practice. Oxford: Oxford University Press.
Emmerson, P. (2006). Essential Business Grammar Builder. Oxford: Macmillan.
McCarthy M., McCarten J Clark D. and Clark R. (2009). Grammar for Business. New York:
Cambridge Univesity.
3. เอกสารและข อมูลแนะนา
Vince, M. (1996). First Certificate Language Practice. Oxford: Macmillan Heinemann.
Swan, M. (1980). Practical English Usage. Oxford: Oxford University Press.
หมวดที่ 7 การประเมิ นและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิ ชา
1. กลยุทธ์การประเมิ นประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญให้นักศึกษาประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียน
การสอนของรายวิชา รวมถึงวิธกี ารสอน การจัดกิจกรรมทัง้ ในและนอกห้องเรียน สิง่ สนับสนุ นการเรียนรู้ วิธกี าร
วัดและการประเมินผล และข้อเสนอแนะเพื่อทาการปรับปรุงรายวิชา นอกจากนี้ มีการเขียนแสดงความคิดห็นข
องนักศึกษาที่มตี ่อการเรียนการสอน ใน 3 หัวข้อคือ 1) ข้อดี 2) ข้อจากัด และ 3) ข้อเสนอแนะ
2. กลยุทธ์การประเมิ นการสอน
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ใช้แบบประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยมีคณะกรรมการประเมินที่แต่งตัง้ โดยหลักสูต ร
ภาษาอังกฤษธุรกิจ และคณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็ นผู้ออกแบบแบบประเมิน เก็บรวบรวมข้อมูล
และวิเคราะห์ขอ้ มูล รวมทัง้ สะท้อนกลับสูอ่ าจารย์ผรู้ บั ผิดชอบการสอน
3. การปรับปรุงการสอน
หลักสูตรกาหนดให้อาจารย์ผสู้ อนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธกี ารสอนจากผลการประเมินประสิทธิผล
ของรายวิชา แล้วจัดทารายงานรายวิชาตามรายละเอียดที่ สกอ. กาหนดทุกภาคการศึกษา รวมถึงมีการประชุม
อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบและอาจารย์ประจาของหลักสูตรเพื่อหารือปั ญหาการเรียนรู้ของนักศึกษาและร่วมกันหา
แนวทางแก้ไข รวมถึงแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับผูส้ อนท่านอื่น
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาในรายวิ ชา
1. ผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตรทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา โดยมีหน้าที่หลัก คือ
1.1 ประเมินข้อสอบรายวิชาให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับจุดมุง่ หมายของรายวิชาและพิจารณาควบคู่
กับรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3)
1.2 ติดตามและตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาทัง้ ภาพรวม และรายบุคคลในแต่ละรายวิชาของ
ภาคเรียนนัน้ ๆ
1.3 ทวนสอบผลการเรียนรูข้ องนักศึกษาร่วมกับอาจารย์ประจารายวิชา
ผลลัพธ์การเรียนรู้

พฤติกรรมความ
รับผิดชอบและ
การมีสว่ นร่วมใน
การทางาน

คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ทักษะทางปั ญญา
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ภาษาและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

√

คะแนนสอบ

√
√
√

งานที่ได้รบั
มอบหมาย
(แบบฝึ กหัด
โครงงาน รายงาน)

√
√
√
√

การนาเสนอผลงาน
ด้วยทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข/
การสือ่ สาร/ การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
√
√
√
√

√

√

2. มีการทวนสอบคะแนนและผลลัพธ์การเรียนรูร้ ะดับหลักสูตรทุกภาคเรียน
3. มีการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรูร้ ะดับคณะทุกภาคเรียน
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชา
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- หลักสูต รมีร ะบบการทบทวนประสิท ธิผ ลของรายวิช า โดยพิจารณาจากผลการประเมิน การสอนโดย
นักศึกษา ผลการประเมินโดยผู้ร ับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาความเหมาะสมของเกณฑ์การให้คะแนน การ
รายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการ
ทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ และนาเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผลการ
ดาเนินการของรายวิชา เสนอต่อประธานหลักสูตร เพื่อนาเข้าที่ประชุมอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบและอาจารย์ประจา
หลักสูตรพิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสาหรับใช้ในปี การศึกษาถัดไป
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