รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
ประจาภาคเรียนที่ 1/2559

รหัสวิชา 1553122 ชื่อรายวิชา การเขียนเชิงสร้างสรรค์ในบริบท
ธุรกิจ
(Creative Writing in Business Context)
ตอนเรียน A1 และตอนเรียน B1 นักศึกษารหัส 58

อาจารย์ผ้สู อน
อาจารย์วิลาสินี พลอยเลื่อมแสง

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิ ทยาเขต/คณะ/ภาควิ ชา

รายละเอียดของรายวิ ชา
มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่

1. รหัสและชื่อรายวิ ชา
1553122 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ในบริบทธุรกิจ (Creative Writing in Business Context)
2. จานวนหน่ วยกิ ต
3 (3-0-6) หน่ วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิ ชา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะด้าน)
4. อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบรายวิ ชาและอาจารย์ผสู้ อน
อ. วิลาสินี พลอยเลือ่ มแสง
5. ภาคการศึกษา/ชันปี
้ ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ชัน้ ปี ท่ี 3
6. รายวิ ชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่ม ี
7. รายวิ ชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่ม ี
8. สถานที่เรียน
ตอนเรียน A1 – ห้อง 32304 มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
ตอนเรียน B1 – ห้อง 1209
9. วันที่จดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิ ชาครังล่
้ าสุด
3 สิงหาคม 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิ ชา
เมือ่ นักศึกษาเรียนวิชานี้ แล้ว นักศึกษาจะเกิดการเรียนรู/้ ความสามารถ/สมรรถนะในด้านต่ าง
ๆ ได้แก่
1.1 มีวนิ ัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สจุ ริตต่องานต่อหน้าที่ท่ไี ด้รบั มอบหมาย
1.2 เคารพข้อตกลง กฎระเบียบ และข้อบังคับ
1.3 มีความรูค้ วามเข้าใจ และมีทกั ษะภาษาอังกฤษด้านการฟั ง การพูด การอ่าน และการ
เขียน
1.4 มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรูเ้ พิม่ เติม ทันต่อเหตุการณ์ และ
เทคโนโลยีใหม่ๆ
1.5 มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ ปรับใช้องค์ความรูอ้ ย่างเหมาะสม และทางาน
ร่วมกับผูอ้ ่นื
ได้
1.6 มีความสามารถในการสือ่ สารโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.7 มีความสามารถในใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและนาเสนอข้อมูลได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิ ชา
เพื่อเน้นให้นักศึกษามีการเรียนรูโ้ ดยการปฏิบตั จิ ริงแบบใช้ช้นิ งาน ผ่านทักษะการเรียนรูภ้ าษา
ทัง้ การฟั ง การพูด การอ่านและการเขียน พร้อมฝึ กฝนคาศัพท์และหลักไวยากรณ์ ท่สี าคัญในการทา
ชิ้นงานแต่ละประเภทให้สาเร็จ
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิ บายรายวิ ชา
ลักษณะและรู ปแบบของงานเขียนในบริบทธุร กิ จ ฝึ กทักษะการเขียนโดยใช้ส านวน และ
โครงสร้างไวยากรณ์ ส าหรับงานเขียนเชิงธุรกิจ โครงสร้างประโยค ประโยคใจความสาคัญ การใช้
คาเชื่อมบทความ การค้นคว้าและสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลจริง การวางแผนและการลงมือเขียนจริง
การเขียนอ้างอิงเอกสารตาราและงานต่าง ๆ
Features and forms of business written texts; practice writing business passages,
sentence structures, topic sentences, thesis statements, transition markers, researching and
retrieving information from authentic resources, planning and actual writing, the use of quoted
material and referenced work.
2. จานวนชัวโมงที
่
่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริ ม

1553122 Creative Writing in Business Context

การฝึ กงานปฏิ บตั ิ /

การศึกษา

iv

45 ชัวโมง
่

สอนเสริมตามความต้องการของ
นักศึกษาเฉพาะราย

งานภาคสนาม/การ
ฝึ กงาน
-

ด้วยตนเอง
90 ชัวโมง
่

3. จานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิ ชาการแก่นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
1. อาจารย์ประจารายวิชา จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็ นรายบุคคลหรือเป็ นกลุ่ม 3 ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์
ทุกวันพุธ เวลา 10:00- 13:00 น. ณ สานักงานหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ
2. อาจารย์ประจารายวิชา ให้คาปรึกษาผ่านทางระบบโซเซียลเน็ตเวิร์ค (Social Network)
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
4.1 แผนพัฒนาและการประเมิ นผลการเรียนรู้ (หมวดที่ 5 ข้อ 2)
ผลการเรียนรู้ที่ต้องการ
พัฒนา
(ความรับผิดชอบหลัก)
4.1.1 ด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม1) มีวนิ ัย ตรงต่อ
เวลา รับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ี
ได้รบั มอบหมาย
2) มีความซื่อสัตย์สจุ ริตต่องาน
ที่ได้รบั มอบหมาย
3) เคารพข้อตกลง กฎระเบียบ
และข้อบังคับ

กลยุทธ์การสอน

กลยุทธ์การ
ประเมิ น

สัปดาห์ที่ประเมิ น

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

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

1 – 15
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สัดส่วน
ของการ
ประเมิ นผล
10%

v

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการ
พัฒนา
(ความรับผิดชอบหลัก)
4.1.2 ด้านความรู้
มีความรูค้ วามเข้าใจ และมี
ทักษะภาษาอังกฤษด้านการ
ฟั ง การพูด การอ่าน และการ
เขียน

กลยุทธ์การสอน

1) ผูส้ อนอธิบาย
คาศัพท์ สานวน
และไวยากรณ์ ท่ใี ช้
ในบริบททางการ
เขียนเชิงธุรกิจ
2) ผูส้ อนจัดการ
เรียนการสอน
หลากหลายรูปแบบ
โดยเน้นทฤษฎี และ
การนาความรูไ้ ปใช้
ทางพื้นฐานทาง
ธุรกิจ
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
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กลยุทธ์การ
ประเมิ น

สัปดาห์ที่ประเมิ น

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

1 – 15

สัดส่วน
ของการ
ประเมิ นผล
50%

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

1 – 15

20%

1. ประเมินจาก
พฤติกรรมของ
นักศึกษาในการทา
กิจกรรมคูแ่ ละกลุม่

1 – 15

10%

vi

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการ
พัฒนา
(ความรับผิดชอบหลัก)
1) ทางานร่วมกับผูอ้ ่นื ได้
2) สือ่ สารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3) มีความรับผิดชอบต่อ
บทบาทของตนที่มตี ่อผูอ้ ่นื

กลยุทธ์การสอน

2) ผูส้ อนเปิ ดโอกาส
ให้นักศึกษาได้
แสดงความคิดเห็น
3) ผูส้ อนมอบหมาย
นักศึกษาทา
กิจกรรมคูแ่ ละกลุม่
โดยให้นักศึกษา
กาหนดบทบาท
และหน้าที่อย่าง
ชัดเจน
4.1.5 ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิ1)ง ผูส้ อนมอบหมาย
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ งานให้นักศึกษา
ค้นคว้าข้อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพิม่ เติม
1) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2) ผูส้ อนให้
ในการสืบค้นและนาเสนอ
นักศึกษาใช้
ข้อมูลได้
เทคโนโลยี
2) ติดต่อสือ่ สารโดยใช้
สารสนเทศในการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางานที่ได้รบั
มอบหมาย
4.2 เกณฑ์การให้คะแนน
ผลการเรียนรู้

ด้าน
คุณธรรม
จริ ยธรรม

กลยุทธ์การ
ประเมิ น

สัปดาห์ที่ประเมิ น

สัดส่วน
ของการ
ประเมิ นผล

1 – 15

10%

2. สังเกตและ
ประเมินผลงานที่ได้
ตามเกณฑ์ท่ี
กาหนด
3. สังเกตจากการ
แสดงบทบาทของ
สมาชิกในกลุม่

1) ประเมินจากการ
นาเสนอตามเกณฑ์ท่ี
กาหนด (Rubrics)

เกณฑ์การให้คะแนน

ร้อยละ
การผ่าน
เกณฑ์

1
2
3
4
5
ไม่เข้าเรียน / เข้าเรียนไม่
เข้าเรียน
เข้าเรียน
เข้าเรียน
ไม่สง่ งาน / สม่าเสมอ /ส่ง สม่าเสมอ / ส่ง สม่าเสมอ / ส่ง สม่าเสมอ / ส่ง
คัดลอกงาน งานไม่ทนั ตาม
งานตาม
งานตาม
งานตาม
ผูอ้ ่นื
กาหนดเวลา กาหนดเวลา กาหนดเวลา กาหนดเวลา
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vii

60

ผลการเรียนรู้

เกณฑ์การให้คะแนน

1

ด้านความรู้

ไม่มที กั ษะการ
ใช้หลัก
ไวยากรณ์ / ไม่
รูค้ วามหมาย
คาศัพท์และ
สานวน

ด้านทักษะ
ทางปั ญญา

ไม่สามารถคิด
วิเคราะห์ และ
แก้ปัญหาได้

2

3
แต่ไม่ครบ
จานวน
มีทกั ษะในการ มีทกั ษะในการ
ใช้หลัก
ใช้หลัก
ไวยากรณ์ บา้ ง ไวยากรณ์
/ ไม่รู้
พอสมควร / รู้
ความหมาย
ความหมาย
คาศัพท์และ
คาศัพท์และ
สานวน
สานวน
พอสมควร
คิด วิเคราะห์
คิดอย่าง
และแก้ปัญหา สร้างสรรค์
ได้บา้ ง
วิเคราะห์ และ
แก้ปัญหาได้

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

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

ด้านทักษะการ ไม่สามารถใช้ สามารถใช้
สามารถใช้
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
วิ เคราะห์เชิ ง
สารสนเทศใน สารสนเทศใน สารสนเทศใน
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ร้อยละ
การผ่าน
เกณฑ์

4
5
และครบตาม และครบตาม
จานวน
จานวน
มีทกั ษะในการ มีทกั ษะในการ
ใช้หลัก
ใช้หลัก
ไวยากรณ์ ดี / ไวยากรณ์ นดี
รูค้ วามหมาย
มาก / รู้
คาศัพท์และ
ความหมาย
สานวนดี
คาศัพท์และ
สานวนมาก
คิดอย่าง
คิดอย่าง
สร้างสรรค์
สร้างสรรค์
วิเคราะห์ และ วิเคราะห์
แก้ปัญหาได้ดี แก้ปัญหาและ
บูรณาการ
ความรูไ้ ด้
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
สามารถใช้
สามารถใช้
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
สารสนเทศใน สารสนเทศใน

viii

60

60

60

60

ผลการเรียนรู้

เกณฑ์การให้คะแนน

1
ตัวเลข การสื่อสารการสืบค้น
ข้อมูลและ
และการใช้
สือ่ สารได้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

2
การสืบค้น
ข้อมูลและ
สือ่ สารได้บา้ ง

3
การสืบค้น
ข้อมูลและ
สือ่ สารได้

ร้อยละ
การผ่าน
เกณฑ์
4
การสืบค้น
ข้อมูลและ
สือ่ สารได้ดี

5
การสืบค้น
ข้อมูลและ
สือ่ สารได้
อย่าง
สร้างสรรค์
และมี
ประสิทธิภาพ

ผ่านเกณฑ์ทุกด้านที่รอ้ ยละ 60
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมิ นผล
5.1. 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
4. จัดกิจกรรมแบบ active learning
โดยให้นักศึกษาจับกลุม่ ๆ ละ 4 -5 คน
ระดมความคิดเรื่องหัวข้อที่จะนามา
เขียนบทความทางธุรกิจ (Essay)

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)
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ix

สัปดา หัวข้อ/รายละเอียด
ห์
(ชม.)
2
- Format of a
(3 ชม.) Paragraph
- Adverbs &
Expressions of
Frequency

กิ จกรรมการเรียนการสอน

1. ผูส้ อนอธิบายถึงรูปแบบต่าง ของย่อ
หน้า (formats of a paragraph) กริยา
วิเศษณ์ แสดงความถี่และสานวน
(Adverbs & Expressions of
Frequency)
2. จัดกิจกรรมแบบ active learning
โดยให้นักศึกษาจับคูเ่ พื่อทาแบบฝึ กหัด
เพื่อตรวจสอบความเข้าใจ
3. ผู้ เ รี ย นและผู้ ส อนร่ ว มกัน พิ จ ารณา
ความถูกต้องของแบบฝึ กหัด และผู้สอน
อธิบายเพิม่ เติม
4. จัดกิจกรรมแบบ active learning
โดยให้นักศึกษาจับกลุม่ ๆ ละ 4 -5 คน
เรียนแบบร่วมมือ ระดมความคิดเขียน
ดวงชะตาจานวน 9 ราศี (A zodiac) ลง
ในตาราง และนามาเขียนใหม่ให้เป็ นย่อ
หน้า
5. นั กศึกษาจับกลุ่ม กลุ่ม ละ 4 คนเพื่อ
แลกเปลีย่ นคาทานายของแต่ละคู่
6. ผูส้ อนนางานของนักศึกษาไป
ตรวจสอบและให้ผลสะท้อนกลับ
7. มอบหมายให้นักศึกษาเรียนรูด้ ว้ ย
ตนเองในการฝึ กเขียนจากซอฟแวร์ของ
ศูนย์การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง สถาบัน
ภาษา (English Discovery Online)
ตามความสนใจในหัวข้อเรื่อง
3 – 4 - Vocabulary to
1. ผูส้ อนอธิบายถึงประโยคที่แสดง
(6 ชม.) Describe Popular
ความคิดหลัก (The Topic Sentence)
International Items
ประโยคที่ให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมหรือขยาย
- Passive Sentences ความ (Supporting Sentences) และ
- The Topic
ประโยคที่ทาหน้าทีส่ รุป (the
Sentence,
Concluding Sentence)
1553122 Creative Writing in Business Context

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

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

สัปดา
ห์
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิ จกรรมการเรียนการสอน

Supporting
2. จัดกิจกรรมแบบ active learning
Sentences and the โดยนักศึกษาจับคู่เพื่อทาแบบฝึ กหัด
Concluding Sentence ประโยคที่แสดงความคิดหลัก (The
Topic Sentence) ประโยคที่ให้ขอ้ มูล
เพิม่ เติมหรือขยายความ (Supporting
Sentences) และประโยคที่ทาหน้าที่
สรุป (the Concluding Sentence) เพื่อ
ตรวจสอบความเข้าใจ
3. ผู้ เ รี ย นและผู้ ส อนร่ ว มกัน พิ จ ารณา
ความถูกต้องของแบบฝึ กหัด และผู้สอน
อธิบายเพิม่ เติม
4. จัดกิจกรรมแบบ active learning
โดยให้นักศึกษาจับกลุม่ ๆ ละ 4 คน
เรียนแบบร่วมมือ ระดมความคิดเลือก
หัวข้อที่สนใจเขียน word map เขียน a
topic และ a topic sentence เขียน a
concluding sentence และนามาเขียน
เป็ นย่อหน้า
6. ผูส้ อนนางานของนักศึกษาไป
ตรวจสอบและให้ผลสะท้อนกลับ
7. มอบหมายให้นักศึกษาเรียนรูด้ ว้ ย
ตนเองในการฝึ กเขียนจากซอฟแวร์ของ
ศูนย์การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง สถาบันภาษา
(English Discovery Online) ตามความ
สนใจในหัวข้อเรื่อง
5 – 6 - Developing
1. ผูส้ อนอธิบายถึงการเขียนแบบขยาย
(6 ชม.) Paragraphs with
ความ (Developing Paragraphs with
Descriptive Details
Descriptive Details) การเชื่อมประโยค
- Combining
(Combining sentences) และการเขียน
sentences
อธิบาย (Writing about Explanation &
Excuses)
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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

xi

สัปดา
ห์
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิ จกรรมการเรียนการสอน

2. จัดกิจกรรมแบบ active learning
โดยให้นักศึกษาจับคูเ่ พื่อทาแบบฝึ กหัด
เพื่อตรวจสอบความเข้าใจ
3. ผู้ เ รี ย นและผู้ ส อนร่ ว มกัน พิ จ ารณา
ความถูกต้องของแบบฝึ กหัด และผู้สอน
อธิบายเพิม่ เติม
4. จัดกิจกรรมแบบ active learning
โดยให้นักศึกษาจับกลุม่ ๆ ละ 4 -5 คน
ระดมความคิดเพื่อช่วยกันเขียนย่อหน้า
ให้สมบูรณ์
6. ผูส้ อนนางานของนักศึกษาไป
ตรวจสอบและให้ผลสะท้อนกลับ
7. มอบหมายให้นักศึกษาเรียนรูด้ ว้ ย
ตนเองในการฝึ กเขียนจากซอฟแวร์ของ
ศูนย์การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง สถาบันภาษา
(English Discovery Online) ตามความ
สนใจในหัวข้อเรื่อง
7
- Using Time
1. ผูส้ อนอธิบายหัวข้อ Using Time
(3 ชม.) Expressions
Expressions, Identifying the Main
- Identifying the Main Parts of a Narrative และ Ordering
Parts of a Narrative Event in a Narrative Logically
- Ordering Event in a 2. จัดกิจกรรมแบบ active learning
Narrative Logically
โดยนักศึกษาจับคู่เพื่อทาแบบฝึ กหัด
เพื่อตรวจสอบความเข้าใจ
3. ผู้ เ รี ย นและผู้ ส อนร่ ว มกัน พิ จ ารณา
ความถูกต้องของแบบฝึ กหัด และผู้สอน
อธิบายเพิม่ เติม
4. จัดกิจกรรมแบบ active learning
โดยให้นักศึกษาจับคูใ่ หม่และช่วยกัน
เขียนย่อหน้าเกี่ยวกับการบรรยายหรือ
การเล่าเรื่อง (Narrative Paragraph)
จากภาพที่ผสู้ อนกาหนดให้

สื่อที่ใช้

- Writing about
Explanation &
Excuses
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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
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

xii

สัปดา
ห์
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

8
- Organizing a
(3 ชม.) Comparison
Paragraphs
- Comparing
Different Situations /
Events
- Writing about Life
Changes

กิ จกรรมการเรียนการสอน

5. ผูส้ อนนางานของนักศึกษาไปตรวจ
สอบและให้ผลสะท้อนกลับ
6. จัดกิจกรรม active learning โดยให้
นักศึกษาทางานกลุม่ ๆ 4 – 5 คน
เริม่ ทาการสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ท่ี
เชื่อถือได้ ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย
รวมถึงสือ่ สิง่ พิมพ์ต่าง ๆ เพื่อเป็ นข้อมูล
ในการเขียนบทความตามหัวข้อที่ได้
แจ้งไว้
7. มอบหมายให้นักศึกษาเรียนรูด้ ว้ ย
ตนเองในการฝึ กเขียนจากซอฟแวร์ของ
ศูนย์การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง สถาบัน
ภาษา (English Discovery Online)
ตามความสนใจในหัวข้อเรื่อง
1. ผูส้ อนอธิบายการเขียนเปรียบเทียบ
(Organizing a Comparison
Paragraphs)
2. จัดกิจกรรมแบบ active learning
โดยนักศึกษาจับคู่เพื่อทาแบบฝึ กหัด
เพื่อตรวจสอบความเข้าใจ
3. ผู้ เ รี ย นและผู้ ส อนร่ ว มกัน พิ จ ารณา
ความถูกต้องของแบบฝึ กหัด และผู้สอน
อธิบายเพิม่ เติม
4. จัดกิจกรรมแบบ active learning
โดยให้นักศึกษาจับคูใ่ หม่ และช่วยกัน
เขียนย่อหน้าเกี่ยวกับการเปรียบเทียบ
สถานการณ์ หรือเหตุการณ์ ต่าง ๆ
(Comparing Different Situations /
Events)
5. ผูส้ อนนางานของนักศึกษาไป
ตรวจสอบและให้ผลสะท้อนกลับ
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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

xiii

สัปดา
ห์
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิ จกรรมการเรียนการสอน

6. ผูส้ อนมอบหมายให้นักศึกษาเขียนย่อ
หน้าเกี่ยวกับ Life Changes และนัด
หมายให้สง่ ในชัวโมงถั
่
ดไป
7. มอบหมายให้นักศึกษาเรียนรูด้ ว้ ย
ตนเองในการฝึ กเขียนจากซอฟแวร์ของ
ศูนย์การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง สถาบันภาษา
(English Discovery Online) ตามความ
สนใจในหัวข้อเรื่อง
9
- Distinguishing
1. ผูส้ อนอธิบายการเขียนแบบ Fact
(3 ชม.) between Fact &
และ Opinion และการเขียนใช้สานวน
Opinion
Opinions และ Arguments
- Organizing and
2. จัดกิจกรรมแบบ active learning
Writing Paragraphs โดยนักศึกษาจับคู่เพื่อทาแบบฝึ กหัด
Expressing Opinions เพื่อตรวจสอบความเข้าใจ
and Arguments
3. ผู้ เ รี ย นและผู้ ส อนร่ ว มกัน พิ จ ารณา
ความถูกต้องของแบบฝึ กหัด และผู้สอน
อธิบายเพิม่ เติม
4. จัดกิจกรรมแบบ active learning
โดยให้นักศึกษาจับคูใ่ หม่ และช่วยกัน
เขียนย่อหน้าเกี่ยวกับการแสดงความ
คิดเห็น (an opinion paragraph)
5. ผูส้ อนนางานของนักศึกษาไป
ตรวจสอบและให้ผลสะท้อนกลับ
6. มอบหมายให้นักศึกษาเรียนรูด้ ว้ ย
ตนเองในการฝึ กเขียนจากซอฟแวร์ของ
ศูนย์การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง สถาบันภาษา
(English Discovery Online) ตามความ
สนใจในหัวข้อเรื่อง
10 - The Definition of an 1. ผูส้ อนอธิบายการเขียนเรียงความ
(3 ชม.) Essay
(an essay) ส่วนประกอบของการเขียน
- Formatting an
เรียงความ (formatting an essay)
Essay
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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
2. ประเมินจาก
แบบฝึ กหัดและ
xiv

สัปดา
ห์
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

- Writing a Thesis
Statement

11 - The Importance of
(3 ชม.) Unity in Essay
Writing
- The importance of
Coherence in Essay
Writing

กิ จกรรมการเรียนการสอน

รวมทัง้ การเขียนประโยคใจความหลัก
(a thesis statement)
2. จัดกิจกรรมแบบ active learning
โดยนักศึกษาจับคู่เพื่อทาแบบฝึ กหัด
เพื่อตรวจสอบความเข้าใจ
3. ผู้ เ รี ย นและผู้ ส อนร่ ว มกัน พิ จ ารณา
ความถูกต้องของแบบฝึ กหัด และผู้สอน
อธิบายเพิม่ เติม
4. จัดกิจกรรมแบบ active learning
โดยให้นักศึกษาจับคู่ และช่วยกันเขียน
ประโยคใจความหลัก (thesis
statements)
5. ผูส้ อนนางานของนักศึกษาไป
ตรวจสอบและให้ผลสะท้อนกลับ
6. มอบหมายให้นักศึกษาเรียนรูด้ ว้ ย
ตนเองในการฝึ กเขียนจากซอฟแวร์ของ
ศูนย์การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง สถาบันภาษา
(English Discovery Online) ตามความ
สนใจในหัวข้อเรื่อง
1. ผูส้ อนอธิบายถึงความสาคัญของ
ความสัมพันธ์ของประโยค (unity) ใน
การเขียนเรียงความ (an essay) และ
ความสาคัญของการจัดวางประโยคใน
อนุ เฉทให้เป็ นขันตอนที
้
ต่ ่อเนื่องกัน
อย่างสมเหตุสมผล (coherence)
2. จัดกิจกรรมแบบ active learning
โดยนักศึกษาจับคู่เพื่อทาแบบฝึ กหัด
เพื่อตรวจสอบความเข้าใจ
3. ผู้ เ รี ย นและผู้ ส อนร่ ว มกัน พิ จ ารณา
ความถูกต้องของแบบฝึ กหัด และผู้สอน
อธิบายเพิม่ เติม
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สื่อที่ใช้

การวัดและ
ประเมิ นผล

2. PowerPoint
Slides
3. แบบฝึ กหัด
ทบทวน

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
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
xv

สัปดา
ห์
(ชม.)

12 –
13
(6
ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

- Summarizing and
Paraphrasing

14 – - References and
15 Quotations
(6 ชม.)

กิ จกรรมการเรียนการสอน

4. ผูส้ อนนางานของนักศึกษาไปตรวจ
และให้ผลสะท้อนกลับ
5. มอบหมายให้นักศึกษาเรียนรูด้ ว้ ย
ตนเองในการฝึ กเขียนจากซอฟแวร์ของ
ศูนย์การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง สถาบัน
ภาษา (English Discovery Online)
ตามความสนใจในหัวข้อเรื่อง
1. ผูส้ อนอธิบายถึงการเขียนสรุป
(Summarizing) และการเขียนเรียบ
เรียงข้อความขึน้ ใหม่ดว้ ยถ้อยคาที่ต่าง
ออกไป (Paraphrasing)
2. จัดกิจกรรมแบบ active learning
โดยนักศึกษาจับคู่เพื่อทาแบบฝึ กหัด
เพื่อตรวจสอบความเข้าใจ
3. ผู้ เ รี ย นและผู้ ส อนร่ ว มกัน พิ จ ารณา
ความถูกต้องของแบบฝึ กหัด และผู้ส อน
อธิบายเพิม่ เติม
4. ผูส้ อนนางานของนักศึกษาไปตรวจ
และให้ผลสะท้อนกลับ
5. มอบหมายให้นักศึกษาเรียนรูด้ ว้ ย
ตนเองในการฝึ กเขียนจากซอฟแวร์ของ
ศูนย์การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง สถาบัน
ภาษา (English Discovery Online)
ตามความสนใจในหัวข้อเรื่อง
1. ผูส้ อนอธิบายถึงการเขียนอ้างอิง
(References) และการคัดลอกข้อความ
จากแหล่งต่าง ๆ (Quotations)
2. จัดกิจกรรมแบบ active learning
โดยนักศึกษาจับคู่เพื่อทาแบบฝึ กหัด
เพื่อตรวจสอบความเข้าใจ
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สื่อที่ใช้

การวัดและ
ประเมิ นผล
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

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

1. ประเมินจากการ
ตอบคาถาม
2. ประเมินจาก
แบบฝึ กหัดและ
แบบทดสอบย่อย
หลังจากการเรียน

xvi

สัปดา
ห์
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิ จกรรมการเรียนการสอน

สื่อที่ใช้

3. ผู้ เ รี ย นและผู้ ส อนร่ ว มกัน พิ จ ารณา
ความถูกต้องของแบบฝึ กหัด และผู้สอน
อธิบายเพิม่ เติม
4. ผูส้ อนนางานของนักศึกษาไปตรวจ
และให้ผลสะท้อนกลับ
5. จัดกิจกรรม active learning โดยให้
นักศึกษาที่ทางานกลุม่ ใช้ computer ใน
การเขียนการอ้างอิงจากเว็บไซต์
ฐานข้อมูลและสือ่ สิง่ พิมพ์ต่าง ๆ ในการ
เขียนบทความ พร้อมทัง้ กาหนดวันและ
เวลาในการส่ง
6. มอบหมายให้นักศึกษาเรียนรูด้ ว้ ย
ตนเองในการฝึ กเขียนจากซอฟแวร์ของ
ศูนย์การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง สถาบัน
ภาษา (English Discovery Online)
ตามความสนใจในหัวข้อเรื่อง

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

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

ผลการเรียนรู้

1. การเข้าเรียน 1.2 มีความซื่อสัตย์สจุ ริตต่อ
และการมีสว่ น งานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ร่วมในชันเรี
้ ยน
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วิ ธีการประเมิ น

สัปดาห์
ที่
ประเมิ น

1.1 ตรวจสอบชิน้ งานของนักศึกษา
ที่ได้รบั มอบหมาย
1.3 สังเกตพฤติกรรมผูเ้ รียน

ตลอด
ภาค

xvii

สัดส่วน
การ
ประเมิ น
ผล
-

กิ จกรรม

ผลการเรียนรู้

วิ ธีการประเมิ น

1.3 เคารพข้อตกลง กฎระเบียบ
และข้อบังคับ
2. งานที่ได้รบั
มอบหมาย:
บทความทาง
ธุรกิจ
(Assignments)

1.1 มีวนิ ัย ตรงต่อเวลา
รับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ไี ด้รบั
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 ่นื ได้
4.2. สือ่ สารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4.3. มีความรับผิดชอบต่อ
บทบาทของตนที่มตี ่อผูอ้ ่นื
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สัปดาห์
ที่
ประเมิ น

สัดส่วน
การ
ประเมิ น
ผล

การศึกษ
า
1.1 สังเกตจากความตรงต่อเวลาใน
การส่งงานที่ได้รบั มอบหมาย

สัปดาห์ท่ี
15 – 16

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 สังเกตและประเมินผลงานที่ได้
ตามเกณฑ์ท่กี าหนด
4.3 สังเกตจากการแสดงบทบาท
ของสมาชิกในกลุม่
5.1 ประเมินจากการนาเสนอตามเกณฑ์
xviii

30%

กิ จกรรม

ผลการเรียนรู้

5.1. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสืบค้นและนาเสนอข้อมูล
ได้
5.2. ติดต่อสือ่ สารโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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
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วิ ธีการประเมิ น

สัปดาห์
ที่
ประเมิ น

สัดส่วน
การ
ประเมิ น
ผล

ตลอด
ภาค
การศึกษ
า

40%

ที่กาหนด (Rubrics)
5.2 ประเมินจากผลงานตามเกณฑ์ท่ี
กาหนด (Rubrics)

1.1 ประเมินจากการส่งงานภายใน
เวลาที่กาหนด
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

xix

กิ จกรรม

5. การสอบ
ปลายภาค
(Final
Examination)

ผลการเรียนรู้

วิ ธีการประเมิ น

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

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

สัปดาห์
ที่
ประเมิ น
16

ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
Wilasinee Ploylearmsaeng. (2017). Creative Writing in Business Context. Bangkok: Graphic Site
Media and Printing Solution.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
Dorothy E. Zemach. (2011). Writing Sentences: the Basics of Writing. Oxford: Macmillian
Education.
Dorothy E. Zemach and Carlos Islam. (2011). Writing Paragraphs from Sentence to
Paragraph. London: Macmillan Education.
Dorothy E. Zemach and Lisa A. Ghulldu. (2011). Writing Essays from Paragraph to Essays.
London: Macmillan Education.
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สัดส่วน
การ
ประเมิ น
ผล
30%

George Davidson. (2005). Sentences to Paragraphs: Book 3. Singapore: Learners Publishing
Pte Ltd.
Lou and Marilynn Spaventa. (2001). Writing to Learn from Paragraph to Essay. Singapore:
McGraw-Hill Higher Education.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
สือ่ สิง่ พิมพ์ต่าง ๆ และเว็บไซต์ท่เี กี่ยวข้อง
หมวดที่ 7 การประเมิ นและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิ ชา
1. กลยุทธ์การประเมิ นประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญให้นักศึกษาประเมินประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการสอนของรายวิชา รวมถึงวิธกี ารสอน การจัดกิจกรรมทัง้ ในและนอกห้องเรียน สิง่
สนับสนุ นการเรียนรู้ วิธกี ารวัดและการประเมินผล และข้อเสนอแนะเพื่อทาการปรับปรุงรายวิชา
นอกจากนี้ มีการเขียนแสดงความคิดห็นของนักศึกษาที่มตี ่อการเรียนการสอน ใน 3 หัวข้อคือ 1) ข้อดี
2) ข้อจากัด และ 3) ข้อเสนอแนะ
2. กลยุทธ์การประเมิ นการสอน
ใช้แบบประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยมีคณะกรรมการประเมินที่แต่งตัง้
โดยหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ และคณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็ นผูอ้ อกแบบแบบประเมิน
เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ขอ้ มูล รวมทัง้ สะท้อนกลับสูอ่ าจารย์ผรู้ บั ผิดชอบการสอน
3. การปรับปรุงการสอน
หลักสูตรกาหนดให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธกี ารสอนจากผลการ
ประเมินประสิทธิผลของรายวิชา แล้วจัดทารายงานรายวิชาตามรายละเอียดที่ สกอ. กาหนดทุกภาค
การศึกษา รวมถึงมีการประชุมอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบและอาจารย์ประจาของหลักสูตรเพื่อหารือปั ญหา
การเรียนรูข้ องนักศึกษาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข รวมถึงแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับผูส้ อนท่านอื่น
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาในรายวิ ชา
1. ผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตรทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา โดยมีหน้าที่หลัก คือ
1.1 ประเมินข้อสอบรายวิชาให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของรายวิชาและ
พิจารณาควบคูก่ บั รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3)
1.2 ติดตามและตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาทัง้ ภาพรวม และรายบุคคลในแต่ละ
รายวิชาของภาคเรียนนัน้ ๆ
1.3 ทวนสอบผลการเรียนรูข้ องนักศึกษาร่วมกับอาจารย์ประจารายวิชา
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ผลลัพธ์การเรียนรู้

พฤติกรรม
ความ
รับผิดชอบและ
การมีสว่ นร่วม
ในการทางาน

คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ทักษะทางปั ญญา
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ภาษาและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

√

คะแนนสอบ

√
√
√

งานที่ได้รบั
มอบหมาย
(แบบฝึ กหัด
โครงงาน
รายงาน)

√
√
√
√

การนาเสนอ
ผลงานด้วยทักษะ
การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข/ การ
สือ่ สาร/ การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
√
√
√
√

√

√

2. มีการทวนสอบคะแนนและผลลัพธ์การเรียนรูร้ ะดับหลักสูตรทุกภาคเรียน
3. มีการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรูร้ ะดับคณะทุกภาคเรียน
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชา
หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการ
สอนโดยนักศึกษา ผลการประเมินโดยผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตรพิจารณาความเหมาะสมของเกณฑ์การให้
คะแนน การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน หลังการทบทวนประสิทธิผ ลของรายวิช า อาจารย์
ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้ อหาที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ และนาเสนอแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผลการดาเนิ นการของรายวิชา เสนอต่อประธานหลักสูตร เพื่อนาเข้าที่
ประชุมอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบและอาจารย์ประจาหลักสูตรพิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุปวางแผน
พัฒนาปรับปรุงสาหรับใช้ในปี การศึกษาถัดไป
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