รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
ประจาภาคเรียนที่ 1/2561

รหัสวิชา 1552638 ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษสาหรับงานเลขานุการและงานสานักงาน
(English for Secretarial and Office Work)
ตอนเรียน A1 นักศึกษารหัส 60

อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์กนกวรรณ กุลสุทธิ์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสติ

1
รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
1552638 ภาษาอังกฤษสาหรับงานเลขานุการและงานสานักงาน (English for Secretarial and Office Work)
2. จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต 3(3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเลือก
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์กนกวรรณ กุลสุทธิ์
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ชั้นปีที่ 2
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
8. สถานที่เรียน
ห้อง 1209 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
1 สิงหาคม 2561
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 นักศึกษามีความตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่องาน มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพงานเลขานุการ
1.2 นักศึกษามีความรอบรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการและงานสานักงาน
1.3 นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานเลขานุการและงานสานักงานอย่างมือ
อาชีพ
1.4 นักศึกษามีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่ส ามารถติดต่อสื่อสารทางธุรกิจในการทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ดี
1.5 นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ที่จาเป็นในการทางานของตน
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เน้นย้าความสาคัญเรื่องรูปแบบและนาเสนอตัวอย่างสานวนที่ใช้ในเอกสารทางธุรกิจ ที่จาเป็นให้มาก
ขึ้น เพื่อให้เกิดความแม่นยาเรื่องรูปแบบและสานวน

2
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
การใช้ภาษาอังกฤษสาหรับ งานสานักงานเบื้องต้น คาศัพท์เกี่ยวกับงานเลขานุการ การใช้อุปกรณ์
สานักงาน การรับโทรศัพท์ การนัดหมาย การจัดแฟ้มเอกสาร การจัดการประชุม การเขียนจดหมายโต้ตอบ
ทางธุรกิจเบื้องต้น และงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง ฝึกการใช้โปรแกรมชุดสานักงาน และฝึกทักษะงานเลขานุการ
ในสานักงาน
English usage in an introduction to office work: secretarial terminology, using office
equipment, handling telephones, making appointments, filing, arranging meetings, writing basic
business correspondence and related paper work; practice using Microsoft Office Suite and
secretarial skills in an office.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยายการฝึก
สอนเสริม
ปฏิบัติ/งาน
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึกงาน
บรรยาย 45 ชั่วโมงต่อ สอนเสริมตามความ
ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ศึกษาด้วยตนเอง 90
ภาคการศึกษา
ต้องการของนักศึกษา
ภาคสนาม
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
เฉพาะราย
3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
- ผู้สอนให้คาปรึกษาผ่านจดหมายอีเล็กทรอนิกส์
- ผู้สอนจัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มย่อยจานวน 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
วิธีการสอนและการประเมินผล
ผลการเรียนรูท้ ี่ต้องการพัฒนา
4.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) มีวินัย ตรงต่อเวลา
รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย
2) มีความซื่อสัตย์สุจริตต่องานที่
ได้รับมอบหมาย
3) เคารพข้อตกลง กฎระเบียบ
และข้อบังคับ
4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

1) มอบหมายงานให้
1) ประเมินจากการตรวจ
นักศึกษาโดยกาหนด
งานที่มอบหมายให้
ระยะเวลาส่งที่แน่นอน
นักศึกษาและสังเกต
2) มอบหมายงานให้
พฤติกรรมการเข้า
นักศึกษาพร้อมชี้แจง
เรียน การตรงต่อเวลา
เรื่องการทุจริต
2) ตรวจสอบชิ้นงานของ
3) ชี้แจงข้อตกลง
นักศึกษาที่ได้รับ
กฎระเบียบและ
มอบหมายว่ามีการ
ข้อบังคับระหว่างผูส้ อน
อ้างอิงแหล่งที่มาอย่าง
และผูเ้ รียน
ถูกต้องและไม่ได้
4) สอดแทรกเรื่อง
คัดลอกมาจากผู้อื่น
จรรยาบรรณทาง
3) สอบถามความรู้ความ
เข้าใจเรื่องข้อตกลง

สัปดาห์ที่
ประเมิน
1-15

ค่าน้าหนัก
ของการ
ประเมินผล
5%

3
ผลการเรียนรูท้ ี่ต้องการพัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

วิชาการและวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องกับรายวิชา
4)

4.1.2 ด้านความรู้
1) บรรยายหน้าที่ความ
1) มีความรู้ความเข้าใจ และมี
รับผิดชอบและงานที่
ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง
เกีย่ วข้องกับงาน
การพูด การอ่าน และการเขียน
เลขานุการและงาน
2) มีความรู้ความเข้าใจด้าน
สานักงาน โดยมี
คาศัพท์ สานวน และ
ตัวอย่างประกอบ และ
ไวยากรณ์ในบริบททางธุรกิจ
เปิดโอกาสให้นักศึกษา
3) มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐาน
สังเกต พูดคุย ฝึกอ่าน
ทางธุรกิจ
ฝึกเขียนกับเพื่อนในชั้น
4) บูรณาการความรู้ด้าน
เรียน
ภาษาอังกฤษกับธุรกิจด้าน
2) อธิบายคาศัพท์ สานวน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
และไวยากรณ์ที่จาเป็น
กับงานเลขานุการและ
งานสานักงาน
3) มอบหมายให้นักศึกษา
ค้นคว้าหาข้อมูล
เกี่ยวกับงานเลขานุการ
และงานสานักงานที่
เกี่ยวข้องและจาเป็น
แล้วนาเสนอข้อมูล
4) นาเสนอกรณีศึกษา
และสถานการณ์ต่างๆ
ที่ประยุกต์ความรู้
ภาษาอังกฤษและ
นาไปใช้ในงาน
เลขานุการและงาน
สานักงาน โดยจัดการ
เรียนการสอน
หลากหลายรูปแบบ
4.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
1) มอบหมายงานให้
1) สืบค้นข้อมูลและแสวงหา
นักศึกษาค้นคว้าด้วย
ความรู้เพิ่มเติม ทันต่อ
ตนเอง
เหตุการณ์และเทคโนโลยี
2) มอบหมายงานโดย
ใหม่ๆ
กาหนดสถานการณ์ที่

1)
2)

3)
4)

กฎระเบียบและ
ข้อบังคับระหว่าง
ผู้สอนและผูเ้ รียน
สอบถามความรู้ความ
เข้าใจเรื่อง
จรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ
ประเมินจากการ
สังเกตผูเ้ รียนระหว่าง
สอน
ประเมินจากการให้
นักศึกษาฝึกโต้ตอบ
ทาแบบทดสอบย่อย
แสดงบทบาทสมมุติ
เกี่ยวกับคาศัพท์
สานวนและไวยากรณ์
ที่จาเป็นกับงาน
เลขานุการและงาน
สานักงาน
ประเมินจากการ
นาเสนอในชั้นเรียน
ประเมินจากการ
ซักถามและสังเกต
ผู้เรียนระหว่างสอน

1) ประเมินจากงานที่
มอบหมายให้นักศึกษา
2) ประเมินจากผลงาน
ตามเกณฑ์การ

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนัก
ของการ
ประเมินผล

1-15

45%

1-15

35%
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ผลการเรียนรูท้ ี่ต้องการพัฒนา

วิธีการสอน

2) คิดสร้างสรรค์ และปรับใช้องค์
ความรู้อย่างเหมาะสม
3) คิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา
ได้อย่างมีระบบ
4) สังเคราะห์องค์ความรู้
3)

4)

4.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์
1)
ระหว่างบุคคลและความ
2)
รับผิดชอบ
1) ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
2) สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) มีความรับผิดชอบต่อบทบาท
ของตนที่มีต่อผู้อื่น
3)

4.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง 1)
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสืบค้นและนาเสนอข้อมูล
ได้
2)
2) ติดต่อสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
3) คานวณตัวเลข หรือวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงตัวเลขเบื้องต้นได้

หลากหลายให้กับ
นักศึกษาเพื่อฝึกการใช้
คาศัพท์และสานวน
และเปิดโอกาสให้
นักศึกษาได้แสดงความ
คิดเห็น วิเคราะห์ด้วย
เหตุผล
มอบหมายให้นักศึกษา
ฝึกงานในสานักงาน
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ
มอบหมายให้นักศึกษา
นักศึกษาเขียนรายงาน
สะท้อนองค์ความรู้ทไี่ ด้
เรียนในรายวิชา
ใช้กิจกรรมคู่และกลุม่
ใช้กิจกรรมถาม-ตอบ
และให้นักศึกษาแสดง
ความคิดเห็นโดยใช้
ภาษาในการสื่อสาร
ระหว่างผูส้ อนกับ
นักศึกษา และระหว่าง
นักศึกษากับนักศึกษา
ด้วยกันเอง
มอบหมายให้นักศึกษา
นาเสนองานเป็นกลุ่ม
โดยมีการแบ่งบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ในกลุ่ม
มอบหมายงานให้
นักศึกษาค้นคว้าข้อมูล
เพิ่มเติมจากเว็บไซต์
และสื่อออนไลน์ที่
น่าเชื่อถือ
ฝึกให้นักศึกษาใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการทางานที่ได้รับ
มอบหมาย รวมทั้งใช้
โปรแกรม Outlook
เพื่อจัดการตารางนัด
หมาย ส่งจดหมาย

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนัก
ของการ
ประเมินผล

1) ประเมินจาก
พฤติกรรมของ
นักศึกษาในการทา
กิจกรรมคู่และกลุ่ม
2) ประเมินจากการ
สังเกตภาษาที่
นักศึกษาใช้ในการ
สื่อสารภายในชั้นเรียน
3) ประเมินจากผลการ
นาเสนองานของ
นักศึกษา

1-15

5%

1) ประเมินจากการ
สังเกตการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการทางานที่ได้รับ
มอบหมาย
2) ประเมินจากการ
นาเสนอตามเกณฑ์ที่
กาหนด
3) ประเมินจากความ
ถูกต้องของผลงานที่
สร้างโดยการใช้

1-15

10%

วิธีการประเมิน
ประเมินที่กาหนด
(Rubrics)
3) ประเมินโครงงานตาม
เกณฑ์การประเมินที่
กาหนด (Rubrics)
4) ประเมินจากการตรวจ
รายงาน และให้ผล
สะท้อนกลับ
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ผลการเรียนรูท้ ี่ต้องการพัฒนา
4) คานวณตัวเลข หรือ
ประมวลผลข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปได้

วิธีการสอน
อีเล็กทรอนิกส์ และ
บันทึกงานที่ต้องทา
3) ฝึกใช้การคานวณ การ
จัดการข้อมูล การสร้าง
แผนภูมดิ ้วยโปรแกรม
สาเร็จรูป Excel

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนัก
ของการ
ประเมินผล

โปรแกรมสาเร็จรูป
Outlook และ Excel

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน (หมวดที่ 5 ข้อ 2)
สัปดาห์
ที่
(ชม.)
1
(3 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด
ชี้แจงคาอธิบายรายวิชา
จุดมุ่งหมาย แนวการสอน
ข้อกาหนดต่าง ๆ รวมทั้ง
วิธีการวัดและประเมินผล
ชี้แจงและทาความเข้าใจ
นโยบายและระบบประกัน
คุณภาพการเรียนการสอน
งานเลขานุการเบื้องต้น
(Introduction to
Secretarial Work)

กิจกรรมการเรียนการสอน /
ใบงาน

สื่อที่ใช้

1. มคอ. 3 รายวิชา
 ชี้แจงคาอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษสาหรับ
จุดมุ่งหมาย แนวการสอน
งานเลขานุการและ
ข้อกาหนดต่างๆ รวมทั้ง
งานสานักงาน
วิธีการวัดและประเมินผล
2.
คอมพิวเตอร์แบบ
 ชี้แจงและทาความเข้าใจ
พกพา และ
นโยบายและระบบประกัน
โปรแกรมพาวเวอร์
คุณภาพการเรียนการสอน
พอยด์
 จัดกิจกรรม Active
3.
เอกสารประกอบการ
Learning ระดมสมอง
เรียน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
นักศึกษาเกีย่ วกับคุณสมบัติ
ของเลขานุการ ทัศนคติเชิง
บวกที่เลขานุการพึงมีต่อการ
ทางาน และขอบข่ายความ
รับผิดชอบของงานเลขานุการ
และงานสานักงาน
 บรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของเลขานุการ
ทัศนคติเชิงบวกที่เลขานุการ
พึงมีต่อการทางาน และ
ขอบข่ายความรับผิดชอบของ
งานเลขานุการและงาน
สานักงาน รวมทั้งซักถามข้อ
สงสัย
 ยกตัวอย่างคุณสมบัติที่ดีของ
ของเลขานุการ ทัศนคติเชิง
บวกต่อการทางาน และ
รายละเอียดงานเลขานุการ
และงานสานักงาน
 ให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัด
และเฉลยร่วมกัน
 สรุปเนื้อหาที่เรียน ทาคาถาม
ทบทวน และเฉลยคาถาม

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

1. ประเมินจากการซักถาม กนกวรรณ
และสังเกตผู้เรียนระหว่าง กุลสุทธิ์
สอน
2. ประเมินจากความ
ถูกต้องในการทา
แบบฝึกหัดและแบบฝึกหัด
ทบทวน
3. ประเมินจากความ
ถูกต้องเหมาะสมของ
ชิ้นงาน

6
สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

2
(3 ชม.)

การใช้อุปกรณ์สานักงาน
(Using Office Equipment)

3
(3 ชม.)

การใช้โทรศัพท์ในสานักงาน
(Handling Telephone
Calls in an Office)

กิจกรรมการเรียนการสอน /
ใบงาน

สื่อที่ใช้

กิจกรรม/ใบงาน:
- ฝึกบุคลิกภาพให้เป็นเลขานุการ
ตรงตามคุณสมบัติ
- เขียน mind mapping ระบุ
รายละเอียดงานเลขานุการและ
งานสานักงาน
1. คอมพิวเตอร์แบบ
 ระดมสมองแลกเปลี่ยน
พกพา และ
ความคิดเห็นกับนักศึกษา
โปรแกรมพาวเวอร์
เกี่ยวกับอุปกรณ์สานักงาน
พอยด์
ประเภทต่างๆ ที่จาเป็นต่อ
2.
เอกสาร
สานักงาน
ประกอบการเรียน
 บรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับ
3.
อุปกรณ์สานักงาน
อุปกรณ์สานักงานต่างๆ
และเครื่องใช้
และวิธีใช้งานเครื่องใช้
สานักงานจริง
สานักงานที่จาเป็นต่อ
สานักงาน เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์
เป็นต้น
 ยกตัวอย่างอุปกรณ์
สานักงานและเครื่องใช้
สานักงาน
 ให้นักศึกษาจับคู่คาศัพท์
และรูปภาพอุปกรณ์
สานักงาน ฝึกอ่านคาอธิบาย
ตามรูปภาพวิธีใช้งาน
เครื่องใช้สานักงาน และ
ทดลองใช้อุปกรณ์และ
เครื่องใช้สานักงานของจริง
 ซักถาม แสดงความคิดเห็น
และสรุปวิธีใช้เครื่องใช้ใน
สานักงานร่วมกัน
 ให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัด
และเฉลยร่วมกัน
 สรุปเนื้อหาที่เรียน ทา
คาถามทบทวน และเฉลย
คาถาม
กิจกรรม/ใบงาน:
- ทดลองใช้งานอุปกรณ์
สานักงานต่างๆ
1. คอมพิวเตอร์แบบ
 ระดมสมองแลกเปลี่ยน
พกพา และ
ความคิดเห็นกับนักศึกษา
โปรแกรมพาวเวอร์
เกี่ยวกับมารยาทการใช้
พอยด์
โทรศัพท์ในสานักงาน
2.
เอกสารประกอบการ
 บรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับ
เรียน
คาศัพท์และสานวนการใช้
3. วีดีโอคลิป
โทรศัพท์ที่จาเป็นใน
สานักงาน

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

1. ประเมินจากการซักถาม กนกวรรณ
และสังเกตผู้เรียนระหว่าง กุลสุทธิ์
สอน
2. ประเมินจากความ
ถูกต้องในการทา
แบบฝึกหัดและแบบฝึกหัด
ทบทวน
3. ประเมินจากความ
ถูกต้องในการทดลองใช้
งานอุปกรณ์สานักงาน
ต่างๆ

1. ประเมินจากการซักถาม กนกวรรณ
และสังเกตผู้เรียนระหว่าง กุลสุทธิ์
สอน
2. ประเมินจากความ
ถูกต้องในการทา
แบบฝึกหัดและแบบฝึกหัด
ทบทวน

7
สัปดาห์
ที่
(ชม.)

4
(3 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

การนัดหมาย (Making
Appointments)

กิจกรรมการเรียนการสอน /
ใบงาน

สื่อที่ใช้

 ยกตัวอย่างสานวนการใช้
โทรศัพท์ในสถานการณ์
ต่างๆ ในสานักงาน
 ให้นักศึกษาจับคู่เพื่อฝึกบท
สนทนาทางโทรศัพท์
 ซักถาม แสดงความคิดเห็น
สรุปเนื้อหาเกี่ยวกับสานวน
การใช้โทรศัพท์ที่จาเป็นใน
สานักงานร่วมกัน
 ให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัด
และเฉลยร่วมกัน
 ให้นักศึกษาฝึกเขียนบท
สนทนาโดยใช้คาศัพท์และ
สานวนที่ถูกต้องเหมาะสม
และแสดงบทบาทสมมุติ
 สรุปเนื้อหาที่เรียน ให้ทา
คาถามทบทวน และเฉลย
คาถาม
กิจกรรม/ใบงาน:
- ฝึกมารยาทการใช้โทรศัพท์ใน
สานักงาน (การแสดงบทบาท
สมมุต)ิ
- ฝึกพูดโต้ตอบทางโทรศัพท์ใน
สานักงาน (การแสดงบทบาท
สมมุต)ิ
 บรรยายเนื้อหาและสานวน 1. คอมพิวเตอร์แบบ
พกพา และ
เกี่ยวกับการนัดหมาย การ
โปรแกรมพาวเวอร์
ปรับเปลี่ยนนัดหมาย และ
พอยด์
การยกเลิกนัดหมายทาง
2. เอกสารประกอบการ
จดหมายอีเล็กทรอนิกส์
เรียน
 ยกตัวอย่างการนัดหมาย
การปรับเปลี่ยนนัดหมาย
และการยกเลิกนัดหมายทาง
จดหมายอีเล็กทรอนิกส์
 ให้นักศึกษาจับคู่เพื่อฝึกอ่าน
ข้อความการนัดหมาย การ
ปรับเปลี่ยนนัดหมาย และ
การยกเลิกนัดหมายทาง
จดหมายอีเล็กทรอนิกส์
 ให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัด
และเฉลยร่วมกัน
 ซักถาม แสดงความคิดเห็น
สรุปรูปแบบ วิธีการเขียน
เพื่อขอนัดหมาย
ปรับเปลี่ยนนัดหมายและ
ยกเลิกนัดหมายทาง
จดหมายอีเล็กทรอนิกส์

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

3. ประเมินจากความ
ถูกต้อง คล่องแคล่วและ
เหมาะสมในการใช้คาศัพท์
สานวนการใช้
ภาษาอังกฤษสนทนาทาง
โทรศัพท์ (การแสดง
บทบาทสมมุติ) 10%

1. ประเมินจากการซักถาม กนกวรรณ
และสังเกตผู้เรียนระหว่าง กุลสุทธิ์
สอน
2. ประเมินจากความ
ถูกต้องในการทา
แบบฝึกหัด
3. ประเมินจากความ
ถูกต้องเหมาะสมของ
ชิ้นงาน - เขียนจดหมาย
อีเล็กทรอนิกส์ 10%
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สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

5
(3 ชม.)

การนัดหมาย (Making
Appointments)

6
(3 ชม.)

การจัดแฟ้มเอกสาร (Filing
Documents)

กิจกรรมการเรียนการสอน /
ใบงาน

สื่อที่ใช้

และสานวนที่เกีย่ วข้อง
ร่วมกัน
 สรุปเนื้อหาที่เรียน ให้ทา
คาถามทบทวน และเฉลย
คาถาม
กิจกรรม/ใบงาน:
การเขียนจดหมายอีเล็กทรอนิกส์
เพื่อนัดหมาย ปรับเปลี่ยนนัด
หมาย และเพื่อยกเลิกนัดหมาย
 บรรยายเนื้อหาและสานวน 1. คอมพิวเตอร์แบบ
พกพา และ
เกี่ยวกับการนัดหมาย การ
โปรแกรมพาวเวอร์
ปรับเปลี่ยนนัดหมาย และ
พอยด์
การยกเลิกนัดหมายทาง
2. เอกสาร
โทรศัพท์
ประกอบการเรียน
 ยกตัวอย่างการนัดหมาย
การปรับเปลี่ยนนัดหมาย
และการยกเลิกนัดหมายทาง
โทรศัพท์
 ให้นักศึกษาจับคู่เพื่อฝึกอ่าน
ข้อความการนัดหมาย การ
ปรับเปลี่ยนนัดหมาย และ
การยกเลิกนัดหมายทาง
โทรศัพท์
 ซักถาม แสดงความคิดเห็น
สรุปรูปแบบ วิธีการเขียน
เพื่อขอนัดหมาย
ปรับเปลี่ยนนัดหมายและ
ยกเลิกนัดหมายทาง
โทรศัพท์ และสานวนที่
เกี่ยวข้องร่วมกัน
 ให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัด
และเฉลยร่วมกัน
 ให้นักศึกษาฝึกสนทนาเพื่อ
ขอนัดหมาย ปรับเปลี่ยน
และยกเลิกนัดหมายโดยใช้
คาศัพท์และสานวนทีถ่ ูกต้อง
เหมาะสม
 สรุปเนื้อหาที่เรียน ให้ทา
คาถามทบทวน และเฉลย
คาถาม
กิจกรรม/ใบงาน:
พูดโต้ตอบเพื่อนัดหมาย
ปรับเปลี่ยนนัดหมาย และเพือ่
ยกเลิกนัดหมาย
1. คอมพิวเตอร์แบบ
 ระดมสมองแลกเปลี่ยน
พกพา และ
ความคิดเห็นกับนักศึกษา

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

1. ประเมินจากการซักถาม กนกวรรณ
และสังเกตผู้เรียนระหว่าง กุลสุทธิ์
สอน
2. ประเมินจากความ
ถูกต้องในการทา
แบบฝึกหัดและแบบฝึกหัด
ทบทวน
3. ประเมินจากความ
ถูกต้อง คล่องแคล่วและ
เหมาะสมในการใช้คาศัพท์
สานวนการใช้
ภาษาอังกฤษพูดโต้ตอบ
เพื่อนัดหมาย ปรับเปลี่ยน
นัดหมาย และเพื่อยกเลิก
นัดหมาย

1. ประเมินจากการซักถาม กนกวรรณ
และสังเกตผู้เรียนระหว่าง กุลสุทธิ์
สอน

9
สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

7
(3 ชม.)

การจัดแฟ้มเอกสาร (Filing
Documents)

8
(3 ชม.)

การจัดการประชุมทางธุรกิจ
(Arranging Business
Meetings)

กิจกรรมการเรียนการสอน /
ใบงาน

สื่อที่ใช้

เกี่ยวกับความจาเป็นในการ
โปรแกรมพาว
จัดแฟ้มเอกสารในสานักงาน
เวอร์พอยด์
2. จดหมายฉบับจริง
 บรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับตู้
ที่จะนาไปเก็บ
เก็บเอกสารประเภทต่างๆ
เอกสาร
ยกตัวอย่างประกอบการ
ประกอบการเรียน
บรรยาย
 ซักถาม แสดงความคิดเห็น
 ให้นักศึกษาจับคู่เพื่อฝึกอ่าน
เขียนสรุปลักษณะ ข้อดี
ข้อด้อยของตู้เก็บเอกสารแต่
ละประเภท
 ให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัด
และเฉลยร่วมกัน
 สรุปเนื้อหาที่เรียน ให้ทา
คาถามทบทวน และเฉลย
คาถาม
กิจกรรม/ใบงาน:
จับคู่สรุปลักษณะ ข้อดี ข้อด้อย
ของตู้เก็บเอกสาร
1. คอมพิวเตอร์แบบ
 บรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับ
พกพา และ
ระบบที่ใช้ในการจัดเก็บ
โปรแกรมพาวเวอร์
เอกสาร และวิธกี ารจัดเก็บ
พอยด์
เอกสาร
2.
จดหมายฉบับจริงที่
 ยกตัวอย่างประกอบการ
จะนาไปเก็บ
บรรยาย
เอกสาร
 ซักถาม แสดงความคิดเห็น
ประกอบการเรียน
 ให้นักศึกษาจับคู่เพื่อฝึกอ่าน
เขียนสรุปลักษณะ ข้อดี
ข้อด้อยของระบบที่ใช้ในการ
จัดเก็บเอกสาร
 ให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัด
และเฉลยร่วมกัน
 สรุปเนื้อหาที่เรียน ให้ทา
คาถามทบทวน และเฉลย
คาถาม
กิจกรรม/ใบงาน:
- ทดลองจัดแฟ้มเอกสารใน
สานักงาน
- ทดสอบความรู้เรื่องระบบการ
จัดแฟ้มเอกสาร
1. คอมพิวเตอร์แบบ
 ระดมสมองแลกเปลี่ยน
พกพา และ
ความคิดเห็นกับนักศึกษา
โปรแกรมพาวเวอร์
เกี่ยวกับความสาคัญของการ
พอยด์
จัดการประชุมทางธุรกิจ
 บรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับการ 2. วีดีโอคลิป เอกสาร
ประกอบการเรียน
เตรียมความพร้อมก่อนการ

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

2. ประเมินจากความ
ถูกต้องในการทา
แบบฝึกหัด

1. ประเมินจากการซักถาม กนกวรรณ
และสังเกตผู้เรียนระหว่าง กุลสุทธิ์
สอน
2. ประเมินจากความ
ถูกต้องในการทา
แบบฝึกหัดและแบบฝึกหัด
ทบทวน
3. ประเมินจากความ
ถูกต้องในการทดลองจัด
แฟ้มเอกสาร
4. ประเมินจากผลคะแนน
การทดสอบย่อย 10%

1. ประเมินจากการซักถาม กนกวรรณ
และสังเกตผู้เรียนระหว่าง กุลสุทธิ์
สอน
2. ประเมินจากความ
ถูกต้องในการทา
แบบฝึกหัด

10
สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

9
(3 ชม.)

การจัดการประชุมทางธุรกิจ
(Arranging Business
Meetings)

10
(3 ชม.)

การเขียนบันทึกทางธุรกิจ
(Writing Business
Memorandums)

กิจกรรมการเรียนการสอน /
ใบงาน

สื่อที่ใช้

ประชุม ระหว่างประชุม
และภายหลังการประชุม
 บรรยายคาศัพท์และสานวน
การเขียนวาระการประชุม
และรายงานการประชุม
พร้อมตัวอย่างประกอบ
 สรุปรูปแบบ วิธีการเขียน
และสานวนการเขียนวาระ
การประชุมและรายงานการ
ประชุม ร่วมกัน
 ให้นักศึกษาจับคู่เพื่อฝึกอ่าน
จับใจความ
 ให้นักศึกษาฝึกเขียน โดยใช้
คาศัพท์และสานวนทีถ่ ูกต้อง
เหมาะสม
 สรุปเนื้อหาที่เรียน ให้ทา
คาถามทบทวน และเฉลย
คาถาม
กิจกรรม/ใบงาน:
- การเขียนวาระการประชุมและ
รายงานการประชุม
 บรรยายคาศัพท์และสานวน 1. คอมพิวเตอร์แบบ
พกพา และ
ที่ใช้ในการประชุม ได้แก่
โปรแกรมพาวเวอร์
การเปิดประชุม การ
พอยด์
นาเสนอความคิดเห็น การ
2. วีดีโอคลิป เอกสาร
เห็นด้วย การเห็นแตกต่าง
ประกอบการเรียน
การปิดประชุม
 ซักถาม แสดงความคิดเห็น
และสรุปเนื้อหาร่วมกัน
 ให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัด
และเฉลยร่วมกัน
 ให้นักศึกษาแสดงบทบาท
สมมุติในสถานการณ์การ
ประชุมทางธุรกิจ โดยใช้
คาศัพท์และสานวนทีถ่ ูกต้อง
เหมาะสม
 สรุปเนื้อหาที่เรียน ให้ทา
คาถามทบทวน และเฉลย
คาถาม
กิจกรรม/ใบงาน:
- การแสดงบทบาทสมมุติใน
สถานการณ์การประชุมทางธุรกิจ
1. คอมพิวเตอร์แบบ
 ระดมสมองแลกเปลี่ยน
พกพา และ
ความคิดเห็นกับนักศึกษา
โปรแกรมพาวเวอร์
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์และ
พอยด์
หลักการเขียนบันทึกทาง
ธุรกิจ

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

3. ประเมินจากความ
ถูกต้องเหมาะสมของ
ชิ้นงาน – วาระการ
ประชุมและรายงานการ
ประชุม 10%

1. ประเมินจากการซักถาม กนกวรรณ
และสังเกตผู้เรียนระหว่าง กุลสุทธิ์
สอน
2. ประเมินจากความ
ถูกต้องในการทา
แบบฝึกหัดและแบบฝึกหัด
ทบทวน
3. ประเมินจากความ
ถูกต้อง คล่องแคล่วและ
เหมาะสมในการใช้คาศัพท์
สานวนการใช้
ภาษาอังกฤษระหว่างการ
ประชุม (การแสดงบทบาท
สมมุต)ิ

1. ประเมินจากการซักถาม กนกวรรณ
และสังเกตผู้เรียนระหว่าง กุลสุทธิ์
สอน
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สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

11
(3 ชม.)

การเขียนบันทึกทางธุรกิจ
(Writing Business
Memorandums)

12
(3 ชม.)

การเขียนข้อความทาง
โทรสาร (Writing Fax
Messages)

กิจกรรมการเรียนการสอน /
ใบงาน
 บรรยายเนื้อหาและสานวน
การเขียนบันทึกทางธุรกิจ
 ยกตัวอย่างบันทึกทางธุรกิจ
 สรุปรูปแบบ วิธีการเขียน
และสานวนบันทึกทางธุรกิจ
 ให้นักศึกษาจับคู่เพื่อฝึกอ่าน
จับใจความวัตถุประสงค์และ
เนื้อหาในบันทึกทางธุรกิจ
กิจกรรม/ใบงาน:
การเขียนบันทึกทางธุรกิจและ
การทดสอบ
 ซักถาม แสดงความคิดเห็น
และสรุปเนื้อหาใจความใน
บันทึกทางธุรกิจร่วมกัน
 ให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัด
และเฉลยร่วมกัน
 ให้นักศึกษาฝึกเขียนบันทึก
ทางธุรกิจโดยใช้คาศัพท์และ
สานวนที่ถูกต้องเหมาะสม
 สรุปเนื้อหาที่เรียน ให้ทา
คาถามทบทวน และเฉลย
คาถาม
กิจกรรม/ใบงาน:
การเขียนบันทึกทางธุรกิจและ
การทดสอบ
 ระดมสมองแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับนักศึกษา
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์และ
หลักการเขียนข้อความทาง
โทรสาร
 บรรยายเนื้อหาและสานวน
การเขียนข้อความทาง
โทรสาร
 ยกตัวอย่างข้อความทาง
โทรสาร
 สรุปรูปแบบ วิธีการเขียน
และสานวนข้อความทาง
โทรสาร
 ให้นักศึกษาจับคู่เพื่อฝึกอ่าน
จับใจความวัตถุประสงค์และ
เนื้อหาในข้อความทาง
โทรสาร
กิจกรรม/ใบงาน:
การเขียนข้อความทางโทรสาร

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

2. เอกสารประกอบการ 2. ประเมินจากความ

เรียน

ถูกต้องในการทา
แบบฝึกหัด

1. คอมพิวเตอร์แบบ
พกพา และ
โปรแกรมพาวเวอร์
พอยด์
2. เอกสารประกอบการ
เรียน

1. ประเมินจากการซักถาม กนกวรรณ
และสังเกตผู้เรียนระหว่าง กุลสุทธิ์
สอน
2. ประเมินจากความ
ถูกต้องในการทา
แบบฝึกหัดและแบบฝึกหัด
ทบทวน
3. ประเมินจากความ
ถูกต้องเหมาะสมของ
ชิ้นงาน 5%

1. สื่อการสอน:
คอมพิวเตอร์แบบ
พกพา และ
โปรแกรมพาวเวอร์
พอยด์
2. เอกสารประกอบการ
เรียน

1. ประเมินจากการซักถาม กนกวรรณ
และสังเกตผู้เรียนระหว่าง กุลสุทธิ์
สอน
2. ประเมินจากความ
ถูกต้องในการทา
แบบฝึกหัด
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สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

13
(3 ชม.)

การเขียนข้อความทาง
โทรสาร (Writing Fax
Messages)

14
(3 ชม.)

การใช้โปรแกรมชุดสานักงาน
(Using Microsoft Office)

15
(3 ชม.)

การใช้โปรแกรมชุดสานักงาน
(Using Microsoft Office)

กิจกรรมการเรียนการสอน /
ใบงาน

สื่อที่ใช้

 ซักถาม แสดงความคิดเห็น 1. คอมพิวเตอร์แบบ
พกพา และ
และสรุปเนื้อหาใจความใน
โปรแกรมพาวเวอร์
ข้อความทางโทรสารร่วมกัน
พอยด์
 ให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัด
2. เอกสาร
และเฉลยร่วมกัน
ประกอบการเรียน
 ให้นักศึกษาฝึกเขียน
ข้อความทางโทรสาร โดยใช้
คาศัพท์และสานวนทีถ่ ูกต้อง
เหมาะสม
 สรุปเนื้อหาที่เรียน ให้ทา
คาถามทบทวน และเฉลย
คาถาม
กิจกรรม/ใบงาน:
การเขียนข้อความทางโทรสาร
1. สื่อการสอน:
 ระดมสมองแลกเปลี่ยน
คอมพิวเตอร์แบบ
ความคิดเห็นกับนักศึกษา
พกพา และ
เกี่ยวกับโปรแกรมชุด
โปรแกรมพาว
สานักงานประเภทต่างๆ
เวอร์พอยด์
 บรรยายเนื้อหาการใช้
2.
สื่อการสอน:
โปรแกรมชุดสานักงาน
โปรแกรม
Outlook
Outlook
 ยกตัวอย่างวิธีการใช้
3.
เอกสาร
โปรแกรมชุดสานักงาน
ประกอบการเรียน
Outlook
 ซักถาม แสดงความคิดเห็น
และสรุปวิธกี ารใช้โปรแกรม
ชุดสานักงาน Outlook
ร่วมกัน
 ให้นักศึกษาจับคู่เพื่อฝึก
วิธีการใช้โปรแกรมชุด
สานักงาน Outlook
 ให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัด
และเฉลยร่วมกัน
 ให้นักศึกษาฝึกใช้โปรแกรม
Outlook เพื่องาน
เลขานุการและงาน
สานักงานตามสถานการณ์ที่
กาหนด
 สรุปเนื้อหาที่เรียน ให้ทา
คาถามทบทวน และเฉลย
คาถาม
กิจกรรม/ใบงาน:
การทดสอบการใช้โปรแกรมชุด
สานักงาน Outlook
1. สื่อการสอน:
 ระดมสมองแลกเปลี่ยน
คอมพิวเตอร์แบบ
ความคิดเห็นกับนักศึกษา
พกพา และ

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

1. ประเมินจากการซักถาม กนกวรรณ
และสังเกตผู้เรียนระหว่าง กุลสุทธิ์
สอน
2. ประเมินจากความ
ถูกต้องในการทา
แบบฝึกหัดและแบบฝึกหัด
ทบทวน
3. ประเมินจากความ
ถูกต้องเหมาะสมของ
ชิ้นงาน 5%

1. ประเมินจากการซักถาม กนกวรรณ
และสังเกตผู้เรียนระหว่าง กุลสุทธิ์
สอน
2. ประเมินจากความ
ถูกต้องในการทา
แบบฝึกหัดและแบบฝึกหัด
ทบทวน
3. ประเมินจากความ
ถูกต้องของผลงานที่สร้าง
โดยการใช้โปรแกรม
สาเร็จรูป Outlook
4. ประเมินจากผลคะแนน
การทดสอบย่อย (สอบ
ปฏิบัติ) 10%

1. ประเมินจากการซักถาม กนกวรรณ
และสังเกตผู้เรียนระหว่าง กุลสุทธิ์
สอน

13
สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน /
ใบงาน

สื่อที่ใช้

เกี่ยวกับโปรแกรมชุด
โปรแกรมพาวเวอร์
สานักงานประเภทต่างๆ
พอยด์
2. สื่อการสอน:
 บรรยายเนื้อหาการใช้
โปรแกรม Excel
โปรแกรมชุดสานักงาน
3. เอกสาร
Excel
ประกอบการเรียน
 ยกตัวอย่างวิธีการใช้
โปรแกรมชุดสานักงาน
Excel
 ซักถาม แสดงความคิดเห็น
และสรุปวิธกี ารใช้โปรแกรม
ชุดสานักงาน Excel ร่วมกัน
 ให้นักศึกษาจับคู่เพื่อฝึก
วิธีการใช้โปรแกรมชุด
สานักงาน Excel
 ให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัด
และเฉลยร่วมกัน
 ให้นักศึกษาฝึกใช้โปรแกรม
Excel เพื่องานเลขานุการ
และงานสานักงานตาม
สถานการณ์ที่กาหนด
 สรุปเนื้อหาที่เรียน ให้ทา
คาถามทบทวน และเฉลย
คาถาม
กิจกรรม/ใบงาน:
การทดสอบการใช้โปรแกรมชุด
สานักงาน Excel

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

2. ประเมินจากความ
ถูกต้องในการทา
แบบฝึกหัดและแบบฝึกหัด
ทบทวน
3. ประเมินจากความ
ถูกต้องของผลงานที่สร้าง
โดยการใช้โปรแกรม
สาเร็จรูป Excel
4. ประเมินจากผลคะแนน
การทดสอบย่อย (สอบ
ปฏิบัติ) 10%

หมายเหตุ ระหว่างภาคเรียน จัดกิจกรรมฝึกงานในสานักงานหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ และประเมินจากการซักถามและ
สังเกตผู้เรียนระหว่างฝึกงาน 10%

5.2 การวัดและการประเมินผล
1) การวัดผล :
- คะแนนระหว่างภาค
ร้อยละ 70
o การแสดงบทบาทสมมุติในการโต้ตอบธุรกิจ
o งานเขียนเอกสารการประชุมทางธุรกิจ
o งานเขียนจดหมายอีเล็กทรอนิกส์
o งานเขียนบันทึกทางธุรกิจและข้อความทางโทรสาร
o การทดสอบย่อยความรู้เรื่องระบบการจัดแฟ้มเอกสาร
o การทดสอบย่อย (การสอบปฏิบัติการใช้โปรแกรมสาเร็จรูป)
o การฝึกงานในสานักงานหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ
- คะแนนปลายภาค
ร้อยละ 30

10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
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2) การประเมินผล : ใช้ระบบ  อิงกลุ่ม  อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
ระดับคะแนน (คะแนน)
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-50

ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

เกณฑ์การประเมินของมหาวิทยาลัย
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
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
นักศึกษาประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
ของรายวิชา รวมถึงวิธีการสอน การจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ วิธีการวัดและ
ประเมินผล และข้อเสนอแนะเพื่อทาการปรับปรุงรายวิชา
7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน
ใช้แบบประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยมีคณะกรรมการประเมินที่แต่งตั้ง
โดยหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นผู้ออกแบบแบบประเมิน เก็บ
รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งสะท้อนกลับสู่อาจารย์ผู้รับผิดชอบการสอน
7.3 การปรับปรุงการสอน
นาผลการประเมินที่ได้จากข้อที่ 7.1 และ 7.2 มาปรับปรุงการเรียนการสอน โดยนาผลการประเมิน
และข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป
7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
1) ประเมินข้อสอบรายวิชาให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของรายวิชาและพิจารณาควบคู่
กับรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3)
2) ติดตามและตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาทั้งภาพรวม และรายบุค คลในแต่ละรายวิชาของ
ภาคเรียนนั้นๆ
3) ทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาร่วมกับอาจารย์ประจารายวิชา ดังประเด็นต่อไปนี้
ผลลัพธ์การเรียนรู้

คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ทักษะทางปัญญา
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

พฤติกรรมความ
รับผิดชอบและการ
มีส่วนร่วมในการ
ทางาน

คะแนนสอบ






งานที่ได้รับมอบหมาย
(แบบฝึกหัด โครงงาน
รายงาน)





การแสดงบทบาท
สมมุติด้วยทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข/
การสื่อสาร/ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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ผลลัพธ์การเรียนรู้

ภาษาและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

พฤติกรรมความ
รับผิดชอบและการ
มีส่วนร่วมในการ
ทางาน

คะแนนสอบ

งานที่ได้รับมอบหมาย
(แบบฝึกหัด โครงงาน
รายงาน)


การแสดงบทบาท
สมมุติด้วยทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข/
การสื่อสาร/ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ


7.5 การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1) อาจารย์ผู้สอนดาเนินการทวนสอบด้วยตนเอง ด้วยการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา
2) กรณีที่ผลการเรียนรู้ของรายวิชายังไม่ได้ประสิทธิผล อาจารย์ผู้สอนจะปรับปรุงแก้ไขรายวิชา

