ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

รายละเอียดของรายวิชา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.1 รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 1553122 ชื่อวิชา การเขียนเชิงสร้างสรรค์ในบริบทธุรกิจ
(Creative Writing in Business Context)
1.2 จานวนหน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
1) หลักสูตร: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
2) ประเภทของรายวิชา: หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะด้าน)
1.4 อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
1) อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบรายวิชา: อาจารย์วิลาสินี พลอยเลื่อมแสง
2) อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์วิลาสินี พลอยเลื่อมแสง
1.5 ภาคการศึกษา/ชั้นปีทเี่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ชั้นปีที่ 3
1.6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.7 รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.8 สถานที่เรียน
ห้อง 32503 อาคาร 32 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
1.9 วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
15 กรกฎาคม 2562

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เมื่อนักศึกษาเรียนวิชานี้แล้ว นักศึกษาจะเกิดการเรียนรู้ / ความสามารถ / สมรรถนะในด้านต่าง ๆ ได้แก่
2.2.1 มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริตต่องานต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.2.2 เคารพข้อตกลง กฎระเบียบและข้อบังคับ
2.2.3 มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะภาษาอังกฤษด้านการอ่านและการเขียน

2.2.4 มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ ปรับใช้องค์ความรู้อย่างเหมาะสมและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
2.2.5 มีความสามารถในการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้เทคโนโลยีฯ
ในการสืบค้น หาความรู้เพิ่มเติม ทันต่อเหตุการณ์และใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการนาเสนอข้อมูลได้
2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อเน้นให้นักศึกษามีการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงแบบการทางานเป็นฐาน (Work-Based Learning) เน้น
ทักษะการเรียนรู้ภาษาด้านการอ่านและการเขียน พร้อมเพิ่มศัพท์ สานวนและโครงสร้างไวยากรณ์ที่สาคัญในการเขียน
ชิ้นงานแต่ละประเภทให้สาเร็จ และสอดแทรกกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active learning เช่น การระดมสมอง
(Brainstorming) การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) การทางานเป็นกลุ่ม ทาเป็น
คู่ และทาคนเดียว เป็นต้น
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
3.1 คาอธิบายรายวิชา
ลักษณะและรูปแบบของงานเขียนในบริบทธุรกิจ ฝึกทักษะการเขียนโดยใช้สานวนและโครงสร้างไวยากรณ์
สาหรับงานเขียนเชิงธุรกิจ โครงสร้างประโยค ประโยคใจความสาคัญ ใจความหลัก การใช้คาเชื่อมความ การค้นคว้า
และสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลจริง 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.
3.2 จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
45 ชั่วโมง

การฝึกงานปฏิบตั ิ/
งานภาคสนาม/การฝึกงาน
-

การศึกษา
ด้วยตนเอง
90 ชั่วโมง

สอนเสริมตามความต้องการของ
นักศึกษาเฉพาะราย
3.3 จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
- ผู้สอนให้คาปรึกษาผ่านช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social Network)
- ผู้สอนจัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามความต้องการ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ คือ ทุกวันพุธ
เวลา 09.30 – 11.00 น. และ 15.00 – 16.30 น.
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
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4.1 วิธีการสอนและการประเมินผล
ผลการเรียนรู้ที่ต้องการ
พัฒนา

วิธีการสอน

ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. มีวินัย ตรงต่อเวลา
รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย
2. มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อ
งานที่ได้รับมอบหมาย
3. เคารพข้อตกลง
กฎระเบียบ และข้อบังคับ
4. มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ

1) ผู้สอนมอบหมายงานให้
นักศึกษาโดยกาหนดเวลาส่ง
2) ผู้สอนชี้แจงเรื่อง
ผลกระทบที่เกิดจากการ
คัดลอกงานผู้อื่น
3) ผู้สอนชี้แจงข้อตกลง
กฎระเบียบและข้อบังคับ
ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน

วิธีการประเมิน

1) ประเมินจากการส่งงาน
ภายในเวลาที่กาหนด
2) ประเมินจากการ
ตรวจสอบชิ้นงานของ
นักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
3) สังเกตพฤติกรรมของ
ผู้เรียน
4) ประเมินจากการ
สอบถามความรู้ความเข้าใจ
เรื่องจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ
ด้านความรู้
1) ผู้สอนอธิบายคาศัพท์
1) ประเมินจากการทดสอบ
1. มีความรู้ความเข้าใจ
สานวน และไวยากรณ์ที่ใช้ ย่อย
และมีทักษะภาษาอังกฤษ ในบริบททางธุรกิจ
2) ประเมินจากการตรวจ
ด้านการฟัง การพูด การ
2) ผู้สอนจัดการเรียนการ แบบฝึกหัดและให้ผล
อ่าน และการเขียน
สอนหลากหลายรูปแบบ
สะท้อนกลับ
2. มีความรู้ความเข้าใจ
โดยเน้นทฤษฎี และการนา 4. ประเมินจากการนาเสนอ
ด้านคาศัพท์ สานวน และ ความรู้ไปใช้ทางพื้นฐานทาง ผลงานของนักศึกษา
ไวยากรณ์ในบริบททาง
ธุรกิจ
ธุรกิจ
3) ผู้สอนนาเสนอ
3. มีความรู้ความเข้าใจ
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่
พื้นฐานทางธุรกิจ
ประยุกต์ความรู้
4. บูรณาการความรู้ด้าน ภาษาอังกฤษที่ใช้ในบริบท
ภาษาอังกฤษกับธุรกิจด้าน ทางธุรกิจ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ด้านทักษะทางปัญญา
1) ผู้สอนมอบหมายงานให้ 1) ประเมินจากการ
1. สืบค้นข้อมูลและ
นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ตรวจสอบแหล่งอ้างอิงที่
แสวงหาความรู้เพิ่มเติม
2) ผู้สอนให้กรอบการ
เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับ
ทันต่อเหตุการณ์และ
ทางานและเปิดโอกาสให้
มอบหมาย
เทคโนโลยีใหม่ ๆ
นักศึกษา ได้แสดงความ
2. ประเมินจากผลงานตาม
2. คิดสร้างสรรค์ และปรับ คิดเห็นด้วยตนเอง
เกณฑ์การประเมินที่กาหนด
ใช้องค์ความรู้อย่าง
3) ผู้สอนมอบหมายกรอบ (Rubrics)
เหมาะสม
โครงงานให้นักศึกษา
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สัปดาห์ที่
ประเมิน
1 – 15

ค่าน้าหนัก
ของการ
ประเมินผล
10%

1 – 15

50%

1 – 15

20%
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการ
พัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

3. คิด วิเคราะห์ และแก้ไข
ปัญหาได้อย่างมีระบบ
4. สังเคราะห์องค์ความรู้
ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1. ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
2. สื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. มีความรับผิดชอบต่อ
บทบาทของตนที่มีต่อผู้อื่น

1) ผู้สอนมอบหมาย
1. ประเมินจากพฤติกรรม
นักศึกษาทากิจกรรมคู่และ ของนักศึกษาในการทา
กลุ่ม
กิจกรรมคู่และกลุ่ม
2) ผู้สอนเปิดโอกาสให้
2. สังเกตและประเมินผล
นักศึกษาได้แสดงความ
งานที่ได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด
คิดเห็น
3. สังเกตจากการแสดง
3) ผู้สอนมอบหมาย
บทบาทของสมาชิกในกลุ่ม
นักศึกษาทากิจกรรมคู่และ
กลุ่ม โดยให้นักศึกษา
กาหนดบทบาท และหน้าที่
อย่างชัดเจน
ด้านทักษะการวิเคราะห์
1) ผู้สอนมอบหมายงานให้ 1) ประเมินจากการนาเสนอ
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
นักศึกษาค้นคว้าข้อมูล
ตามเกณฑ์ที่กาหนด (Rubrics)
และการใช้เทคโนโลยี
เพิ่มเติม
สารสนเทศ
2) ผู้สอนให้นักศึกษาใช้
1. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศใน
ในการสืบค้นและนาเสนอ การทางานที่ได้รับ
ข้อมูลได้
มอบหมาย
2. ติดต่อสื่อสารโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. คานวณตัวเลข หรือ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข
เบื้องต้นได้
4. คานวณตัวเลข หรือ
ประมวลผลข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปได้
หมายเหตุ
ผลการเรียนรู้ตัวเข้ม = ความรับผิดชอบหลัก
ผลการเรียนรู้ตัวธรรมดา = ความรับผิดชอบรอง

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนัก
ของการ
ประเมินผล

1 – 15

10%

1 – 15

10%

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ /
รายละเอียด

1
(3 ชม.)

- แนะนา
รายละเอียดของ
วิชา การเรียนการ
สอน และการ
ประเมินผล
- ชนิดของคา
(parts of speech)
- เครื่องหมายวรรค
ตอน
(punctuations)

กิจกรรมการเรียน
การสอน / ใบงาน

สื่อที่ใช้

▪ นักศึกษาศึกษาเนื้อหาและ
▪ มคอ. 3
รายละเอียดของรายวิชาจาก
▪ PowerPoint
มคอ. 3
▪ ผู้สอนทบทวนชนิดของคา
(parts of speech)
▪ นักศึกษาจับคู่ทาแบบทบทวน
parts of speech ได้แก่ 1) เติม
คานาม (nouns) ลงใน word
web 2) อ่านบทความแล้วแทนที่
คานามด้วยคาสรรพนาม
(pronouns) 3) อ่านบทความ
แล้วขีดสันใต้คากริยา (verbs) 4)
ดูรูปแล้วเติมคาบุพบท
(prepositions) ลงในเนื้อเรื่อง
5) อ่านประโยค ขีดเส้นใต้
คาคุณศัพท์ (adjectives) เสร็จ
แล้ววาดลูกศรแสดง
ความสัมพันธ์ของคา 6) อ่าน
ประโยค วงกลมคากริยา (verbs)
ขีดเส้นใต้คากริยาวิเศษณ์
(adverbs) เสร็จแล้ววาดวาด
ลูกศรแสดงความสัมพันธ์ของคา
▪ สุ่มนักศึกษาตอบคาถาม และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผู้สอน
อธิบายเพิ่มเติมถ้ามีคาถาม
▪ ผู้สอนแจกแบบทดสอบเรื่อง
เครื่องหมายวรรคตอน
(punctuations) นักศึกษาเติม
เครื่องหมายวรรคตอนในแต่ละ
ประโยค
▪ ตรวจสอบคาตอบพร้อมกัน
ผู้สอนอธิบายเพิ่มเติม

การวัดและ
ผู้สอน
ประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
▪ ประเมินจากการ อ. วิลาสินี
ถาม – ตอบระหว่าง พลอยเลื่อมแสง
เรียน
▪ ประเมินจาก
พฤติกรรมการเรียน
และการมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็น
▪ ประเมินจากการทา
กิจกรรมทบทวนชนิด
ของคา (parts of
speech)
▪ ประเมินจากการทา
แบบทดสอบเรื่อง
เครื่องหมายวรรคตอน
(punctuations)

กิจกรรม/ใบงาน
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

2
(3 ชม.)

3
(3 ชม.)

หัวข้อ /
รายละเอียด

- Format of a
Paragraph
- Adverbs &
Expressions of
Frequency

- Vocabulary to
Describe
Popular

กิจกรรมการเรียน
การสอน / ใบงาน

สื่อที่ใช้

▪ แบบทบทวนชนิดของคา
(parts of speech)
▪ แบบทดสอบเรื่องเครื่องหมาย
วรรคตอน(punctuations)
▪ ผู้สอนบรรยายถึงรูปแบบต่าง ▪ เอกสาร
ๆ ของย่อหน้า (formats of a
ประกอบการเรียน
paragraph) กริยาวิเศษณ์และ ▪ PowerPoint
สานวนแสดงความถี่ (Adverbs
& Expressions of
Frequency) พร้อมตัวอย่าง
▪ นักศึกษาจับคู่ อ่านบทความ
และแยกบทความให้เป็นย่อหน้า
เสร็จแล้วร่วมกันพิจารณาความ
ถูกต้อง และผู้สอนอธิบาย
เพิ่มเติม
▪ นักศึกษาจับกลุ่ม ๆ ละ 3 – 4
คน ระดมความคิดเขียนดวง
ชะตา (Horoscope) ตาม 12
ราศี (Zodiac) ใช้สัตว์เป็น
สัญลักษณ์ลงในตาราง และนามา
เขียนใหม่ให้เป็นย่อหน้า เน้นที่
เรื่องการงานและการเงิน
▪ แลกเปลี่ยนคาทานายและแสดง
ความคิดเห็นว่าเพื่อนคนไหน
เหมาะสมกับคาทานาย
▪ ผู้สอนนางานของนักศึกษาไป
ตรวจสอบและให้ผลสะท้อนกลับ

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

▪ ประเมินจากการ อ. วิลาสินี
ถาม – ตอบระหว่าง พลอยเลื่อมแสง
เรียน
▪ ประเมินจาก
พฤติกรรมการเรียน
และการมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็น
▪ ประเมินจากแบบ
ฝึกในเอกสาร
ประกอบการเรียน
▪ ประเมินจากการ
การการเขียนดวง
ชะตาจานวน 12 ราศี
(A new zodiac)
(5%)

กิจกรรม / ใบงาน
▪ การเขียนดวงชะตาจานวน 12
ราศี (A new zodiac) (5%)
▪ ผู้สอนบรรยายถึงความ
▪ เอกสาร
▪ ประเมินจากการ
แตกต่างระหว่าง active และ
ประกอบการเรียน ถาม – ตอบระหว่าง
passive ทั้งรูปฟอร์มและ
▪ PowerPoint เรียน
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ผู้สอน

อ. วิลาสินี
พลอยเลื่อมแสง

7

สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ /
รายละเอียด
International
Items
- Passive
Sentences

4
(3 ชม.)

- The Topic
Sentence,
Supporting
Sentences and
the Concluding
Sentence

กิจกรรมการเรียน
การสอน / ใบงาน

สื่อที่ใช้

ความหมาย รวมถึง verb to be
พร้อมยกตัวอย่าง
▪ นักศึกษาเติมคากริยาที่
กาหนดให้ลงในตาราง ทา
แบบฝึกหัดเติมคาลงในประโยค
และเติมคาลงในย่อหน้า เสร็จ
แล้วแลกเปลี่ยนคาตอบกับเพื่อน
▪ นักศึกษาศึกษาค้นหาคาศัพท์
ใหม่เกี่ยวกับหัวข้อที่เป็นที่นิยม
ของนานาชาติ (Popular
International Items) เช่น
กีฬา อาหาร จับกลุ่ม ๆ ละ 3 –
4 คน เติมคาลงในผังกราฟิก
(graphic organizer) เพื่อแสดง
ความสัมพันธ์
▪ นักศึกษาจับคู่และเลือกคา
จากผังกราฟิกมาเขียนบรรยาย
ด้วยประโยค active และ
passive
▪ ผู้สอนนางานของนักศึกษาไป
ตรวจสอบและให้ผลสะท้อนกลับ
กิจกรรม / ใบงาน
การเขียนประโยค active และ
passive จากคาในผังกราฟิก
(5%)
▪ นักศึกษาจับกลุ่ม ๆ ละ 3 – 4 ▪ เอกสาร
คน ระดมสมองเลือกหัวข้อ
ประกอบการเรียน
(topic) ที่จะเขียน ผู้สอนอธิบาย ▪ PowerPoint
ถึงหัวข้อที่เหมาะสม
▪ นักศึกษาเลือกหัวข้อ (topic)
ที่เหมาะสมและช่วยกันเติม
รายละเอียดลงใน mind
mapping
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การวัดและ
ประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
▪ ประเมินจาก
พฤติกรรมการเรียน
และการมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็น
▪ ประเมินจากแบบ
ฝึกในเอกสาร
ประกอบการเรียน
▪ ประเมินจากการ
เขียนประโยค active
และ passiveจากคา
ในผังกราฟิก (5%)

ผู้สอน

▪ ประเมินจากการ อ. วิลาสินี
ถาม – ตอบระหว่าง พลอยเลื่อมแสง
เรียน
▪ ประเมินจาก
พฤติกรรมการเรียน
และการมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็น

8

สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ /
รายละเอียด

กิจกรรมการเรียน
การสอน / ใบงาน

สื่อที่ใช้

▪ ผู้สอนตรวจสอบความถูกต้อง
▪ ผู้สอนบรรยายเรื่องประโยค
ความคิดหลัก (The Topic
Sentence) ประโยคให้ข้อมูล
เพิ่มเติมหรือขยายความ
(Supporting Sentences) และ
ประโยคที่ทาหน้าที่สรุป (the
Concluding Sentence)
▪ นักศึกษาจับคู่ 1) อ่าน
paragraph 3 ย่อหน้าแล้ว
อธิบาย paragraph ไหนที่มี
ส่วนประกอบสมบูรณ์ที่สุด 2)
ทาแบบฝึกหัดเลือกประโยค
topic sentence และ
concluding sentence และ 3)
เรียงประโยคให้ถูกต้องตามลาดับ
และเขียนเป็น paragraph
▪ นักศึกษาจับคู่นาหัวข้อ
(topic) และรายละเอียดใน
mind mapping มาเขียนเป็น 1
paragraph
▪ ผู้สอนนางานของนักศึกษาไป
ตรวจสอบและให้ผลสะท้อนกลับ

5
(3 ชม.)

- Developing
Paragraphs with
Descriptive
Details
- Combining
sentences

กิจกรรม / ใบงาน
▪ การเขียน 1 ย่อหน้าจาก mind
map (5%)
▪ ผู้สอนบรรยายถึงการเขียน
▪ เอกสาร
แบบอธิบาย (Descriptive
ประกอบการเรียน
Paragraph) และการเขียน
▪ PowerPoint
อธิบาย (Explanation &
Excuses) พร้อมยกตัวอย่าง
▪ นักศึกษาจับคู่หา คาคุณศัพท์
(adjectives) และคาบุพบท
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การวัดและ
ประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
▪ ประเมินจากแบบ
ฝึกในเอกสาร
ประกอบการเรียน
▪ ประเมินจากการ
เขียน 1 ย่อหน้าจาก
mind map (5%)

ผู้สอน

▪ ประเมินจากการ อ. วิลาสินี
ถาม – ตอบระหว่าง พลอยเลื่อมแสง
เรียน
▪ ประเมินจาก
พฤติกรรมการเรียน
และการมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็น
9

สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ /
รายละเอียด
- Writing about
Explanation &
Excuses

6
(3 ชม.)

7
(3 ชม.)

- Developing
Paragraphs with
Descriptive
Details
- Combining
sentences
- Writing about
Explanation &
Excuses
(ต่อ)

- Using Time
Expressions
- Identifying the
Main Parts of a
Narrative

กิจกรรมการเรียน
การสอน / ใบงาน

สื่อที่ใช้

(prepositions) จากบทอ่าน
ทางด้านธุรกิจ และสรุปการใช้
คาคุณศัพท์ในการอธิบาย
▪ นักศึกษาจับกลุ่มเลือกรูปภาพ
ทา mind mapping และระดม
สมองเขียนอธิบายเป็นย่อหน้า
▪ ผู้สอนนางานของนักศึกษาไป
ตรวจสอบและให้ผลสะท้อนกลับ
กิจกรรม / ใบงาน
การเขียนอธิบาย (Descriptive
Paragraph) 1 ย่อหน้า (5%)
▪ ผู้สอนบรรยายถึง
▪ เอกสาร
ส่วนประกอบของประโยคและ ประกอบการเรียน
การเชื่อมประโยคประเภทต่าง ๆ ▪ PowerPoint
(Combining sentences)
พร้อมยกตัวอย่าง
▪ นักศึกษาจับคู่ทากิจกรรม
putting sentences together
ผู้สอนตรวจสอบความถูกต้อง
▪ ผู้สอนแจก Combining
Sentences Worksheets และ
นางานของนักศึกษาไป
ตรวจสอบพร้อมให้ผลสะท้อน
กลับ
กิจกรรม / ใบงาน
Combining Sentences
Worksheets (5%)
▪ ผู้สอนบรรยายถึงสานวนการ ▪ เอกสาร
ใช้เวลา (Using Time
ประกอบการเรียน
Expressions) การเขียนบรรยาย ▪ PowerPoint
(Narrative Writing) และการ
บรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
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การวัดและ
ประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
▪ ประเมินจากแบบ
ฝึกในเอกสาร
ประกอบการเรียน
▪ ประเมินจากการ
เขียนบรรยาย
(Descriptive
Paragraph) 1 ย่อ
หน้า (5%)

ผู้สอน

▪ ประเมินจากการ อ. วิลาสินี
ถาม – ตอบระหว่าง พลอยเลื่อมแสง
เรียน
▪ ประเมินจาก
พฤติกรรมการเรียน
และการมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็น
▪ ประเมินจากแบบ
ฝึกในเอกสาร
ประกอบการเรียน
▪ ประเมินจาก
Combining
Sentences
Worksheets (5%)

▪ ประเมินจากการ
ถาม – ตอบระหว่าง
เรียน
▪ ประเมินจาก
พฤติกรรมการเรียน

อ. วิลาสินี
พลอยเลื่อมแสง

10

สัปดาห์ที่
(ชม.)

8
(3 ชม.)

หัวข้อ /
รายละเอียด

กิจกรรมการเรียน
การสอน / ใบงาน

สื่อที่ใช้

- Ordering Event ตามลาดับ (Ordering Event in
in a Narrative
a Narrative Logically) พร้อม
Logically
ยกตัวอย่าง
▪ นักศึกษาจับคู่เพื่อทาผัง
กราฟิก (Graphic Organizer)
เกี่ยวกับ Personal Narrative
และเขียน 1 paragraph
ย่อหน้าเกี่ยวกับการบรรยาย
(Narrative)
▪ ผู้สอนนางานของนักศึกษาไป
ตรวจ สอบและให้ผลสะท้อน
กลับ
กิจกรรม / ใบงาน
การบรรยาย (Narrative) เรื่อง
Personal (5%)
- Organizing a
▪ ผู้สอนบรรยายถึงการเขียน
▪ เอกสาร
Comparison
เปรียบเทียบ (Comparison
ประกอบการเรียน
Paragraphs
Paragraphs) เปรียบเทียบ /
▪ PowerPoint
- Comparing
เหตุการณ์สถานการณ์ต่าง ๆ
Different
และการเปลี่ยนแปลงชีวิตพร้อม
Situations /
ยกตัวอย่าง
Events
▪ นักศึกษาจับคู่สืบค้นรูปภาพ 2
- Writing about รูปเกี่ยวกับสิ่งของ คน สัตว์หรือ
Life Changes
สถานที่ ทาเวนน์ไดอะแกรม
(Venn Diagram) แสดงความ
เหมือนและความต่าง ผู้สอน
ตรวจสอบความเหมาะสมและ
ถูกต้อง
▪ นักศึกษาเขียน 1 ย่อหน้า
เปรียบเทียบจากเวนน์
ไดอะแกรม (Venn Diagram
ผู้สอนนางานของนักศึกษาไป
ตรวจสอบและให้ผลสะท้อนกลับ
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การวัดและ
ประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
และการมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็น
▪ ประเมินจากแบบ
ฝึกในเอกสาร
ประกอบการเรียน
▪ ประเมินจากการ
บรรยาย (Narrative)
เรื่อง Personal (5%)

ผู้สอน

▪ ประเมินจากการ อ. วิลาสินี
ถาม – ตอบระหว่าง พลอยเลื่อมแสง
เรียน
▪ ประเมินจาก
พฤติกรรมการเรียน
และการมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็น
▪ ประเมินจากแบบ
ฝึกในเอกสาร
ประกอบการเรียน
▪ 1) การเขียน
เปรียบเทียบจากเวนน์
ไดอะแกรม (Venn
Diagram (5%)
2) การเขียน Life
Changes
เปรียบเทียบชีวิต
ระหว่างการเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย

11

สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ /
รายละเอียด

กิจกรรมการเรียน
การสอน / ใบงาน

สื่อที่ใช้

▪ ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษา
เขียนย่อหน้าเกี่ยวกับ Life
Changes เปรียบเทียบชีวิต
ระหว่างการเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายและการเรียนหลักสูตร
ภาษาอังกฤษธุรกิจ นัดหมายให้ส่ง
ในชั่วโมงถัดไป

9
(3 ชม.)

- Distinguishing
between Fact &
Opinion
- Organizing and
Writing
Paragraphs
Expressing
Opinions and
Arguments

กิจกรรม / ใบงาน
1) การเขียนเปรียบเทียบจาก
เวนน์ไดอะแกรม (Venn
Diagram (5%)
2) การเขียน Life Changes
เปรียบเทียบชีวิตระหว่างการ
เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
และการเรียนหลักสูตร
ภาษาอังกฤษธุรกิจ (5%)
▪ ผู้สอนบรรยายถึงการเขียน
▪ เอกสาร
แบบ Fact และ Opinion และ ประกอบการเรียน
การเขียนใช้สานวน Opinions ▪ PowerPoint
และ Arguments พร้อม
ยกตัวอย่าง
▪ นักศึกษาดู clip เกี่ยวกับ
Fact or Opinion และจับกลุ่ม
อ่าน บทความจากหลาย ๆ
แหล่งข้อมูลแต่หัวข้อเดียว กัน
เช่น สภาพอากาศ ผู้มีชื่อเสียง
การแข่งขันกีฬา การเงิน
การเมือง (หนึ่งชุดต่อหนึ่งกลุ่ม –
one 'packet' of articles for
each group) เติมข้อมูลลงใน
ตารางตามหัวข้อ เช่น Fact,
Opinion, Statistics, Bias /
media bias

1553122 Creative Writing in Business Context

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
และการเรียนหลักสูตร
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
(5%)

ผู้สอน

▪ ประเมินจากการ อ. วิลาสินี
ถาม – ตอบระหว่าง พลอยเลื่อมแสง
เรียน
▪ ประเมินจาก
พฤติกรรมการเรียน
และการมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็น
▪ ประเมินจากการ
เขียนแบบ Fact และ
Opinion (5%)

12

สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ /
รายละเอียด

กิจกรรมการเรียน
การสอน / ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

▪ นักศึกษาสรุปการใช้สานวน
และคาศัพท์ที่ใช้ในการเขียนเรื่อง
Fact และ Opinion
▪ ผู้สอนมอบหมายหัวข้อให้
นักศึกษาเขียนเป็นงานเดี่ยว
ได้แก่
- Should recycling be
required?
- Is medicinal use of
cannabis an issue we
should worry about?
- Should we use less
technology?
- Should we use more
public transport?
- Is social media a good or
a bad thing?
- Should students get to
pick their teacher?
- Should smoking be
illegal?
- Should homework be
banned?
นักศึกษานามาส่งในชั่วโมงเรียน
ถัดไป

10
(3 ชม.)

- The Definition
of an Essay
- Formatting an
Essay

กิจกรรม / ใบงาน
การเขียนแบบ Fact และ
Opinion (5%)
▪ ผู้สอนอธิบายถึงการเขียน
เรียงความ (an essay)
โครงสร้างของ essay และ
ขั้นตอนการเขียนประโยค
ใจความหลัก (a thesis
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▪ เอกสาร
▪ ประเมินจากการ
ประกอบการเรียน ถาม – ตอบระหว่าง
▪ PowerPoint เรียน
▪ ประเมินจาก
พฤติกรรมการเรียน

อ. วิลาสินี
พลอยเลื่อมแสง

13

สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ /
รายละเอียด
- Writing a
Thesis
Statement

11
(3 ชม.)

- The
Importance of
Unity in Essay
Writing
- The
importance of
Coherence in
Essay Writing

กิจกรรมการเรียน
การสอน / ใบงาน

สื่อที่ใช้

statement) อย่างละเอียด
พร้อมยกตัวอย่าง
▪ นักศึกษาจับกลุ่ม ระดมสมอง
เขียน thesis statement ใน
เอกสารประกอบการเรียน และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
▪ นักศึกษาจับกลุ่ม ระดมสมอง
เลือกหัวข้อที่สนใจ เขียนประโยค
ใจความหลัก (thesis
statements) ใช้ graphic
organizers
▪ ผู้สอนนางานของนักศึกษาไป
ตรวจสอบและให้ผลสะท้อนกลับ
กิจกรรม / ใบงาน
การเขียนประโยคใจความหลัก
(a thesis statement) (5%)
▪ ผู้สอนอธิบายถึงความสาคัญ ▪ เอกสาร
ของความเป็นเอกภาพ (unity) ประกอบการเรียน
และความเชื่อมโยงกัน
▪ PowerPoint
(coherence) ในการเขียน
เรียงความ (an essay) พร้อม
ยกตัวอย่างอย่างละเอียด
▪ ผู้สอนเขียน a topic
sentence บน whiteboard ให้
นักศึกษาระดมสมองบอก
ประโยคที่สัมพันธ์กับ topic
sentence ผู้สอนเขียนใต้ลูกศร

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
และการมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็น
▪ ประเมินจากแบบ
ฝึกในเอกสาร
ประกอบการเรียน
▪ ประเมินจากการ
เขียนประโยคใจความ
หลัก (a thesis
statement) (5%)

ผู้สอน

▪ ประเมินจากการ อ. วิลาสินี
ถาม – ตอบระหว่าง พลอยเลื่อมแสง
เรียน
▪ ประเมินจาก
พฤติกรรมการเรียน
และการมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็น
▪ ประเมินจากแบบ
ฝึกในเอกสาร
ประกอบการเรียน
▪ ประเมินจากการ
เขียนย่อหน้าที่มี
unity และ
coherence (10%)

ร่วมกันพิจารณาประโยคบน
board ตัดประโยคที่ไม่เกี่ยวข้อง
ทิ้ง เรียงประโยคใหม่เป็นไป
1553122 Creative Writing in Business Context
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ /
รายละเอียด

กิจกรรมการเรียน
การสอน / ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

ตามลาดับและเขียนให้อยู่ใน
รูปแบบย่อหน้า
▪ นักศึกษาจับคู่อ่านบทความใน
เอกสารประกอบการเรียน ตัด
ประโยคที่ไม่เกี่ยวข้องทิ้งและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผู้สอน
อธิบายเพิ่มเติม
▪ มอบหมายให้นักศึกษาแต่ละ
คนเขียน 1 ย่อหน้าประกอบด้วย
topic sentence 1 ประโยค
supporting sentences 3
ประโยคและ concluding
sentence 1 ประโยคตามหัวข้อ
ที่ผู้สอนมอบหมายให้
▪ ผู้สอนนางานของนักศึกษาไป
ตรวจ และให้ผลสะท้อนกลับ

12
(3 ชม.)

- Paraphrasing

กิจกรรม / ใบงาน
การเขียนย่อหน้าที่มี unity และ
coherence (10%)
▪ ผู้สอนอธิบายถึงขั้นตอนและ
ประเภทของการเขียน
Paraphrasing พร้อมยกตัวอย่าง
▪ นักศึกษาจับคู่เพื่อทาแบบฝึก
ในเอกสารประกอบการเรียน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
ผู้สอนอธิบายเพิ่มเติม
▪ ผู้สอนแจก paraphrasing
worksheet ให้นักศึกษาแต่ละ
คนทา และนางานของนักศึกษา
ไปตรวจและให้ผลสะท้อนกลับ
กิจกรรม / ใบงาน
การเขียน Paraphrasing (10%)
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▪ เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
▪ PowerPoint

▪ ประเมินจากการ อ. วิลาสินี
ถาม – ตอบระหว่าง พลอยเลื่อมแสง
เรียน
▪ ประเมินจาก
พฤติกรรมการเรียน
และการมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็น
▪ ประเมินจากแบบ
ฝึกในเอกสาร
ประกอบการเรียน
▪ ประเมินจากการ
เขียน Paraphrasing
(10%)

15

สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ /
รายละเอียด

13
(3 ชม.)

- Summarizing

14
(3 ชม.)

- References

กิจกรรมการเรียน
การสอน / ใบงาน

การวัดและ
ผู้สอน
ประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
▪ ผู้สอนอธิบายถึงขั้นตอนการ ▪ เอกสาร
▪ ประเมินจากการ อ. วิลาสินี
เขียนสรุป (Summarizing)
ประกอบการเรียน ถาม – ตอบระหว่าง พลอยเลื่อมแสง
อย่างละเอียดพร้อมยกตัวอย่าง ▪ PowerPoint เรียน
▪ นักศึกษาทาแบบฝึกในเอกสาร
▪ ประเมินจาก
ประกอบการเรียน แลกเปลี่ยน
พฤติกรรมการเรียน
ความคิดเห็น และผู้สอนอธิบาย
และการมีส่วนร่วมใน
เพิ่มเติม
การแสดงความคิดเห็น
▪ นักศึกษาจับคู่อ่านบทความ
▪ ประเมินจากแบบ
และเติมรายละเอียดลงใน story
ฝึกในเอกสาร
map หรือ graphic organizers
ประกอบการเรียน
และนาข้อมูลนั้นมาเขียนสรุป
▪ ประเมินจากการ
▪ ผู้สอนนางานของนักศึกษาไป
เขียนสรุป
ตรวจและให้ผลสะท้อนกลับ
(Summarizing)
(10%)
กิจกรรม / ใบงาน
การเขียนสรุป (Summarizing)
(10%)
▪ ผู้สอนอธิบายถึงขั้นตอนการ ▪ เอกสาร
▪ ประเมินจากการ อ. วิลาสินี
เขียนอ้างอิง (References)
ประกอบการเรียน ถาม – ตอบระหว่าง พลอยเลื่อมแสง
พร้อมยกตัวอย่าง
▪ PowerPoint เรียน
▪ นักศึกษาจับคู่เพื่อทาแบบฝึก
▪ ประเมินจาก
ในเอกสารประกอบการเรียน
พฤติกรรมการเรียน
เพื่อตรวจสอบความเข้าใจ
และการมีส่วนร่วมใน
ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกัน
การแสดงความคิดเห็น
พิจารณาความถูกต้อง ผู้สอน
▪ ประเมินจากแบบ
อธิบายเพิ่มเติม
ฝึกในเอกสาร
▪ ผู้สอนแนะนาการใช้ MS
ประกอบการเรียน
Word ในการเก็บข้อมูลและ
▪ ประเมินจากการ
เขียนการอ้างอิงจากเว็บไซต์
เขียนอ้างอิง
ฐานข้อมูลและสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
(References)
▪ นักศึกษาจับคู่ปฏิบัติการใช้
MS Word ในการเขียน
references
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สื่อที่ใช้
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สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ /
รายละเอียด

กิจกรรมการเรียน
การสอน / ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

▪ ผู้สอนแจก worksheet ให้
นักศึกษาใช้ MS Word จัดทา
references ส่งทาง email ตาม
วันและเวลาที่ตกลงกัน

15
(3 ชม.)

- Quotations

กิจกรรม / ใบงาน
การเขียนอ้างอิง (References)
▪ ผู้สอนอธิบายถึงขั้นตอนการ
เขียน Quotations อย่าง
ละเอียดพร้อมยกตัวอย่าง
▪ นักศึกษาจับคู่ทาแบบฝึกใน
เอกสารประกอบการเรียน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ผู้สอนอธิบายเพิ่มเติม
▪ นักศึกษาจับกลุ่มปฏิบัติการ
เขียน Quotations จาก MS
Word
▪ ผู้สอนแจก worksheet ให้
นักศึกษาทางานกลุ่มส่ง พร้อม
ทั้งตกลงวันและเวลาในการส่ง
▪ ผู้สอนนางานของนักศึกษาไป
ตรวจและให้ผลสะท้อนกลับ

▪ เอกสาร
▪ ประเมินจากการ อ. วิลาสินี
ประกอบการเรียน ถาม – ตอบระหว่าง พลอยเลื่อมแสง
▪ PowerPoint เรียน
▪ ประเมินจาก
พฤติกรรมการเรียน
และการมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็น
▪ ประเมินจากแบบ
ฝึกในเอกสาร
ประกอบการเรียน
▪ ประเมินจากการ
เขียน Quotations

กิจกรรม / ใบงาน
การเขียน Quotations

5.2 การวัดและการประเมินผล
1) การวัดผล:
คะแนนเก็บระหว่างเทอม
A new zodiac
Active and passive sentences
Mind map
Descriptive paragraph
Combining sentences worksheets
1553122 Creative Writing in Business Context

80%
5%
5%
5%
5%
5%
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Narrative paragraph
Venn diagram
Comparing studying in high school
and studying in Business English Program
Fact and opinion paragraph
A thesis statement
Unity and coherence paragraph
Paraphrasing
Summarizing

สอบปลายภาค

5%
5%
5%
5%
5%
10%
10%
10%

20%

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

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
Wilasinee Ploylearmsaeng. (2018). 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.
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: McGrawHill Higher Education.
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3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
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: McGrawHill Higher Education.
https://eslflow.com/academicwritng.html
https://owl.purdue.edu/
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญให้นักศึกษาประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียน
การสอนของรายวิชา รวมถึงวิธีการสอน การจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ วิธีการวัดและ
การประเมินผล และข้อเสนอแนะเพื่อทาการปรับปรุงรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
ใช้แบบประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยมีคณะกรรมการประเมินที่แต่งตั้งโดยหลักสูต ร
ภาษาอังกฤษธุรกิจ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นผู้ออกแบบแบบประเมิน เก็บรวบรวมข้อมูล และ
วิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งสะท้อนกลับสู่อาจารย์ผู้รับผิดชอบการสอน
3. การปรับปรุงการสอน
หลั ก สู ต รก าหนดให้ อ าจารย์ ผู้ ส อนทบทวนและปรั บ ปรุ ง กลยุ ท ธ์ แ ละวิ ธี ก ารสอนจากผลการประเมิ น
ประสิทธิผลของรายวิชา แล้วจัดทารายงานรายวิชาตามรายละเอียดที่ สกอ. กาหนดทุกภาคการศึกษา รวมถึงมีการ
ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจาของหลักสูตรเพื่อหารือปัญหาการเรีย นรู้ของนักศึกษาและร่วมกันหา
แนวทางแก้ไข รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้สอนท่านอื่น
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
1. ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยมีหน้าที่หลัก คือ
1.1 ประเมินข้อสอบรายวิชาให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของรายวิชาและพิจารณาควบคู่กับ
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3)
1.2 ติดตามและตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาทั้งภาพรวมและรายบุคคลในแต่ละรายวิชาของภาคเรียน
นั้น ๆ
1.3 ทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาร่วมกับอาจารย์ประจารายวิชา
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ผลลัพธ์การเรียนรู้

พฤติกรรมความ
รับผิดชอบและการ
มีส่วนร่วมในการ
ทางาน

คุณธรรม จริยธรรม

√

คะแนนสอบ

งานที่ได้รับ
มอบหมาย
(แบบฝึกหัด /
โครงงาน /
รายงาน)

√

การนาเสนอผลงาน
ด้วยทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข/ การ
สื่อสาร/ การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
√

ความรู้

√

√

√

ทักษะทางปัญญา

√

√

√

√

√

√

√

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ภาษาและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

√

2. มีการทวนสอบคะแนนและผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรทุกภาคเรียน
3. มีการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับคณะทุกภาคเรียน
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา
ผลการประเมินโดยผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาความเหมาะสมของเกณฑ์การให้คะแนน การรายงานรายวิชาโดย
อาจารย์ผู้สอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกล
ยุทธ์การสอนที่ใช้ และนาเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา เสนอต่อ
ประธานหลักสูตร เพื่อนาเข้าที่ประชุมอาจารย์และอาจารย์ ทุกท่านพิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนา
ปรับปรุงสาหรับใช้ในปีการศึกษาถัดไป
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