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อาจารย์ผู้สอน
ผศ.ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์
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คานา
มคอ.3 นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทำงให้กับอำจำรย์ผู้สอนที่ดำเนินกำรสอน ในรำยวิชำภำษำอังกฤษ
สำหรับกำรเป็นผู้ประกอบกำร รหัสวิชำ 3663218 โดย มคอ.3 ได้แบ่งหมวดที่เกี่ยวข้องกับกำรสอนไว้ 7
หมวด ดังต่อไปนี้ หมวด 1 ข้อมูลทั่วไป หมวด 2 จุดมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ หมวด 3 ลักษณะและกำร
ดำเนินกำร หมวด 4 กำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ หมวด 5 แผนกำรสอนและกำรประเมินผล หมวด
6 ทรัพยำกรประกอบกำรเรียนกำรสอน และหมวด 7 กำรประเมินและปรับปรุงกำรดำเนินกำรของรำยวิชำ
โดยในกำรจั ด ท ำ มคอ.3 นี้ ค ำนึ ง ถึ ง หั ว ข้ อ กำรสอนและ Learning Outcome ที่ มี ค วำมสอดคล้ อ งกั บ
คำอธิบำยรำยวิชำ รวมทั้งกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนแบบ Active Learning ที่ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกำร
เรียนรู้ด้วย
ผู้จัดทำหวังว่ำ มคอ.3 ที่จัดทำขึ้นจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่นำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
และยินดีรับฟังข้อเสนอแนะต่ำงๆ เพื่อปรับปรุงให้ มคอ.3 ฉบับนี้มีควำมสมบูรณ์เพิ่มมำกขึ้น และขอขอบคุณ
มำ ณ โอกำสนี้

หลักสูตรกำรจัดกำรบัณฑิต
คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
24 มิถุนำยน 2563
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สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

หน้า
ข้อมูลทั่วไป
จุดมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์
ลักษณะและกำรดำเนินกำร
กำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ
แผนกำรสอนและกำรประเมินผล
ทรัพยำกรประกอบกำรเรียนกำรสอน
กำรประเมินและปรับปรุงกำรดำเนินกำรของรำยวิชำ
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4
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18
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
คณะวิทยำกำรจัดกำร

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชำ 3663218 ชื่อรำยวิชำ (ภำษำไทย) ภำษำอังกฤษสำหรับกำรเป็นผู้ประกอบกำร
(ภำษำอังกฤษ) English for Entrepreneur
2. จานวนหน่วยกิต
3(2-2-5) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรกำรจัดกำรบัณฑิต วิชำเฉพำะด้ำน
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำ ผศ.ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์
อำจำรย์ผู้สอน
ผศ.ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ ตอนเรียน A1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภำคกำรศึกษำที่ 1 / ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
ระบบออนไลน์ และห้อง 253 อำคำร 2 ชั้น 5 มหำวิทยำลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหำนคร
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
24 มิถุนำยน 2563

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับภำษำอังกฤษสำหรับกำรเป็นผู้ประกอบกำร มีควำม
ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีควำมรับผิดชอบ เข้ำใจผู้อื่น เข้ำใจโลก และเคำรพกฎระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆ ของ
องค์กร รวมถึงกำรเป็นแบบอย่ำงที่ดีได้
4
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1.2 มีควำมรู้กว้ำงและเป็นระบบเกี่ยวกับควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรและวิชำชีพด้ำนกำรจัดกำรผ่ำนกำร
ใช้ภำษำอังกฤษ รวมทั้งมีควำมเข้ำใจอย่ำงเท่ำทันในผลกระทบในสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงของ
ประเทศและสังคมโลก
1.3 สำมำรถประยุกต์ควำมรู้ทำงภำษำอังกฤษสำหรับกำรเป็นผู้ประกอบกำรมำสัมพันธ์กัน จำกสำขำ
วิชำชีพที่ศึกษำและประสบกำรณ์มำใช้งำนตำมสถำนกำรณ์ทั่วไปได้อย่ำงเหมำะสม
1.4 สำมำรถแสดงควำมคิดริเริ่มและควำมเห็นอย่ำงสร้ำงสรรค์ในกำรพัฒนำควำมรู้ และควำมคิดได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ
1.5 สำมำรถสื่อสำรภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศที่จำเป็นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
1.6 สำมำรถใช้ทักษะกำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน และกำรเขียนที่เหมำะสมสำหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่ำงกันทั้งที่
เป็นข้อมูลธุรกิจและข้อมูลอื่น
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เป็นรำยวิชำที่พัฒนำขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ ภำษำอังกฤษสำหรับกำรเป็น
ผู้ประกอบกำร โดยฝึกทักษะฟัง พูด อ่ำน เขียน ฝึกทักษะกำรนำเสนอ หลักกำรเขียนจดหมำยธุรกิจที่ดี ทั้งใน
รูปแบบธรรมดำและอิเล็กทรอนิกส์ และกำรแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำ
2.2 ปรับกิจกรรมให้นักศึกษำได้ใช้ ควำมสำมำรถทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรประยุกต์
เข้ำกับรำยวิชำ โดยให้มีกำรเรียนผ่ำนระบบออนไลน์และออฟไลน์ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ COVID-19
2.3 มีกำรปรับเนื้อหำและกรณีศึกษำให้มีควำมทันสมัยสอดคล้องกับสภำพแวดล้อมในปัจจุบัน สำมำรถ
นำไปประยุกต์ใช้ในกำรทำงำนในองค์กรเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง
2.4 เพื่อปรับรูปแบบกำรนำเสนอวิธีสอน กำรจัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำรเรียนรู้
ผลกำรเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้รับในแต่ละด้ำน และจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนแบบ Active Learning ที่ผู้เรียน
ได้มีส่วนร่วมในกำรเรียนรู้

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ภำษำอังกฤษที่จ ำเป็ นต่อกำรประกอบกิ จกำรส่ วนตัว ฝึ กทักษะทำงภำษำในด้ำนกำรอภิปรำย และกำร
นำเสนอ กำรเสริมสร้ำงกำรเติบโตทำงธุรกิจ กำรวำงแผนกำรดำเนินงำน หลักกำรเขียนจดหมำยธุรกิจที่ดี และ
กำรฝึกเขียนโดยเน้นควำมถูกต้องของรูปแบบของจดหมำย ควำมเหมำะสมของถ้อยคำและควำมชัดเจนของ
ข้อควำม กำรฝึกเขียนจดหมำยประเภทต่ำงๆ ทั้งในรูปแบบธรรมดำและอิเล็กทรอนิกส์ โดยเน้นควำมถูกต้อง
ในเรื่องภำษำและกำรสื่อควำมหมำย
Essential english for personal business practice, skill training in language for addressing and
presenting, strengthening the growth in business, the implementation plan writing a good
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business principles and writing with emphasis on the authenticity of the form of letters,
suitability words and clarity of message, the practice of letter writing, both in conventional
and electronic, by focusing accuracy in language and interpretation
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
บรรยำย 30 ชั่วโมงต่อ
ภำคกำรศึกษำ

ตำมควำมต้องกำรของ
นักศึกษำเฉพำะรำย

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
ปฏิบัติ 30 ชั่วโมงต่อ
ภำคกำรศึกษำ

การศึกษาด้วยตนเอง
75 ชั่วโมงต่อภำค
กำรศึกษำ

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
อำจำรย์ผู้สอนกำหนดวัน และเวลำในกำรให้คำปรึกษำ (Office Hour) สัปดำห์ละ 6 ชั่วโมง ในวัน
วันพฤหัสบดี เวลำ 9.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 336 และประกำศให้ผู้เรียนทรำบ นอกจำกนี้ มีกำรกำหนด
ช่องทำงให้นักศึกษำติดต่อผ่ำนทำงโทรศัพท์เคลื่อนที่ จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสังคมออนไลน์ เช่น
Line, Facebook, e-mail address และแจ้งให้นักศึกษำทรำบในสัปดำห์แรกของกำรเรียนกำรสอน

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนำ
 1.1.1 มีควำมซื่อสั ตย์ สุ จ ริ ต มีวินัย มีควำมรับผิ ดชอบ เข้ำใจผู้ อื่น เข้ำใจโลก และเคำรพกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆ ของสถำบันและสังคม รวมถึงกำรเป็นแบบอย่ำงที่ดีได้
1.1.2 มีจิตสำนึกที่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน
 1.1.3 มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในคุณค่ำแห่งวิชำชีพ และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชำชีพ จรรยำบรรณวิชำชีพ
 1.1.4 มีควำมพอเพียงในกำรดำเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดควำมพอประมำณ ควำมมีเหตุผล และ
กำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน
1.2 วิธีกำรสอน
1.2.1 บรรยำยพร้อมยกตัวอย่ำงกรณีศึกษำ ภำษำอังกฤษสำหรับผู้ประกอบกำร ภำษำอังกฤษที่จำเป็น
ต่อกำรประกอบกิจกำรส่วนตัว ฝึกทักษะทำงภำษำในด้ำนกำรอภิปรำย และกำรนำเสนอ กำรเสริมสร้ำงกำรเติบโต
ทำงธุรกิจ กำรวำงแผนกำรดำเนินงำน หลักกำรเขียนจดหมำยธุรกิจที่ดี และกำรฝึกเขียนโดยเน้นควำมถูกต้อง
ของรูปแบบของจดหมำย ควำมเหมำะสมของ ถ้อยคำและควำมชัดเจนของข้อควำม กำรฝึกเขียนจดหมำย
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ประเภทต่ำงๆ ทั้งในรู ป แบบธรรมดำและอิเล็ กทรอนิกส์ โดยเน้นควำมถูกต้องในเรื่องภำษำและกำรสื่ อ
ควำมหมำย
1.2.2 มอบหมำยให้ค้นคว้ำ สืบค้น และเขียนรำยงำน
1.3 วิธีกำรประเมินผล
1.3.1 สังเกตพฤติกรรมกำรเข้ำเรียน ควำมตรงต่อเวลำในกำรส่งงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย
1.3.2 ตรวจเนื้อหำของรำยงำนกำรค้นคว้ำและกำรอ้ำงอิงเอกสำรในรำยงำนกำรค้นคว้ำ กำรนำเสนอ
อภิปรำย ในประเด็นจริยธรรม
2. ความรู้
2.1 ควำมรู้ที่ต้องได้รับ
 2.1.1 มีควำมรู้และควำมเข้ำใจในสำระสำคัญของศำสตร์ด้ำนกำรจัดกำร
2.1.2 มีควำมรู้กว้ำงและเป็นระบบเกี่ยวกับควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรและวิชำชีพด้ ำนกำร
จัดกำร รวมทั้งมีควำมเข้ำใจอย่ำงเท่ำทันในผลกระทบในสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคม
โลก
2.1.3 มีควำมรู้และควำมเข้ำใจในด้ำนกำรวำงแผน กำรจัดโครงสร้ำงองค์กำร กำรปฏิบัติกำร
กำรควบคุมและกำรประเมินผลกำรดำเนินงำน รวมทั้งกำรปรับปรุงแผนงำนให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ใน
ปัจจุบัน
2.2 วิธีกำรสอน
2.2.1 สอนแบบบรรยำย กำรให้จัดทำกรณีศึกษำผ่ำนทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์
2.2.2 มอบหมำยให้ค้นคว้ำและเขียนรำยงำนโดยส่งผ่ำนทำง EMAIL
2.2.3 จัดกิจกรรม อภิปรำย แสดงควำมคิดเห็นผ่ำนระบบออนไลน์
2.3 วิธีกำรประเมินผล
2.3.1 สังเกตกำรอภิปรำยกลุ่ม แสดงควำมคิดเห็น ตอบคำถำม
2.3.2 ตรวจเนื้อหำของรำยงำนกำรค้นคว้ำ และกำรอ้ำงอิงเอกสำรในรำยงำนกำรค้นคว้ำ
2.3.3 พิจำรณำจำกกำรวิเครำะห์กรณีศึกษำรำยงำนเดี่ยว กิจกรรมกำรจัดทำรำยงำนกลุ่ม กำร
นำเสนอในชั้นเรียน
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทำงปัญญำที่ต้องพัฒนำ
3.1.1 สำมำรถสืบค้น ประมวลและประเมินข้อมูลจำกหลำยแหล่งได้ด้วยตนเอง มีควำมคิด
วิเครำะห์อย่ำงเป็นระบบ มีเหตุผล และคิดอย่ำงสร้ำงสรรค์เพื่อให้ได้สำรสนเทศที่เหมำะสมกับศตวรรษที่ 21
3.1.2 สำมำรถประยุกต์ควำมรู้ทำงกำรจัดกำรและด้ำนอื่นที่สัมพันธ์กัน จำกสำขำวิชำชีพที่
ศึกษำและประสบกำรณ์มำใช้งำนตำมสถำนกำรณ์ทั่วไปได้อย่ำงเหมำะสม
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 3.1.3 มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่

21 โดยคำนึงถึงผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรตัดสินใจ
และสำมำรถติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลได้อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน
 3.1.4 สำมำรถคิดค้นทำงเลือก วิเครำะห์ทำงเลือกและผลกระทบจำกทำงเลือกอย่ำงรอบด้ำน
มีควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจเลือกทำงเลือกที่สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน
3.2 วิธีกำรสอน
3.2.1 กำรมอบหมำยงำนให้คิดวิเครำะห์แก้ไขปัญหำ กรณีศึกษำตอบข้อซักถำมในชั้นเรียน
3.2.2 มอบหมำยให้ค้นคว้ำและเขียนรำยงำน
3.2.3 จัดกิจกรรมอภิปรำย แสดงควำมคิดเห็น
3.3 วิธีกำรประเมินผล
3.3.1 สังเกตกำรอภิปรำย แสดงควำมคิดเห็น ตอบคำถำม
3.3.2 ตรวจเนื้อหำของรำยงำนกำรค้นคว้ำ และกำรอ้ำงอิงเอกสำรในรำยงำนกำรค้นคว้ำ
3.3.3 พิจำรณำจำกคุณภำพของงำนที่ได้รับมอบหมำย งำนกลุ่ม งำนเดี่ยวและกิจกรรม กำรมีส่วน
ร่วม กำรมีภำวะผู้ควำมสำมำรถในกำรรับปัญหำ อุปสรรคต่ำงๆ
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบที่ต้องพัฒนำ
 4.1.1สำมำรถแสดงควำมเป็น กัล ยำณมิตร ช่ว ยเหลื อผู้ อื่น และแสดงควำมรั บผิ ดชอบในกำร
ตัดสินใจในกำรกระทำของตนเอง รวมถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคม
4.1.2 สำมำรถแสดงควำมคิดริเริ่มและควำมเห็ นอย่ำงสร้ำงสรรค์ในกำรพัฒ นำควำมรู้ และ
ควำมคิดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
 4.1.3 สำมำรถทำงำนร่วมกับผู้อื่น แสดงภำวะผู้นำ ผู้ตำมได้อย่ำงเหมำะสมตำมสถำนกำรณ์ และ
มีทักษะกำรแก้ปัญหำกลุ่ม
 4.1.4 มีควำมเข้ำใจในสังคมพหุวัฒนธรรม มีทักษะในกำรปฏิสัมพันธ์กับผู้ อื่น อย่ำงสร้ ำงสรรค์
ตระหนักและเข้ำใจในวัฒนธรรมของสังคมที่ตนเองอำศัยอยู่รวมทั้งเข้ำใจควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรม และ
สำมำรถปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่ำงเหมำะสม
4.2 วิธีกำรสอน
4.2.1 มอบหมำยให้ค้นคว้ำและเขียนรำยงำน
4.2.2 จัดกิจกรรมอภิปรำย แสดงควำมคิดเห็น
4.3 วิธีกำรประเมินผล
4.3.1 สังเกตกำรอภิปรำย แสดงควำมคิดเห็น ตอบคำถำม
4.3.2 ตรวจเนื้อหำของรำยงำนกำรค้นคว้ำ และกำรอ้ำงอิงเอกสำรในรำยงำนกำรค้นคว้ำ
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4.3.3 สังเกตพฤติกรรมกำรแสดงออก กำรนำเสนอในชั้นเรียน กำรมีมนุษย์สัมพันธ์ต่อเพื่อนทั้งใน
ชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน ภำวะผู้นำ กำรกล้ำแสดงออก บุคลิกภำพ กำรเคำรพสิทธิและรับฟังควำมคิดเห็น
จำกเพื่อนร่วมชั้นเรียน
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศที่ต้องพัฒนำ
 5.1.1 สำมำรถประยุกต์ใช้หลักคณิตศำสตร์ สถิติ กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณมำใช้ในกำรวิเครำะห์
และตัดสินใจในกำรดำเนินชีวิต
5.1.2 สำมำรถสื่อสำรภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศที่จำเป็นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
5.1.3 สำมำรถใช้ทักษะกำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน และกำรเขียนที่เหมำะสมสำหรับกลุ่มบุคคลที่
แตกต่ำงกันทั้งที่เป็นข้อมูลธุรกิจและข้อมูลอื่น
5.1.4 สำมำรถนำเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เหมำะสม มำใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล กำรแปล
ควำมหมำย และกำรสื่อสำรข้อมูลธุรกิจและข้อมูลอื่น
5.2 วิธีกำรสอน
5.2.1 สอนแบบบรรยำย
5.2.2 มอบหมำยให้ค้นคว้ำและเขียนรำยงำน
5.2.3 จัดกิจกรรมอภิปรำย แสดงควำมคิดเห็น
5.3 วิธีกำรประเมินผล
5.3.1 สังเกตกำรอภิปรำย แสดงควำมคิดเห็น ตอบคำถำมภำยในชั้นเรียน
5.3.2 ตรวจเนื้อหำของรำยงำนกำรค้นคว้ำ และกำรอ้ำงอิงเอกสำรในรำยงำนกำรค้นคว้ำ
5.3.3 พิจ ำรณำจำกพฤติ กรรมในกำรสื่ อสำร กำรซักถำม กำรฟัง กำรอ่ำน กำรเขียน กำรพู ด
รำยงำนจำกวิเครำะห์กรณีศึกษำ กำรนำเสนอผลงำนหน้ำชั้นเรียน กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรสืบค้น
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ กำรใช้สื่อในกำรนำเสนอข้อมูล ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

9

มคอ. 3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่ หัวข้อการสอน / Learning

Outcome

จานวน

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

ชั่วโมง

สอดคล้องกับ

ผู้สอน

จุดมุ่งหมายรายวิชา

(ระบุ
ลาดับ)

1
Online

แนะนำบทเรียนและ

4

1. แนะนำวิธีกำรเรียนกำรสอน และอธิบำย

1. ตำรำ

ข้อ 1.1, 1.2

ผศ.ดร.

รำยละเอียดในกำรจัดกำร

เนื้อหำรำยวิชำ จุดประสงค์ และ เป้ำหมำยของ 2. ใช้สื่อกำรสอน :

ปรียนันท์

เรียนกำรสอน หนังสือเรียน

รำยวิชำ เกณฑ์กำรวัดผลและประเมินผล

Power Point Slide

ประยูร

และเกณฑ์กำรวัดผลผ่ำน

แนะนำหนังสือเรียน และ website เพิ่มเติม

และ/หรือ คลิป

ศักดิ์

ระบบออนไลน์

2. สื่อประกอบกำรบรรยำยโดยให้นักศึกษำ

มัลติมีเดีย กำรใช้

Learning Outcome

ร่วมกันอภิปรำยประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ

Social Media

1.มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ

สำระกำรเรียนรู้

3.ระบบ WBSC และ

ภำพรวมเนื้อหำที่เกี่ยวข้องใน

3. เปิดโอกำสให้นักศึกษำซักถำมในประเด็นที่

แอพลิเคชั่นสำหรับ

รำยวิชำ

สนใจและสงสัย

ออนไลน์

2. อธิบำยเกณฑ์กำรวัดผล

4. วิธีกำรสอนแบบบรรยำย (Online)
4.ข้อมูลกรณีศึกษำ
โดยผ่ำนระบบ WBSC ร่วมกับกำรใช้โปรแกรม ขององค์กรธุรกิจต่ำง
Microsoft Teams
ๆ ทำงอินเทอร์เน็ต

โครงงำนที่จัดทำได้
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สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning

จานวน

Outcome

ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ

ผู้สอน

จุดมุ่งหมายรายวิชา

(ระบุ
ลาดับ)

2
Online

- หัวข้อการสอน

4

1. บรรยำยโดยมี สื่ อ กำรสอน ระหว่ ำ งกำร 1. ตำรำ

ข้อ 1.1, 1.2,1.3

ผศ.ดร.

Pick up and seeing off

บรรยำย มี ก ำรตั้ ง ค ำถำมให้ นั ก ศึ ก ษำตอบ 2. ใช้สื่อกำรสอน :

ปรียนันท์

- Learning Outcome

คำถำมหรือให้นักศึกษำยกตัวอย่ำง เพื่อทดสอบ Power Point Slide

ประยูร

1.มีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ

ควำมเข้ำใจ

และ/หรือ คลิป

ศักดิ์

จุดมุ่งหมำยของกำรเรียนกำร

2. ให้นักศึกษำทำแบบฝึกหัดออนไลน์ และส่ง

มัลติมีเดีย กำรใช้

สอนในรำยวิชำ

เป็นรำยบุคคล

Social Media

2.มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ

3. วิธีกำรสอนแบบบรรยำย (Online)
3. ระบบ WBSC
โดยผ่ำนระบบ WBSC ร่วมกับกำรใช้โปรแกรม และแอพลิเคชั่น
Microsoft Teams
สำหรับออนไลน์

ควำมหมำย หลักกำรของ
ภำษำอังกฤษที่จำเป็นต่อกำร
ประกอบกิจกำรส่วนตัว

4. แบบฝึกหัด

3.ยกตัวอย่ำงควำมหมำย

ออนไลน์

ภำษำอังกฤษที่จำเป็นต่อกำร
ประกอบกิจกำรส่วนตัวได้
4. บอกหลักกำรเบื้องต้นของ
ภำษำอังกฤษที่จำเป็นต่อกำร
ประกอบกิจกำรส่วนตัวได้
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สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning

จานวน

Outcome

ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ

ผู้สอน

จุดมุ่งหมายรายวิชา

(ระบุ
ลาดับ)

3
Online

- หัวข้อการสอน

4

1.บรรยำยโดยมี สื่ อ กำรสอน ระหว่ ำ งกำร 1. ตำรำ

ข้อ

ผศ.ดร.

ฝึกทักษะทำงภำษำในด้ำนกำร

บรรยำย มี ก ำรตั้ ง ค ำถำมให้ นั ก ศึ ก ษำตอบ 2. ใช้สื่อกำรสอน :

อภิปรำย

คำถำมหรือให้นักศึกษำยกตัวอย่ำง เพื่อทดสอบ Power Point Slide

ประยูร

- Learning Outcome

ควำมเข้ำใจ

และ/หรือ คลิป

ศักดิ์

1.มีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ

2. ให้นักศึกษำฝึกพูดรำยบุคคล

มัลติมีเดีย กำรใช้

จุดมุ่งหมำยของกำรเรียนกำร

3. วิธีกำรสอนแบบบรรยำย (Online)
Social Media
โดยผ่ำนระบบ WBSC ร่วมกับกำรใช้โปรแกรม 3. ระบบ WBSC
Microsoft Teams
และแอพลิเคชั่น

สอนในรำยวิชำ
2.มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ภำษำอังกฤษสำหรับ

สำหรับออนไลน์

ผู้ประกอบกำร

4. ข้อมูลกรณีศึกษำ

3.ยกตัวอย่ำง อภิปรำย

ขององค์กรธุรกิจ

ภำษำอังกฤษที่จำเป็นต่อกำร

ต่ำงๆ หรือภำพข่ำว

ประกอบกิจกำรส่วนตัวได้

ทำงอินเทอร์เน็ต

1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6 ปรียนันท์

คลิปวีดีโอ

12

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning

จานวน

Outcome

ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ

ผู้สอน

จุดมุ่งหมายรายวิชา

(ระบุ
ลาดับ)

4
Online

- หัวข้อการสอน

4

1. บรรยำยโดยมี สื่ อ กำรสอน ระหว่ ำ งกำร 1. ตำรำ

ข้อ

ผศ.ดร.

Establishing Human

บรรยำย มี ก ำรตั้ ง ค ำถำมให้ นั ก ศึ ก ษำตอบ 2. ใช้สื่อกำรสอน :

Relations

คำถำมหรือให้นักศึกษำยกตัวอย่ำง เพื่อทดสอบ Power Point Slide

ประยูร

- Learning Outcome

ควำมเข้ำใจ

ศักดิ์

1.มีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ

2. ให้นักศึกษำฝึกกำรเขียน โดยให้เป็นกำรบ้ำน มัลติมีเดีย กำรใช้

จุดมุ่งหมำยของกำรเรียนกำร

ทำส่งในระบบ

สอนในรำยวิชำ

3. วิธีกำรสอนแบบบรรยำย (Online)
3.ระบบ WBSC และ
โดยผ่ำนระบบ WBSC ร่วมกับกำรใช้โปรแกรม แอพลิเคชัน่ สำหรับ
Microsoft Teams
ออนไลน์

2.มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำร
นำเสนอภำษำอังกฤษสำหรับ

1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6 ปรียนันท์

และ/หรือ คลิป
Social Media

ผู้ประกอบกำร

4. แบบฝึกหัด

3.ยกตัวอย่ำงกำรสร้ำง

ออนไลน์

ควำมสัมพันธ์ในธุรกิจ
5
Online

- หัวข้อการสอน

4

1. บรรยำยโดยมี สื่ อ กำรสอน ระหว่ ำ งกำร 1. ตำรำ

On business

บรรยำย มี ก ำรตั้ ง ค ำถำมให้ นั ก ศึ ก ษำตอบ 2. ใช้สื่อกำรสอน :

- Learning Outcome

คำถำมเพื่อทดสอบควำมเข้ำใจ

ข้อ

ผศ.ดร.

1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6 ปรียนันท์

Power Point Slide

ประยูร

และ/หรือ คลิป

ศักดิ์
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning

จานวน

Outcome

ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ

ผู้สอน

จุดมุ่งหมายรายวิชา

(ระบุ
ลาดับ)

1.มีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ

2. ให้นักศึกษำวิเครำะห์กรณีศึกษำตำม

มัลติมีเดีย กำรใช้

จุดมุ่งหมำยของกำรเรียนกำร

ตัวอย่ำงออนไลน์ที่ให้ไป

Social Media

สอนในรำยวิชำ

3. วิธีกำรสอนแบบบรรยำย (Online)
3.ระบบ WBSC และ
โดยผ่ำนระบบ WBSC ร่วมกับกำรใช้โปรแกรม แอพลิเคชัน่ สำหรับ
Microsoft Teams
ออนไลน์

2.มีควำมรู้ควำมเข้ำใจกำร
เสริมสร้ำงกำรเติบโตทำงธุรกิจ
3.ยกตัวอย่ำง อภิปรำย กำร

4.ข้อมูลกรณีศึกษำ

เสริมสร้ำงกำรเติบโตทำงธุรกิจ

ขององค์กรธุรกิจ

ภำษำอังกฤษสำหรับ

ต่ำงๆ

ผู้ประกอบกำรได้
6
Online

- หัวข้อการสอน

1. บรรยำยโดยมีสื่อกำรสอน

1. ตำรำ

Business Meeting

2. ให้นักศึกษำแบ่งกลุ่มในระบบออนไลน์เพื่อ

2. ใช้สื่อกำรสอน :

- Learning Outcome

จัดกลุ่มย่อยทำกำรแสดงบทบำทสมมติที่

Power Point Slide

ประยูร

1.มีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ

เกี่ยวกับกำรประชุม

และ/หรือ คลิป

ศักดิ์

จุดมุ่งหมำยของกำรเรียนกำร

3. วิธีกำรสอนแบบบรรยำย (Online)
มัลติมีเดีย กำรใช้
โดยผ่ำนระบบ WBSC ร่วมกับกำรใช้โปรแกรม Social Media
Microsoft Teams

สอนในรำยวิชำ

4

ข้อ

ผศ.ดร.

1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6 ปรียนันท์
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning

จานวน

Outcome

ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ

ผู้สอน

จุดมุ่งหมายรายวิชา

(ระบุ
ลาดับ)

2.มีควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรวำง

3.ระบบ WBSC และ

แผนกำรประชุม

แอพลิเคชั่นสำหรับ

3.ยกตัวอย่ำง อภิปรำยกำร

ออนไลน์

วำงแผนกำรจัดกำรประชุมได้
7
Online

- หัวข้อการสอน

4

1. บรรยำยโดยมี สื่ อ กำรสอน ระหว่ ำ งกำร 1ตำรำ

Email, Memo, Note,

บรรยำย มี ก ำรตั้ ง ค ำถำมให้ นั ก ศึ ก ษำตอบ 2. ใช้สื่อกำรสอน :

Meeting

คำถำม

- Learning Outcome

2. ให้นักศึกษำจัดทำกำรเขียน Email, Memo, และ/หรือ คลิป

1.มีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ

Note, Meeting และส่งเป็นรำยบุคคล ตำม

มัลติมีเดีย กำรใช้

จุดมุ่งหมำยของกำรเรียนกำร

สถำนกำรณ์ที่กำหนดโจทย์ให้

Social Media

สอนในรำยวิชำ
หลักกำรเขียนจดหมำยธุรกิจ

3. วิธีกำรสอนแบบบรรยำย (Online)
3.ระบบ WBSC และ
โดยผ่ำนระบบ WBSC ร่วมกับกำรใช้โปรแกรม แอพลิเคชัน่ สำหรับ
Microsoft Teams
ออนไลน์

กำรสรุปเนื้อหำ กำรจดโน้ต

4. ตัวอย่ำงกำรเขียน

กำรเขียนข้อควำมสั้นๆ

Email, Memo,

2.มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ

Power Point Slide

ข้อ

ผศ.ดร.

1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6 ปรียนันท์
ประยูร
ศักดิ์

Note, Meeting
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning

จานวน

Outcome

ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ

ผู้สอน

จุดมุ่งหมายรายวิชา

(ระบุ
ลาดับ)

3. ยกตัวอย่ำง อภิปรำย

หลำยรูปแบบ

หลักกำรเขียนจดหมำยธุรกิจที่
ดีได้
8

- หัวข้อการสอน

4

Online

Marketing (1)

บรรยำย มี ก ำรตั้ ง ค ำถำมให้ นั ก ศึ ก ษำตอบ 2. ใช้สื่อกำรสอน :

- Learning Outcome

คำถำมหรือให้นักศึกษำยกตัวอย่ำง เพื่อทดสอบ Power Point Slide

ประยูร

1.มีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ

ควำมเข้ำใจ

ศักดิ์

เนื้อหำทำงด้ำนกำรตลำด โดย

2. ยกตัว อย่ำงกรณี ศึ ก ษำให้ นัก ศึ ก ษำได้ ล อง แอพลิเคชั่นสำหรับ

ฝึกทักษะกำรฟังพูดอ่ำน

วิเครำะห์

9

- หัวข้อการสอน

3. วิธีกำรสอนแบบบรรยำย (Online)
โดยผ่ำนระบบ WBSC ร่วมกับกำรใช้โปรแกรม
Microsoft Teams
1. ให้นักศึกษำจัดกลุ่มย่อยเพื่อ Role Play
1. คลิปมัลติมีเดีย

Online

Marketing (2)

ตำมสถำนกำรณ์ต่ำงๆ

2. Role Play

- Learning Outcome

2. เขียนบทสนทนำเกี่ยวกับกำรตลำด

3. ระบบ WBSC

4

1. บรรยำยโดยมี สื่ อ กำรสอน ระหว่ ำ งกำร 1. ตำรำ

3. วิจำรณ์บทเป็นรำยบุคคล

ข้อ

ผศ.ดร.

1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6 ปรียนันท์

3.ระบบ WBSC และ
ออนไลน์

ข้อ

ผศ.ดร.

1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6 ปรียนันท์
ประยูร
ศักดิ์
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning

จานวน

Outcome

ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ

ผู้สอน

จุดมุ่งหมายรายวิชา

(ระบุ
ลาดับ)

1. ฝึกเขียนโดยเน้นเนื้อหำ

4. วิธีกำรสอนแบบบรรยำย (Online)
โดยผ่ำนระบบ WBSC ร่วมกับกำรใช้โปรแกรม
Microsoft Teams

เกี่ยวกับกำรตลำด
2. สำมำรถเข้ำใจในประโยค
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรตลำด
10
Offline

- หัวข้อการสอน

4

1. บรรยำยโดยมี สื่ อ กำรสอน ระหว่ ำ งกำร 1. ตำรำ

ข้อ

ผศ.ดร.

Business Letter, Business

บรรยำย มี ก ำรตั้ ง ค ำถำมให้ นั ก ศึ ก ษำตอบ 2. ใช้สื่อกำรสอน :

1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6 ปรียนันท์

Email

คำถำมหรือให้นักศึกษำยกตัวอย่ำง เพื่อทดสอบ Power Point Slide

ประยูร

- Learning Outcome

ควำมเข้ำใจ

-3.ระบบ WBSC

ศักดิ์

1.มีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ

2. จับคูเ่ พื่อสลับกำรส่งอีเมลโต้ตอบในรูปแบบ

และแอพลิเคชั่น

จุดมุ่งหมำยของกำรเรียนกำร

ทำงธุรกิจ

สำหรับฝึกทำ

สอนในรำยวิชำ

3. วิธีสอนแบบบรรยำยในชั้นเรียน

แบบฝึกหัด

2.มีควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรฝึก
เขียนจดหมำยประเภทต่ำงๆ
3. ยกตัวอย่ำง นำเสนอ กำร
ฝึกเขียนจดหมำยประเภท
ต่ำงๆได้
17

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning

จานวน

Outcome

ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ

ผู้สอน

จุดมุ่งหมายรายวิชา

(ระบุ
ลาดับ)

11
Offline

- หัวข้อการสอน

4

1. บรรยำยโดยมี สื่ อ กำรสอน ระหว่ ำ งกำร 1. ตำรำ

ข้อ

ผศ.ดร.

Online Marketing (1)

บรรยำย มี ก ำรตั้ ง ค ำถำมให้ นั ก ศึ ก ษำตอบ 2. เล่นเกม

1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6 ปรียนันท์

- Learning Outcome

คำถำมหรือให้นักศึกษำยกตัวอย่ำง เพื่อทดสอบ

ประยูร

1.มีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ

ควำมเข้ำใจ

ศักดิ์

จุดมุ่งหมำยของกำรเรียนกำร

2. จัดกลุ่มย่อยเพื่อแข่งขันกัน

สอนในรำยวิชำ

3. วิธีสอนแบบบรรยำยในชั้นเรียน

2.มีควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรฝึก
ทำกำรค้ำกับต่ำงประเทศ
12
Offline

- หัวข้อการสอน

4

1. แต่ละกลุ่มออกมำบรรยำยหน้ำห้อง

1. วิธีกำร/หลักกำรพ

Online Marketing (2)

2. วิจำรณ์เพื่อนพร้อมร่วมให้คะแนน

รีเซนต์

- Learning Outcome

3. วิธีสอนแบบบรรยำยในชั้นเรียน

2. Role Play

ข้อ

ผศ.ดร.

1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6 ปรียนันท์
ประยูร

1.นำเสนอ กำรฝึกกำรยืน พูด

ศักดิ์

สนทนำ บรรยำยหน้ำชั้นเรียน
13
Offline

- หัวข้อการสอน
Forms of trade (1)

4

1. บรรยำยโดยมี สื่ อ กำรสอน ระหว่ ำ งกำร 1. ตำรำ
บรรยำย มี ก ำรตั้ ง ค ำถำมให้ นั ก ศึ ก ษำตอบ

ข้อ

ผศ.ดร.

1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6 ปรียนันท์
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning

จานวน

Outcome

ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ

ผู้สอน

จุดมุ่งหมายรายวิชา

(ระบุ
ลาดับ)

- Learning Outcome

คำถำมหรือให้นักศึกษำยกตัวอย่ำง เพื่อทดสอบ 2. ใช้สื่อกำรสอน :

ประยูร

1.มีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ

ควำมเข้ำใจ

Power Point Slide

ศักดิ์

จุดมุ่งหมำยของกำรเรียนกำร

2. วิเครำะห์กรณีศึกษำที่ยกตัวอย่ำงให้

และ/หรือ คลิป

สอนในรำยวิชำ

3. วิธีสอนแบบบรรยำยในชั้นเรียน

มัลติมีเดีย กำรใช้

2.มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ

Social Media

เกี่ยวกับรูปแบบกำรค้ำขำย

3. กรณีศึกษำต่ำงๆ

ระหว่ำงประเทศผ่ำนทำง
ออนไลน์
14
Offline

- หัวข้อการสอน

4

1. แบ่งกลุ่มให้นักศึกษำฝึกเขียนแบบฟอร์ม ทำ 1. เอกสำร

ข้อ

ผศ.ดร.

Forms of trade (2)

กรณีศึกษำ

แบบฟอร์มแบบต่ำงๆ 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6 ปรียนันท์

- Learning Outcome

2. วิธีสอนแบบบรรยำยในชั้นเรียน

2.กรณีศึกษำของ

ประยูร

องค์กรธุรกิจต่ำงๆ

ศักดิ์

1. ยกตัวอย่ำง นำเสนอ ใน
เรื่องภำษำและกำรสื่อ
ควำมหมำยได้
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning

จานวน

Outcome

ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ

ผู้สอน

จุดมุ่งหมายรายวิชา

(ระบุ
ลาดับ)

15
Offline

- หัวข้อการสอน

4

1. กำรแสดงบทบำทสมมติ (Role playing)

นักศึกษำแสดง

ข้อ

ผศ.ดร.

Contract and Role Play

2. เสร็ จ สิ้ น กำรแสดง มี ก ำรตั้ ง ค ำถำมให้ บทบำทสมมติ (Role 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6 ปรียนันท์

Learning Outcome

นักศึกษำตอบคำถำม เพื่อทดสอบควำมเข้ำใจ

1.พัฒนำทักษะกำรเรียนแบบ

3. วิธีสอนแบบบรรยำยในชั้นเรียน

playing)

ประยูร
ศักดิ์

มีส่วนร่วมกำรสื่อสำร กำรคิด
วิเครำะห์ แยกแยะ สังเครำะห์
เหตุกำรณ์ที่เกิด
16

สอบปลายภาค

หมำยเหตุ : แผนกำรสอนในแต่ละสัปดำห์สำมำรถปรับเปลี่ยนได้ตำมสถำนกำรณ์
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มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

กำรเข้ำชั้นเรียน
และ
กำรมีส่วนร่วม

1.1.1, 1.1.3, 1.1.4,
2.1.1, 2.1.2, 4.1.1,
4.1.2, 4.1.3

กำรมำตรงต่อเวลำ ควำม
เอำใจใส่ในกำรตอบโต้
เวลำเรียน

- อภิปรำย
- กำรวิเครำะห์
กรณีศึกษำ
- นำเสนองำน
เดี่ยว
โครงงำนกลุ่ม กำร
นำเสนอและกำร
เข้ำร่วมกิจกรรม
กำรสัมมนำย่อยใน
ชั้นเรียน

1.1.1, 3.1.2, 3.1.3,
3.1.4, 4.1.1, 4.1.2,
4.1.3, 5.1.1, 5.1.2,
5.1.3

ควำมถูกต้องในกำร
วิเครำะห์ กำรมีส่วนร่วม
ของสมำชิกในกลุ่ม ควำม
ชัดเจนในกำรนำเสนอ

1.1.1, 1.1.4, 3.1.2,
3.1.3, 4.1.1, 4.1.2,
4.1.3, 4.1.4, 5.1.2,
5.1.3

สอบปลำยภำค
ข้อเขียน

ควำมน่ำสนใจของกำร
สัปดำห์ที่ 8-15
แสดงบทบำทสมมติ กำร
นำเสนอที่ชัดเจนและ
ถูกต้อง กำรเข้ำร่วมในกำร
นำเสนอและคิดเนื้อหำ
รูปแบบ
ควำมตั้งใจ ควำมถูกต้อง
สัปดำห์ที่ 16
กำรเรียบเรียงเนื้อหำ

1.1.1, 1.1.3, 1.1.4,
2.1.1, 2.1.2, 3.1.2,
3.1.3, 4.1.1, 4.1.2,
4.1.3, 5.1.2, 5.1.3
รวมทั้งสิ้น

สัดส่วนของ
การ
ประเมินผล

สัปดำห์ที่ 8-15

10%

30%
2, 3, 4, 5
สัปดำห์ที่, 8, 9,
13,14,15
30%

30%

100%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
อภิญญำ ธโนปจัย.(2560). All-in-one English ภาษาอังกฤษครบ. กรุงเทพฯ: พรำว.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช. สำขำวิชำศิลปะศำสตร์(2559). เอกสารการสอนชุดวิชา
ภาษาอังกฤษสาหรับนักธุรกิจ เล่ม 1 : หน่วยที่ 1-8. กทม : มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
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นัฏฐิกำ ไชยสุข, อุษำรัตน์ สุนทรำ และอุมำรินทร์ พันอินำกูล.(2562). สนทนาภาษาอังกฤษ
สาหรับธุรกิจ. กทม : บิ๊กไอเดีย.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
www.bbc.co.uk/
www.englishschool.org.uk
www.better-english.com/
http://esl.about.com/
http://eleaston.com/
www.english-to-go.com/
www.geocities.com/

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 กำรสนทนำระหว่ำงผู้สอนกับผู้เรียน
1.2 แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรำยวิชำ
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 ผลกำรวิเครำะห์กรณีตัวอย่ำง
2.2 รำยงำนกำรค้นคว้ำต่ำงๆ ที่มอบหมำย
2.3 กำรนำเสนอผลงำน และกำรตอบคำถำมของนักศึกษำ
2.4 ผลกำรสอบปลำยภำค
3. การปรับปรุงการสอน
นำผลกำรประเมินของภำคเรียนปัจจุบันไปปรับปรุง มคอ.3 ของปีกำรศึกษำถัดไปให้มีควำมเหมำะสม
และมีประสิทธิภำพมำกขึ้น โดยสถำนกำรณ์ปัจจุบันได้ทำให้ กำรเรียนกำรสอนต้องเปลี่ ยนไปเป็นระบบ
ออนไลน์มำกขึ้น
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 กำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำในรำยวิชำเมื่อสิ้นสุดภำคกำรศึกษำ
4.2 กำรพิจำรณำข้อสอบปลำยภำคโดยคณะกรรมกำรระดับหลักสูตรที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะ
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
หลักสูตรมีระบบกำรทบทวนประสิทธิผลของรำยวิชำ พิจำรณำจำกผลกำรประเมินกำรสอนโดยนักศึกษำ
ที่เรียนในแต่ละภำคกำรศึกษำ ผลกำรประเมินโดยคณะกรรมกำรประเมินกำรสอนของหลักสูตร กำรรำยงำน
รำยวิชำโดยอำจำรย์ผู้สอนหลังกำรทบทวนประสิทธิผลของรำยวิชำ อำจำรย์ผู้สอนรับผิดชอบในกำรทบทวน
เนื้อหำที่สอน กลยุทธ์ที่ใช้ในกำรสอน และนำเสนอแนวทำงในกำรปรับปรุงพัฒนำต่อไป
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