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อาจารย์ผสู้ อน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์
.
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คํานํา
มคอ.3 นี้จัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้กับอาจารย์ผู้สอนที่ดําเนินการสอน ในรายวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อทักษะทางการจัดการ รหัสวิชา 3661201 โดย มคอ.3 ได้แบ่งหมวดที่เกี่ยวข้องกับการสอนไว้ 7 หมวด
ดังต่อไปนี้ หมวด 1 ข้อมูลทั่วไป หมวด 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ หมวด 3 ลักษณะและการดําเนินการ
หมวด 4 การพั ฒ นาผลการเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึก ษา หมวด 5 แผนการสอนและการประเมิ น ผล หมวด 6
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน และหมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
โดยในการจัดทํา มคอ.3 นี้คํานึงถึงหัวข้อการสอนและ Learning Outcome ที่มีความสอดคล้องกับ
คําอธิบายรายวิชา รวมทั้งกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning ที่ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ด้วย
ผู้จัดทําหวังว่า มคอ.3 ที่จัดทําขึ้นจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่นําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
และยินดีรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อปรับปรุงให้ มคอ.3 ฉบับนี้มีความสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น และขอขอบคุณ
มา ณ โอกาสนี้

หลักสูตรการจัดการบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
10 กรกฎาคม 2563
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สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

หน้า
ข้อมูลทั่วไป
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ลักษณะและการดําเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

4
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5
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10
19
20
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชือ่ รายวิ
รายวิชา
รหัสวิชา 3661201 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะทางการจัดการ
(ภาษาอังกฤษ) English for Management Skills
2. จํานวนหน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรการจัดการบัณฑิต วิชาแกน
4. อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู้ อน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์นารถอนงค์ กองสารศรี
อาจารย์ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ ตอนเรียน A1
5. ภาคการศึกษา/
ษา/ชัน้ ปีทเี่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 1/ชั้นปีที่ 1
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre(Pre-requisite) (ถ้
(ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co(Co-requisites) (ถ้
(ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
ระบบออนไลน์
9. วันทีจ่ ดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่าสุด
10 กรกฎาคม 2563

หมวดที่ 2 จุดมุง่ หมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุง่ หมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรอบรู้ ความเข้าใจในการใช้ทักษะการฟัง การพูดภาษาอังกฤษ การอ่านและ
เขียนภาษาอังกฤษ มีวินัย มีความรับผิดชอบเข้าใจผู้อื่น มีความพอเพียง เข้าใจกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ
1.2 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้กว้างและความเข้าใจในการพัฒนาทักษะทางการพูดภาษาอังกฤษ การจับ
ใจความสําคัญในการฟัง มีความทันสมัยและเท่าทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
1.3 นักศึกษามีทักษะในการสืบค้นข้อมูล ประมวลและประเมินข้อมูลจากหลายแหล่ง สามารถประยุกต์
ความรู้ เ ทคนิ ค การอ่า น การจดบั นทึก และด้ า นอื่ น ที่ สั ม พั น์ กั น มาใช้ ง านตามสถานการณ์ ทั่ ว ไปได้อ ย่ า ง
เหมาะสม
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1.4 นั กศึ ก ษาสามารถแสดงความคิ ด ริ เริ่ ม และความเห็ นอย่ า งสร้ า งสรรค์ ใ นการพัฒ นาความรู้ แ ละ
สามารถแสดงความคิดใช้กิจกรรมบูร ณาการทางภาษาอังกฤษในการฝึกฝนทักษะร่วมกับกลุ่มเพื่อนๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
1.5 นักศึกษาสามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนและใช้ทักษะที่
จําเป็ นได้ อย่า งเหมาะสมมีประสิทธิ ภาพกับบุค คลอื่น สามารถสนทนาโต้ตอบ และการพูดคุ ยสื่อสารใน
ชีวิตประจําวันได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/
นา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่านเขียนในบริบทของการ
จัดการ การจับใจความสําคัญในการฟัง การพูดเพื่อวางแผนและจัดการ เทคนิคการอ่าน การจดบันทึก โดย
ใช้กิจกรรมบูรณาการทางภาษาอังกฤษในการฝึกฝนทักษะดังกล่าว เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียน การดําเนิน
ชีวิต และการทํางานต่อไปในอนาคต

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่านเขียนในบริบทของการจัดการ การจับใจความสําคัญในการฟัง การพูด
เพื่อวางแผนและจัดการ เทคนิคการอ่าน การจดบันทึก โดยใช้กิจกรรมบูรณาการทางภาษาอังกฤษในการ
ฝึกฝนทักษะดังกล่าว
Improve listening, speaking, reading and writing skill in management contexts. Listen
comprehension, speaking for planning and managing, reading techniques, notetaking by
various integrated skill activities
2. จํานวนชัว่ โมงที่ใช้ตอ่ ภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
บรรยาย 45 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา

ตามความต้องการของ
นักศึกษาเฉพาะราย

ปฏิบตั /ิ งาน
ภาคสนาม/
ภาคสนาม/การฝึกงาน
ไม่มี

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

3. จํานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทอี่ าจารย์ให้คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
อาจารย์ผู้สอนกําหนดวันและเวลาในการให้คําปรึกษา (Office Hour) สัปดาห์ละ 6 ชั่วโมง ที่อาคาร
บัณฑิตวิทยาลัย โดยสามารถติดต่อทําการนัดหมายได้ที่ สํานักงานเลขานุการ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย และ
สามารถติดต่อผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัว Line e-mail address ที่แจ้งให้นักศึกษาทราบในสัปดาห์แรก
ของการเรียนการสอน
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 1.1.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบ เข้าใจผู้อื่น เข้าใจโลก และเคารพกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของสถาบันและสังคม รวมถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีได้
1.1.2 มีจิตสํานึกที่คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
O 1.1.3 มีความรู้ ความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ จรรยาบรรณ
วิชาชีพ
O 1.1.4 มีความพอเพียงในการดําเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล และ
การสร้างภูมิคุ้มกัน
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 บรรยายให้ความรู้เชิงทฤษฎี หลักการใช้ภาษาผ่านบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
1.2.2 จัดกิจกรรมแบบผู้เรียนมีส่วนร่วม (Active Learning)
1.2.3 จัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีจัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning)
โดยอาศั ย ทั ก ษะและเทคนิ คการสอนที่ ให้ นัก ศึก ษาแสวงหาความรู้ ด้ว ยการพึ่ง พาและเกื้อกู ล กั น มี ก าร
ปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดในประเด็นศึกษาที่มอบหมาย
1.2.4 การจัดกิจกรรมในรูปแบบโครงงาน (Project base Learning)
1.2.5 การจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดการค้นคว้าและใช้สื่อเทคโนโลยีเชิงสัมมนา (Seminar)
1.2.6 จัดการเรียนการสอนโดยผู้สอนกําหนดและมอบหมายงานให้นักศึกษารับผิดชอบเป็นกลุ่ม
โดยให้ใช้ทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการทํางานกลุ่มและการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสม
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 สังเกตพฤติกรรมในเวลาการทํางาน เป็นไปตามที่คาดหมายหรือไม่
1.3.2 ประเมินผลจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอภิปรายในชั้นเรียน
1.3.3 สังเกตความรับผิดชอบที่มีต่องานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
O 2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสําคัญของศาสตร์ด้านการจัดการ
2.1.2 มีความรู้กว้างและเป็นระบบเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้า นการ
จัดการ รวมทั้งมีความเข้าใจอย่างเท่าทันในผลกระทบในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคม
โลก
2.1.3 มีความรู้และความเข้าใจในด้านการวางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การปฏิบัติการ การ
ควบคุมและการประเมินผลการดําเนินงาน รวมทั้งการปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 บรรยายหัวข้อรายละเอียดต่าง ๆ โดยใช้สื่อ Power point ประกอบการบรรยาย
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2.2.2 มอบหมายงานให้วิเคราะห์และบูรณาการ หลักการใช้และการฝึกทักษะทางภาษาผ่านบท
สนทนาที่ ใ ช้ ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น ในแต่ ล ะบทเรี ย น เพื่ อ เชื่ อมโยงเข้ า กั บ การใช้ ภ าษาเพื่ อ การสื่ อ สารใน
สถานการณ์จริง
2.2.3 ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการสอนด้วยการจัดให้มีการตอบคําถามท้ายบทเรียนหรือออกมาทํา
กิจกรรมหน้าชั้นเรียนที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้และตามด้วยตัวอย่างในการศึกษา
2.2.4 แบ่งกลุ่มในการทํางาน การนําเสนอรายงาน
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ทดสอบความรู้ ความเข้าใจจากการทําแบบฝึกหัดหลังเรียน
2.3.2 การนําเสนองานหน้าชั้น การอภิปราย แสดงความคิดเห็น การมีส่วนร่วม การตอบคําถาม
2.3.3 การสอบกลางภาค และปลายภาค ด้วยข้อสอบที่มีการพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน
2.3.4 สังเกตการณ์การแสดงออกด้านทักษะการใช้ภาษาในชั้นเรียน ผ่านแบบประเมินพฤติกรรม
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
3.1.1 สามารถสืบค้น ประมวลและประเมินข้อมูลจากหลายแหล่งได้ด้วยตนเอง มีความคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ มีเหตุผล และคิดอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้ได้สารสนเทศที่เหมาะสมกับศตวรรษที่ 21
 3.1.2 สามารถประยุกต์ความรู้ทางการจัดการและด้านอื่นที่สัมพันธ์กัน จากสาขาวิชาชีพที่
ศึกษาและประสบการณ์มาใช้งานตามสถานการณ์ทั่วไปได้อย่างเหมาะสม
O 3.1.3 มีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยคํานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ
และสามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
O 3.1.4 สามารถคิดค้นทางเลือก วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอย่างรอบด้าน มี
ความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
3.2 วิธีการสอน
จัดให้มีการเลือกวิธีสอนและการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมของเนื้อหาที่จัดการเรียนการสอน
ในแต่ละสัปดาห์ ดังนี้
3.2.1 ใช้วิธีสอนแบบการเขียนโครงสร้างความคิด โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอน โดยให้
นักศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาประเด็นต่าง ๆ ตามใบงานที่มอบหมายด้วย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การ
มอบหมายงาน การระดมพลังสมอง และให้นักศึกษานําเสนอผลงานด้วยเทคนิคการอธิบายประกอบสื่อการ
เรียนการสอนต่าง ๆ พร้อมทั้งให้นักศึกษาใช้ทักษะกระบวนการคิดด้วยการเขียนแผนที่ความคิดลักษณะ
ต่าง ๆ ตามที่กําหนดส่งผู้สอน หลังจากนั้นผู้สอนอธิบายสรุป โดยใช้สื่อการนําเสนอภาพแบบเลื่อน (Power
Point)
3.2.2 ใช้วิธีสอนแบบให้ฝึกและปฏิบัติ โดยผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาได้กระทําซ้ําด้วยการทํา
แบบฝึกหัดทบทวนบทเรียนเพื่อพัฒนาทักษะ และเทคนิคการปฏิบัติจริงในสิ่งที่ได้เรียนมา โดยมีผู้สอนคอย
ให้คําปรึกษาและตอบข้อสงสัยทําให้เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ด้วยการลงมือกระทําจริงทําให้เห็น
คุณค่าของสิ่งที่เรียนรู้และจดจําเข้าใจสิ่งที่เรียนรู้ได้ดี สามารถถ่ายทอดหรือเชื่อมโยงการเรียนรู้ไปใช้ใน
สถานการณ์เดียวกันได้
3.2.3 มอบหมายการทํางานกลุ่ม (Project Work)
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3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 สังเกตการตอบคําถามและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
3.3.2 การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการพัฒนาทักษะการฟัง พูด
อ่าน เขียน
3.3.3 ประเมินรายงาน การนําเสนอผลงาน และการตอบคําถามของนักศึกษา
3.3.4 สังเกตการแสดงออกด้านพฤติกรรมและการร่วมกิจกรรมกลุ่ม
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
O 4.1.1 สามารถแสดงความเป็นกัลยาณมิตร ช่วยเหลือผู้อื่นและแสดงความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจในการกระทําของตนเอง รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
 4.1.2 สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความเห็นอย่า งสร้างสรรค์ในการพัฒนาความรู้และ
ความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
O 4.1.3 สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่น แสดงภาวะผู้นํา ผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
และมีทักษะการแก้ปัญหากลุ่ม
O 4.1.4 มีความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์
ตระหนักและเข้าใจในวัฒนธรรมของสังคมที่ตนเองอาศัยอยู่รวมทั้งเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม และ
สามารถปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 มอบหมายงานทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม
4.2.2 ใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้นักศึกษาแสวงหาความรู้
ด้วยการพึ่งพาและเกื้อกูลกัน มีการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดในประเด็นศึกษาที่มอบหมาย
4.2.3 ผู้ส อนกําหนดและมอบหมายงานให้นัก ศึกษารับผิดชอบเป็นกลุ่ม ๆ โดยให้ใช้ทักษะ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการทํางานกลุ่ม
4.2.4 ความคิดวิเคราะห์ การระดมพลังสมอง และการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสม พร้อมทั้ง
จัดทําสรุปเป็นผลงานส่งผู้สอน
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ความถูกต้องของงาน
4.3.2 การตอบข้อซักถามของผู้สอน
4.3.3 สังเกตการณ์นําเสนอผลงาน
4.3.4 สังเกตพฤติกรรมด้านการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีการแสดงออกในฐานะผู้นําและผู้ตาม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
O 5.1.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์
และตัดสินใจในการดําเนินชีวิต
 5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่จําเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5.1.3 สามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนที่เหมาะสมสําหรับกลุ่มบุคคลที่
แตกต่างกันทั้งที่เป็นข้อมูลธุรกิจและข้อมูลอื่น
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5.1.4 สามารถนํ า เทคโนโลยี ส ารสนเทศที่เ หมาะสม มาใช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล การแปล
ความหมาย และการสื่อข้อมูล
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 มอบหมายงานเป็นกลุ่ม เพื่อให้ นักศึกษาศึกษาค้ นคว้าในการพัฒนาความสามารถการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ด้วยตนเองจากเว็บไซต์และจากเอกสารต่างๆ
5.2.2 ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียน เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้ศึกษาและค้นคว้างานจากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ต
5.2.3 กําหนดให้มีการนําเสนอผลงาน หรืองานที่มอบหมายโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง และการเขียน
5.3.2 ประเมินการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและการนําเสนอผลงาน
5.3.3 ประเมินผลจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม และถูกต้องในการนําเสนอผลงาน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
1
Course Introduction
(Online) - Pre-Test
- Greeting and Introducing
- Introduce themselves and
others
- Introducing
yourself/Introducing people
Learning Outcome
ผู้เรียนได้รับความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับทักษะการพูด การทักทาย
ให้ผู้เรียนได้จับคู่ทักทายและ
สนทนากันได้
2
English for everyday use
(Online) - Introduction :How to use
things
- How to do things
- How to follow emergency
procedures
Learning Outcome
ผู้เรียนได้รับความรู้และเข้าใจ

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชัว่ โมง
3
1. แนะนําวิธีการเรียนการสอน
2. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตของ
เนื้อหา
3. วิธีสอนบรรยาย (Online) โดยผ่าน
ระบบ WBSC ร่วมกับการใช้โปรแกรม
Microsoft Teams
4. อธิบายรายละเอียดเนื้อหาที่จะสอน
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
5. ให้นักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็น เช่น
การยกตัวอย่าง การอภิปราย สรุปเนื้อหา
6. ทําแบบฝึกหัดท้ายชั่วโมงเรียน
3

1. วิธีสอนบรรยาย (Online) โดยผ่าน
ระบบ WBSC ร่วมกับการใช้โปรแกรม
Microsoft Teams อธิบายรายละเอียด
เนื้อหาที่จะสอน พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ
2. ผู้สอนให้นักศึกษาดูวีดีโอเกี่ยวกับ
สํานวนและประโยคต่างๆ ที่ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อ
ทักษะทางการจัดการ
2. Power Point
3. รายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3)
4. ระบบ WBSC
5. ใบงานการแนะนํา
ตนเอง
1. เอกสาร
ประกอบการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อ
ทักษะทางการจัดการ
2. Power Point
3. ระบบ WBSC
4. ใบงานขั้นตอน
emergency

สอดคล้องกับ
ผูส้ อน
จุดมุง่ หมายรายวิชา
ข้อ 1.1 1.5
ผศ.ดร.ณัฏฐ
พันธ์ เขจร
นันทน์

ข้อ 1.1 1.4 1.5

ผศ.ดร.ณัฏฐ
พันธ์ เขจร
นันทน์
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สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
เกี่ยวกับการใช้ประโยคและสํานวน
ต่างๆ ในชีวิตประจําวัน

จํานวน
ชัว่ โมง

3
(Online)

Directions
- maps
- a city plan
- a street map
Learning Outcome
ผู้เรียนได้รับความรู้และเข้าใจใน
การแนะนํา ถาม-ตอบ เส้นทาง
การดูแผนที่การเดินทางต่างๆ

3

4
(Online)

Rules and regulations
- Hotel regulations
- Rules of International
Protocol
Learning Outcome
ผู้เรียนได้รับความรู้และเข้าใจ
ประกาศกฎ ระเบียบ และ
ข้อกําหนดของสถานที่ต่างๆ และ
สามารถนําไปใช้ในสถานการณ์จริง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
3. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาร่วมกัน และ
นําเสนอหน้าชั้นเรียน
4. ทําแบบฝึกหัดท้ายชั่วโมงเรียน
1. วิธีสอนบรรยาย (Online) โดยผ่าน
ระบบ WBSC ร่วมกับการใช้โปรแกรม
Microsoft Teams อธิบายรายละเอียด
เนื้อหาที่จะสอน พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาร่วมกัน และ
นําเสนอหน้าชั้นเรียน
3. ทําแบบฝึกหัดท้ายชั่วโมงเรียน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุง่ หมายรายวิชา

ผูส้ อน

ข้อ 1.1 1.3 1.5

ผศ.ดร.ณัฏฐ
พันธ์ เขจร
นันทน์

ข้อ 1.1 1.3 1.5

ผศ.ดร.ณัฏฐ
พันธ์ เขจร
นันทน์

procedures

1. เอกสาร
ประกอบการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อ
ทักษะทางการจัดการ
2. Power Point
3. ระบบ WBSC
4. ใบงานการฝึกการ
เขียนแผนที่แนะนํา
เส้นทาง
5. ทดสอบศัพท์ Toeic
1. วิธีสอนบรรยาย (Online) โดยผ่าน
1. เอกสาร
ระบบ WBSC ร่วมกับการใช้โปรแกรม
ประกอบการเรียนวิชา
Microsoft Teams อธิบายรายละเอียด ภาษาอังกฤษเพื่อ
เนื้อหาที่จะสอน พร้อมยกตัวอย่าง
ทักษะทางการจัดการ
ประกอบ
2. Power Point
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาร่วมกัน และ 3. ระบบ WBSC
นําเสนอหน้าชั้นเรียน สรุปเนือ้ หาที่ได้รับ 4. เกมเติมคําศัพท์จาก
การเรียนรู้จากสภาพการจริง โดยผู้เรียน ป้าย
ศึกษาค้นคว้า ข้อมูลตามความสนใจ และ

11

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชัว่ โมง

ได้

5
(Online)

Labels
- Food Labels
- Labels on Medicines
Learning Outcome
ผู้เรียนได้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการอ่านป้ายฉลากต่างๆ
ป้ายเครื่องหมายการค้า แผ่นแถบ
ยี่ห้อ และฉลากยา

3

6
(Online)

Sign, notices, posters
- Signs in a Park
- Signs in Ordinary Roads

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
ความถนัดของตนเองจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ต หนังสือ สัมภาษณ์
จากสถานที่จริง ตามประเด็นกรอบความรู้
ที่ผู้สอนกําหนด
3. ทําแบบฝึกหัดท้ายชั่วโมงเรียน
1. วิธีสอนบรรยาย (Online) โดยผ่าน
ระบบ WBSC ร่วมกับการใช้โปรแกรม
Microsoft Teams อธิบายรายละเอียด
เนื้อหาที่จะสอน พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ
2. ให้ผู้เรียนศึกษาคําศัพท์สาํ นวนที่
เกี่ยวกับ Labels จากวีดีโอ
ผู้สอนใช้คําถามนําเพื่อให้นักศึกษาอธิบาย
คําศัพท์เกี่ยวกับการอ่านฉลากยาเมื่อ
เจ็บป่วย
3. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาร่วมกัน และ
นําเสนอหน้าชั้นเรียน สรุปเนือ้ หาที่ได้รับ
4. ทดสอบย่อย
5. แบบฝึกหัดท้ายชั่วโมงเรียน
1. วิธีสอนบรรยาย (Online) โดยผ่าน
ระบบ WBSC ร่วมกับการใช้โปรแกรม
Microsoft Teams อธิบายรายละเอียด

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุง่ หมายรายวิชา

ผูส้ อน

1. เอกสาร
ประกอบการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อ
ทักษะทางการจัดการ
2. Power Point
3. ระบบ WBSC
4. แบบทดสอบย่อย
5. ใบงาน (ฝึกอ่าน
ฉลากยา)
6. ทดสอบศัพท์ Toeic

ข้อ 1.1 1.3 1.5

ผศ.ดร.ณัฏฐ
พันธ์ เขจร
นันทน์

1. เอกสาร
ประกอบการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อ

ข้อ 1.1 1.3 1.5

ผศ.ดร.ณัฏฐ
พันธ์ เขจร
นันทน์
12

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
- Signs in a Motorway
Learning Outcome
ผู้เรียนได้รับความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับป้ายสัญญลักษณ์ และ
โปสเตอร์ต่างๆ

7
(Online)

Announcements
-Brochures: travel brochures
Learning Outcome
ผู้เรียนได้รับความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับ การอ่านประกาศ การฟัง
ประกาศ การอ่านโบชัวร์ แผ่นพับ
ต่างๆ เช่น แผ่นพับแนะนําสถานที่
ท่องเที่ยวต่างๆ

8
(Online)

Weather Forecasts
- talk about weather
Forecasts
- Horoscopes
- talk about Horoscopes
- เรียนศัพท์ Toeic ที่มักออกสอบ

จํานวน
ชัว่ โมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

เนื้อหาที่จะสอน พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มและนําเสนองาน
จากป้ายสัญญลักษณ์ และนําเสนอหน้าชั้น
เรียน สรุปเนื้อหาที่ได้รับ
3. ทําแบบฝึกหัดท้ายชั่วโมงเรียน
1. วิธีสอนบรรยาย (Online) โดยผ่าน
ระบบ WBSC ร่วมกับการใช้โปรแกรม
Microsoft Teams อธิบายรายละเอียด
เนื้อหาที่จะสอน พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ
2. ให้ผู้เรียนศึกษาคําศัพท์สาํ นวนที่
เกี่ยวกับ Brochures: travel brochures
3. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาร่วมกัน และ
นําเสนอหน้าชั้นเรียน สรุปเนือ้ หาที่ได้รับ
4. แบบฝึกหัดท้ายชั่วโมงเรียน
1. วิธีสอนบรรยาย (Online) โดยผ่าน
ระบบ WBSC ร่วมกับการใช้โปรแกรม
Microsoft Teams อธิบายรายละเอียด
เนื้อหาที่จะสอน พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาร่วมกัน

ทักษะทางการจัดการ
2. Power Point
3. ระบบ WBSC
4. ใบงานป้าย
สัญญลักษณ์

สอดคล้องกับ
จุดมุง่ หมายรายวิชา

1. เอกสาร
ข้อ 1.1 1.2 1.4 1.5
ประกอบการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อ
ทักษะทางการจัดการ
2. Power Point
3. ระบบ WBSC
4. แผ่นพับ ใบงาน
แนะนําสถานที่
ท่องเที่ยว
5. ทดสอบศัพท์ Toeic
1. เอกสาร
ข้อ 1.1 1.2 1.4 1.5
ประกอบการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อ
ทักษะทางการจัดการ
2. Power Point
3. ระบบ WBSC

ผูส้ อน

ผศ.ดร.ณัฏฐ
พันธ์ เขจร
นันทน์

ผศ.ดร.ณัฏฐ
พันธ์ เขจร
นันทน์

13

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

9
(Online)

10
(Online)

หัวข้อการสอน / Learning
จํานวน
Outcome
ชัว่ โมง
Learning Outcome
ผู้เรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับการ
ทํานายสภาพอากาศ การฝึกดูชะตา
ราศี การเรียนรู้และแสดงบทบาท
สมมติ
3
Daily life
- describe how people get
around
- ask for and tell the things
Learning Outcome
ผู้เรียนได้รับความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับการเดินทาง ให้ผู้เรียน
นําเสนอคลิปการสนทนาและ
สอบถามกัน นําวารสารการ
ท่องเที่ยวมาให้ฝึกอ่าน และแปล
Daily life
3
- ask and answer questions
about routines
- describe the things they do
on weekends
Learning Outcome
ผู้เรียนได้รับความรู้และเข้าใจ

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุง่ หมายรายวิชา

ผูส้ อน

เกี่ยวกับสภาพอากาศแต่ละภาคและนํา
รูปภาพมานําเสนอประกอบการบรรยาย
3. ทําแบบฝึกหัดท้ายชั่วโมงเรียน

4. ใบงาน 12 ราศี

1. วิธีสอนบรรยาย (Online) โดยผ่าน
ระบบ WBSC ร่วมกับการใช้โปรแกรม
Microsoft Teams อธิบายรายละเอียด
เนื้อหาที่จะสอน พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ
2. ให้นักศึกษาร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ
ประโยชน์ของการรวมกลุ่มในการสนทนา
และนําเสนอหน้าชั้นเรียน
3. ทําแบบฝึกหัดท้ายชั่วโมงเรียน

1. เอกสาร
ข้อ 1.1 1.2 1.4 1.5 ผศ.ดร.ณัฏฐ
พันธ์ เขจร
ประกอบการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อ
นันทน์
ทักษะทางการจัดการ
2. Power Point
3. ระบบ WBSC
4. คลิปการท่องเที่ยว
5. ทดสอบศัพท์ Toeic

1. วิธีสอนบรรยาย (Online) โดยผ่าน
ระบบ WBSC ร่วมกับการใช้โปรแกรม
Microsoft Teams อธิบายรายละเอียด
เนื้อหาที่จะสอน พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ
2. ให้นักศึกษานําเสนอเกี่ยวกับกิจวัตร
ประจําวัน

1. เอกสาร
ประกอบการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อ
ทักษะทางการจัดการ
2. Power Point
3. ระบบ WBSC
4. เกมจับคู่ถาม-ตอบ

ข้อ 1.1 1.2 1.3 1.4 ผศ.ดร.ณัฏฐ
1.5
พันธ์ เขจร
นันทน์

14

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

11
(Online)

12
(Online)

หัวข้อการสอน / Learning
จํานวน
Outcome
ชัว่ โมง
เกี่ยวกับศัพท์ที่ใช้ในกิจวัตร
ประจําวันและกิจกรรมที่ทําในช่วง
วันหยุด โดยให้ผู้เรียนออกมา
บรรยายเกี่ยวกับกิจกรรมในวันหยุด
ให้ฟังวีดีโอการบริการและการ
ต้อนรับ
3
Free time
- talk about their online
habits
- accept and decline help
Learning Outcome
ผู้เรียนได้รับความรู้และเข้าใจใน
การใช้ประโยคที่สุภาพในการตอบ
รับและปฏิเสธการช่วยเหลือใน
โอกาสต่างๆ ฟังวีดโี อการสนทนา
และฝึกการฟังและพูดตาม
3
Free time
- ask and answer questions
about leisure activities
- discuss how they use
technology
- photocopying

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุง่ หมายรายวิชา

ผูส้ อน

3. ทดสอบย่อย
4. ทําแบบฝึกหัดท้ายชั่วโมงเรียน

5. แบบทดสอบย่อย

1. วิธีสอนบรรยาย (Online) โดยผ่าน
ระบบ WBSC ร่วมกับการใช้โปรแกรม
Microsoft Teams อธิบายรายละเอียด
เนื้อหาที่จะสอน พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มและร่วมกัน
สนทนาเกี่ยวกับกิจกรรมวันหยุด
3. ทําแบบฝึกหัดท้ายชั่วโมงเรียน

1. เอกสาร
ข้อ 1.1 1.2 1.3 1.4 ผศ.ดร.ณัฏฐ
1.5
พันธ์ เขจร
ประกอบการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อ
นันทน์
ทักษะทางการจัดการ
2. Power Point
3. ระบบ WBSC
4. ใบงานวันหยุดสุขใจ
5. ทดสอบศัพท์ Toeic

1. วิธีสอนบรรยาย (Online) โดยผ่าน
ระบบ WBSC ร่วมกับการใช้โปรแกรม
Microsoft Teams อธิบายรายละเอียด
เนื้อหาที่จะสอน พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มและร่วมกัน

1. เอกสาร
ประกอบการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อ
ทักษะทางการจัดการ
2. Power Point
3. ระบบ WBSC

ข้อ 1.1 1.2 1.4 1.5 ผศ.ดร.ณัฏฐ
พันธ์ เขจร
นันทน์

15

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

13
(Online)

14
(Online)

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
Learning Outcome
ผู้เรียนได้รับความรู้และเข้าใจการ
ใช้สื่อและเทคโนโลยีต่างๆ เช่นการ
ใช้เครื่องถ่ายเอกสาร ตลอดจน
สามารถเลือกใช้ในสถานการณ์
จําลองได้
Work and play
- identity and talk about jobs
- ask for someone on the
telephone
Learning Outcome
ผู้เรียนได้รับความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับการสนทนาทางโทรศัพท์
การรับโทรศัพท์ ประยุกต์ความรู้
ตลอดจนสามารถเลือกใช้ใน
สถานการณ์บทบาทสมมุติได้
Making an Appointment
- making an appointment
abilities
- rejecting an Appointment
- postponing an Appointment

จํานวน
ชัว่ โมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุง่ หมายรายวิชา

ผูส้ อน

อภิปราย
3. ทําแบบฝึกหัดท้ายชั่วโมงเรียน

3

1. วิธีสอนบรรยาย (Online) โดยผ่าน
ระบบ WBSC ร่วมกับการใช้โปรแกรม
Microsoft Teams อธิบายรายละเอียด
เนื้อหาที่จะสอน พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ
2. ให้นักศึกษาฝึกการสนทนา การรับ
โทรศัพท์
3. ทําแบบฝึกหัดท้ายชั่วโมงเรียน

1. เอกสาร
ข้อ 1.1 1.2 1.4 1.5 ผศ.ดร.ณัฏฐ
ประกอบการเรียนวิชา
พันธ์ เขจร
ภาษาอังกฤษเพื่อ
นันทน์
ทักษะทางการจัดการ
2. Power Point
3. ระบบ WBSC
4. ทดสอบศัพท์ Toeic

3

1. วิธีสอนบรรยาย (Online) โดยผ่าน
ระบบ WBSC ร่วมกับการใช้โปรแกรม
Microsoft Teams อธิบายรายละเอียด
เนื้อหาที่จะสอน พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ
2. ให้นักศึกษาร่วมกันนําเสนอ

1. เอกสาร
ประกอบการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อ
ทักษะทางการจัดการ
2. Power Point
3. ระบบ WBSC

ข้อ 1.1 1.2 1.3 1.4 ผศ.ดร.ณัฏฐ
1.5
พันธ์ เขจร
นันทน์

16

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

15
(Online)

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
Learning Outcome
ผู้เรียนได้รับความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับสํานวนการนัดหมาย การ
ตกลงเรื่องเวลานัดหมาย การ
ปฏิเสธการนัดหมายและการเลื่อน
การนัดหมาย
Presenting
- beginning the presentation
- dealing with a question
- dealing with unexpected
matter
- summarizing the
presentation
- ending the presentation
Learning Outcome
ผู้เรียนได้รับความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับการนําเสนอผลงานสํานวน
ต่างๆ ตั้งแต่การเริ่มต้น การจัดการ
กับคําถามต่างๆ การจัดการกับสิ่งที่
ไม่ได้คาดหมาย การสรุปและ
ประยุกต์ความรู้สําหรับนําไปใช้ใน
การฝึกงานต่อไป

จํานวน
ชัว่ โมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุง่ หมายรายวิชา

3. ทําแบบฝึกหัดท้ายชั่วโมงเรียน

4. ใบงานถาม-ตอบ

1. วิธีสอนบรรยาย (Online) โดยผ่าน
ระบบ WBSC ร่วมกับการใช้โปรแกรม
Microsoft Teams อธิบายรายละเอียด
เนื้อหาที่จะสอน พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ
2. อาจารย์ผู้สอนให้ข้อเสนอแนะ/
อภิปราย

1. เอกสาร
ข้อ 1.2 1.3 1.4 1.5
ประกอบการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อ
ทักษะทางการจัดการ
2. Power Point
3. ระบบ WBSC
4. คลิปการนําเสนอ

ผูส้ อน

ผศ.ดร.ณัฏฐ
พันธ์ เขจร
นันทน์
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่
16

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชัว่ โมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุง่ หมายรายวิชา

ผูส้ อน

สอบปลายภาค

หมายเหตุ แผนการสอนในแต่ละสัปดาห์สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์
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มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม

ผลการเรียนรู้

การอภิปรายกลุ่ม การตอบ
คํ า ถาม การเล่ ม เกม การ
เขียน Mind Map การทํา
แบบฝึกหัดท้ายชั่วโมง

1.1.1, 1.1.3, 1.1.4,
2.1.1, 2.1.2, 3.1.2,
3.1.3, 3.1.4, 4.1.1,
4.1.2, 4.1.3, 4.1.4

ทดสอบย่อยและสอบปลาย 2.1.1, 2.1.2, 3.1.2,
ภาค
3.1.3, 3.1.4

สัปดาห์ที่
ประเมิน
สังเกตการมีส่วนร่วม ความ สัปดาห์ที่
เอาใจใส่ ความถู ก ต้ อ งใน 1-15
การอภิ ป รายกลุ่ ม การเล่ น
เกม การตอบคํ า ถาม การ
เขียน Mind Map
ความถู ก ต้ อ งของการตอบ สัปดาห์ที่
ทดสอบย่อย
5,10
ความถู ก ต้ อ งของการตอบ สัปดาห์ที่
สอบปลายภาค
16
ความถูกต้องในการใช้ภาษา สัปดาห์ที่
การออกเสียง ความน่าสนใจ 1-15
ของสื่ อ ที่ ใ ช้ นํ า เสนอ การมี
ส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่ม
วิธกี ารประเมิน

สัดส่วนของ
การประเมินผล
15%

Language Proficiency
1.1.1, 1.1.3, 1.1.4,
Presentation& Speaking 2.1.1, 2.1.2, 3.1.2,
Skills
3.1.3, 3.1.4, 4.1.1,
4.1.2, 4.1.3, 4.1.4,
5.1.1, 5.1.2, 5.1.3
ทดสอบหลักไวยากรณ์
1.1.1, 1.1.3, 1.1.4, ความสนใจใส่ใจในการเรียน สัปดาห์ที่
1-15
ทดสอบเขียนศัพท์ตามคํา
2.1.1, 2.1.2, 3.1.2, ภาษาอังกฤษ
บอกก่อนเรียน
3.1.3, 3.1.4, 4.1.1,
(Dictation/Toeic)
4.1.2, 4.1.3, 4.1.4,
5.1.1, 5.1.2, 5.1.3
รวมทัง้ สิน้

10%
40%
15%

20%

100%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก

มาลินี จันทวิมล. (2018). Expanding Reading Skills.Book 1.(พิมพ์ครั้งที่ 2) : ChulaPress.
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
Suan Dusit Rajabhat University. (2017). Listening and Speaking in Real Life Situations.

Bangkok : Suan Dusit Rajabhat University Book Center.

3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
Raymond Murphy และ รศ.ศรีภูมิ อัครมาส, (2016). Essential Grammar in Use (21st) :
Cambridge University Press..
วศินีทิพย์ เรนวาลี, ญารี ณ ระนอง.(2019).รวมศัพท์ TOEIC ที่มักออกสอบ 4,000 คํา: IDC Premier
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มคอ. 3

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิ
การของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การสนทนาระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน
1.2 แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 จากคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากหลักสูตร
2.2 การสังเกตผู้สอน ความคิดหรือข้อเสนอแนะของผู้สอน จากการประชุมผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผล
การดําเนินงานของรายวิชา (มคอ.5)
2.3 ความพึงพอใจของผู้เรียน จากแบบสอบถาม การสังเกตในขณะการจัดการเรียนการสอน
2.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการรับรู้ของนักศึกษาจากแบบสอบถาม
2.5 ผลงานของนักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
3. การปรับปรุงการสอน
นําผลการประเมินของภาคเรี ยนที่ ผ่า นมา มคอ.5 มาปรับปรุงการจัดการเรีย นการสอนในภาคเรีย น
ปัจจุบันให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเหมะสมกับการเรียนการสอนแบบ Online และ
Offline
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาในรายวิ
ษาในรายวิชา
4.1 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
4.2 รายงานผลการดําเนินงานรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)
4.3 จากผลการเรียนรู้ที่กําหนดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
4.4 ประเมินข้อสอบว่าครอบคลุมผลการเรียนรู้ตามที่กําหนดไว้ในคําอธิบายรายวิชาและการให้คะแนนใน
แต่ละรายวิชา (มคอ.3) โดยคณะกรรมการของหลักสูตร
4.5 ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินของผู้เรียนโดยใช้แบบประเมินผลการเรียนรู้ด้านต่างๆ
4.6 จากผลงานของนักศึกษาที่ทํากิจกรรมหรือได้รับรางวัล
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา พิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา
ที่เรียนในแต่ละภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของหลักสูตร การรายงาน
รายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอนหลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวน
เนื้อหาที่สอน กลยุทธ์ที่ใช้ในการสอน และคณะกรรมการภายนอกหลักสูตร โดยนําผลการประเมินมา
นําเสนอแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป

20

