รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1551116 การเขียนเชิงธุรกิจ 1
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต อัตราสวนการเรียน (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะหและการประเมินสมัยใหม
หมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาเนื้อหา
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูสอน อ. จรูญวิทย โตสัจจะวงษ
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2556 ชั้นปที่ 4
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
หอง 301 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
19 พฤษภาคม 2554

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 ผูเรียนสามารถอธิบายโครงสรางพื้นฐานทางการเขียนธุรกิจ ศัพททางธุรกิจ หลักไวยากรณ
และโครงสรงประโยคที่เปนพื้นฐานสําหรับการสื่อสารทางธุรกิจ
1.2 ผูเรียนสามารถเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส จดหมายธุรกิจตาง ๆ การเขียนจดหมายเชิญ
การเขียนขอความยอ และการเขียนขยายความได
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อ ใหผู เ รี ย นสามารถอธิบ ายโครงสรางพื้น ฐานทางการเขี ย นธุ รกิ จ ศั พ ท ท างธุ ร กิจ หลั ก
ไวยากรณ และโครงสรงประโยคที่เปนพื้นฐานสําหรับการสื่อสารทางธุรกิจ และสามารถเขียนจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส จดหมายธุรกิจตาง ๆ การเขียนจดหมายเชิญ การเขียนขอความยอ และการเขียนขยาย
ความได

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษาโครงสรางพื้นฐานทางการเขีย นธุ รกิจ ศั พทท างธุ รกิจ หลั ก ไวยากรณ และโครงสรง
ประโยคที่เปนพื้นฐานสําหรับการสื่อสารทางธุรกิจ ฝกทักษะการเขียนทางธุรกิจ การเขียนจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส จดหมายธุรกิจตาง ๆ การเขียนจดหมายเชิญ การเขียนขอความยอ และการเขียนขยาย
ความ ฯลฯ
An introductory course for development of students’ writing skills for various tasks in
business context. Focus on understanding basic structures of business writing, completing business
documents, writing e-mails and business letters, i.e. invitation letters, note taking, and writing
messages. Provide students with explanation and practice focusing on business vocabulary,
collocations, grammar, and sentence structures as important background knowledge for business
communication.
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2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
45 ชั่วโมง / ภาคการศึกษา

ไมมี

ฝกปฏิบัติ / งานภาคสนาม ศึกษาดวยตนเอง
/ การฝกงาน
ไมมี
6 ชั่วโมง / สัปดาห

3. จํ านวนชั่วโมงตอสัปดาห ที่อ าจารยใหคําปรึก ษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเป น
รายบุคคล
อาจารยผูสอนกําหนดวันและเวลาในการใหคําปรึกษา ณ หองหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ
สัปดาหละ 6 ชั่วโมงและประกาศใหผูเรียนทราบ นอกจากนี้ยังไดกําหนดชองทางใหนักศึกษาไดติดตอ
ปรึกษางานดวย ไดแก การติดตอทางโทรศัพทและจดหมายอิเล็กทรอนิกส

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
นักศึกษาตองถูกพัฒนาใหมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อใหสามารถ
ดําเนินชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคมอยางราบรื่น และเปนประโยชนตอสวนรวม โดยมีคุณธรรม จริยธรรม
ตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้
1) นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และแสดงออกถึงความเสียสละและซื่อสัตยสุจริต
2) นักศึกษามีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
3) นักศึกษาเคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
4) นักศึกษามีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถแกไข
ขอขัดแยงตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้ง
เคารพใน คุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
1.2 วิธีการสอน
1) ผูสอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในเรื่องความซื่อสัตยในการสอนทุกสัปดาห
โดยตองไมกระทําการทุจริตในการสอบหรือคัดลอกงานของผูอื่น
2) ผูสอนชี้แจงเรื่องคุณธรรม จริยธรรมใหนักศึกษากอนการจัดการเรียนการสอน โดย
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ผูสอนปฏิบัติตนเปนตัวอยางในเรื่องความสําคัญตอจรรยาบรรณวิชาชีพ ปลูกฝงให
นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียนใหตรงตอเวลา และระบุวิธีการเก็บ
คะแนนที่มีสวนของการสงงานตรงเวลา การเปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็น
และรับฟงความคิดเห็นของนักศึกษา ตลอดจนการเคารพและใหเกียรติแกผูอาวุโส
นอกจากนี้ ไดยกตัวอยางกรณีศึกษาตัวอยางที่ขาดความรับผิดชอบตอหนาที่และการ
ประพฤติที่ผิดจรรยาบรรณในวิชาชีพ
3) ผูสอนปลูกฝงใหนักศึกษาเคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ตลอดจนการแตงกาย
ที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ฯ
4) ผูสอนมุงเนนใหนักศึกษาพัฒนาทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล โดยมอบหมายการ
ทํางานเปนกลุม และรับผิดชอบรวมกัน การมีภาวะผูนําในการตัดสินใจไดอยางเหมาะสม
สามารถปรับตัวและเขากับผูอื่นไดอยางมีความสุข นอกจากนี้ ผูสอนไดใหนักศึกษา
ตระหนักถึงสิทธิของตนเองและผูอื่น และยอมรับในความแตกตางหลากหลายของมนุษย
1.3 วิธีการประเมินผล
1) ผูสอนประเมินผลจากปริมาณการกระทําการทุจริตในการสอบกลางภาค และปลาย
ภาค
2) ผูสอนประเมินผลจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานที่ไดรับ
มอบหมายตามขอบเขตที่ใหและตรงเวลา การแสดงออกดานพฤติกรรมในกิจกรรมการ
เรียนการสอน และการแสดงความคิดเห็น
3) ผูสอนประเมินผลจากการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ฯ
4) ผูสอนประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมการทํางานรวมกันในกลุม ไดแก การแสดง
ความคิดเห็น การสอบถาม
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
นัก ศึก ษาตอ งมีความรูเ กี่ยวกับ รายวิชาตาง ๆ ที่ไดศึก ษาในหลักสูต รภาษาอังกฤษธุรกิจ มี
คุณธรรม จริยธรรม และความรูที่ไดรับนั้นตองเปนสิ่งที่นักศึกษาตองรูเพื่อใชประกอบอาชีพและชวย
พัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรูตองครอบคลุมสิ่งตอไปนี้
1) นักศึกษามีความรูและความเขาใจดานภาษาอังกฤษธุรกิจ เพื่อประยุกตใชกับงานทาง
ดานธุรกิจที่เกี่ยวของ
2) นักศึกษามีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญทั้งในเชิงทฤษฏี และปฏิบัติ
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ในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะดาน ไดแก การตลาด งานเลขานุการ และการโรงแรม
3) นักศึกษามีความสามารถบูรณาการความรูดานภาษาอังกฤษธุรกิจกับความรูในศาสตร
อื่น ๆ
2.2 วิธีการสอน
1) ผูสอนบรรยาย มอบหมายแบบฝกหัด การทดสอบ และรายงานเดี่ยวและกลุมให
นักศึกษาปฏิบัติ การนําเสนอหนาชั้นเรียน นอกจากนี้ ผูสอนไดทดสอบความรูของ
นักศึกษาเปนระยะกอนการบรรยายในประเด็นตอ ๆ ไป
2) ผูสอนใชการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ไดแก การสอนแบบบรรยาย
(Lecture) โดยบรรยายหลักการที่สําคัญทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติในการเขียนทางธุรกิจ
การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส จดหมายธุรกิจตาง ๆ การเขียนจดหมายเชิญ
การเขียนขอความยอ และการเขียนขยายความ โดยใชการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู
(Cooperative Learning) การเรียนการสอนแบบมีสวนรวม (Active Learning) และ
และการสอนโดยผานกิจกรรม (Activity-Based Learning)
3) ผูสอนใชการเรียนการสอนแบบบูรณาการ (Integrative Learning) โดยมอบหมายให
นักศึกษาบูรณาการความรูความเขาใจในการเขียนจดหมายธุรกิจแบบเปนทางการ
และไมเปนทางการประเภทตาง ๆ กับรายวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และมุงเนนใหนักศึกษา
ใชการเรียนการสอนแบบเรียนรูดวยตนเองนอกหองเรียน (Self-Study Learning)
โดยคนควาหาขอมูลเพิ่มเติมดวยตนเอง ทั้งจากหนังสือและอินเทอรเน็ต
2.3 วิธีการประเมินผล
1) ผูสอนประเมินผลจากผลสัมฤทธิ์ของแบบฝกหัด แบบทดสอบ รายงาน การสงงานทาง
อินเทอรเน็ต การนําเสนอหนาชั้นเรียน การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค โดย
ใชเกณฑการประเมิน (Rubric Scoring) ที่ผูสอนจัดทําขึ้น
2) ผูสอนประเมินผลจากผลสัมฤทธิ์ของงานที่ไดรับมอบหมายในทุกกิจกรรม โดยใชเกณฑ
การประเมิน (Rubric Scoring) ที่ผูสอนจัดทําขึ้น
3) ผูสอนประเมินผลจากผลสัมฤทธิ์ของงานที่บูรณาการกับรายวิชาอื่น ๆ และงานที่เปน
กิจกรรมนอกหองเรียนทีไ่ ดรับมอบหมาย โดยใชเกณฑการประเมิน (Rubric Scoring)
ที่ผูสอนจัดทําขึ้น
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3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
นักศึกษาตองประกอบวิชาชีพโดยพึ่งตนเองไดเมื่อจบการศึกษาแลว ดังนั้นนักศึกษาจําเปนตอง
ไดรับการพัฒนาทักษะทางปญญาควบคูไปพรอมกับความรูในรายวิชาตาง ๆ ที่ไดศึกษาในหลักสูตร
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรม ผูสอนตองเนนใหนักศึกษาคิดหาเหตุผล เขาใจที่มา
และสาเหตุของปญหา วิธีการแกปญหารวมทั้งแนวคิดดวยตนเอง นักศึกษาตองมีคุณสมบัติตาง ๆ จาก
การสอนเพื่อใหเกิดทักษะทางปญญา ดังนี้
1) นักศึกษามีความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ
2) นักศึกษามีความสามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพิ่มเติม เพื่อการเรียนรูที่
ยั่งยืน
3.2 วิธีการสอน
1) ผูสอนมอบหมายใหนักศึกษาเขียนจดหมายธุรกิจตาง ๆ จดหมายอิเล็กทรอนิกส
จดหมายเชิญ ขอความยอ และเขียนขยายความ ฝกตอบปญหาในชั้นเรียน แสดงความ
คิดเห็น ระดมสมองในการแกไขปญหา นอกจากนี้ ผูสอนไดมอบหมายใหนักศึกษาทํา
แบบฝกหัด แบบทดสอบ และรายงาน โดยใหนักศึกษาวิเคราะหและสังเคราะหเนื้อหาใน
บทเรียน แกไขปญหา และนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน
2) ผูสอนมอบหมายงานที่ตองมีการสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต และมุงเนนใหนักศึกษาใช
การเรียนการสอนแบบเรียนรูดวยตนเอง (Self Study Learning) โดยคนควาหาขอมูลเพิ่ม
เติมดวยตนเอง ทั้งจากหนังสือและอินเทอรเน็ต
3.3 วิธีการประเมินผล
1) ผูสอนประเมินผลจากผลสัมฤทธิ์ของแบบฝกหัด แบบทดสอบ และรายงานที่นักศึกษาได
รับมอบหมาย และการมีสวนรวมในการเสนอขอคิดเห็นในชั้นเรียนผานการสังเกต โดยใช
เกณฑการประเมิน (Rubric Scoring) ที่ผูสอนจัดทําขึ้น
2) ผูสอนประเมินผลจากผลสัมฤทธิ์ของงานที่ตองมีการสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต โดย
ใชเกณฑการประเมิน (Rubric Scoring) ที่ผูสอนจัดทําขึ้น
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4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
นักศึกษาตองออกไปประกอบอาชีพซึ่งเกี่ยวของกับบุคคลที่ไมรูจักมากอน ทั้งที่มาจากสถาบัน
อื่น ๆ และบุคคลที่จะมาเปนผูบังคับบัญชา หรือใตบังคับบัญชา ความสามารถที่จะปรับตัวใหเขากับ
กลุมคนตาง ๆ เปนเรื่องจําเปนอยางยิ่ง ดังนั้น ผูสอนตองสอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวของกับคุณสมบัติตาง
ๆ ใหนักศึกษาระหวางที่สอน หรืออาจใหนักศึกษาไปเรียนรายวิชาทางดานสังคมศาสตร นักศึกษาตองมี
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา ดังนี้
1) นักศึกษามีความสามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูของตนเอง
2) นักศึกษามีความรับผิดชอบตอบทบาทและหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ทั้งงานบุคคลและ
งานกลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
4.2 วิธีการสอน
1) ผูสอนมอบหมายงานเพื่อใหนักศึกษามีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการพัฒนางานได
อยางมีประสิทธิภาพ การทํางานที่ตองประสานงานกับผูอื่น หรือขามหลักสูตร หรือตอง
คนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอื่น หรือผูมีประสบการณ โดยสอดแทรกเขาไป
ในการสอนรายวิชาเพื่อใหนักศึกษาสามารถปรับตัวและเขากับผูอื่นไดอยางมีความสุข
2) ผูสอนมุงเนนใหนักศึกษาพัฒนาทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล โดยมอบหมายการ
ทํางานเปนกลุม และรับผิดชอบรวมกัน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได และเปลี่ยนกลุม
ทํางานตามกิจกรรมที่มอบหมาย เพื่อใหนักศึกษาทํางานไดกับผูอื่นโดยไมยึดติดกับเพื่อน
ที่ใกลชิด ฝกทักษะการเปนผูนํากลุมและสมาชิกที่ดี โดยมีการสลับกันเปนหัวหนากลุม
ในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย มีความสามารถปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมองคกร
นอกจากนีย้ ังใหนักศึกษาตระหนักถึงสิทธิของตนเองและผูอื่น และยอมรับในความแตก
ตางหลากหลายของมนุษย
4.3 วิธีการประเมินผล
1) ผูสอนประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในระหวางที่ทํางานรวมกัน และ
การติดตอประสานงาน ตลอดจนการนําเสนอหนาชั้นเรียน
2) ผูสอนประเมินผลจากผลสัมฤทธิ์ของงานที่ไดรับมอบหมายจากกระบวนการทํางาน การ
แสดงออกดานพฤติกรรมขณะฝกปฏิบัติ ไดแก การแสดงความคิดเห็น การสอบถาม
และสังเกตพฤติกรรมการทํางานรวมกัน โดยใชเกณฑการประเมิน (Rubric Scoring)
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5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ตองพัฒนา
นักศึกษาตองมีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
1) นักศึกษามีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการปฏิบัติงานไดเปนอยางดี
2) นักศึกษามีทักษะศึกษา คนควา และวิเคราะหขอมูลทางสถิติและสารสนเทศอยางมี
ประสิทธิภาพ
3) นักศึกษามีทักษะในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยได
อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5.2 วิธีการสอน
1) ผูสอนมอบหมายงานและกําหนดใหนักศึกษานําเสนอผลงานโดยใชเทคโนโลยีที่
เหมาะสม ไดแก โปรแกรม PowerPoint
2) ผูสอนมอบหมายงานที่ตองมีการสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต และไดนําเสนอขอมูล
จากการคนควาทางอินเทอรเน็ต เพื่อกระตุนใหนักศึกษาเห็นประโยชนจากการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอและสืบคนขอมูล
3) ผูสอนกําหนดใหนักศึกษาสงงานที่ไดรับมอบหมายทางอินเทอรเน็ต
5.3 วิธีการประเมินผล
1) ผูสอนประเมินผลจากผลสัมฤทธิ์ของการใชเทคโนโลยีในการนําเสนอผลงาน และการมี
สวนรวมในการแสดงความคิดเห็น โดยใชเกณฑการประเมิน (Rubric Scoring) ที่ผูสอน
จัดทําขึ้น
2) ผูสอนประเมินผลจากผลสัมฤทธิ์ของงานที่ไดรับมอบหมาย โดยใชเกณฑการประเมิน
(Rubric Scoring) ที่ผูสอนจัดทําขึ้น
3) ผูสอนประเมินผลจากผลสัมฤทธิ์ของงานที่มอบหมายใหนักศึกษาสงทางอินเทอรเน็ต
โดยใชเกณฑการประเมิน (Rubric Scoring) ที่ผูสอนจัดทําขึ้น
5
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
1

2-3

4-5

ชี้แจงคําอธิบายรายวิชา
จุดมุงหมาย แนวการสอน
ขอกําหนดตาง ๆ กระบวนการ
วัดผลประเมินผล รวมทั้งการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
บทที่ 1
Business Documents

บทที่ 2
Business Letters

จํานวน
ชั่วโมง
3

6

6

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช
 บรรยาย
 ซักถาม
 เอกสารแนวการสอน (มคอ. 3)

บรรยายเชิงปฏิบัติ
 ซักถาม/แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
 ทําแบบฝกหัด
 สืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต
 เอกสารประกอบการเรียนการสอน
 พาวเวอรพอยท
 สรุปเนื้อหาบทที่ 1
 ทบทวนเนื้อหาบทที่ 1
 บรรยายเชิงปฏิบัติ
 ซักถาม/แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
 สืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต
 ทําแบบฝกหัดการเขียนจดหมาย
ธุรกิจ
 ฝกเขียนจดหมายธุรกิจ
 ทดสอบยอยการเขียนจดหมาย
ธุรกิจ
 เอกสารประกอบการเรียนการสอน
 พาวเวอรพอยท
 สรุปเนื้อหาบทที่ 2


ผูสอน
อ. จรูญวิทย
โตสัจจะวงษ

อ. จรูญวิทย
โตสัจจะวงษ

อ. จรูญวิทย
โตสัจจะวงษ
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สัปดาห

หัวขอ/รายละเอียด

6-7

บทที่ 3
Writing E-mail

8-9

บทที่ 4
Messages and Notes
สอบกลางภาค

จํานวน
ชั่วโมง
6

6

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช
 ทบทวนเนื้อหาบทที่ 2
 บรรยายเชิงปฏิบัติ
 ซักถาม/แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
 สืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต
 ทําแบบฝกหัดการเขียนจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส
 ฝกเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส
 ทดสอบยอยการเขียนจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส
 เอกสารประกอบการเรียนการสอน
 พาวเวอรพอยท
 สรุปเนื้อหาบทที่ 3
 ทบทวนเนื้อหาบทที่ 3
 บรรยายเชิงปฏิบัติ
 ซักถาม/แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
 สืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต
 ทําแบบฝกหัดการเขียนขอความและ
บันทึก
 ฝกเขียนขอความและบันทึก
 ทดสอบยอยการเขียนขอความและ
บันทึก
 ขอสอบกลางภาค
 เอกสารประกอบการเรียนการสอน
 พาวเวอรพอยท
 สรุปเนื้อหาบทที่ 4

ผูสอน
อ. จรูญวิทย
โตสัจจะวงษ

อ. จรูญวิทย
โตสัจจะวงษ
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สัปดาห

หัวขอ/รายละเอียด

10-11 บทที่ 5
Notes Taking

12-13 บทที่ 6
Writing Invitations

จํานวน
ชั่วโมง
6

6

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช
 ทบทวนเนื้อหาบทที่ 4
 บรรยายเชิงปฏิบัติ
 ซักถาม/แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
 สืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต
 ทําแบบฝกหัดการบันทึกการอาน
 ฝกเขียนบันทึกการอาน
 ทดสอบยอยการบันทึการอาน
 เอกสารประกอบการเรียนการสอน
 พาวเวอรพอยท
 สรุปเนื้อหาบทที่ 5
 ทบทวนเนื้อหาบทที่ 5
 บรรยายเชิงปฏิบัติ
 ซักถาม/แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
 สืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต
 ทําแบบฝกหัดการเขียนจดหมายเชิญ
 ฝกเขียนจดหมายเชิญ
 ทดสอบยอยการเขียนจดหมายเชิญ
 เอกสารประกอบการเรียนการสอน
 พาวเวอรพอยท
 สรุปเนื้อหาบทที่ 6

ผูสอน
อ. จรูญวิทย
โตสัจจะวงษ

อ. จรูญวิทย
โตสัจจะวงษ
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สัปดาห

หัวขอ/รายละเอียด

14-15 บทที่ 7
Resume and Application
Letters

16

สอบปลายภาค

จํานวน
ชั่วโมง
6

1.5

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผูสอน
สื่อที่ใช
 ทบทวนเนื้อหาบทที่ 6
อ. จรูญวิทย
 บรรยายเชิงปฏิบัติ
โตสัจจะวงษ
 ซักถาม/แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
 สืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต
 ทําแบบฝกหัดการเขียนประวัติยอ
และจดหมายสมัครงาน
 ฝกเขียนประวัติยอและจดหมาย
สมัครงาน
 ทดสอบยอยการเขียนประวัติยอ
และจดหมายสมัครงาน
 รายงาน
 เอกสารประกอบการเรียนการสอน
 พาวเวอรพอยท
 สรุปเนื้อหาบทที่ 7
 ขอสอบปลายภาค
-
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
จิตพิสัย

ผลการเรียนรู
คุณธรรม จริยธรรม
1) นักศึกษามีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
และแสดงออกถึงความเสียสละ
และซื่อสัตยสุจริต
2) นักศึกษามีวินัย ตรงตอเวลา
รับผิดชอบตอตนเองและสังคม

วิธีการประเมิน

สัปดาห สัดสวน
ประเมิน ประเมินผล
1-15
10%

1) ผูสอนประเมินผลจากปริมาณ
การกระทําการทุจริตในการ
สอบกลางภาค และปลายภาค
2) ผูสอนประเมินผลจากการตรง
เวลาของนักศึกษาในการเขา
ชั้นเรียน การสงงานที่ไดรับ
มอบหมายตามขอบเขตที่ให
และตรงเวลา การแสดงออก
ดานพฤติกรรมในกิจกรรมการ
เรียนการสอน และการแสดง
ความคิดเห็น
3) นักศึกษาเคารพกฎระเบียบและ 3) ผูสอนประเมินผลจากการแตง
ขอบังคับตางๆ ขององคกรและ
กายที่เปนไปตามระเบียบของ
สังคม
มหาวิทยาลัย ฯ
4) นักศึกษามีภาวะความเปนผูนาํ
4) ผูสอนประเมินผลจากการ
และผูตาม สามารถทํางานเปน
สังเกตพฤติกรรมการทํางาน
หมูคณะ สามารถแกไขขอขัดแยง
รวมกันในกลุม ไดแก การ
ตามลําดับความสําคัญ เคารพ
แสดงความคิดเห็น การ
สิทธิและรับฟงความคิดเห็นของ
สอบถาม
ผูอื่น รวมทั้งเคารพใน คุณคาและ
ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
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กิจกรรม

ผลการเรียนรู

ทดสอบยอย
 การเขียนจดหมาย
ธุรกิจ
 การเขียนจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส
 การเขียนขอความ
และบันทึก
 การเขียนบันทึก
การอาน
 การเขียนจดหมาย
เชิญ
 การเขียนประวัติยอ
และจดหมายสมัคร
งาน

คุณธรรม จริยธรรม
1) นักศึกษามีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
และแสดงออกถึงความเสียสละ
และซื่อสัตยสุจริต
2) นักศึกษามีวินัย ตรงตอเวลา
รับผิดชอบตอตนเองและสังคม

ความรู
1) นักศึกษามีความรูและความ
เขาใจดานภาษาอังกฤษธุรกิจ
เพื่อประยุกตใชกับงานทางดาน
ธุรกิจที่เกี่ยวของ
2) นักศึกษามีความรูและความ
เขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญ
ทั้งในเชิงทฤษฏี และปฏิบัติใน
เนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะดาน
ไดแก การตลาด งานเลขานุการ
และการโรงแรม

3) นักศึกษามีความสามารถบูรณา
การความรูดานภาษาอังกฤษ
ธุรกิจกับความรูในศาสตรอนื่ ๆ

วิธีการประเมิน

สัปดาห สัดสวน
ประเมิน ประเมินผล
5, 7, 9,
30%
1) ผูสอนประเมินผลจากปริมาณ 11, 13, 15
การกระทําการทุจริตในการ
สอบกลางภาค และปลายภาค
2) ผูสอนประเมินผลจากการตรง
เวลาของนักศึกษาในการเขา
ชั้นเรียน การสงงานที่ไดรับ
มอบหมายตามขอบเขตที่ให
และตรงเวลา การแสดงออก
ดานพฤติกรรมในกิจกรรมการ
เรียนการสอน และการแสดง
ความคิดเห็น
1) ผูสอนประเมินผลจาก
ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ไดรับ
มอบหมายในทุกกิจกรรม โดย
ใชเกณฑการประเมิน (Rubric
Scoring) ที่ผูสอนจัดทําขึ้น
2) ผูสอนประเมินผลจาก
ผลสัมฤทธิ์ของแบบฝกหัด
แบบทดสอบ รายงาน การสง
งานทางอินเทอรเน็ต การนํา
เสนอหนาชั้นเรียน การสอบ
กลางภาค และปลายภาค โดย
ใชเกณฑการประเมิน (Rubric
Scoring) ที่ผูสอนจัดทําขึ้น
3) ผูสอนประเมินผลจาก
ผลสัมฤทธิ์ของงานที่บูรณา
การกับรายวิชาอื่น ๆ โดยใช
เกณฑการประเมิน (Rubric
Scoring) ที่ผูสอนจัดทําขึ้น
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กิจกรรม
ทดสอบยอย

ผลการเรียนรู
ทักษะทางปญญา
1) นักศึกษามีความสามารถในการ
คิดอยางมีวิจารณญาณ

2) นักศึกษามีความสามารถสืบคน
ขอมูลและแสวงหาความรู
เพิ่มเติม เพื่อการเรียนรูที่
ยั่งยืน

วิธีการประเมิน

สัปดาห สัดสวน
ประเมิน ประเมินผล

1) ผูสอนประเมินผลจาก
ผลสัมฤทธิ์ของแบบฝกหัด
แบบทดสอบ และรายงานที่
นักศึกษาไดรับมอบหมาย และ
การมีสวนรวมในการเสนอ
ขอคิดเห็นในชั้นเรียนผานการ
สังเกต โดยใชเกณฑการ
ประเมิน (Rubric Scoring)
2) ผูสอนประเมินผลจาก
ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ตองมีการ
สืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต
โดยใชเกณฑการประเมิน
(Rubric Scoring)

ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
1) นักศึกษามีความสามารถวางแผน 1) ผูสอนประเมินผลจากการ
สังเกตพฤติกรรมของผูเรียนใน
และรับผิดชอบในการพัฒนาการ
ระหวางที่ทํางานรวมกัน การ
เรียนรูของตนเอง
ติดตอประสานงาน และการ
นําเสนอหนาชั้นเรียน
2) ผูสอนประเมินผลจาก
2) นักศึกษามีความรับผิดชอบตอ
ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ไดรับ
บทบาทและหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายจากกระบวนการ
มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและ
ทํางาน การแสดงออกดาน
งานกลุม สามารถปรับตัวและ
พฤติกรรมขณะฝกปฏิบัติ
ทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะ
ไดแก การแสดงความคิดเห็น
ผูนําและผูตามไดอยางมี
การสอบถาม และสังเกต
ประสิทธิภาพ
พฤติกรรมการทํางานรวมกัน
โดยใชเกณฑการประเมิน
(Rubric Scoring)
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กิจกรรม
ทดสอบยอย

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

สัปดาห สัดสวน
ประเมิน ประเมินผล

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) นักศึกษามีทักษะในการใช
1) ผูสอนประเมินผลจาก
คอมพิวเตอร สําหรับการ
ผลสัมฤทธิ์ของการใช
ปฏิบัติงานไดเปนอยางดี
เทคโนโลยีในการนําเสนอ
ผลงาน และการมีสวนรวมใน
การแสดงความคิดเห็น โดยใช
เกณฑการประเมิน (Rubric
Scoring) ที่ผูสอนจัดทําขึ้น
2) นักศึกษามีทักษะศึกษา คนควา 2) ผูสอนประเมินผลจาก
และวิเคราะหขอมูลทางสถิตแิ ละ
ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ไดรับ
สารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ
มอบหมาย โดยใชเกณฑการ
ประเมิน (Rubric Scoring) ที่
ผูสอนจัดทําขึ้น
3) นักศึกษามีทักษะในการ
3) ผูสอนประเมินผลจาก
ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ของงานที่
และการสื่อสาร ที่ทันสมัยได
มอบหมายใหนักศึกษาสงทาง
อยางเหมาะสมและมี
อินเทอรเน็ต โดยใชเกณฑการ
ประสิทธิภาพ
ประเมิน (Rubric Scoring) ที่
ผูสอนจัดทําขึ้น
5

5

5

5
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กิจกรรม
รายงาน

ผลการเรียนรู
คุณธรรม จริยธรรม
2) นักศึกษามีวินัย ตรงตอเวลา
รับผิดชอบตอตนเองและสังคม

ความรู
1) นักศึกษามีความรูและความ
เขาใจดานภาษาอังกฤษธุรกิจ
เพื่อประยุกตใชกับงานทางดาน
ธุรกิจที่เกี่ยวของ
2) นักศึกษามีความรูและความ
เขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญ
ทั้งในเชิงทฤษฏี และปฏิบัติใน
เนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะดาน
ไดแก การตลาด งานเลขานุการ
และการโรงแรม

วิธีการประเมิน

สัปดาห สัดสวน
ประเมิน ประเมินผล
15
10%

2) ผูสอนประเมินผลจากการตรง
เวลาของนักศึกษาในการเขา
ชั้นเรียน การสงงานที่ไดรับ
มอบหมายตามขอบเขตที่ให
และตรงเวลา การแสดงออก
ดานพฤติกรรมในกิจกรรมการ
เรียนการสอน และการแสดง
ความคิดเห็น
1) ผูสอนประเมินผลจาก
ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ไดรับ
มอบหมายในทุกกิจกรรม โดย
ใชเกณฑการประเมิน (Rubric
Scoring) ที่ผูสอนจัดทําขึ้น
2) ผูสอนประเมินผลจาก
ผลสัมฤทธิ์ของแบบฝกหัด
แบบทดสอบ รายงาน การสง
งานทางอินเทอรเน็ต การนํา
เสนอหนาชั้นเรียน การสอบ
กลางภาค และปลายภาค โดย
ใชเกณฑการประเมิน (Rubric
Scoring) ที่ผูสอนจัดทําขึ้น
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กิจกรรม
รายงาน

ผลการเรียนรู
ทักษะทางปญญา
1) นักศึกษามีความสามารถในการ
คิดอยางมีวิจารณญาณ

2) นักศึกษามีความสามารถสืบคน
ขอมูลและแสวงหาความรู
เพิ่มเติม เพื่อการเรียนรูที่
ยั่งยืน
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
2) นักศึกษามีความรับผิดชอบตอ
บทบาทและหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและ
งานกลุม สามารถปรับตัวและ
ทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะ
ผูนําและผูตามไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

วิธีการประเมิน

สัปดาห สัดสวน
ประเมิน ประเมินผล

1) ผูสอนประเมินผลจาก
ผลสัมฤทธิ์ของแบบฝกหัด
แบบทดสอบ และรายงานที่
นักศึกษาไดรับมอบหมาย และ
การมีสวนรวมในการเสนอ
ขอคิดเห็นในชั้นเรียนผานการ
สังเกต โดยใชเกณฑการ
ประเมิน (Rubric Scoring)
2) ผูสอนประเมินผลจาก
ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ตองมีการ
สืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต
โดยใชเกณฑการประเมิน
(Rubric Scoring)

2) ผูสอนประเมินผลจาก
ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ไดรับ
มอบหมายจากกระบวนการ
ทํางาน การแสดงออกดาน
พฤติกรรมขณะฝกปฏิบัติ
ไดแก การแสดงความคิดเห็น
การสอบถาม และสังเกต
พฤติกรรมการทํางานรวมกัน
โดยใชเกณฑการประเมิน
(Rubric Scoring)
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กิจกรรม

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2) นักศึกษามีทักษะศึกษา คนควา 2) ผูสอนประเมินผลจาก
และวิเคราะหขอมูลทางสถิตแิ ละ
ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ไดรับ
สารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ
มอบหมาย โดยใชเกณฑการ
ประเมิน (Rubric Scoring) ที่
ผูสอนจัดทําขึ้น
สอบกลางภาคเรียน คุณธรรม จริยธรรม
2) นักศึกษามีความซื่อสัตยสุจริต
2) ผูสอนประเมินผลจากปริมาณ
การกระทําการทุจริตในการ
สอบกลางภาค และปลายภาค
ความรู
2) นักศึกษามีความรูและความ
2) ผูสอนประเมินผลจาก
เขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญ
ผลสัมฤทธิ์ของแบบฝกหัด
ทั้งในเชิงทฤษฏี และปฏิบัติใน
แบบทดสอบ รายงาน การสง
เนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะดาน
งานทางอินเทอรเน็ต การ
ไดแก การตลาด งานเลขานุการ
นําเสนอหนาชั้นเรียน การสอบ
และการโรงแรม
กลางภาค และการสอบปลาย
ภาค โดยใชเกณฑการประเมิน
(Rubric Scoring) ที่ผูสอนจัดทํา
ขึ้น

สัปดาห สัดสวน
ประเมิน ประเมินผล

รายงาน

8

20%
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กิจกรรม

ผลการเรียนรู

สอบปลายภาคเรียน คุณธรรม จริยธรรม
2) นักศึกษามีความซื่อสัตยสุจริต

ความรู
2) นักศึกษามีความรูและความ
เขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญ
ทั้งในเชิงทฤษฏี และปฏิบัติใน
เนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะดาน
ไดแก การตลาด งานเลขานุการ
และการโรงแรม

วิธีการประเมิน

สัปดาห สัดสวน
ประเมิน ประเมินผล
16
30%

2) ผูสอนประเมินผลจากปริมาณ
การกระทําการทุจริตในการ
สอบกลางภาค และปลายภาค
2) ผูสอนประเมินผลจาก
ผลสัมฤทธิ์ของแบบฝกหัด
แบบทดสอบ รายงาน การสง
งานทางอินเทอรเน็ต การ
นําเสนอหนาชั้นเรียน การสอบ
กลางภาค และการสอบปลาย
ภาค โดยใชเกณฑการประเมิน
(Rubric Scoring) ที่ผูสอนจัดทํา
ขึ้น
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
Business English Curriculum. (2008). Business Writing 1. Bangkok: Suan Dusit Rajabhat
University Book Center.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ไมมี
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
Bluemountain (n.d.). ecards Retrieved March 24, 2005, from
http://www.bluemountain.com
Boutin, M.C., Brinard, S. & Grellet, F. (1994). Writing intermediate. Hong Kong.
Oxford University.
Carver, T., S. Fotinos & Olson, C. (1998). A writing book English in everyday life: A teacher’s
resource book (2nd ed.). New York: Pearson Education.
Glencoe. (n.d.). Study&Test-Taking Skills. Retrieved June 17, 2004, from
http://www.glencoe.com/ps/peak/studyskills/notes/notecheck/.html
Gruber, D. & Dunn, V. (1994). Writing elementary. Hong Kong. Oxford University.
James Cook University (n.d.). JCU Study Skills Online. Retrieved June 17, 2004, from
http://www.jcu.edu.au/studying/services/studyings/notetaking/activity.html
Jatepanjapak, S. (2005). Controlled and Formulaic Writing. Bangkok: Suan Dusit Rajabhat
University.
Soars, J & Soars, L. (1995). Headway. Oxford: Oxford University.
Parisuthinan, S. (1991). Business communication: A functional approach. Bangkok:
Thammasart University.
Parisuthinan, S. (1998). Communication letter writing for all purposes. Bangkok:
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ประเมินประสิทธิผลจากความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการเรียนการสอนรายวิชานี้ ดังนี้
1.1 ในวันแรกของการเรียนการสอน ผูสอนอธิบายใหนักศึกษาเขาใจถึงการปรับปรุงรายวิชานี้
จากการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ผานมา และประโยชนจากขอคิดเห็นของนักศึกษา
ตอการพัฒนารายวิชา เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นตอการพัฒนารายวิชาใน
ชวงปลายของภาคการศึกษา
1.2 นักศึกษาประเมินพัฒนาการของตนเอง โดยเปรียบเทียบความรู ทักษะในการประมวล/
คิดวิเคราะหกอนและหลังการเรียนรายวิชานี้
1.3 สงเสริมใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นตอการเรียนการสอน และการพัฒนารายวิชาผาน
ระบบการประเมินของมหาวิทยาลัย ฯ
1.4 การสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับขอบเขตและวิธีการสอนระหวางผูสอนและนักศึกษา
1.5 แบบประเมินผูสอนตามเกณฑของมหาวิทยาลัย ฯ
2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1 การประเมินผูสอน หรือการสะทอนกลับของนักศึกษา
2.2 การประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษาเปนระยะ ๆ
2.3 การทวนสอบผลการเรียนรูของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
นําผลที่ไดจากการประเมินในขอ 2 มาปรับปรุงการสอนและหาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุง
การเรียนการสอน ดังนี้
3.1 การวิพากษแนวการสอนโดยคณาจารยในหลักสูตร ฯ
3.2 การประเมินผูสอน หรือการสะทอนกลับของนักศึกษา การประเมินการสอนของตนเอง
และสรุปปญหา อุปสรรค แนวทางแกไขเมื่อสิ้นสุดการสอน เพื่อเปนขอมูลเบื้องตนในการ
ปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษาตอไป
3.3 การวิจัยในชั้นเรียน เพือ่ พัฒนารูปแบบ และวิธีการเรียนการสอน
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3.4 การปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา รวมทั้งกิจกรรมการเรียนการสอนใหทันสมัย และ
เหมาะสมกับนักศึกษารุนตอไป
3.5 การสํารวจความตองการ และประเด็นสาคัญที่นักศึกษาตองการเรียนรูเกี่ยวของกับราย
วิชา
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 ผูสอนนําเสนอขอสอบกลางภาคและปลายภาคตอประธานหลักสูตร ฯ เพื่อสุมตรวจการให
คะแนน
4.2 ผูสอนรวมกันสุมตรวจการใหคะแนนกลางภาคและปลายภาค
4.3 การตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร ฯ เพื่อดําเนินการตรวจสอบผลการเรียนรูของ
นักศึกษา โดยตรวจขอสอบ รายงาน กิจกรรม วิธีการใหและการจําแนกคะแนน และการ
ใหคะแนนพฤติกรรมและจิตพิสัย
4.4 คณะกรรมการที่เกี่ยวของดําเนินการตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษาใน
แตละภาคการศึกษา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
นําขอมูลที่ไดจากการประเมินจากขอ 1 และ 2 มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชา ดังนี้
5.1 การปรับปรุงรายวิชาเมื่อครบกําหนด 4 ป หรือตามขอเสนอแนะจากผลการทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามขอ4
5.2 การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูสอนที่สอนรวมกัน เพื่อใหไดขอสรุป และนําไปสู
การปรับปรุงในภาคการศึกษาหรือปการศึกษาตอไป
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