รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 1552205

ชื่อวิชา ภาษาเพื่อการอาชีพ
Language for Occupation

1.2 จานวนหน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
1) หลักสูตร: ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร
2) ประเภทของรายวิชา: หมวดวิชาเฉพาะด้าน  วิชาบังคบ  วิชาเลือก
1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา: อาจารย์หลักสูตรภาษาและการสื่อสาร
2) อาจารย์ผู้สอน: อ.ดร.วิลาสินี พลอยเลื่อมแสง (ตอนเรียน A1)
ผศ.สุดารัตน์ เจตน์ปัญจภัค (ตอนเรียน B1)
1.5 ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ชั้นปีที่ 2
1.6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.7 รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.8 สถานที่เรียน
จัดการเรียนการสอนออนไลน์ 100%
1.9 วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
15 กรกฎาคม 2564
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1) มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน ตรงต่อเวลา มีระเบียบวินัย และรับผิดชอบต่องานและหน้าทีท่ ี่
ได้รับมอบหมาย
2) มีความรอบรู้ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสามารถบูรณาการความรู้ในรายวิชาการ
กับการเรียนรายวิชาอื่น ๆ
3) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในรายวิชาในการประกอบอาชีพ และใช้ความคิดสร้างสรรค์ใน
การนาเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิผล
4) มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มีภาวะผู้นาและผู้
ตามที่ดี
5) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารด้านการพูดและการเขียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เน้ น ในเรื่ อ งการสอนแบบ task-based/project-based ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ล งมื อ ปฏิ บั ติ จ ริ ง ให้
นักศึกษาตระหนักถึงความสาคัญในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยเน้นทักษะการพูดและการ
เขียน เพื่อนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
3.1 คาอธิบายรายวิชา
การพูดและการเขียนเพื่อการสื่อสารสาหรับสถานที่ทางานในสถานการณ์ต่าง ๆ การเริ่มบท
สนทนา ต้อนรับลูกค้า โทรศัพท์ นัดหมาย ให้คาแนะนา จดบันทึก ตอบกลับจดหมาย การสัมภาษณ์
งาน ฝึกเขียนประวัติย่อ จดหมายสมัครงาน เอกสารทางราชการ รายงานการประชุม โฆษณาข่าวและ
สารในวาระส าคัญของหน่ ว ยงาน ไปรษณีย์อิเล็ กทรอนิกส์ การใช้เทคโนโลยีในส านักงาน ฝึ กพูด
น าเสนอข้อมูล ของตนเองและหน่ ว ยงานเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตลอดจนฝึ ก ประชุมใน
สถานการณ์จาลอง
Workplaces oral and written communication in various situations: having
conversations, receiving customers, telephoning, making appointments, giving
directions, taking notes, replying mails, job interview, practice writing resumes, letters
of application, official documents, transactions, job advertisements and archives in vital
opportunities of organization, e-mails, technology use in the offices, practice oral
presenting information of oneself and organization in Thai and English as well as
meetings on simulation
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3.2 จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
45 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

สอนเสริม

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
-

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

3.3 จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
- ผู้สอนให้คาปรึกษาผ่านทางจดหมายอีเล็กทรอนิกส์หรือแอพพลิเคชั่นไลน์
- ผู้สอนจัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามความต้องการอย่างน้อย 2
ชั่วโมงต่อสัปดาห์

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
4.1 แผนพัฒนาและประเมินผลการเรียนรู้แต่ละด้าน
ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) มีทัศนคติที่ดีต่อการทางานและ
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
2) ตรงต่อเวลา มีระเบียบวินัย
เคารพและปฏิบตั ิตามกฎข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยและสังคม

1) ปฏิบัติตนเป็น
ตัวอย่างในกรณีเรื่อง
การมีวินัยเรื่องเวลา
เช่น การเข้าสอนและ
การเลิกสอนตรงเวลา
และมอบหมายงานโดย
กาหนดให้ส่งภายใน
เวลาที่กาหนด
2) ชี้แจงข้อควรปฏิบัติ
ในการเรียนตลอดภาค
การศึกษา รวมถึงการ
เน้นเรื่องการแต่งกาย
ของนักศึกษาให้เป็นไป
ตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย

1) สังเกตจากความตรง
ต่อเวลาในการเข้าเรียน
และการส่งงานที่ได้รับ
มอบหมาย
2) สังเกตพฤติกรรม
นักศึกษา

1 – 15
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ค่าน้าหนัก
ของการ
ประเมินผล
5%

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธีการสอน

ด้านความรู้
1) มีความรอบรู้ในภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ตลอดจนวัฒนธรรม
อันดีงาม
3) สามารถพัฒนาความรู้ด้านภาษา
และวัฒนธรรมให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้น

1) จัดการเรียนการ
สอนที่มีความ
หลากหลายเช่น การ
บรรยาย การอภิปราย
และการทาโครงงาน
เน้นการเรียนรู้แบบ
ตื่นตัว (Active
learning) ให้ผู้เรียน
เป็นผู้ลงมือกระทา
2) ออกแบบกิจกรรม
การเรียนการสอนแบบ
task-based และ
project-based โดย
เน้นให้ผู้เรียนได้ทางาน
จริงด้วยตนเอง
1) ใช้กรณีศึกษาโดยการ
ประยุกต์ใช้ศาสตร์
ทางด้านภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
2) จัดกิจกรรมกลุ่ม เน้น
การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ทักษะการคิด
แก้ปัญหาและคิด
วิเคราะห์ เพื่อใช้เป็น
หลักในการดาเนินชีวิต
และการประกอบอาชีพ
3) จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนแบบ
problem-based
instruction เพื่อให้
นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการ
แก้ปัญหาจาก
สถานการณ์จริง

ด้านทักษะทางปัญญา
2) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ให้
เป็นหลักในการดาเนินชีวิตและ
การประกอบอาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิผล
3) สามารถแก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบ
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วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

1) ประเมินจากการทา
1 – 15
แบบฝึกแปล แบบทดสอบ
ย่อย และโครงงาน
2) ประเมินจากการทา
รายงานหรือโครงงาน

1) ประเมินจากข้อสอบ
ที่ให้นักศึกษาฝึกคิด
วิเคราะห์ แก้ปญ
ั หา
สังเคราะห์ข้อมูล
ประมวลผล และนาไป
บูรณาการความรู้ใน
ศาสตร์ต่าง ๆ
2) ประเมินจากการ
นาเสนอผลงาน
3) ประเมินจาก
กรณีศึกษา การ
แก้ปญ
ั หาจาก
สถานการณ์จริง

13, 14 และ
15

ค่าน้าหนัก
ของการ
ประเมินผล
55%

30%

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธีการสอน

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถ
ทางานร่วมกับผู้อื่นและปรับตัวเข้า
กับวัฒนธรรมขององค์กรได้เป็น
อย่างดี
2) มีภาวะผู้นาและผู้ตามที่ดี

1) มอบหมายนักศึกษา
ทากิจกรรมกลุ่มแบบ
ร่วมมือ
(Cooperative)
2) เปิดโอกาสให้
นักศึกษาได้แสดงความ
คิดเห็นกาหนดบทบาท
และหน้าที่ในการทา
กิจกรรมกลุ่ม
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 1) มอบหมายให้
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี นักศึกษาสืบค้นข้อมูล
สารสนเทศ
โดยใช้เทคโนโลยี
1) สามารถใช้ภาษาไทยและ
สารสนเทศและนา
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและ
เสนอข้อมูลตามงานที่
การสรุปประเด็นได้อย่างมี
กาหนด
ประสิทธิภาพ
2) ให้นักศึกษาฝึก
2) สามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้ ทักษะในการวิเคราะห์
อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
และการสื่อสาร
หลากหลายรูปแบบ
เช่น การนาเสนอข้อมูล
ผ่านทางวาจา ลาย
ลักษณ์อักษร และแผน
ภาพ

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

1) ประเมินจาก
พฤติกรรมของ
นักศึกษาในการทา
กิจกรรมกลุ่ม
2) สังเกตจาก
พฤติกรรมภาวะการ
เป็นผู้นา ผูต้ ามและ
การแสดงบทบาทของ
สมาชิกในกลุ่ม
1) ประเมินจากการนา
เสนอผลงาน และการ
เลือกใช้เครื่องมือเทคโน
โลยีสารสนเทศ
2) ประเมินจากข้อ
จากัดในการสื่อสารโดย
ใช้เทคโนโลยีสาร
สนเทศ

1 – 15

ค่าน้าหนัก
ของการ
ประเมินผล
5%

1 – 15

5%

หมายเหตุ ผลการเรียนรู้ตัวเข้ม = ความรับผิดชอบหลัก ผลการเรียนรู้ตัวธรรมดา = ความรับผิดชอบรอง
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอนและการประเมินผล (หมวดที่ 5 ข้อ 2)
สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

1
(3 ชม.)

- ปฐมนิเทศนักศึกษา ชี้แจง
คาอธิบายรายวิชา
จุดมุ่งหมาย แนวการสอน
ข้อกาหนดต่าง ๆ รวมทั้ง
กระบวนการวัดผล และ
ประเมินผล

กิจกรรมการเรียนการสอน:
1. ผู้สอนชี้แจงรายละเอียดวิชาภาษาเพื่อการ
อาชีพ (Language for Occupation:
1552205) ได้แก่ จานวนหน่วยกิต จานวน
ชั่วโมงเรียน จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของ
รายวิชา คาอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาในด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้
ทักษะทางปัญญา ความสามารถในการ
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการดาเนินชีวิตได้
อย่างสร้างสรรค์และทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ กิจกรรมการเรียนการสอน การวัด
และการประเมินผล รวมทั้งทรัพยากรประกอบ
การจัดการเรียนการสอน
2. ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาทา Pretest

- Pretest
รูปแบบการสอน
 0nline
Application
WBSC-LMS และ MS
Teams

2
(3 ชม.)

On the phone
รูปแบบการสอน
 0nline
Application
WBSC-LMS และ MS
Teams

กิจกรรม/ใบงาน:
Pretest
กิจกรรมการเรียนการสอน:
1. บรรยาย / อธิบายการใช้ศัพท์ สานวนใน
การโทรศัพท์ การใช้ Tones การสะกดคา และ
การบอกหมายเลขโทรศัพท์ พร้อมยกตัวอย่าง
2. นักศึกษาฝึกฟังบทสนทนาทางโทรศัพท์ ฝึก
การสนทนาทางโทรศัพท์ และทาแบบฝึกหัด
เพิ่มเติม
3. บรรยาย / อธิบายการรับและฝากข้อความ
(Take and leave messages) รวมทั้งคาศัพท์
และสานวน พร้อมยกตัวอย่าง
4. นักศึกษาฝึกรับและฝากข้อความจาก
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
6

สื่อที่ใช้

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)
1. รายละเอียด 1. สังเกตจาก
ของรายวิชา
การตอบคาถาม
(มคอ. 3)
และการมีส่วน
2. PPT Slides ร่วมในชั้นเรียน
3. Pretest
2. จากการทา
Pretest

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน.
2. PPT Slides
3. โปรแกรม
WBSC-LMS
และ
Microsoft
Teams

1. ประเมินจาก
การตอบคาถาม
และการมีส่วน
ร่วมในชั้นเรียน
2. ประเมินจาก
การทา
แบบฝึกหัด
3. การสนทนา
ทางโทรศัพท์
(Telephone
conversation)

ผู้สอน

อ.ดร.วิลาสินี
พลอยเลื่อมแสง
ผศ.สุดารัตน์
เจตน์ปัญจภัค

อ.ดร.วิลาสินี
พลอยเลื่อมแสง
ผศ.สุดารัตน์
เจตน์ปัญจภัค

สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

5. บรรยาย / อธิบายการนัดหมาย (Making
appointments) ทางโทรศัพท์ รวมทั้งคาศัพท์
และสานวน พร้อมยกตัวอย่าง
6. นักศึกษาฝึกการนัดหมาย (Making
appointments) ทางโทรศัพท์ รับและฝาก
ข้อความจากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย

3
(3 ชม.)

On the phone (ต่อ)
รูปแบบการสอน
 0nline
Application
WBSC-LMS และ MS
Teams

กิจกรรม/ใบงาน:
1. การสนทนาทางโทรศัพท์ (Telephone
conversation)
2. การรับและการรับฝากข้อความ (Taking
and leaving messages)
3. การนัดหมาย (Making appointments)
กิจกรรมการเรียนการสอน:
1. บรรยาย / อธิบายการใช้ศัพท์ สานวนใน
การโทรศัพท์ การใช้ Tones การสะกดคา และ
การบอกหมายเลขโทรศัพท์ พร้อมยกตัวอย่าง
2. นักศึกษาฝึกฟังบทสนทนาทางโทรศัพท์ ฝึก
การสนทนาทางโทรศัพท์ และทาแบบฝึกหัด
เพิ่มเติม
3. บรรยาย / อธิบายการรับและฝากข้อความ
(Take and leave messages) รวมทั้งคาศัพท์
และสานวน พร้อมยกตัวอย่าง
4. นักศึกษาฝึกรับและฝากข้อความจาก
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
5. บรรยาย / อธิบายการนัดหมาย (Making
appointments) ทางโทรศัพท์ รวมทั้งคาศัพท์
และสานวน พร้อมยกตัวอย่าง
6. นักศึกษาฝึกการนัดหมาย (Making
appointments) ทางโทรศัพท์ รับและฝาก
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การวัดและ
ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)
4. การรับและ
การรับฝาก
ข้อความ
(Taking and
leaving
messages)
5. การนัด
หมาย (Making

ผู้สอน

appointments)

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. PPT Slides
3. โปรแกรม
WBSC-LMS
และ
Microsoft
Teams

1. ประเมินจาก
การตอบคาถาม
และการมีส่วน
ร่วมในชั้นเรียน
2. ประเมินจาก
การทา
แบบฝึกหัด
3. การสนทนา
ทางโทรศัพท์
(Telephone
conversation)
4. การรับและ
การรับฝาก
ข้อความ
(Taking and
leaving
messages)
5%

อ.ดร.วิลาสินี
พลอยเลื่อมแสง
ผศ.สุดารัตน์
เจตน์ปัญจภัค

สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

ข้อความจากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)
5. การนัด
หมาย (Making

ผู้สอน

appointments)

4
(3 ชม.)

Welcoming visitors
รูปแบบการสอน
 0nline
Application
WBSC-LMS และ MS
Teams

5
(3 ชม.)

Giving directions and
giving instructions
รูปแบบการสอน
 0nline
Application

กิจกรรม/ใบงาน:
การสนทนาทางโทรศัพท์ (Telephone
conversation)
2. การรับและการรับฝากข้อความ (Taking
and leaving messages) 5%
3. การนัดหมาย (Making appointments)
5%
กิจกรรมการเรียนการสอน:
1. บรรยาย / อธิบายคาศัพท์และสานวนที่ใช้
ในการต้อนรับลูกค้า (Customers) และผู้มา
เยี่ยม (Visitors) พร้อมตัวอย่าง
2. นักศึกษาฟังบทสนทนาการต้อนรับลูกค้า
(Customers) และผู้มาเยี่ยม (Visitors) และ
ทาแบบฝึกหัด
3. นักศึกษาฝึกการต้อนรับลูกค้า (Customers)
และผูม้ าเยีย่ ม (Visitors) ด้วยบทบาทสมมติ
(Role-play) ที่ได้รับมอบหมาย
4. ผู้สอนให้ผลสะท้อนกลับและให้คาแนะนา
กิจกรรม/ใบงาน:
การต้อนรับลูกค้า (Customers) และผูม้ าเยีย่ ม
(Visitors) ด้วยบทบาทสมมติ (Role-play)
กิจกรรมการเรียนการสอน:
1. บรรยาย / อธิบายการใช้คาศัพท์และสานวน
การบอกทิศทาง (Giving directions) พร้อม
ตัวอย่าง
2. นักศึกษาฝึกการใช้สานวนถาม – ตอบใน
การบอกทิศทางจากแผนที่ที่ได้รับมอบหมาย
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5%

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. PPT Slides
3. โปรแกรม
WBSC-LMS
และ
Microsoft
Teams

1. ประเมินจาก
การตอบคาถาม
และการมีส่วน
ร่วมในชั้นเรียน
2. ประเมินจาก
การทา
แบบฝึกหัด
3. การต้อนรับ
ลูกค้า
(Customers)
และผูม้ าเยีย่ ม
(Visitors) ด้วย
บทบาทสมมติ
(Role-play)

อ.ดร.วิลาสินี
พลอยเลื่อมแสง
ผศ.สุดารัตน์
เจตน์ปัญจภัค

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. PPT Slides
3. โปรแกรม
WBSC-LMS
และ

1. ประเมินจาก
การตอบคาถาม
และการมีส่วน
ร่วมในชั้นเรียน
2. ประเมินจาก
การทา
แบบฝึกหัด

อ.ดร.วิลาสินี
พลอยเลื่อมแสง
ผศ.สุดารัตน์
เจตน์ปัญจภัค

สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

WBSC-LMS และ MS
Teams

6
(3 ชม.)

Giving directions and
giving instructions (ต่อ)
รูปแบบการสอน
 0nline
Application
WBSC-LMS และ MS
Teams

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

3. บรรยาย / อธิบายคาศัพท์และสานวนการให้ Microsoft
คาแนะนา (Giving instructions) พร้อม
Teams
ตัวอย่าง
4. นักศึกษาใช้บทบาทสมมติ (Role-play) ฝึก
บทสนทนาการให้คาแนะนา ตามที่ได้รับ
มอบหมาย
5. ผู้สอนให้ผลสะท้อนกลับและให้คาแนะนา
กิจกรรม/ใบงาน:
1. การใช้สานวนถาม – ตอบในการบอก
ทิศทาง (Giving directions)
2. บทบาทสมมติ (Role-play) การให้
คาแนะนา (Giving instructions)
กิจกรรมการเรียนการสอน:
1. บรรยาย / อธิบายการใช้คาศัพท์และสานวน
การบอกทิศทาง (Giving directions) พร้อม
ตัวอย่าง
2. นักศึกษาฝึกการใช้สานวนถาม – ตอบใน
การบอกทิศทางจากแผนที่ที่ได้รับมอบหมาย
3. บรรยาย / อธิบายคาศัพท์และสานวนการให้
คาแนะนา (Giving instructions) พร้อม
ตัวอย่าง
4. นักศึกษาใช้บทบาทสมมติ (Role-play) ฝึก
บทสนทนาการให้คาแนะนา ตามที่ได้รับ
มอบหมาย
5. ผู้สอนให้ผลสะท้อนกลับและให้คาแนะนา
กิจกรรม/ใบงาน:
1. การใช้สานวนถาม – ตอบในการบอก
ทิศทาง (Giving directions) 5%
2. บทบาทสมมติ (Role-play) การให้
คาแนะนา (Giving instructions) 5%
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1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. PPT Slides
3. โปรแกรม
WBSC-LMS
และ
Microsoft
Teams

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)
3. การใช้
สานวนถาม –
ตอบในการ
บอกทิศทาง
(Giving
directions)
4. บทบาท
สมมติ (Roleplay) การให้
คาแนะนา
(Giving
instructions)

ผู้สอน

1. ประเมินจาก
การตอบคาถาม
และการมีส่วน
ร่วมในชั้นเรียน
2. ประเมินจาก
การทา
แบบฝึกหัด
3. การใช้
สานวนถาม –
ตอบในการ
บอกทิศทาง
(Giving
directions)
5%
4. บทบาท
สมมติ (Roleplay) การให้
คาแนะนา
(Giving

อ.ดร.วิลาสินี
พลอยเลื่อมแสง
ผศ.สุดารัตน์
เจตน์ปัญจภัค

สัปดาห์
ที่
(ชม.)

7
(3 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

Meeting
รูปแบบการสอน
 0nline
Application
WBSC-LMS และ MS
Teams

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)
instructions)
5%
กิจกรรมการเรียนการสอน:
1. เอกสาร
1. ประเมินจาก
1. บรรยาย / อธิบายการใช้ศัพท์และสานวนใน ประกอบการ การตอบคาถาม
การประชุม รวมทั้งตัวอย่าง
เรียน
และการมีส่วน
2. แนะนาอุปกรณ์สานักงานที่ใช้ในการประชุม 2. PPT Slides ร่วมในชั้นเรียน
และการใช้เทคโนโลยีในสานักงาน
3. โปรแกรม
2. ประเมินจาก
3. นาเสนอตัวอย่างการประชุมจาก You tube WBSC-LMS
การทา
หรือ Video clips
และ
แบบฝึกหัด
4. นักศึกษาฝึกการประชุมกลุ่มย่อย กลุ่มละ 3 Microsoft
3. การประชุม
– 4 คนตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย
Teams
กลุ่มย่อย การ
5. บรรยาย / อธิบายการใช้ศัพท์และสานวนใน
จดบันทึกและ
การจดบันทึก (Taking notes)
การเขียน
6. นักศึกษาฝีกการจดบันทึก (Taking notes)
รายงานการ
ระหว่างการประชุม
ประชุม
7. บรรยาย / อธิบายการใช้ศัพท์และสานวนใน
การเขียนรายงานการประชุม (A meeting
report) พร้อมยกตัวอย่าง
8. นักศึกษาจับกลุ่ม กลุ่มละ 5 – 6 คน ฝึกการ
เขียนรายงานการประชุมจากการจดบันทึก
(Taking notes)
9. ผู้สอนให้ผลสะท้อนกลับและให้คาแนะนา
10. นักศึกษาจับกลุ่ม กลุ่มละ 5 – 6 คน
เตรียมการประชุมตามวาระการประชุม
(Agenda) ที่ได้รับมอบหมายจากผู้สอน และ
นัดหมายให้นักศึกษานาเสนอในสัปดาห์ที่ 13
พร้อมสื่อที่ช่วยในการประชุม (Visual aids)
กิจกรรม/ใบงาน:
การประชุมกลุ่มย่อย การจดบันทึกและการ
เขียนรายงานการประชุม
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สื่อที่ใช้

ผู้สอน

อ.ดร.วิลาสินี
พลอยเลื่อมแสง
ผศ.สุดารัตน์
เจตน์ปัญจภัค

สัปดาห์
ที่
(ชม.)
8
(3 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

Meeting (ต่อ)
รูปแบบการสอน
 0nline
Application
WBSC-LMS และ MS
Teams

9
(3 ชม.)

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)
กิจกรรมการเรียนการสอน:
1. เอกสาร
1. ประเมินจาก
1. บรรยาย / อธิบายการใช้ศัพท์และสานวนใน ประกอบการ การตอบคาถาม
การประชุม รวมทั้งตัวอย่าง
เรียน
และการมีส่วน
2. แนะนาอุปกรณ์สานักงานที่ใช้ในการประชุม 2. PPT Slides ร่วมในชั้นเรียน
และการใช้เทคโนโลยีในสานักงาน
3. โปรแกรม
2. ประเมินจาก
3. นาเสนอตัวอย่างการประชุมจาก You tube WBSC-LMS
การทา
หรือ Video clips
และ
แบบฝึกหัด
4. นักศึกษาฝึกการประชุมกลุ่มย่อย กลุ่มละ 3 Microsoft
3. การประชุม
– 4 คนตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย
Teams
กลุ่มย่อย การ
5. บรรยาย / อธิบายการใช้ศัพท์และสานวนใน
จดบันทึกและ
การจดบันทึก (Taking notes)
การเขียน
6. นักศึกษาฝีกการจดบันทึก (Taking notes)
รายงานการ
ระหว่างการประชุม
ประชุม
7. บรรยาย / อธิบายการใช้ศัพท์และสานวนใน
การเขียนรายงานการประชุม (A meeting
report) พร้อมยกตัวอย่าง
8. นักศึกษาจับกลุ่ม กลุ่มละ 5 – 6 คน ฝึกการ
เขียนรายงานการประชุมจากการจดบันทึก
(Taking notes)
9. ผู้สอนให้ผลสะท้อนกลับและให้คาแนะนา
10. นักศึกษาจับกลุ่ม กลุ่มละ 5 – 6 คน
เตรียมการประชุมตามวาระการประชุม
(Agenda) ที่ได้รับมอบหมายจากผู้สอน และ
นัดหมายให้นักศึกษานาเสนอในสัปดาห์ที่ 13
พร้อมสื่อที่ช่วยในการประชุม (Visual aids)

กิจกรรม/ใบงาน:
การประชุมกลุ่มย่อย การจดบันทึกและการ
เขียนรายงานการประชุม
Emails and letters writing กิจกรรมการเรียนการสอน:
1. บรรยาย / อธิบายองค์ประกอบของอีเมล
รูปแบบการสอน
(Email) และจดหมาย (Letter)
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สื่อที่ใช้

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน

ผู้สอน

อ.ดร.วิลาสินี
พลอยเลื่อมแสง
ผศ.สุดารัตน์
เจตน์ปัญจภัค

1. ประเมินจาก อ.ดร.วิลาสินี
การตอบคาถาม พลอยเลือ่ มแสง
ผศ.สุดารัตน์

สัปดาห์
ที่
(ชม.)

9
(3 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)
2. บรรยาย / อธิบายการใช้ศัพท์และสานวนใน 2. PPT Slides และการมีส่วน
 0nline
การเขียนอีเมล (Email) จดหมายทั่วไป
3. โปรแกรม
ร่วมในชั้นเรียน
Application
2. ประเมินจาก
WBSC-LMS และ MS
(Letter) และจดหมายสมัครงาน (Letters of WBSC-LMS
และ
การทา
Teams
application) พร้อมตัวอย่าง
Microsoft
แบบฝึกหัด
3. นักศึกษาฝึกเขียนอีเมล (Email) จดหมาย
Teams
3. การเขียน
ทั่วไป (Letter) และจดหมายสมัครงาน
อีเมล (Emails)
(Letters of application)
และการเขียน
4. บรรยาย / อธิบายการเขียนอีเมลตอบกลับ
จดหมาย
(Reply emails) และการตอบกลับจดหมาย
(Mails)
(Replying mails) พร้อมตัวอย่าง
4. การเขียน
5. นักศึกษาฝึกเขียนอีเมลตอบกลับ (Reply
อีเมลตอบกลับ
emails) และการตอบกลับจดหมาย
(Reply
(Replying mails) ตามที่ได้รับมอบหมาย
emails) และ
6. ผู้สอนให้ผลสะท้อนกลับและให้คาแนะนา
การตอบกลับ
จดหมาย
กิจกรรม/ใบงาน:
(Replying
1. การเขียนอีเมล (Emails) และการเขียน
mails)
จดหมาย (Mails)
5. จดหมาย
2. การเขียนอีเมลตอบกลับ (Reply emails)
สมัครงาน
และการตอบกลับจดหมาย (Replying mails)
(Letters of
3. จดหมายสมัครงาน (Letters of
application)
application) 10%
10%
Emails and letters writing กิจกรรมการเรียนการสอน:
1. เอกสาร
1. ประเมินจาก
1. บรรยาย / อธิบายองค์ประกอบของอีเมล
ประกอบการ การตอบคาถาม
(Email) และจดหมาย (Letter)
เรียน
และการมีส่วน
รูปแบบการสอน
2. บรรยาย / อธิบายการใช้ศัพท์และสานวนใน 2. PPT Slides ร่วมในชั้นเรียน
การเขียนอีเมล (Email) จดหมายทั่วไป
3. โปรแกรม
2. ประเมินจาก
 0nline
การทา
Application
(Letter) และจดหมายสมัครงาน (Letters of WBSC-LMS
และ
แบบฝึกหัด
WBSC-LMS และ MS
application) พร้อมตัวอย่าง
Microsoft
3. การเขียน
Teams
Teams
อีเมล (Emails)
12

สื่อที่ใช้

ผู้สอน

เจตน์ปัญจภัค

อ.ดร.วิลาสินี
พลอยเลื่อมแสง
ผศ.สุดารัตน์
เจตน์ปัญจภัค

สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)
และการเขียน
จดหมาย
(Mails)
4. การเขียน
อีเมลตอบกลับ
(Reply
emails) และ
การตอบกลับ
จดหมาย
(Replying
mails)
5. จดหมาย
สมัครงาน
(Letters of
application)
10%

ผู้สอน

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. PPT Slides
3. โปรแกรม
WBSC-LMS
และ
Microsoft
Teams

1. ประเมินจาก
การตอบคาถาม
และการมีส่วน
ร่วมในชั้นเรียน
2. ประเมินจาก
การทา
แบบฝึกหัด
3. การเขียน
อีเมล (Emails)
และการเขียน

อ.ดร.วิลาสินี
พลอยเลื่อมแสง
ผศ.สุดารัตน์
เจตน์ปัญจภัค

3. นักศึกษาฝึกเขียนอีเมล (Email) จดหมาย
ทั่วไป (Letter) และจดหมายสมัครงาน
(Letters of application)
4. บรรยาย / อธิบายการเขียนอีเมลตอบกลับ
(Reply emails) และการตอบกลับจดหมาย
(Replying mails) พร้อมตัวอย่าง
5. นักศึกษาฝึกเขียนอีเมลตอบกลับ (Reply
emails) และการตอบกลับจดหมาย
(Replying mails) ตามที่ได้รับมอบหมาย
6. ผู้สอนให้ผลสะท้อนกลับและให้คาแนะนา
7. ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาสืบค้นโฆษณา
สมัครงาน (Job Advertisements) เพื่อนามา
เขียนจดหมายสมัครงานคนละ 1 ฉบับใน
สัปดาห์ที่ 10

10
(3 ชม.)

กิจกรรม/ใบงาน:
1. การเขียนอีเมล (Emails) และการเขียน
จดหมาย (Mails)
2. การเขียนอีเมลตอบกลับ (Reply emails)
และการตอบกลับจดหมาย (Replying mails)
3. จดหมายสมัครงาน (Letters of
application) 10%
Emails and letters writing กิจกรรมการเรียนการสอน:
(ต่อ)
1. บรรยาย / อธิบายองค์ประกอบของอีเมล
(Email) และจดหมาย (Letter)
รูปแบบการสอน
2. บรรยาย / อธิบายการใช้ศัพท์และสานวนใน
การเขียนอีเมล (Email) จดหมายทั่วไป
 0nline
Application
(Letter) และจดหมายสมัครงาน (Letters of
WBSC-LMS และ MS
application) พร้อมตัวอย่าง
Teams
3. นักศึกษาฝึกเขียนอีเมล (Email) จดหมาย
ทั่วไป (Letter) และจดหมายสมัครงาน
(Letters of application)
13

สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)
จดหมาย
(Mails)
4. การเขียน
อีเมลตอบกลับ
(Reply
emails) และ
การตอบกลับ
จดหมาย
(Replying
mails)
5. จดหมาย
สมัครงาน
(Letters of
application)
10%

ผู้สอน

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. PPT Slides
3. โปรแกรม
WBSC-LMS
และ
Microsoft
Teams

1. ประเมินจาก
การตอบคาถาม
และการมีส่วน
ร่วมในชั้นเรียน
2. ประเมินจาก
การทา
แบบฝึกหัด
3. นักศึกษาทา
แบบฝึกหัดจาก
เอกสารทาง
ราชการ

อ.ดร.วิลาสินี
พลอยเลื่อมแสง
ผศ.สุดารัตน์
เจตน์ปัญจภัค

4. บรรยาย / อธิบายการเขียนอีเมลตอบกลับ
(Reply emails) และการตอบกลับจดหมาย
(Replying mails) พร้อมตัวอย่าง
5. นักศึกษาฝึกเขียนอีเมลตอบกลับ (Reply
emails) และการตอบกลับจดหมาย
(Replying mails) ตามที่ได้รับมอบหมาย
6. ผู้สอนให้ผลสะท้อนกลับและให้คาแนะนา
7. นักศึกษาเขียนจดหมายสมัครงานคนละ 1
ฉบับจากโฆษณาสมัครงาน (Job
Advertisements) ที่ได้สืบค้นมา

11
(3 ชม.)

Official documents
รูปแบบการสอน
 0nline
Application
WBSC-LMS และ MS
Teams

กิจกรรม/ใบงาน:
1. การเขียนอีเมล (Emails) และการเขียน
จดหมาย (Mails)
2. การเขียนอีเมลตอบกลับ (Reply emails)
และการตอบกลับจดหมาย (Replying mails)
3. จดหมายสมัครงาน (Letters of
application) 10%
กิจกรรมการเรียนการสอน:
1. แนะนาประเภทหนังสือราชการ (Official
documents) ทั้งหน่วยงานภายในประเทศ
และต่างประเทศ
2. นักศึกษาฝึกอ่านเอกสารทางราชการ ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ผู้สอนมอบหมาย
ให้ และจับใจความสาคัญ
3. นักศึกษาจับกลุ่ม กลุ่มละ 3 – 4 คน ทาการ
สืบค้นเอกสารทางราชการ และนามาอภิปราย
ร่วมกัน
4. นักศึกษาทาแบบฝึกหัด ถาม - ตอบจาก
เอกสารทางราชการ
5. ผู้สอนให้ผลสะท้อนกลับและให้คาแนะนา

14

สัปดาห์
ที่
(ชม.)

12
(3 ชม.

หัวข้อ/รายละเอียด

Presentation
รูปแบบการสอน
 0nline
Application
WBSC-LMS และ MS
Teams

13
(3 ชม.

Presentation (ต่อ)
รูปแบบการสอน
 0nline
Application
WBSC-LMS และ MS
Teams

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

กิจกรรม/ใบงาน:
นักศึกษาทาแบบฝึกหัดจากเอกสารทางราชการ
กิจกรรมการเรียนการสอน:
1. บรรยาย / อธิบายการใช้ศัพท์ สานวน และ
ขั้นตอนการนาเสนอ (Presentation) พร้อม
ตัวอย่าง รวมทั้งการนาเสนอจาก YouTube
หรือ Video clips
2. แนะนาอุปกรณ์ที่ใช้ในการนาเสนอ
3. นักศึกษาฟังการนาเสนอจาก You tube
หรือ Video clips และทาแบบฝึกหัดที่ได้รับ
มอบหมาย
4. นักศึกษาจัดทา PowerPoint เพื่อทดลอง
การนาเสนอข้อมูลของตนเอง
5. นักศึกษาจับกลุ่ม กลุ่มละ 3 – 4 คน
เตรียมการนาเสนอหัวข้อที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้สอน และนัดหมายให้นักศึกษานาเสนอใน
สัปดาห์ที่ 14 พร้อมสื่อที่ช่วยในการนาเสนอ
(Visual aids)
6. นักศึกษาทา Video clip นาเสนอข้อมูลของ
ตนเอง (This is me.) และนาส่งผ่านช่องทางที่
ผู้สอนนัดหมายในสัปดาห์ที่ 15
กิจกรรม/ใบงาน:
การนาเสนอข้อมูลของตนเอง
กิจกรรมการเรียนการสอน:
1. บรรยาย / อธิบายการใช้ศัพท์ สานวน และ
ขั้นตอนการนาเสนอ (Presentation) พร้อม
ตัวอย่าง รวมทั้งการนาเสนอจาก YouTube
หรือ Video clips
2. แนะนาอุปกรณ์ที่ใช้ในการนาเสนอ

15

สื่อที่ใช้

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)

ผู้สอน

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. PPT Slides
3. โปรแกรม
WBSC-LMS
และ
Microsoft
Teams

1. ประเมินจาก
การตอบคาถาม
และการมีส่วน
ร่วมในชั้นเรียน
2. ประเมินจาก
การทา
แบบฝึกหัด
3. PPT และ
การนาเสนอ
ข้อมูลของ
ตนเอง

อ.ดร.วิลาสินี
พลอยเลื่อมแสง
ผศ.สุดารัตน์
เจตน์ปัญจภัค

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. PPT Slides
3. โปรแกรม
WBSC-LMS
และ

1. ประเมินจาก
การตอบคาถาม
และการมีส่วน
ร่วมในชั้นเรียน
2. ประเมินจาก
การทา
แบบฝึกหัด

อ.ดร.วิลาสินี
พลอยเลื่อมแสง
ผศ.สุดารัตน์
เจตน์ปัญจภัค

สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

3. นักศึกษาฟังการนาเสนอจาก You tube
Microsoft
หรือ Video clips และทาแบบฝึกหัดที่ได้รับ
Teams
มอบหมาย
4. นักศึกษาจัดทา PowerPoint เพื่อทดลอง
การนาเสนอข้อมูลของตนเอง
5. นักศึกษาจับกลุ่ม กลุ่มละ 3 – 4 คน
เตรียมการนาเสนอหัวข้อที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้สอน และนัดหมายให้นักศึกษานาเสนอใน
สัปดาห์ที่ 14 พร้อมสื่อที่ช่วยในการนาเสนอ
(Visual aids)
6. นักศึกษาทา Video clip นาเสนอข้อมูลของ
ตนเอง (This is me.) และนาส่งผ่านช่องทางที่
ผู้สอนนัดหมายในสัปดาห์ที่ 15

14
(3 ชม.)

Job interviews
รูปแบบการสอน
 0nline
Application
WBSC-LMS และ MS
Teams

กิจกรรม/ใบงาน:
1. การนาเสนอข้อมูลของตนเอง
2. การประชุม (Meeting) 10%
กิจกรรมการเรียนการสอน:
1. บรรยาย / อธิบายการใช้ศัพท์และสานวนใน
การเขียนประวัติย่อ (Resume) และการ
สัมภาษณ์งาน (Job interviews) พร้อม
ตัวอย่าง
2. นักศึกษาฝึกการเขียนประวัตยิ อ่ (Resume)
เพื่อใช้ในการสมัครงาน
3. นาเสนอการสัมภาษณ์งานจาก YouTube
หรือ Video clips
4. นักศึกษาใช้โฆษณาสมัครงาน (Job
Advertisements) จากสัปดาห์ที่ 9 และ 10
มาเพื่อฝึกการเขียนประวัติย่อและการ
สัมภาษณ์งาน
5. นักศึกษาจับคู่ฝึกการสัมภาษณ์งาน ผู้สอนให้
ความช่วยเหลือ
16

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. PPT Slides
3. โปรแกรม
WBSC-LMS
และ
Microsoft
Teams
4. โฆษณา
สมัครงาน (Job
Adverts)

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)
3. PPT และ
การนาเสนอ
ข้อมูลของ
ตนเอง

ผู้สอน

1. ประเมินจาก
การตอบคาถาม
และการมีส่วน
ร่วมในชั้นเรียน
2. ประเมินจาก
การทา
แบบฝึกหัด
3. การ
สัมภาษณ์งาน
4. การนาเสนอ
พร้อมสื่อที่ช่วย
ในการนาเสนอ
(Visual aids)
10%

อ.ดร.วิลาสินี
พลอยเลื่อมแสง
ผศ.สุดารัตน์
เจตน์ปัญจภัค

สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)

ผู้สอน

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. PPT Slides
3. โปรแกรม
WBSC-LMS
และ
Microsoft
Teams
4. โฆษณา
สมัครงาน (Job
Adverts)

1. ประเมินจาก
การตอบคาถาม
และการมีส่วน
ร่วมในชั้นเรียน
2. ประเมินจาก
การทา
แบบฝึกหัด
3. การ
สัมภาษณ์งาน
(10%)
4. Video clip
นาเสนอข้อมูล
ของตนเอง
(This is me.)
10%

อ.ดร.วิลาสินี
พลอยเลื่อมแสง
ผศ.สุดารัตน์
เจตน์ปัญจภัค

6. นักศึกษาให้ผลสะท้อนกลับการสัมภาษณ์
งาน และผูส้ อนให้ผลสะท้อนกลับ
7. นักศึกษาจับคู่ เตรียมการสัมภาษณ์งาน ที่
ได้รับมอบหมายจากผูส้ อน และนัดหมายให้
นักศึกษานาเสนอในสัปดาห์ที่ 15 พร้อมสื่อที่
ช่วยในการสัมภาษณ์งาน
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(3 ชม.)

Job interviews (ต่อ)
รูปแบบการสอน
 0nline
Application
WBSC-LMS และ MS
Teams

กิจกรรม/ใบงาน:
1. การสัมภาษณ์งาน
2. การนาเสนอ พร้อมสื่อที่ช่วยในการนาเสนอ
(Visual aids) 10%
กิจกรรมการเรียนการสอน:
1. บรรยาย / อธิบายการใช้ศัพท์และสานวนใน
การเขียนประวัติย่อ (Resume) และการ
สัมภาษณ์งาน (Job interviews) พร้อม
ตัวอย่าง
2. นักศึกษาฝึกการเขียนประวัตยิ อ่ (Resume)
เพื่อใช้ในการสมัครงาน
3. นาเสนอการสัมภาษณ์งานจาก YouTube
หรือ Video clips
4. นักศึกษาใช้โฆษณาสมัครงาน (Job
Advertisements) จากสัปดาห์ที่ 9 และ 10
มาเพื่อฝึกการเขียนประวัติย่อและการ
สัมภาษณ์งาน
5. นักศึกษาจับคู่ฝึกการสัมภาษณ์งาน ผู้สอนให้
ความช่วยเหลือ
6. นักศึกษาให้ผลสะท้อนกลับการสัมภาษณ์
งาน และผูส้ อนให้ผลสะท้อนกลับ
7. นักศึกษาจับคู่ เตรียมการสัมภาษณ์งาน ที่
ได้รับมอบหมายจากผูส้ อน และนัดหมายให้
นักศึกษานาเสนอในสัปดาห์ที่ 15 พร้อมสื่อที่
ช่วยในการสัมภาษณ์งาน
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สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)

กิจกรรม/ใบงาน:
1. การสัมภาษณ์งาน (10%)
2. Video clip นาเสนอข้อมูลของตนเอง (This
is me.) 10%

5.2 การวัดและการประเมินผล
1) การวัดผล :
- คะแนนระหว่างภาค
ร้อยละ 70
- การรับและการรับฝากข้อความ (Taking and leaving messages)
- การนัดหมาย (Making appointments)
- การบอกทิศทาง (Giving directions)
- การให้คาแนะนา (Giving instructions)
- จดหมายสมัครงาน (Letters of application)
- การประชุม (Meeting)
- การนาเสนอ (Presentation)
- การสัมภาษณ์งาน (Job interviews)
- การนาเสนอข้อมูลตนเอง (This is me)
- คะแนนปลายภาค
ร้อยละ 30
2) การประเมินผล : ใช้ระบบ  อิงกลุ่ม  อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
ระดับคะแนน
85-100
79-84
73-78
67-72
61-66
50-54
50-54
0-49

ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
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ร้อยละ 5
ร้อยละ 5
ร้อยละ 5
ร้อยละ 5
ร้อยละ 10
ร้อยละ 10
ร้อยละ 10
ร้อยละ 10
ร้อยละ 10

ผู้สอน

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
6.1 เอกสารและตาราหลัก
Miles Craven. (2008). Real Listening and Speaking 1. Cambridge: Cambridge University
Press.
6.2 เอกสารและข้อมูลสาคัญ
David Gordon Smith. (2007). English for Telephoning. Oxford: OUP Oxford.
Erica J. Williams. (2008). Presentations in English. Oxford: Macmillian.
James Schofield. (2012). Workplace English. Glasgow: Collins.
John Tayor and Jeff Zeter. (2011). Career Paths: Business English. Berkshire: Express
Publishing.
Kenneth Thomson. (2007). English for Meetings. Oxford: OUP Oxford.
Marion Grussendorf. (2007). English for Presentations. Oxford: OUP Oxford.
Paul Emmerson. (2003). Email English. Macmillan Education.
Rebecca Chapman. (2007). English for Emails. Oxford: OUP Oxford.
6.3 เอกสารและข้อมูลแนะนา
Clark, R. P. (2008). Writing tools: 50 essential strategies for every writer. Boston: Little,
Brown & Company.
Copus, J. (2009). Brilliant Writing Tips for Students. London: Macmillan Education.
King, G. (2013). Collins complete writing guide. New York: HarperCollins.
Page, M., & Winstanley, C. (2009). Writing essays for dummies. Hoboken, NJ: John Wiley
and Sons.
Schofield, J., & Osborn, A. (2011). Business Speaking: B1-C2. New York: HarperCollins.
Stone, J. (2016). Effective public speaking: How to be an effective public speaker:
The easyway. London: EasywayGuide.
Sylee Gore and David Gordon Smith . (2007). English for Socializing. Oxford: OUP
Oxford.
Thiên Nguyễn. (2015). Stretch 3 student book. Retrieved June 18, 2021, from Stretch
3 student book: https://issuu.com/thiennguyenxuan/docs/st._book_3
White, G. (2014). Wring: B2. New York: HarperCollins.
Woodhouse, A. (2018). A practical guide to confident speaking: Let your voice
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be heard. London: Icon Books.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทั้งวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในชั้นเรียน
สื่อการสอน และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ ตลอดจนเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา ด้วยแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนและคณาจารย์
7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินการสอน ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษาและ
การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
7.3 การปรับปรุงการสอน
นาผลการประเมินที่ได้จากข้อที่ 7.1 และ 7.2 มาปรับปรุงการเรียนการสอน โดยนาผลการ
ประเมินและข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป
7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา และอาจารย์ผู้สอนจัดการประชุมร่วมกันทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของ นักศึกษาในรายวิชาโดยการสุ่มประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน ทั้งคะแนน
ดิบและระดับ คะแนนของรายวิชา 60% ของรายวิชาทั้งหมดในความรับผิดชอบของหลักสูตร

ผลลัพธ์การเรียนรู้

คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ทักษะทางปัญญา
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

พฤติกรรมความ
รับผิดชอบและการมี
ส่วนร่วมในการ
ทางาน
√
√

วิธีการประเมิน
คะแนนสอบ

√
√

การปฏิบัติ/การ
นาเสนอผลงาน

√
√

√
√

√
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7.5 การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา และอาจารย์ผู้สอนสร้างระบบการทบทวนประสิทธิผ ลของ
รายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์
ผู้สอน หลังการทบทวน ประสิทธิผลของรายวิชาภายในหลักสูตร และนาเข้าที่ประชุมการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ระดับคณะโดยผ่านคณะ กรรมการบริหารคณะฯ อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวน
เนื้อหาที่สอน ผลการประชุมการทบทวน ผลสัมฤทธิ์ และกลยุทธ์การสอนที่ใช้ เพื่อสรุปวางแผนพัฒนา
ปรับปรุงสาหรับใช้ในปีการศึกษาถัดไป
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