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รายละเอียดของรายวิชา 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 

รหัสวิชา 1553122 ชื่อวิชา การเขียนเชิงสร้างสรรค์ในบริบทธุรกิจ  
(Creative Writing in Business Context) 

2. จ านวนหน่วยกิต 
 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     1) หลักสูตร: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
    2) ประเภทของรายวิชา: หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะด้าน) 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา: อาจารย์วิลาสินี พลอยเลื่อมแสง 
     2) อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์วิลาสนิี พลอยเลื่อมแสง (ตอนเรียน A1) 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 

ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ชั้นปทีี่ 3 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
8. สถานที่เรียน 

ตอนเรียน A1 อาคาร 32 ห้อง 32504 มหาวิทยาลัยสวนดสุิต 
ตอนเรียน B1 อาคาร 32 ห้อง 32503 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรงุรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
3 สิงหาคม 2560 

 
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

เมื่อนักศึกษาเรียนวิชานี้แล้ว นักศึกษาจะเกิดการเรียนรู้/ความสามารถ/สมรรถนะในด้านต่าง ๆ 
ได้แก ่

1.1 มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริตต่องานต่อหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมาย 
1.2 เคารพข้อตกลง กฎระเบียบ และข้อบังคับ  

 1.3 มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
 1.4 มีความสามารถในการสบืคน้ข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติม ทันต่อเหตุการณ์และเทคโนโลยี
ใหม่ๆ  
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1.5 มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ ปรับใช้องค์ความรู้อยา่งเหมาะสม และท างานร่วมกับผู้อื่น 
ได ้

1.6 มีความสามารถในการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.7 มีความสามารถในใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน้และน าเสนอข้อมูลได้ 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพื่อเน้นให้นักศึกษามีการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงแบบใช้ชิ้นงาน ผ่านทักษะการเรียนรู้ภาษาทั้ง

การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน พร้อมฝึกฝนค าศัพท์และหลักไวยากรณ์ที่ส าคัญในการเขียนชิ้นงานแต่
ละประเภทให้ส าเร็จ 

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

 
1. ค าอธิบายรายวิชา 

ลักษณะและรูปแบบของงานเขียนในบริบทธุรกิจ ฝึกทักษะการเขียนโดยใช้ส านวนและโครงสร้าง
ไวยากรณ์ส าหรับงานเขียนเชิงธุรกิจ โครงสร้างประโยค ประโยคใจความส าคัญ การใช้ค าเชื่อมบทความ การ
ค้นคว้าและสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลจริง การวางแผนและการลงมือเขียนจริง การเขียนอ้างอิงเอกสาร
ต าราและงานต่าง ๆ    

Features and forms of business written texts; practice writing business passages, 
sentence structures, topic sentences, thesis statements, transition markers, researching and 
retrieving information from authentic resources, planning and actual writing, the use of 
quoted material and referenced work. 
 
2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย  
 

สอนเสริม การฝึกงานปฏิบัต/ิ 
งานภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษา 
ด้วยตนเอง 

45 ชั่วโมง สอนเสริมตามความต้องการของ
นักศึกษาเฉพาะราย 

- 90 ชั่วโมง 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  

- ผู้สอนให้ค าปรึกษาผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social Network)   
     - ผู้สอนจัดเวลาให้ค าปรึกษาเปน็รายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามความต้องการ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ คือ 
ทุกวันอังคาร เวลา 13.30 – 15.30 น.  

 
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

วิธีการสอนและการประเมินผล 
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการ
พัฒนา  

วิธีการสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

ค่าน้ าหนัก
ของการ

ประเมินผล 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1. มีวินัย ตรงต่อเวลา 
รับผิดชอบต่อหนา้ที่ที่
ได้รับมอบหมาย 
2. มีความซื่อสัตย์สุจริต
ต่องานที่ได้รบัมอบหมาย 
3. เคารพข้อตกลง 
กฎระเบียบ และข้อบังคบั  
4. มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ  

1) ผู้สอนมอบหมายงาน
ให้นักศึกษาโดย
ก าหนดเวลาสง่ 
2) ผู้สอนชี้แจงเร่ือง
ผลกระทบที่เกิดจากการ
คัดลอกงานผู้อ่ืน 
3) ผู้สอนชี้แจงข้อตกลง 
กฎระเบียบและข้อบังคบั
ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
 

1) ประเมินจากการสง่งาน
ภายในเวลาที่ก าหนด 
2) ประเมินจากการ
ตรวจสอบชิน้งานของ
นักศึกษาที่ได้รบั
มอบหมาย 
3) สังเกตพฤติกรรมของ
ผู้เรียน 
4) ประเมินจากการ
สอบถามความรู้ความ
เข้าใจเรื่องจรรยา บรรณ
ทางวชิาการและวิชาชีพ 

1 – 16 

10%  

ด้านความรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจ 
และมีทักษะภาษาอังกฤษ
ด้านการฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียน 
2. มีความรู้ความเข้าใจ
ด้านค าศัพท์ ส านวน 
และไวยากรณ์ในบริบท
ทางธุรกิจ 
3. มีความรู้ความเข้าใจ
พื้นฐานทางธุรกิจ 
4. บูรณาการความรูด้้าน
ภาษาอังกฤษกับธุรกิจ
ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

1) ผู้สอนอธิบายค าศัพท์ 
ส านวน และไวยากรณ์ที่
ใช้ในบริบททางธุรกิจ 
2) ผู้สอนจัดการเรียนการ
สอนหลากหลายรปูแบบ
โดยเน้นทฤษฎี และการ
น าความรูไ้ปใชท้าง
พื้นฐานทางธุรกิจ 
3) ผู้สอนน าเสนอ
สถานการณ์ตา่ง ๆ ที่
ประยุกต์ความรู้
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในบริบท
ทางธุรกิจ 

1) ประเมินจากการ
ทดสอบย่อย 
2) ประเมินจากการตรวจ
แบบฝึกหัดและให้ผล
สะท้อนกลบั 
4. ประเมินจากการ
น าเสนอผลงานของ
นักศึกษา 
 

1 – 16 

50% 

ด้านทักษะทางปญัญา 
1. สืบค้นข้อมูลและ
แสวงหาความรู้เพ่ิมเติม 
ทันต่อเหตุการณ์และ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ  
2. คิดสร้างสรรค์ และ
ปรับใช้องค์ความรู้อย่าง
เหมาะสม 

1) ผู้สอนมอบหมายงาน
ให้นักศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง 
2) ผู้สอนให้กรอบการ
ท างานและเปิดโอกาสให้
นักศึกษา ได้แสดงความ
คิดเห็นด้วยตนเอง 
3) ผู้สอนมอบหมายกรอบ
โครงงานให้นักศึกษา 

1) ประเมินจากการ
ตรวจสอบแหล่งอ้างอิงที่
เก่ียวข้องกับงานที่ได้รับ
มอบหมาย 
2. ประเมินจากผลงาน
ตามเกณฑ์การประเมินที่
ก าหนด (Rubrics) 
 

1 – 15 

20% 
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการ
พัฒนา  

วิธีการสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

ค่าน้ าหนัก
ของการ

ประเมินผล 
3. คิด วิเคราะห์ และ
แก้ไขปัญหาได้อย่างมี
ระบบ  
4. สังเคราะห์องค์ความรู้  
ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
1. ท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
2. สื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. มีความรับผิดชอบต่อ
บทบาทของตนที่มีต่อ
ผู้อื่น  
 

1) ผู้สอนมอบหมาย
นักศึกษาท ากิจกรรมคู่
และกลุ่ม 
2) ผู้สอนเปิดโอกาสให้
นักศึกษาได้แสดงความ
คิดเห็น 
3) ผู้สอนมอบหมาย
นักศึกษาท ากิจกรรมคู่
และกลุ่ม โดยให้นักศึกษา
ก าหนดบทบาท และ
หน้าที่อย่างชัดเจน 

1. ประเมินจากพฤติกรรม
ของนักศึกษาในการท า
กิจกรรมคู่และกลุ่ม 
2. สังเกตและประเมินผล
งานทีไ่ด้ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 
3. สังเกตจากการแสดง
บทบาทของสมาชิกใน
กลุ่ม 
 

1 – 15 

10% 

ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
1. ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้น
และน าเสนอข้อมูลได ้
2. ติดต่อสื่อสารโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. ค านวณตัวเลข หรือ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข
เบื้องต้นได ้
4. ค านวณตัวเลข หรือ
ประมวลผลข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปได ้

1) ผู้สอนมอบหมายงาน
ให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูล
เพิ่มเติม 
2) ผู้สอนให้นักศึกษาใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศใน
การท างานทีไ่ด้รับ
มอบหมาย 

1) ประเมินจากการน าเสนอ
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด (Rubrics) 
 

1 – 15 

10% 

หมายเหตุ  ผลการเรียนรู้ตัวเข้ม = ความรับผิดชอบหลัก   
ผลการเรียนรู้ตัวธรรมดา = ความรับผิดชอบรอง 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

สัปดาห์ที ่
(ชม.) 

หัวข้อ / 
รายละเอียด 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน / ใบงาน 

สื่อที่ใช้  การวัดและ
ประเมินผล 
(สัดส่วนการ
ประเมิน) 

ผู้สอน 

1 
(3 ชม.) 

- แนะน า
รายละเอียดของวิชา 
การเรียนการสอน 
และการประเมินผล 
- ทดสอบก่อนเรียน 
(Pretest) 

 นักศึกษาศึกษา
เนื้อหาและราย 
ละเอียดของรายวิชา
จาก มคอ.3 
2. นักศึกษาท า
แบบทดสอบก่อนเรียน 
(Pretest) 
3. ผู้สอนเฉลยและ
อธิบายถึงแบบทดสอบ
ก่อนเรียน 
4. จัดกิจกรรมแบบ 
active learning โดย
ให้นักศึกษาจับกลุ่ม ๆ 
ละ 4 คน ระดม
ความคิดเร่ืองหัวข้อที่
จะน ามาเขียนบทความ
ทางธุรกิจ (Essay) 
 
กิจกรรม/ใบงาน 
 แบบทดสอบก่อน
เรียน (Pretest) ผ่าน 
kahoot 

 มคอ.3 
 แบบทดสอบ
ก่อนเรียน 
(Pretest)  
 

 ประเมินจากการ
ตอบค าถาม 
 ประเมินจากการมี
ส่วนร่วมในการ
อภิปราย 
 ประเมินจากการ
ท า แบบทดสอบก่อน
เรียน (Pretest) 
 

อ. วิลาสิน ี
พลอยเลื่อมแสง 

2  
(3 ชม.) 

- Format of a 
Paragraph 
- Adverbs & 
Expressions of 
Frequency  
 

 ผู้สอนอธิบายถึง
รูปแบบตา่ง ของย่อ
หน้า (formats of a 
paragraph) กริยา
วิเศษณ์แสดงความถี่
และส านวน (Adverbs 
& Expressions of 
Frequency) 
 จัดกิจกรรมแบบ 
active learning โดย

 เอกสาร
ประกอบการเรียน 
 PowerPoint 

 ประเมินจากการ
ตอบค าถาม 
 ประเมินจากการมี
ส่วนร่วมในการ
อภิปราย 
 ประเมินจากการ
การเขียนดวงชะตา
จ านวน 9 ราศี (A 
zodiac) (5%)  

อ. วิลาสิน ี
พลอยเลื่อมแสง 
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สัปดาห์ที ่
(ชม.) 

หัวข้อ / 
รายละเอียด 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน / ใบงาน 

สื่อที่ใช้  การวัดและ
ประเมินผล 
(สัดส่วนการ
ประเมิน) 

ผู้สอน 

ให้นักศึกษาจับคู่เพื่อ
ท าแบบฝึกเพื่อ
ตรวจสอบความเข้าใจ 
 ผู้เรียนและผูส้อน
ร่วมกันพิจารณาความ
ถูกต้องของแบบฝึกและ
ผู้สอนอธิบายเพิ่มเติม 
 จัดกิจกรรมแบบ 
active learning โดย
ให้นักศึกษาจับกลุ่ม ๆ 
ละ 4 คน เรียนแบบ
ร่วมมือ ระดมความคิด
เขียนดวงชะตาจ านวน 
9 ราศี (A zodiac) ลง
ในตาราง และน ามา
เขียนใหม่ให้เป็นย่อ
หน้า 
 นักศึกษาจับกลุ่ม 
กลุ่มละ 4 คนเพื่อ
แลกเปลี่ยนค าท านาย
ของแต่ละคู่ 
 ผู้สอนน างานของ
นักศึกษาไปตรวจสอบ
และให้ผลสะท้อนกลับ 
 
กิจกรรม / ใบงาน 
 การเขียนดวงชะตา
จ านวน 9 ราศี (A 
zodiac)  

3 
(3 ชม.) 

- Vocabulary to 
Describe Popular 
International 
Items 

 ผู้สอนอธิบายถึง
ค าศัพท์ในเนื้อหา 
(Vocabulary to 
Describe Popular 
International Items) 

 เอกสาร
ประกอบการเรียน 
 PowerPoint 
 

 ประเมินจากการ
ตอบค าถาม 
 ประเมินจากการมี
ส่วนร่วมในการ
อภิปราย 

อ. วิลาสิน ี
พลอยเลื่อมแสง 
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สัปดาห์ที ่
(ชม.) 

หัวข้อ / 
รายละเอียด 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน / ใบงาน 

สื่อที่ใช้  การวัดและ
ประเมินผล 
(สัดส่วนการ
ประเมิน) 

ผู้สอน 

- Passive 
Sentences 
 

และประโยคแบบ 
Passive  
 จัดกิจกรรมแบบ 
active learning โดย
นักศึกษาจับคู่เพื่อฝึก
เขียนประโยคแบบ 
Passive และใช้
ค าศัพท์ในการเขียน
บรรยายต่าง ๆ  
 ผู้เรียนและผูส้อน
ร่วมกันพิจารณาความ
ถูกต้องของแบบฝึกหัด 
และผู้สอนอธบิาย
เพิ่มเติม 
 จัดกิจกรรมแบบ 
active learning โดย
ให้นักศึกษาจับกลุ่ม ๆ 
ละ 4 คน เรียนแบบ
ร่วมมือ ระดมความคิด
เลือกหัวข้อที่สนใจ
เขียน word map 
เก่ียวกับ Vocabulary 
to Describe Popular 
International Items 
และน ามาเขียนเปน็ย่อ
หน้า 
 ผู้สอนน างานของ
นักศึกษาไปตรวจสอบ
และให้ผลสะท้อนกลับ 
 
กิจกรรม / ใบงาน 
การเขียนย่อหน้าจาก 
word map  

 ประเมินจากการ
เขียนย่อหน้าจาก 
word map (5%)  
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สัปดาห์ที ่
(ชม.) 

หัวข้อ / 
รายละเอียด 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน / ใบงาน 

สื่อที่ใช้  การวัดและ
ประเมินผล 
(สัดส่วนการ
ประเมิน) 

ผู้สอน 

4 
(3 ชม.) 

- The Topic 
Sentence, 
Supporting 
Sentences and 
the Concluding 
Sentence 
 

 ผู้สอนอธิบายถึง
ประโยคที่แสดง
ความคิดหลัก (The 
Topic Sentence) 
ประโยคที่ให้ข้อมูล
เพิ่มเติมหรือขยาย
ความ (Supporting 
Sentences) และ
ประโยคที่ท าหนา้ที่
สรุป (the 
Concluding 
Sentence) 
 จัดกิจกรรมแบบ 
active learning โดย
นักศึกษาจับคู่เพื่อท า
แบบฝึกหัดประโยคที่
แสดงความคิดหลัก 
(The Topic 
Sentence) ประโยคที่
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรอื
ขยายความ 
(Supporting 
Sentences) และ
ประโยคที่ท าหนา้ที่
สรุป (the 
Concluding 
Sentence) เพื่อ
ตรวจสอบความเข้าใจ 
 ผู้เรียนและผูส้อน
ร่วมกันพิจารณาความ
ถูกต้องของแบบฝึกหัด 
และผู้สอนอธบิาย
เพิ่มเติม 

 เอกสาร
ประกอบการเรียน 
 PowerPoint 

 ประเมินจากการ
ตอบค าถาม 
 ประเมินจากการมี
ส่วนร่วมในการ
อภิปราย 
 ประเมินจากการ
เขียนย่อหน้าจาก a 
topic, a topic 
sentence และ a 
concluding 
sentence (5%)  

อ. วิลาสิน ี
พลอยเลื่อมแสง 
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สัปดาห์ที ่
(ชม.) 

หัวข้อ / 
รายละเอียด 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน / ใบงาน 

สื่อที่ใช้  การวัดและ
ประเมินผล 
(สัดส่วนการ
ประเมิน) 

ผู้สอน 

 จัดกิจกรรมแบบ 
active learning โดย
ให้นักศึกษาจับกลุ่ม ๆ 
ละ 4 คน เรียนแบบ
ร่วมมือ ระดมความคิด
เลือกหัวข้อที่สนใจ 
เพื่อน ามาเขียน a 
topic และ a topic 
sentence เขียน a 
concluding 
sentence และน ามา
เขียนเป็นย่อหน้า 
 ผู้สอนน างานของ
นักศึกษาไปตรวจสอบ
และให้ผลสะท้อนกลับ 
 
กิจกรรม / ใบงาน 
 การเขียนย่อหน้าจาก
a topic, a topic 
sentence และ a 
concluding 
sentence 

5 
(3 ชม.) 

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

 ผู้สอนอธิบายถึงการ
เขียนแบบขยายความ 
(Developing 
Paragraphs with 
Descriptive Details) 
การเชื่อมประโยค 
(Combining 
sentences) และการ
เขียนอธิบาย (Writing 
about Explanation 
& Excuses) 

 เอกสาร
ประกอบการเรียน 
 PowerPoint 

 ประเมินจากการ
ตอบค าถาม 
 ประเมินจากการมี
ส่วนร่วมในการ
อภิปราย 
 ประเมินจากการ
เขียนเชื่อมประโยค
และการเขียนแบบ
ขยายความ (5%) 
 

อ. วิลาสิน ี
พลอยเลื่อมแสง 
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สัปดาห์ที ่
(ชม.) 

หัวข้อ / 
รายละเอียด 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน / ใบงาน 

สื่อที่ใช้  การวัดและ
ประเมินผล 
(สัดส่วนการ
ประเมิน) 

ผู้สอน 

 จัดกิจกรรมแบบ 
active learning โดย
ให้นักศึกษาจับคู่เพื่อ
ท าแบบฝึกหัดเพื่อ
ตรวจสอบความเข้าใจ  
 ผู้เรียนและผูส้อน
ร่วมกันพิจารณาความ
ถูกต้องของแบบฝึกหัด 
และผู้สอนอธบิาย
เพิ่มเติม 
 จัดกิจกรรมแบบ 
active learning โดย
ให้นักศึกษาจับกลุ่ม ๆ 
ละ 4 -5 คนระดม
ความคิดเพื่อช่วยกัน
เขียนย่อหน้าให้
สมบูรณ์  
 ผู้สอนน างานของ
นักศึกษาไปตรวจสอบ
และให้ผลสะท้อนกลับ 
 
กิจกรรม / ใบงาน 
การเขียนเชื่อมประโยค
และการเขียนแบบขยาย
ความ 

6 
(3 ชม.) 

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

 ผู้สอนอธิบายถึงการ
เขียนแบบขยายความ 
(Developing 
Paragraphs with 
Descriptive Details) 
การเชื่อมประโยค 
(Combining 
sentences) และการ
เขียนอธิบาย (Writing 

 เอกสาร
ประกอบการเรียน 
 PowerPoint 

 ประเมินจากการ
ตอบค าถาม 
 ประเมินจากการมี
ส่วนร่วมในการ
อภิปราย 
 ประเมินจากการ
เขียนอธิบาย (5%) 

อ. วิลาสิน ี
พลอยเลื่อมแสง 
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สัปดาห์ที ่
(ชม.) 

หัวข้อ / 
รายละเอียด 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน / ใบงาน 

สื่อที่ใช้  การวัดและ
ประเมินผล 
(สัดส่วนการ
ประเมิน) 

ผู้สอน 

(ต่อ) about Explanation 
& Excuses) 
 จัดกิจกรรมแบบ 
active learning โดย
ให้นักศึกษาจับคู่เพื่อ
ท าแบบฝึกหัดเพื่อ
ตรวจสอบความเข้าใจ  
 ผู้เรียนและผูส้อน
ร่วมกันพิจารณาความ
ถูกต้องของแบบฝึกหัด 
และผู้สอนอธบิาย
เพิ่มเติม 
 จัดกิจกรรมแบบ 
active learning โดย
ให้นักศึกษาจับกลุ่ม ๆ 
ละ 4 -5 คนระดม
ความคิดเพื่อช่วยกัน
เขียนย่อหน้าให้
สมบูรณ์  
 ผู้สอนน างานของ
นักศึกษาไปตรวจสอบ
และให้ผลสะท้อนกลับ 
 
กิจกรรม / ใบงาน 
การเขียนอธิบาย 

7 
(3 ชม.) 

- Using Time 
Expressions 
- Identifying the 
Main Parts of a 
Narrative  
- Ordering Event 
in a Narrative 
Logically 
 

 ผู้สอนอธิบายหัวข้อ 
Using Time 
Expressions, 
Identifying the Main 
Parts of a Narrative 
และ Ordering Event 
in a Narrative 
Logically 

 เอกสาร
ประกอบการเรียน 
 PowerPoint 

 ประเมินจากการ
ตอบค าถาม 
 ประเมินจากการมี
ส่วนร่วมในการ
อภิปราย 
 ประเมินจากการ
บรรยายหรือการเล่า
เร่ือง (Narrative 
Paragraph) จาก

อ. วิลาสิน ี
พลอยเลื่อมแสง 
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สัปดาห์ที ่
(ชม.) 

หัวข้อ / 
รายละเอียด 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน / ใบงาน 

สื่อที่ใช้  การวัดและ
ประเมินผล 
(สัดส่วนการ
ประเมิน) 

ผู้สอน 

 จัดกิจกรรมแบบ 
active learning โดย
นักศึกษาจับคู่เพื่อท า
แบบฝึกหัดเพื่อ
ตรวจสอบความเข้าใจ 
 ผู้เรียนและผูส้อน
ร่วมกันพิจารณาความ
ถูกต้องของแบบฝึกหัด 
และผู้สอนอธบิาย
เพิ่มเติม 
 จัดกิจกรรมแบบ 
active learning โดย
ให้นักศึกษาจับคู่ใหม่
และช่วยกนัเขียนย่อ
หน้าเก่ียวกับการ
บรรยายหรือการเล่า
เร่ือง (Narrative 
Paragraph) จากภาพ
ที่ผู้สอนก าหนดให้ 
 ผู้สอนน างานของ
นักศึกษาไปตรวจ สอบ
และให้ผลสะท้อนกลับ 
 จัดกิจกรรม active 
learning โดยให้
นักศึกษาท างานกลุ่ม ๆ 
4 คนเร่ิมท าการสืบค้น
ข้อมูลจากเว็บไซต์ที่
เชื่อถือได้ ฐานข้อมูล
ของมหาวิทยาลัย 
รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง 
ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการ
เขียนบทความตาม
หัวข้อที่ได้แจ้งไว ้
 

ภาพที่ผู้สอน
ก าหนดให้ (5%) 
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สัปดาห์ที ่
(ชม.) 

หัวข้อ / 
รายละเอียด 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน / ใบงาน 

สื่อที่ใช้  การวัดและ
ประเมินผล 
(สัดส่วนการ
ประเมิน) 

ผู้สอน 

กิจกรรม / ใบงาน 
การบรรยายหรือการ
เล่าเร่ือง (Narrative 
Paragraph) จากภาพ
ที่ผู้สอนก าหนดให้ 

8 
(3 ชม.) 

- Organizing a 
Comparison 
Paragraphs 
- Comparing 
Different 
Situations / 
Events 
- Writing about 
Life Changes   

 ผู้สอนอธิบายการ
เขียนเปรียบเทียบ 
(Organizing a 
Comparison 
Paragraphs) 
 จัดกิจกรรมแบบ 
active learning โดย
นักศึกษาจับคู่เพื่อท า
แบบฝึกหัดเพื่อ
ตรวจสอบความเข้าใจ 
 ผู้เรียนและผูส้อน
ร่วมกันพิจารณาความ
ถูกต้องของแบบฝึกหัด 
และผู้สอนอธบิาย
เพิ่มเติม 
 จัดกิจกรรมแบบ 
active learning โดย
ให้นักศึกษาจับคู่ใหม่ 
และช่วยกนัเขียนย่อ
หน้าเก่ียวกับการ
เปรียบเทียบ
สถานการณ์หรือ
เหตุการณ์ต่าง ๆ 
(Comparing 
Different Situations 
/ Events) 
 ผู้สอนน างานของ
นักศึกษาไปตรวจสอบ
และให้ผลสะท้อนกลับ 

 เอกสาร
ประกอบการเรียน 
 PowerPoint 

 ประเมินจากการ
ตอบค าถาม 
 ประเมินจากการมี
ส่วนร่วมในการ
อภิปราย 
 ประเมินจากการ
เขียนเปรียบเทียบ
สถานการณ์หรือ
เหตุการณ์ต่าง ๆ 
(5%)  

อ. วิลาสิน ี
พลอยเลื่อมแสง 
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สัปดาห์ที ่
(ชม.) 

หัวข้อ / 
รายละเอียด 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน / ใบงาน 

สื่อที่ใช้  การวัดและ
ประเมินผล 
(สัดส่วนการ
ประเมิน) 

ผู้สอน 

 ผู้สอนมอบหมายให้
นักศึกษาเขียนย่อหน้า
เก่ียวกับ Life Changes 
และนัดหมายให้ส่งใน
ชั่วโมงถัดไป  
 
กิจกรรม / ใบงาน 
การเขียนเปรียบเทียบ
สถานการณ์หรือ
เหตุการณ์ต่าง ๆ 

9 
(3 ชม.) 

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

 ผู้สอนอธิบายการ
เขียนแบบ Fact และ 
Opinion และการ
เขียนใช้ส านวน 
Opinions และ 
Arguments 
 จัดกิจกรรมแบบ 
active learning โดย
นักศึกษาจับคู่เพื่อท า
แบบฝึกหัดเพื่อ
ตรวจสอบความเข้าใจ 
 ผู้เรียนและผูส้อน
ร่วมกันพิจารณาความ
ถูกต้องของแบบฝึกหัด 
และผู้สอนอธบิาย
เพิ่มเติม 
 จัดกิจกรรมแบบ 
active learning โดย
ให้นักศึกษาจับคู่ใหม่ 
และช่วยกนัเขียนย่อ
หน้าเก่ียวกับการแสดง
ความคิดเห็น (an 
opinion paragraph)  

 เอกสาร
ประกอบการเรียน 
 PowerPoint 

 ประเมินจากการ
ตอบค าถาม 
 ประเมินจากการมี
ส่วนร่วมในการ
อภิปราย 
 ประเมินจากการ
เขียนแบบ Fact และ 
Opinion (5%) 
 

อ. วิลาสิน ี
พลอยเลื่อมแสง 
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สัปดาห์ที ่
(ชม.) 

หัวข้อ / 
รายละเอียด 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน / ใบงาน 

สื่อที่ใช้  การวัดและ
ประเมินผล 
(สัดส่วนการ
ประเมิน) 

ผู้สอน 

 ผู้สอนน างานของ
นักศึกษาไปตรวจสอบ
และให้ผลสะท้อนกลับ 
 
กิจกรรม / ใบงาน 
การเขียนแบบ Fact 
และ Opinion 

10 
(3 ชม.) 

- The Definition 
of an Essay 
- Formatting an 
Essay 
- Writing a Thesis 
Statement 

 ผู้สอนอธิบายการ
เขียนเรียงความ (an 
essay) ส่วนประกอบ
ของการเขียนประโยค
ใจความหลัก (a thesis 
statement) 
 จัดกิจกรรมแบบ 
active learning โดย
นักศึกษาจับคู่เพื่อท า
แบบฝึกหัดเพื่อ
ตรวจสอบความเข้าใจ 
 ผู้เรียนและผูส้อน
ร่วมกันพิจารณาความ
ถูกต้องของแบบฝึกหัด 
และผู้สอนอธบิาย
เพิ่มเติม 
 จัดกิจกรรมแบบ 
active learning โดย
ให้นักศึกษาจับคู่ และ
ช่วยกันเขียนประโยค
ใจความหลัก (thesis 
statements) 
 ผู้สอนน างานของ
นักศึกษาไปตรวจสอบ
และให้ผลสะท้อนกลับ 
 
กิจกรรม / ใบงาน 

 เอกสาร
ประกอบการเรียน 
 PowerPoint 

 ประเมินจากการ
ตอบค าถาม 
 ประเมินจากการมี
ส่วนร่วมในการ
อภิปราย 
 ประเมินจากการ
เขียนประโยคใจความ
หลัก (a thesis 
statement) (5%)  

อ. วิลาสิน ี
พลอยเลื่อมแสง 
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สัปดาห์ที ่
(ชม.) 

หัวข้อ / 
รายละเอียด 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน / ใบงาน 

สื่อที่ใช้  การวัดและ
ประเมินผล 
(สัดส่วนการ
ประเมิน) 

ผู้สอน 

การเขียนประโยค
ใจความหลัก (a thesis 
statement) 

11 
(3 ชม.) 

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

 ผู้สอนอธิบายถึง
ความส าคัญของความ 
สัมพันธ์ของประโยค 
(unity) ในการเขียน
เรียงความ (an essay) 
และความส าคัญของ
การจัดวางประโยคใน
อนุเฉทให้เป็นขั้นตอนที่
ต่อเนื่องกันอย่าง
สมเหตุสมผล 
(coherence) 
 จัดกิจกรรมแบบ 
active learning โดย
นักศึกษาจับคู่เพื่อท า
แบบฝึกหัดเพื่อ
ตรวจสอบความเข้าใจ 
 ผู้เรียนและผูส้อน
ร่วมกันพิจารณาความ
ถูกต้องของแบบฝึกหัด 
และผู้สอนอธบิาย
เพิ่มเติม 
 ผู้สอนน างานของ
นักศึกษาไปตรวจ และ
ให้ผลสะท้อนกลบั 
 
กิจกรรม / ใบงาน 
การเขียนแบบเป็น
ขั้นตอนที่ต่อเนื่องกัน
อย่างสมเหตุสมผล 
(coherence) 

 เอกสาร
ประกอบการเรียน 
 PowerPoint 

 ประเมินจากการ
ตอบค าถาม 
 ประเมินจากการมี
ส่วนร่วมในการ
อภิปราย 
 ประเมินจากแบบ
ฝึกท้ายบทเร่ือง (5%) 
 ประเมินจากการ
เขียนแบบเป็น
ขั้นตอนที่ต่อเนื่องกัน
อย่างสมเหตุสมผล 
(coherence) (5%) 
 
 

อ. วิลาสิน ี
พลอยเลื่อมแสง 
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สัปดาห์ที ่
(ชม.) 

หัวข้อ / 
รายละเอียด 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน / ใบงาน 

สื่อที่ใช้  การวัดและ
ประเมินผล 
(สัดส่วนการ
ประเมิน) 

ผู้สอน 

12  
(3 ชม.) 

- Summarizing 
and Paraphrasing 

 ผู้สอนอธิบายถึงการ
เขียนสรุป 
(Summarizing)  
 จัดกิจกรรมแบบ 
active learning โดย
นักศึกษาจับคู่เพื่อท า
แบบฝึกหัดเพื่อ
ตรวจสอบความเข้าใจ 
 ผู้เรียนและผูส้อน
ร่วมกันพิจารณาความ
ถูกต้องของแบบฝึกหัด 
และผู้สอนอธบิาย
เพิ่มเติม 
 ผู้สอนน างานของ
นักศึกษาไปตรวจและ
ให้ผลสะท้อนกลบั 
 
กิจกรรม / ใบงาน 
การเขียนสรุป 
(Summarizing) 

 เอกสาร
ประกอบการเรียน 
 PowerPoint 

 ประเมินจากการ
ตอบค าถาม 
 ประเมินจากการมี
ส่วนร่วมในการ
อภิปราย 
 ประเมินจากแบบ
ฝึกท้ายบทเร่ือง (5%) 
 ประเมินจากการ
เขียนสรุป 
(Summarizing) 
(5%) 
 

อ. วิลาสิน ี
พลอยเลื่อมแสง 

13 
(3 ชม.) 

- Summarizing 
and Paraphrasing 

 ผู้สอนอธิบายถึงการ
เขียนเรียบเรียง
ข้อความขึ้นใหม่ด้วย
ถ้อยค าที่ต่างออกไป 
(Paraphrasing) 
 จัดกิจกรรมแบบ 
active learning โดย
นักศึกษาจับคู่เพื่อท า
แบบฝึกหัดเพื่อ
ตรวจสอบความเข้าใจ 
 ผู้เรียนและผูส้อน
ร่วมกันพิจารณาความ
ถูกต้องของแบบฝึกหัด 

 Pretest เร่ือง 
Comparative  
และ Superlative  
 เอกสาร
ประกอบการเรียน 
 PowerPoint 

 ประเมินจากการ
ตอบค าถาม 
 ประเมินจากการมี
ส่วนร่วมในการ
อภิปราย 
 ประเมินจากแบบ
ฝึกท้ายบทเร่ือง (5%) 
 ประเมินจากการ
เขียนเรียบเรียง
ข้อความขึ้นใหม่ด้วย
ถ้อยค าที่ต่างออกไป 
(Paraphrasing) 
(5%) 
 

อ. วิลาสิน ี
พลอยเลื่อมแสง 
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สัปดาห์ที ่
(ชม.) 

หัวข้อ / 
รายละเอียด 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน / ใบงาน 

สื่อที่ใช้  การวัดและ
ประเมินผล 
(สัดส่วนการ
ประเมิน) 

ผู้สอน 

และผู้สอนอธบิาย
เพิ่มเติม 
 ผู้สอนน างานของ
นักศึกษาไปตรวจและ
ให้ผลสะท้อนกลบั 
 
กิจกรรม / ใบงาน 
การเขียนเรียบเรียง
ข้อความขึ้นใหม่ด้วย
ถ้อยค าที่ต่างออกไป 
(Paraphrasing) 

14 
(3 ชม.) 

- References and 
Quotations 

 ผู้สอนอธิบายถึงการ
เขียนอ้างอิง 
(References)  
 จัดกิจกรรมแบบ 
active learning โดย
นักศึกษาจับคู่เพื่อท า
แบบฝึกหัดเพื่อ
ตรวจสอบความเข้าใจ 
 ผู้เรียนและผูส้อน
ร่วมกันพิจารณาความ
ถูกต้องของแบบฝึกหัด 
และผู้สอนอธบิาย
เพิ่มเติม 
 ผู้สอนน างานของ
นักศึกษาไปตรวจและ
ให้ผลสะท้อนกลบั 
 จัดกิจกรรม active 
learning โดยให้
นักศึกษาที่ท างานกลุ่ม
ใช้ computer ในการ
เขียนการอ้างอิงจาก
เว็บไซต์ ฐานข้อมูลและ
สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ใน

 เอกสาร
ประกอบการเรียน 
 PowerPoint 

 ประเมินจากการ
ตอบค าถาม 
 ประเมินจากการมี
ส่วนร่วมในการ
อภิปราย 
 ประเมินจากแบบ
ฝึกท้ายบทเร่ือง (5%) 
 ประเมินจากการ
เขียนอ้างอิง 
(References) 
(10%) 
 

อ. วิลาสิน ี
พลอยเลื่อมแสง 
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สัปดาห์ที ่
(ชม.) 

หัวข้อ / 
รายละเอียด 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน / ใบงาน 

สื่อที่ใช้  การวัดและ
ประเมินผล 
(สัดส่วนการ
ประเมิน) 

ผู้สอน 

การเขียนบทความ 
พร้อมทั้งก าหนดวัน
และเวลาในการส่ง 
 
กิจกรรม / ใบงาน 
การเขียนอ้างอิง 
(References) 

15 
(3 ชม.) 

- References and 
Quotations  

 ผู้สอนอธิบายถึงการ
คัดลอกข้อความจาก
แหล่งต่าง ๆ 
(Quotations) 
 จัดกิจกรรมแบบ 
active learning โดย
นักศึกษาจับคู่เพื่อท า
แบบฝึกหัดเพื่อ
ตรวจสอบความเข้าใจ 
 ผู้เรียนและผูส้อน
ร่วมกันพิจารณาความ
ถูกต้องของแบบฝึกหัด 
และผู้สอนอธบิาย
เพิ่มเติม 
 ผู้สอนน างานของ
นักศึกษาไปตรวจและ
ให้ผลสะท้อนกลบั 
 จัดกิจกรรม active 
learning โดยให้
นักศึกษาที่ท างานกลุ่ม
ใช้ computer ในการ
เขียนการอ้างอิงจาก
เว็บไซต์ ฐานข้อมูลและ
สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ใน
การเขียนบทความ 
พร้อมทั้งก าหนดวัน
และเวลาในการส่ง 

 เอกสาร
ประกอบการเรียน 
 PowerPoint 

 ประเมินจากการ
ตอบค าถาม 
 ประเมินจากการมี
ส่วนร่วมในการ
อภิปราย 
 ประเมินจากแบบ
ฝึกท้ายบทเร่ือง (5%) 
 ประเมินจากการ
คัดลอกข้อความจาก
แหล่งต่าง ๆ 
(Quotations) 
(10%) 
 

อ. วิลาสิน ี
พลอยเลื่อมแสง 
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สัปดาห์ที ่
(ชม.) 

หัวข้อ / 
รายละเอียด 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน / ใบงาน 

สื่อที่ใช้  การวัดและ
ประเมินผล 
(สัดส่วนการ
ประเมิน) 

ผู้สอน 

 
กิจกรรม / ใบงาน 
การคัดลอกข้อความ
จากแหล่งต่าง ๆ 
(Quotations) 

16 
(2 ชม.) 

สอบปลายภาค (30%) อ. วิลาสิน ี
พลอยเลื่อมแสง 

 
5.2 การวัดและการประเมินผล   
 1) การวัดผล : 
  - งานเขียน      80% 
  - สอบปลายภาค    20% 
 2) การประเมินผล: ใช้ระบบ  อิงกลุ่ม   อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลยั ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน (คะแนน) ระดับผลการเรียน 
90-100 A 
85-89 B+ 
75-84 B 
70-74 C+ 
60-69 C 
55-59 D+ 
50-54 D 
0-50 F 

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1. เอกสารและต าราหลัก 
Wilasinee Ploylearmsaeng. (2018). Creative Writing in Business Context. Bangkok: Graphic Site  
 Media and Printing Solution.  
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
Dorothy E. Zemach. (2011). Writing Sentences: the Basics of Writing. Oxford: Macmillian 

Education. 
Dorothy E. Zemach and Carlos Islam. (2011). Writing Paragraphs from Sentence to 

Paragraph. London: Macmillan Education. 
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Dorothy E. Zemach and Lisa A. Ghulldu. (2011). Writing Essays from Paragraph to Essays. 
London: Macmillan Education. 

George Davidson. (2005). Sentences to Paragraphs: Book 3. Singapore: Learners Publishing 
Pte Ltd. 

Lou and Marilynn Spaventa. (2001). Writing to Learn from Paragraph to Essay. Singapore: 
McGraw-Hill Higher Education. 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า  
    สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และเว็บไซต์ที่เก่ียวข้อง  
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
การประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญให้นักศึกษาประเมินประสิทธิภาพการ

จัดการเรียนการสอนของรายวิชา รวมถึงวิธีการสอน การจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน สิ่งสนบัสนุน
การเรียนรู้ วิธีการวัดและการประเมินผล และข้อเสนอแนะเพื่อท าการปรับปรุงรายวชิา  
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

ใช้แบบประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยมีคณะกรรมการประเมินที่แต่งตั้งโดย
หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นผู้ออกแบบแบบประเมิน เก็บ
รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งสะท้อนกลับสู่อาจารย์ผู้รับผิดชอบการสอน 
3. การปรับปรุงการสอน 

หลักสูตรก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการสอนจากผลการประเมิน
ประสิทธิผลของรายวิชา แล้วจัดท ารายงานรายวิชาตามรายละเอียดที่ สกอ. ก าหนดทุกภาคการศึกษา 
รวมถึงมีการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจ าของหลักสูตรเพื่อหารือปัญหาการเรียนรู้ของ
นักศึกษาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้สอนท่านอ่ืน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

1. ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา โดยมีหน้าที่หลัก คือ 
 1.1 ประเมินข้อสอบรายวิชาให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของรายวิชาและพิจารณา
ควบคู่กับรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) 
 1.2 ติดตามและตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาทั้งภาพรวม และรายบุคคลในแต่ละรายวชิา
ของภาคเรียนนั้น ๆ 
 1.3 ทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาร่วมกับอาจารยป์ระจ ารายวิชา 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ พฤติกรรมความ
รับผิดชอบและ
การมีส่วนร่วม
ในการท างาน 

คะแนนสอบ งานทีไ่ด้รับ
มอบหมาย 
(แบบฝึกหัด 

โครงงาน รายงาน) 

การน าเสนอผลงาน
ด้วยทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข/ การ

สื่อสาร/ การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

คุณธรรม จริยธรรม √  √ √ 
ความรู ้  √ √ √ 
ทักษะทางปัญญา  √ √ √ 
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

√  √ √ 

ภาษาและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  √ √ 

 
2. มีการทวนสอบคะแนนและผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรทุกภาคเรียน 
3. มีการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับคณะทุกภาคเรียน 

 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธผิลของรายวิชา 

หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดย
นักศึกษา ผลการประเมินโดยผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาความเหมาะสมของเกณฑ์การให้คะแนน การ
รายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการ
ทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ และน าเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผล
การด าเนินการของรายวิชา เสนอต่อประธานหลักสูตร เพื่อน าเข้าที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์
ประจ าหลักสูตรพิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงส าหรับใช้ในปีการศึกษาถัดไป 
 
 


