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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา           มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
      สาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1.1 รหัสและชื่อรายวิชา          
1.1 รหัสวิชา 1552128 ชื่อวิชา การเขียนรายงานทางธุรกิจ 
1.1                            Business Report Writing 
1.2 จ านวนหน่วยกิต 
 3 (3–0–6) หน่วยกิต 
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

1) หลักสูตร: ศิลปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
2) ประเภทของรายวิชา: หมวดวิชาเฉพาะ (วชิาเฉพาะด้าน) 

1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา: อาจารย์วิลาสินี พลอยเลื่อมแสง 
2) อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์ Janalyn L. Ramos-Dayrit (ตอนเรียน A1) 
    อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์วิลาสินี พลอยเลื่อมแสง (ตอนเรียน B1) 
2) 1.5 ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน 
ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2560 / ชั้นปี 2 

1.6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

1.7 รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

1.8 สถานที่เรียน 
ตอนเรียน A1 อาคาร 32 ห้อง 32402  
ตอนเรียน B1 อาคาร 32 ห้อง 32402  

1.9 วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
15 ธันวาคม 2560  

 
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แล้ว นักศึกษาจะเกิดการเรียนรู้/ความสามารถ/สมรรถนะในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 
2.1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริตต่องานทีไ่ดร้ับมอบหมาย มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวชิาชีพ  
2.1.2 มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน รวมทั้ง

มีความเข้าใจด้านค าศัพท์ ส านวน และไวยากรณ์ในบริบททางธรุกิจ รวมทั้งบูรณาการความรู้ดา้น
ภาษาอังกฤษกับธุรกิจด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 



3 
 

2.1.3 สามารถคิดสร้างสรรค์ ปรับใช้องค์ความรู้อย่างเหมาะสม รวมทัง้สามารถสืบค้นข้อมูล เพื่อให้ทันต่อ
เหตุการณ์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ  

2.1.4 สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น สื่อสารและมีความรับผิดชอบต่อบทบาทของตนที่มีต่อผู้อื่นได้ 
2.1.5 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นเพื่อน าเสนอข้อมูลและสื่อสารได้  
2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรงุรายวิชา 

เพื่อให้เนื้อหาวิชามีความทนัสมยัพร้อมทั้งมีการฝึกให้นักศึกษาได้เขียนประโยคในรปูแบบที่
หลากหลาย รวมทั้งมีการใช้ค าศพัท์และส านวนในการเขียนรายงานทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสม และให้มี
ความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาตามกรอบ
มาตรฐาน Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ด้วย 

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

3.1 ค าอธิบายรายวิชา 
องค์ประกอบที่ส าคัญในการเขียนรายงานทางธุรกิจ ฝึกการใช้ค าศัพท์และส านวนในการเขียน

รายงานทาง ธุรกิจ ค าเชื่อมที่เหมาะสม ประโยคหลักและประโยคสนับสนนุ 
Essential elements of business report writing; practice using vocabulary and 

expressions in writing business reports, transition makers, thesis statements and supporting 
details.  
3.2 จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัต/ิ 
งานภาคสนาม/การ

ฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ชั่วโมง / ภาคการศึกษา สอนเสริมตาม 
ความต้องการของนักศึกษา 

- 90 ชั่วโมง / ภาค
การศึกษา 

3.3 จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
- ผู้สอนให้ค าปรึกษาผ่านทางสังคมออนไลน์  

     - ผู้สอนจัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามความต้องการ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ คือ 
ทุกวันจันทร์ เวลา 14.30 – 17.30 น. 
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
วิธีการสอนและการประเมินผล  

ผลการเรียนรู้ท่ีต้องการ
พัฒนา 

วิธกีารสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

ค่าน้ าหนัก
ของการ

ประเมินผล 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1. มีวินัย ตรงต่อเวลา 
รับผิดชอบต่อหนา้ที่ท่ีไดร้ับ
มอบหมาย 
2. มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อ
งานที่ได้รับมอบหมาย 

1. ผู้สอนมีการสอดแทรก
เรื่องคุณธรรมจริยธรรมและ
หรือยกตัวอย่างประกอบใน
ขณะที่สอน 
2. ผู้สอนก าหนดหลักเกณฑ์
ต่าง ๆ เช่น ให้เข้าห้องเรียน

1. ประเมินจากการส่งงาน
ภายในเวลาที่ก าหนด 
2. ประเมินจากการ
ตรวจสอบช้ินงานของ
นักศึกษาท่ีได้รับมอบ หมาย 

1 – 15 

10% 
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ผลการเรียนรู้ท่ีต้องการ
พัฒนา 

วิธกีารสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

ค่าน้ าหนัก
ของการ

ประเมินผล 
3. เคารพข้อตกลง 
กฎระเบียบ และข้อบังคับ  
4. มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ  

ตรงเวลาและเข้าเรยีนอย่าง
สม่ าเสมอ  
3. ผู้สอนช้ีแจงเรื่องความ 
รับผิดชอบและมีความ
ซื่อสัตย์ในงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

3. สังเกตพฤติกรรมของ
ผู้เรยีน 
4. ประเมินจากการ
สอบถามความรู้ความเข้าใจ
เรื่องจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ 

ด้านความรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจ 
และมีทักษะภาษาอังกฤษ
ด้านการฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียน 
2. มีความรู้ความเข้าใจ
ด้านค าศัพท์ ส านวน และ
ไวยากรณ์ในบริบททาง
ธุรกิจ 
3. มีความรู้ความเข้าใจ
พื้นฐานทางธุรกิจ 
4. บูรณาการความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษกับธุรกิจด้าน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

1. ผู้สอนอธิบายค าศัพท์ 
ส านวน และไวยากรณ์ที่ใช้
ในบริบททางธุรกิจ 
2. ผู้สอนจัดการเรยีนการ
สอนหลากหลายรูปแบบ
เน้นทฤษฎี และการปฏิบตัิ 
รวมทั้งฝึกการเขียนใน
หลายรูปแบบ 
 

1. ประเมินจากการทดสอบ
ย่อย 
2. ประเมินจากการตรวจ
การเขียนและให้ผลสะท้อน
กลับ 
 

สัปดาห์ที่ 2, 
6, 8, 10, 
12, 14, 
และ 

สัปดาห์ที่ 
16 

55% 

ด้านทักษะทางปัญญา 
1. สืบค้นข้อมลูและ
แสวงหาความรู้เพ่ิมเติม 
ทันต่อเหตุการณ์และ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ  
2. คิดสร้างสรรค์ และปรับ
ใช้องค์ความรู้อย่าง
เหมาะสม 
3. คิด วิเคราะห์ และแกไ้ข
ปัญหาได้อย่างมีระบบ  
4. สังเคราะห์องค์ความรู้  

1. ผู้สอนมอบหมายงานให้
นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้วย
ตนเอง 
2. ผู้สอนให้กรอบการ
ท างานและเปิดโอกาสให้
นักศึกษาได้แสดงความ
คิดเห็นด้วยตนเอง 
3. ผู้สอนมอบหมายกรอบ
โครงงานให้นักศึกษา 

1. ประเมินจากการ
ตรวจสอบแหล่งอ้างอิงที่
เกี่ยวข้องกับงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 
2. ประเมินจากผลงานตาม
เกณฑ์การประเมินที่ก าหนด 
(Rubrics) 
 

สัปดาห์ที่ 
14 และ 
สัปดาห์ที่ 

16 

15% 

ด้านทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
1. ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
2. สื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. ผู้สอนมอบหมาย
นักศึกษาท ากิจกรรมคู่และ
กลุ่มโดยให้นักศึกษาก าหนด
บทบาท และหน้าท่ีอย่าง
ชัดเจน 

1. ประเมินจากพฤติกรรม
ของนักศึกษาในการท า
กิจกรรมคู่และกลุ่ม 
2. สังเกตและประเมินผล
งานท่ีได้ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

1 – 15 

10% 
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ผลการเรียนรู้ท่ีต้องการ
พัฒนา 

วิธกีารสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

ค่าน้ าหนัก
ของการ

ประเมินผล 
3. มีความรับผิดชอบต่อ
บทบาทของตนที่มีต่อผู้อื่น  

2. ผู้สอนเปิดโอกาสให้
นักศึกษาได้แสดงความ
คิดเห็น 

3. สังเกตจากการแสดง
บทบาทของสมาชิกในกลุ่ม 

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

1) ผู้สอนมอบหมายงานให้
นักศึกษาค้นคว้าข้อมูล
เพิ่มเตมิ 
2) ผู้สอนให้นักศึกษาใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การท างานท่ีได้รบั
มอบหมาย 

1. ประเมินจากการน าเสนอตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด (Rubrics) 
 

1 – 15 

10% 

หมายเหตุ  ผลการเรียนรู้ตัวเข้ม = ความรับผิดชอบหลัก   
ผลการเรียนรู้ตัวธรรมดา = ความรับผิดชอบรอง  
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
5.1 แผนการสอน (หมวดที่ 5 ข้อ 2) 

สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการ
สอน/ใบงาน 

สื่อที่ใช ้ การวัดและ
ประเมินผล 
(สัดส่วนการ

ประเมิน) 

ผู้สอน 

1 
(3 ชม.) 

 แนะน ารายละเอียดของ 
วิชา การเรียนการสอน 
และการประเมินผล 
 Elements of Business 
Report Writing 
(ส่วนประกอบของการ
เขียนรายงานทางธุรกิจ) 

 นักศึกษาศึกษาเนื้อหา
และรายละเอียดของ
รายวิชาจากรายละเอียด
ของรายวิชา (มคอ.3) 
 ผู้สอนอธิบายถึงกิจกรรม
กลุ่ม – การเขียนรายงาน
ทางธุรกิจ ซึ่งนักศึกษาต้อง
ท าการค้นข้อมูลจากแหล่ง
เรียนรู้อื่น ๆ เช่น ห้องสมุด
และอินเตอร์เน็ต นักศึกษา
ต้องก าหนดหน้าท่ีความ

 มคอ.3 
 เอกสาร
ประกอบการเรียน 
 PowerPoint 
 

 ประเมินจาก
การตอบค าถาม 
 ประเมินจาก
การมีส่วนร่วมใน
การอภิปราย 
 ประเมินจาก
การฝึกเขียนใน
ห้อง 
 

 อ. Janalyn L. 
Ramos-Dayrit 
(ตอนเรียน A1) 
 อ. วิลาสินี 
พลอยเลื่อมแสง
(ตอนเรียน B1) 
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการ
สอน/ใบงาน 

สื่อที่ใช ้ การวัดและ
ประเมินผล 
(สัดส่วนการ

ประเมิน) 

ผู้สอน 

รับผิดชอบให้ชัดเจนและ 
เหมาะสมพร้อมทั้งก าหนด
ส่งรายงานในสัปดาห์ที่ 16  
 ผู้สอนบรรยาย / อธิบาย
ถึงส่วนประกอบของการ
เขียนรายงานทางธุรกิจ 
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
 นักศึกษาแลกเปลี่ยน 
เรียนรูด้้วยการอภิปรายถึง
ส่วนประกอบของการเขยีน
รายงานทางธุรกิจ 
 นักศึกษาฝึกปฏิบัติการ
เขียนส่วนประกอบของการ
เขียนรายงานทางธุรกิจ 
 ผู้สอนมอบหมายให้
นักศึกษาศึกษาเรื่องชนิด
ของประโยคส าหรับการ
เรียนในสัปดาห์ต่อไป 

 
 

2  
(3 ชม.) 

 Types of Sentences 
(ชนิดของประโยค) 

 ผู้สอนบรรยาย / อธิบาย
ถึงชนิดของประโยค 
(Types of Sentences) 
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
 นักศึกษาแลกเปลี่ยน 
เรียนรูด้้วยการอภิปรายถึง
ชนิดของประโยค 
 ผู้สอนตรวจสอบความ
เข้าใจด้วยการด้วยการถาม 
– ตอบเป็นรายบุคคล 
 นักศึกษาฝึกปฏิบัติการ
เขียนประโยค 
 ผู้สอนมอบหมายให้
นักศึกษาจับคู่เพื่อเขียน
ประโยคเพิ่มเติมจากแบบ
ฝึกท้ายบท 
 ผู้สอนมอบหมายให้
นักศึกษาศึกษาเรื่อง
ค าเชื่อม (Transition 

 เอกสาร
ประกอบการเรียน 
 PowerPoint 
 

 ประเมินจาก
การตอบค าถาม 
 ประเมินจาก
การมีส่วนร่วมใน
การอภิปราย 
 ประเมินจาก
การฝึกเขียนใน
ห้อง 
 ประเมินจากใบ
งานการเขียน
ประโยคประเภท
ต่าง ๆ (5%) 

 อ. Janalyn L. 
Ramos-Dayrit 
(ตอนเรียน A1) 
 อ. วิลาสินี 
พลอยเลื่อมแสง
(ตอนเรียน B1) 
 



7 
 

สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการ
สอน/ใบงาน 

สื่อที่ใช ้ การวัดและ
ประเมินผล 
(สัดส่วนการ

ประเมิน) 

ผู้สอน 

Markers) ส าหรับการเรียน
ในสัปดาห์ต่อไป 
 
กิจกรรม / ใบงาน 
การเขียนประโยคประเภท
ต่าง ๆ (5%) 

3 
(3 ชม.) 

 Transition Markers 
(ค าเชื่อม) 

 ผู้สอนบรรยาย / อธิบาย
ถึงค าเชื่อม (Transition 
Markers) พร้อม
ยกตัวอย่างประกอบ 
 นักศึกษาแลกเปลี่ยน 
เรียนรูด้้วยการอภิปรายถึง
ชนิดของค าเชื่อม 
(Transition Markers)  
 ผู้สอนตรวจสอบความ
เข้าใจด้วยการด้วยการถาม 
– ตอบเป็นราย บุคคล 
 นักศึกษาฝึกปฏิบัติการ
ใช้ค าเชื่อม (Transition 
Markers) ในการเขียน
ประโยคประเภทตา่ง ๆ 
 ผู้สอนมอบหมายให้
นักศึกษาศึกษาบทเรียนที่
เหลือส าหรับการเรียนใน
สัปดาห์ถดัไป 

 เอกสาร
ประกอบการเรียน 
 PowerPoint 
 

 ประเมินจาก
การตอบค าถาม 
 ประเมินจาก
การมีส่วนร่วมใน
การอภิปราย 
 ประเมินจาก
การฝึกเขียนใน
ห้อง 
 

 อ. Janalyn L. 
Ramos-Dayrit 
(ตอนเรียน A1) 
 อ. วิลาสินี 
พลอยเลื่อมแสง
(ตอนเรียน B1) 
 

4 
(3 ชม.) 

 Vocabulary and 
Expressions in Writing 
Business Reports 
(ค าศัพท์และส านวนที่ใช้ใน
การเขีนรายงานทางธุรกิจ) 

 ผู้สอนบรรยาย / อธิบาย
ถึงค าศัพท์และส านวนที่ใช้
ในการเขีนรายงานทาง
ธุรกิจ (Vocabulary and 
Expressions in Writing 
Business Reports) ต่อ 
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
 นักศึกษาแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ อภปิรายถึงค าศัพท์
และส านวนต่าง ๆ 

 เอกสาร
ประกอบการเรียน 
 PowerPoint 

 ประเมินจาก
การตอบค าถาม 
 ประเมินจาก
การมีส่วนร่วมใน
การอภิปราย 
 ประเมินจาก
การฝึกเขียนใน
ห้อง 
 

 อ. Janalyn L. 
Ramos-Dayrit 
(ตอนเรียน A1) 
 อ. วิลาสินี 
พลอยเลื่อมแสง
(ตอนเรียน B1) 
 



8 
 

สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการ
สอน/ใบงาน 

สื่อที่ใช ้ การวัดและ
ประเมินผล 
(สัดส่วนการ

ประเมิน) 

ผู้สอน 

 ผู้สอนตรวจสอบความ
เข้าใจด้วยการด้วยการถาม 
– ตอบเป็นราย บุคคล 
 นักศึกษาฝึกการเขียน
ด้วยการใช้ค าศัพท์และ
ส านวนในสถานการณ์ตา่งๆ 
เป็นรายบุคคล 
 ผู้สอนมอบหมายให้
นักศึกษาจับคู่เพื่อใช้
ค าศัพท์และส านวนที่เขียน
ตามสถานการณ์ต่างๆ ที่
ผู้สอนก าหนดให ้
 ผู้สอนมอบหมายให้
นักศึกษาศึกษาเรื่องการ
เขียน Topic และ Topic 
Sentence ส าหรับการ
เรียนในสัปดาห์ถัดไป 

5  
(3 ชม.) 

 Topic 
 Topic Sentence 
  

 ผู้สอนบรรยาย / อธิบาย
ถึงการเขียน Topic และ 
Topic Sentence ในการ
เขียนเป็นย่อหน้า พร้อม
ยกตัวอย่างประกอบ 
 นักศึกษาแลกเปลี่ยน 
เรียนรูด้้วยการอภิปรายถึง 
Topic และการเขียน 
Topic Sentence ใน 1 
ย่อหน้า 
 ผู้สอนตรวจสอบความ
เข้าใจด้วยการด้วยการถาม 
– ตอบเป็นราย บุคคล 
 นักศึกษาฝึกปฏิบัติการ
เขียน Topic และ Topic 
Sentence จากแบบฝึก
เป็นรายบุคคลและเป็นคู ่
 ผู้สอนมอบหมายให้
นักศึกษาศึกษาเรื่อง 
Supporting Sentences 

 เอกสาร
ประกอบการเรียน 
 PowerPoint 

 ประเมินจาก
การตอบค าถาม 
 ประเมินจาก
การมีส่วนร่วมใน
การอภิปราย 
 ประเมินจาก
การฝึกเขียนใน
ห้อง 
 

 อ. Janalyn L. 
Ramos-Dayrit 
(ตอนเรียน A1) 
 อ. วิลาสินี 
พลอยเลื่อมแสง
(ตอนเรียน B1) 
 



9 
 

สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการ
สอน/ใบงาน 

สื่อที่ใช ้ การวัดและ
ประเมินผล 
(สัดส่วนการ

ประเมิน) 

ผู้สอน 

และ Concluding 
Sentence ส าหรับการ
เรียนในสัปดาห์ต่อไป 

6 
(3 ชม.) 

 Supporting 
Sentences 
 Concluding Sentence 

 ผู้สอนบรรยาย / อธิบาย
ถึงการเขียน Supporting 
Sentences และ 
Concluding Sentence 
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
 นักศึกษาแลกเปลี่ยน 
เรียนรูด้้วยการอภิปรายถึง
การเขียนประโยค 
Supporting Sentences 
และ Concluding 
Sentence ใน 1 ย่อหน้า 
 ผู้สอนตรวจสอบความ
เข้าใจด้วยการด้วยการถาม 
– ตอบเป็นราย บุคคล 
 นักศึกษาฝึกปฏิบัติการ
เขียนส่วนประกอบของการ
เขียนประโยค Supporting 
Sentences และ 
Concluding Sentence 
จากแบบฝึกเป็นรายบุคคล
และเป็นคู ่
 ผู้สอนมอบหมายให้
นักศึกษาศึกษาเรื่องการ
เขียนแบบ Descriptive 
Paragraph (การเขียน
ประเภทบรรยาย) ส าหรับ
การเรยีนในสัปดาห์ต่อไป 
 
กิจกรรม / ใบงาน 
แบบฝึกเขียนTopic, 
Topic Sentence, 
Supporting Sentences, 
and Concluding 
Sentence (10%) 

 เอกสาร
ประกอบการเรียน 
 PowerPoint 

 ประเมินจาก
การตอบค าถาม 
 ประเมินจาก
การมีส่วนร่วมใน
การอภิปราย 
 ประเมินจาก
การฝึกเขียนใน
ห้อง 
 ประเมินจากใบ
งานแบบฝึกเขียน
Topic, Topic 
Sentence, 
Supporting 
Sentences, and 
Concluding 
Sentence 
(10%) 

 อ. Janalyn L. 
Ramos-Dayrit 
(ตอนเรียน A1) 
 อ. วิลาสินี 
พลอยเลื่อมแสง
(ตอนเรียน B1) 
 



10 
 

สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการ
สอน/ใบงาน 

สื่อที่ใช ้ การวัดและ
ประเมินผล 
(สัดส่วนการ

ประเมิน) 

ผู้สอน 

7  
(3 ชม.) 

 Descriptive 
Paragraph (การเขียน
ประเภทบรรยาย) 

 ผู้สอนบรรยาย / อธิบาย
ถึงการเขียนแบบ 
Descriptive Paragraph 
(การเขียนประเภท
บรรยาย) พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ 
 นักศึกษาแลกเปลี่ยน 
เรียนรูด้้วยการอภิปรายถึง
การเขียนแบบ 
Descriptive Paragraph 
(การเขียนประเภท
บรรยาย) 
 ผู้สอนตรวจสอบความ
เข้าใจด้วยการด้วยการถาม 
– ตอบเป็นราย บุคคล 
 นักศึกษาเริ่มฝึก
ปฏิบัติการเขียนการเขียน
แบบ Descriptive 
Paragraph (การเขียน
ประเภทบรรยาย) เป็นคู ่

 เอกสาร
ประกอบการเรียน 
 PowerPoint 
 

 ประเมินจาก
การตอบค าถาม 
 ประเมินจาก
การมีส่วนร่วมใน
การอภิปราย 
 ประเมินจาก
การฝึกเขียนใน
ห้อง 
 

 อ. Janalyn L. 
Ramos-Dayrit 
(ตอนเรียน A1) 
 อ. วิลาสินี 
พลอยเลื่อมแสง
(ตอนเรียน B1) 
 

8 
(3 ชม.) 

 Descriptive 
Paragraph (การเขียน
ประเภทบรรยาย) (ต่อ) 

 ผู้สอนบรรยาย / อธิบาย
ถึงการเขียนแบบ 
Descriptive Paragraph 
(การเขียนประเภท
บรรยาย) เพิ่มเตมิ และ
ตัวอย่างมากขึ้นจากสัปดาห์
ที่แล้ว 
 นักศึกษาแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ อภปิรายถึงการ
เขียนแบบ Descriptive 
Paragraph (การเขียน
ประเภทบรรยาย)  
 ผู้สอนตรวจสอบความ
เข้าใจด้วยการด้วยการถาม 
– ตอบเป็นราย บุคคล 
 นักศึกษาฝึกปฏิบัติการ
เขียนแบบ Descriptive 

 เอกสาร
ประกอบการเรียน 
 PowerPoint 
 

 ประเมินจาก
การตอบค าถาม 
 ประเมินจาก
การมีส่วนร่วมใน
การอภิปราย 
 ประเมินจาก
การฝึกเขียนใน
ห้อง 
 ประเมินจากใบ
งานการเขียนแบบ 
Descriptive 
Paragraph (การ
เขียนประเภท
บรรยาย) 1 ย่อ
หน้า (10%) 

 อ. Janalyn L. 
Ramos-Dayrit 
(ตอนเรียน A1) 
 อ. วิลาสินี 
พลอยเลื่อมแสง
(ตอนเรียน B1) 
 



11 
 

สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการ
สอน/ใบงาน 

สื่อที่ใช ้ การวัดและ
ประเมินผล 
(สัดส่วนการ

ประเมิน) 

ผู้สอน 

Paragraph (การเขียน
ประเภทบรรยาย) ในแบบ
ฝึกเป็นรายบุคคล 
 ผู้สอนมอบหมายให้
นักศึกษาท างานเป็นคู่เพื่อ
เขียน Descriptive 
Paragraph (การเขียน
ประเภทบรรยาย) ตามที่
ผู้สอนก าหนดหัวข้อให้ 1 
ย่อหน้า 
 
กิจกรรม / ใบงาน 
การเขียนแบบ 
Descriptive Paragraph 
(การเขียนประเภท
บรรยาย) 1 ย่อหน้า (10%) 

9 
(3 ชม.) 

 Cause and Effect 
Paragraph (การเขียน
ความแสดงเหตุและผล) 

 ผู้สอนบรรยาย / อธิบาย
ถึงการเขียนแบบ Cause 
and Effect Paragraph 
(การเขียนความแสดงเหตุ
และผล) พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ 
 นักศึกษาแลกเปลี่ยน 
เรียนรูด้้วยการอภิปรายถึง
การเขียนแบบ Cause and 
Effect Paragraph (การ
เขียนความแสดงเหตแุละ
ผล) 
 ผู้สอนตรวจสอบความ
เข้าใจด้วยการด้วยการถาม 
– ตอบเป็นราย บุคคล 
 นักศึกษาเริ่มฝึก
ปฏิบัติการเขียน Cause 
and Effect Paragraph 
(การเขียนความแสดงเหตุ
และผล) เป็นคู ่

 เอกสาร
ประกอบการเรียน 
 PowerPoint 
 

 ประเมินจาก
การตอบค าถาม 
 ประเมินจาก
การมีส่วนร่วมใน
การอภิปราย 
 ประเมินจาก
การฝึกเขียนใน
ห้อง 
 

 อ. Janalyn L. 
Ramos-Dayrit 
(ตอนเรียน A1) 
 อ. วิลาสินี 
พลอยเลื่อมแสง
(ตอนเรียน B1) 
 



12 
 

สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการ
สอน/ใบงาน 

สื่อที่ใช ้ การวัดและ
ประเมินผล 
(สัดส่วนการ

ประเมิน) 

ผู้สอน 

10  
(3 ชม.) 

 Cause and Effect 
Paragraph (การเขียน
ความแสดงเหตุและผล) 
(ต่อ) 

 ผู้สอนบรรยาย / อธิบาย
ถึงการเขียนแบบ Cause 
and Effect Paragraph 
(การเขียนความแสดงเหตุ
และผล) เพิ่มเติมจาก
สัปดาห์ที่แล้ว 
 นักศึกษาอภิปราย
เพิ่มเตมิถึงการเขียนแบบ 
Cause and Effect 
Paragraph (การเขียน
ความแสดงเหตุและผล) 
 ผู้สอนตรวจสอบความ
เข้าใจด้วยการด้วยการถาม 
– ตอบเป็นราย บุคคล 
 นักศึกษาท างานเป็นคู่
ปฏิบัติการเขียน Cause 
and Effect Paragraph 
(การเขียนความแสดงเหตุ
และผล) 1 ย่อหน้า 
 
กิจกรรม / ใบงาน 
การเขียนแบบ Cause and 
Effect Paragraph (การ
เขียนความแสดงเหตแุละ
ผล) 1 ย่อหน้า (10%) 

 เอกสาร
ประกอบการเรียน 
 PowerPoint 
 

 ประเมินจาก
การตอบค าถาม 
 ประเมินจาก
การมีส่วนร่วมใน
การอภิปราย 
 ประเมินจาก
การฝึกเขียนใน
ห้อง 
 ประเมินจากใบ
งานการเขียนแบบ 
Cause and 
Effect 
Paragraph (การ
เขียนความแสดง
เหตุและผล) 1 ย่อ
หน้า (10%) 

 อ. Janalyn L. 
Ramos-Dayrit 
(ตอนเรียน A1) 
 อ. วิลาสินี 
พลอยเลื่อมแสง
(ตอนเรียน B1) 
 

11 
(3 ชม.) 

 Argumentative 
Paragraph (การเขียนเชิง
สาธก) 

 ผู้สอนบรรยาย / อธิบาย
ถึงการเขียนแบบ 
Argumentative 
Paragraph (การเขียนเชิง
สาธก) พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ 
 นักศึกษาแลกเปลี่ยน 
เรียนรูด้้วยการอภิปรายถึง
การเขียนแบบ 
Argumentative 
Paragraph (การเขียนเชิง
สาธก)  

 เอกสาร
ประกอบการเรียน 
 PowerPoint 
 

 ประเมินจาก
การตอบค าถาม 
 ประเมินจาก
การมีส่วนร่วมใน
การอภิปราย 
 ประเมินจาก
การฝึกเขียนใน
ห้อง 
 

 อ. Janalyn L. 
Ramos-Dayrit 
(ตอนเรียน A1) 
 อ. วิลาสินี 
พลอยเลื่อมแสง
(ตอนเรียน B1) 
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการ
สอน/ใบงาน 

สื่อที่ใช ้ การวัดและ
ประเมินผล 
(สัดส่วนการ

ประเมิน) 

ผู้สอน 

 ผู้สอนตรวจสอบความ
เข้าใจด้วยการด้วยการถาม 
– ตอบเป็นราย บุคคล 
 นักศึกษาเริ่มฝึก
ปฏิบัติการเขียน 
Argumentative 
Paragraph (การเขียนเชิง
สาธก) เป็นคู ่

12  
(3 ชม.) 

 Argumentative 
Paragraph (การเขียนเชิง
สาธก) (ต่อ) 

 ผู้สอนบรรยาย / อธิบาย
ถึงการเขียนแบบ 
Argumentative 
Paragraph (การเขียนเชิง
สาธก) เพิ่มเตมิจากสัปดาห์
ที่แล้ว 
 นักศึกษาแลกเปลี่ยน
อภิปรายเพิม่เตมิถึงการ
เขียนแบบ 
Argumentative 
Paragraph  
 ผู้สอนตรวจสอบความ
เข้าใจด้วยการด้วยการถาม 
– ตอบเป็นราย บุคคล 
 ผู้สอนมอบหมายงานให้
นักศึกษาท างานเป็นคู่
ปฏิบัติการเขียน 
Argumentative 
Paragraph (การเขียนเชิง
สาธก) 1 ย่อหน้าตามหัวข้อ
ที่ผู้สอนก าหนด 
 
กิจกรรม / ใบงาน 
การเขียนแบบ 
Argumentative 
Paragraph (การเขียนเชิง
สาธก) 1 ย่อหน้า (10%) 

 เอกสาร
ประกอบการเรียน 
 PowerPoint 
 

 ประเมินจาก
การตอบค าถาม 
 ประเมินจาก
การมีส่วนร่วมใน
การอภิปราย 
 ประเมินจาก
การฝึกเขียนใน
ห้อง 
 ประเมินจากใบ
งานการเขียนแบบ 
Argumentative 
Paragraph (การ
เขียนเชิงสาธก) 1 
ย่อหน้า (10%) 

 อ. Janalyn L. 
Ramos-Dayrit 
(ตอนเรียน A1) 
 อ. วิลาสินี 
พลอยเลื่อมแสง
(ตอนเรียน B1) 
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการ
สอน/ใบงาน 

สื่อที่ใช ้ การวัดและ
ประเมินผล 
(สัดส่วนการ

ประเมิน) 

ผู้สอน 

13 
(3 ชม.) 

 Describing Trends  
(Changes and Graph) 

 ผู้สอนบรรยาย / อธิบาย
ถึงการอธิบายแนวโน้ม หรือ
การเปลีย่นแปลง 
(Describing Trends) ว่ามี
ประเภทไหนบ้าง พร้อม
ยกตัวอย่างประกอบ 
 นักศึกษาระดมสมองและ
อภิปรายถึงค าศัพท์และ
ส านวนที่ใช้ในการเขียน
บรรยายการเปลี่ยนแปลง
และการเขียนบรรยาย
กราฟ (Changes and 
Graph) 
 ผู้สอนบรรยาย / อธิบาย
ถึงการใช้ค าศัพท์และ
ส านวนในการเขียนบรรยาย
การเปลีย่นแปลงและกราฟ 
(Changes and Graph) 
พร้อมตัวอย่าง 
 ผู้สอนตรวจสอบความ
เข้าใจด้วยการด้วยการถาม 
– ตอบเป็นราย บุคคล 
 นักศึกษาเริ่มฝึกเขยีน
หัวข้อการเปลีย่นแปลงและ
การเขียนบรรยายกราฟ 
(Changes and Graph) 
เป็นรายบุคคลในแบบฝึก
ท้ายบท 
 ผู้สอนมอบหมายงานให้
นักศึกษาท างานเป็นคู่ ลง
มือเขียนตามหัวข้อท่ี
ก าหนดให ้

 เอกสาร
ประกอบการเรียน 
 PowerPoint 
 

 ประเมินจาก
การตอบค าถาม 
 ประเมินจาก
การมีส่วนร่วมใน
การอภิปราย 
 ประเมินจาก
การฝึกเขียนใน
ห้อง 
 

 อ. Janalyn L. 
Ramos-Dayrit 
(ตอนเรียน A1) 
 อ. วิลาสิน ี
พลอยเลื่อมแสง
(ตอนเรียน B1) 
 

14 
(3 ชม.) 

 Describing Trends 
(Chart and Table)  

 นักศึกษาระดมสมองและ
อภิปรายถึงค าศัพท์และ
ส านวนที่ใช้ในการเขียน
บรรยายแผนภูมิและตาราง 
(Chart and Table) 

 เอกสาร
ประกอบการเรียน 
 PowerPoint 
 

 ประเมินจาก
การตอบค าถาม 
 ประเมินจาก
การมีส่วนร่วมใน
การอภิปราย 

 อ. Janalyn L. 
Ramos-Dayrit 
(ตอนเรียน A1) 
 อ. วิลาสินี 
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการ
สอน/ใบงาน 

สื่อที่ใช ้ การวัดและ
ประเมินผล 
(สัดส่วนการ

ประเมิน) 

ผู้สอน 

 ผู้สอนบรรยาย / อธิบาย
ถึงการเขียนบรรยาย
แผนภูมิและตาราง (Chart 
and Table) พร้อม
ยกตัวอย่างประกอบ 
 ผู้สอนตรวจสอบความ
เข้าใจด้วยการด้วยการถาม 
– ตอบเป็นราย บุคคล 
 นักศึกษาฝึกเขียน
บรรยายแผนภูมิและตาราง 
(Chart and Table) เป็น
รายบุคคลจากแบบฝึกท้าย
บท 
 ผู้สอนมอบหมายงานให้
นักศึกษาท างานเป็นคู่ 
ปฏิบัติเขียนตามหัวข้อท่ี
ก าหนดให ้
 
กิจกรรม / ใบงาน 
การเขียนบรรยายกราฟ 
แผนภูมิและตาราง 
(Graph, Chart and 
Table) (15%) 

 ประเมินจาก
การฝึกเขียนใน
ห้อง 
 ประเมินจากใบ
งานการเขียน
บรรยายกราฟ 
แผนภูมิและ
ตาราง (Graph, 
Chart and 
Table) (15%) 

พลอยเลื่อมแสง
(ตอนเรียน B1) 
 

15 
(3 ชม.) 

 Business Report 
Writing   

 ผู้สอนบรรยาย / อธิบาย
ถึงการเขียนรายงานทาง
ธุรกิจ 
 นักศึกษาจับกลุ่ม ๆ ละ 
4 คน ระดมสมองในการ
คัดเลือกหัวข้อเพื่อน ามา
เขียนรายงาน 
 นักศึกษาสืบค้นข้อมูล
จากหนังสือและสื่อการ
เรียนรู้ออนไลน์ และ
ปฏิบัติงานเขียน 
 ผู้สอนนัดหมายเวลาส่ง
ในสัปดาห์ถัดไป 
 

 เอกสาร
ประกอบการเรียน 
 PowerPoint 
 

 ประเมินจาก
การตอบค าถาม 
 ประเมินจาก
การมีส่วนร่วมใน
การอภิปราย 
 ประเมินจาก
การฝึกเขียนใน
ห้อง 
 ประเมินจาก
การเขียนรายงาน
ทางธุรกิจ 
(Business 
Report Writing) 
(10%) 

 อ. Janalyn L. 
Ramos-Dayrit 
(ตอนเรียน A1) 
 อ. วิลาสินี 
พลอยเลื่อมแสง
(ตอนเรียน B1) 
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการ
สอน/ใบงาน 

สื่อที่ใช ้ การวัดและ
ประเมินผล 
(สัดส่วนการ

ประเมิน) 

ผู้สอน 

กิจกรรม / ใบงาน 
การเขียนรายงานทางธุรกิจ 
(Business Report 
Writing) (10%) 

16 
(2 ชม.) 

สอบปลายภาค (30%) 

 
5.2 การวัดและการประเมินผล   
 1) การวัดผล : 
  - งานเขียน Types of sentences     5% 

  - งานเขียน Topic, Topic sentence, Supporting sentences และ Concluding  
        sentence         10% 
  - งานเขียน Descriptive Paragraph    10% 
  - งานเขียน Cause and Effect Paragraph   10% 
  - งานเขียน Argumentative Paragraph   10% 
  - งานเขียนบรรยาย Graph, Chart และ Table  15% 
  - งานเขียนรายงานทางธุรกิจ    10% 

  - สอบปลายภาค      30% 
 2) การประเมินผ : ใช้ระบบ  อิงกลุ่ม  อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 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 

6.1 เอกสารและต าราหลัก 
Wilasinee Ploylearmsaeng. (2017). Business Report Writing. Bangkok: Graphic Site Media and 

Printing Solutions.  
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6.2 เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
Desmond A. Gilling. (2013). The Essential Handbook for Business Writing. Canada: Greenlink 

Consultin. 
Dorothy E. Zemach and Lisa A. Rumisek. (2005). Academic Writing from Paragraph to Essay. 

Oxford: Macmillan Education. 
6.3 เอกสารและข้อมูลแนะน า 
Linda Butler. (2006). Fundamentals of Academic Writing. USA: Pearson Education ESL. 
Mary Ellen Guffey and Carolyn M. Seefe. (2008). Business English (10 ed.). USA: South-

Western, Cengage Learning. 
Mary Ellen Guffey and Carolyn M. Seefer. (2011). Business English (11 ed.). USA: South-

Western, Cengage Learning. 
Patricia Wilcox Peterson. (2003). Developing Writing: Writing Skills Practice Book for EFL. 

Washington, DC: Office of English Language Program. 
The Saylor Foundation. (n.d.). Business English for Success. Retrieved from Business 

Communication for Succes: 
https://www.saylor.org/site/textbooks/Business%20Communication%20for%20Succ
ess.pdf 

Website ต่าง ๆ  
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
    1) นักศึกษาประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ประสิทธิภาพการจัดการเรียน
การสอนของรายวิชา รวมถึงวิธีการสอน การจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
วิธีการวัดและประเมินผล และข้อเสนอแนะเพื่อท าการปรับปรุงรายวิชา  

2) นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอน โดยการเขียนแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรียน
การสอนใน 3 หัวข้อคือ 1) ประโยชน์ที่ได้รับ  2) ข้อจ ากัด และ 3) ข้อเสนอแนะ 
7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน 

1) ใช้แบบประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยมีคณะกรรมการประเมินที่
แต่งตั้งโดยหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นผู้ออกแบบแบบประเมิน 
เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งสะท้อนกลับสู่อาจารย์ผู้รับผิดชอบการสอน 

2) แบบแสดงความคิดเห็นที่นักศึกษาเขียนประเมินอาจารย์ผู้สอน 
7.3 การปรับปรุงการสอน 
          น าผลการประเมินที่ไดจ้ากข้อที่ 7.1 และ 7.2 มาปรับปรุงการเรียนการสอน โดยน าผลการประเมิน
และข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในคร้ังตอ่ไป 
7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
  1) ประเมินข้อสอบรายวิชาให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับจุดมุ่ งหมายของรายวิชาและ
พิจารณาควบคู่กับรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) 
  2) ติดตามและตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาทั้งภาพรวม และรายบุคคลในแต่ละ
รายวิชาของภาคเรียนนั้น ๆ 
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  3) ทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาร่วมกับอาจารย์ประจ ารายวิชาดังประเด็นต่อไปนี้ 
 

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 

  √ √ 

   
7.5 การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 1) อาจารย์ผู้สอนด าเนินการทวนสอบด้วยตนเอง ด้วยการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 2) กรณีที่ผลการเรียนรู้ของรายวิชายังไม่ได้ประสิทธิผล อาจารย์ผู้สอนจะปรับปรุงแก้ไข
รายวิชา 
 
 
 
 
 


