
 

    
    
    
    
    

รายละเอยีดของรายวชิา (มคอ.3)รายละเอยีดของรายวชิา (มคอ.3)รายละเอยีดของรายวชิา (มคอ.3)รายละเอยีดของรายวชิา (มคอ.3)    
    

หลกัสตูรหลกัสตูรหลกัสตูรหลกัสตูรการจดัการการจดัการการจดัการการจดัการบัณฑติบัณฑติบัณฑติบัณฑติ    
คณะวทิยาการจดัการคณะวทิยาการจดัการคณะวทิยาการจดัการคณะวทิยาการจดัการ        มหาวทิยาลยัสวนดสุติมหาวทิยาลยัสวนดสุติมหาวทิยาลยัสวนดสุติมหาวทิยาลยัสวนดสุติ    

ประจาํภาคเรยีนที่ ประจาํภาคเรยีนที่ ประจาํภาคเรยีนที่ ประจาํภาคเรยีนที่     1111/25/25/25/2560606060    

    
    
    

รหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิา 3663663663661111202020201111 ชือ่รายวชิา ชือ่รายวชิา ชือ่รายวชิา ชือ่รายวชิา ((((ภาษาไทย)ภาษาไทย)ภาษาไทย)ภาษาไทย)    ภาษาองักฤษเพือ่ทักษะทางการจดัการภาษาองักฤษเพือ่ทักษะทางการจดัการภาษาองักฤษเพือ่ทักษะทางการจดัการภาษาองักฤษเพือ่ทักษะทางการจดัการ    

                                                                                                                    (ภาษาองักฤษ)(ภาษาองักฤษ)(ภาษาองักฤษ)(ภาษาองักฤษ) )  English forEnglish forEnglish forEnglish for    Management SkillsManagement SkillsManagement SkillsManagement Skills    
    

    

    

    

อาจารยผ์ูส้อน  อาจารยผ์ูส้อน  อาจารยผ์ูส้อน  อาจารยผ์ูส้อน      

(1) นางนารถอนงค์ กองสารศรี 
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คาํนาํคาํนาํคาํนาํคาํนาํ    
    

          มคอ.3 นี้จัดทําข้ึนเพื่อเป็นแนวทางให้กับอาจารย์ผู้สอนที่ดําเนินการสอน ในรายวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อทักษะทางการจัดการ    รหัสวิชา 3662101 โดย มคอ.3 ได้แบ่งหมวดที่เก่ียวข้องกับการสอนไว้ 7 หมวด 
ดังต่อไปนี้ หมวด 1 ข้อมูลทั่วไป หมวด 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ หมวด 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
หมวด 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล หมวด 6 
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน และหมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
โดยในการจัดทํา มคอ.3 นี้คํานึงถึงหัวข้อการสอนและ Learning Outcome ท่ีมีความสอดคล้องกับ
คําอธิบายรายวิชา รวมท้ังกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning ท่ีผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ด้วย 
 ผู้จัดทําหวังว่า มคอ.3 ท่ีจัดทําข้ึนจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่นําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
และยินดีรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อปรับปรุงให้ มคอ.3 ฉบับนี้มีความสมบูรณ์เพิ่มมากข้ึน และขอขอบคุณ
มา ณ โอกาสน้ี 
 
                                                                                                                                                                
                                                                                                        
                       หลักสูตรการจัดการบัณฑิต 
                                                                คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

                    1 เมษายน 2560 
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สารบญัสารบญัสารบญัสารบญั    

    
หมวดหมวดหมวดหมวด                                                                        หนา้หนา้หนา้หนา้    
    
หมวด 1  ข้อมูลทั่วไป         4 
หมวด 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์       4 
หมวด 3  ลักษณะและการดาํเนินการ       5 
หมวด 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา      5 
หมวด 5  แผนการสอนและการประเมินผล       10 
หมวด 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน               20 
หมวด 7  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา             20 
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รายละเอยีดของรายวชิารายละเอยีดของรายวชิารายละเอยีดของรายวชิารายละเอยีดของรายวชิา    
    
ชื่อสถาบนัอุดมศกึษาชื่อสถาบนัอุดมศกึษาชื่อสถาบนัอุดมศกึษาชื่อสถาบนัอุดมศกึษา      มหาวิทยาลัยสวนดุสิต    
คณะคณะคณะคณะ                คณะวิทยาการจัดการ    
    

หมวดที ่หมวดที ่หมวดที ่หมวดที ่1 1 1 1 ข้อมลูทัว่ไปข้อมลูทัว่ไปข้อมลูทัว่ไปข้อมลูทัว่ไป    
1. 1. 1. 1. รหัสและชือ่รายวชิารหัสและชือ่รายวชิารหัสและชือ่รายวชิารหัสและชือ่รายวชิา    
    รหัสวิชา 3662101 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย)  ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะทางการจัดการ 
                                          (ภาษาอังกฤษ)  English for Management Skills    
2. 2. 2. 2. จาํนวนหนว่ยกิตจาํนวนหนว่ยกิตจาํนวนหนว่ยกิตจาํนวนหนว่ยกิต    
                3(3-0-6) หน่วยกิต 
3. 3. 3. 3. หลักสตูรและประเภทของรายวชิาหลักสตูรและประเภทของรายวชิาหลักสตูรและประเภทของรายวชิาหลักสตูรและประเภทของรายวชิา    
    หลักสูตรการจัดการบัณฑติ วิชาแกน    
4. 4. 4. 4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อนอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อนอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อนอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน    
                อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวชิา อาจารย์นารถอนงค์ กองสารศรี 
                อาจารย์ผู้สอน (1) อาจารย์นารถอนงค์ กองสารศรี 
5. 5. 5. 5. ภาคการศึกษาภาคการศึกษาภาคการศึกษาภาคการศึกษา////ชัน้ปทีีเ่รยีนชัน้ปทีีเ่รยีนชัน้ปทีีเ่รยีนชัน้ปทีีเ่รยีน    
                ภาคการศึกษาท่ี 1/ชั้นปีท่ี 1 
6. 6. 6. 6. รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อนรายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อนรายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อนรายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน    (Pre(Pre(Pre(Pre----requrequrequrequisite) (isite) (isite) (isite) (ถา้มีถา้มีถา้มีถา้มี))))    
    ไม่มี 
7. 7. 7. 7. รายวชิาทีต่อ้งเรยีนพรอ้มกันรายวชิาทีต่อ้งเรยีนพรอ้มกันรายวชิาทีต่อ้งเรยีนพรอ้มกันรายวชิาทีต่อ้งเรยีนพรอ้มกัน    (Co(Co(Co(Co----requisites) (requisites) (requisites) (requisites) (ถา้มีถา้มีถา้มีถา้มี))))    
                ไม่มี 
8. 8. 8. 8. สถานทีเ่รยีนสถานทีเ่รยีนสถานทีเ่รยีนสถานทีเ่รยีน    
    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 
9. 9. 9. 9. วนัทีจ่ดัทาํหรือปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาครัง้ลา่สดุวนัทีจ่ดัทาํหรือปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาครัง้ลา่สดุวนัทีจ่ดัทาํหรือปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาครัง้ลา่สดุวนัทีจ่ดัทาํหรือปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาครัง้ลา่สดุ    
    1 เมษายน 2560 
    

หมวดที่หมวดที่หมวดที่หมวดที่    2 2 2 2 จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์    
1. 1. 1. 1. จดุมุง่หมายของรายวชิาจดุมุง่หมายของรายวชิาจดุมุง่หมายของรายวชิาจดุมุง่หมายของรายวชิา    

1.1 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่านเขียนในบริบท
ของการจัดการ    

1.2 เพื่อพัฒนาผู้เรียนสามารถจับใจความสาํคัญในการฟัง การพดูเพื่อวางแผนและจัดการ    
1.3 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเทคนิคการอ่าน การจดบันทึก 
1.4 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนําความรู้ และกิจกรรมบูรณาการทางภาษาอังกฤษไปใช้ในการฝึกฝนทักษะ

ได้อย่างเหมาะสม  
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2. 2. 2. 2. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันาวตัถปุระสงคใ์นการพฒันาวตัถปุระสงคใ์นการพฒันาวตัถปุระสงคใ์นการพฒันา////ปรบัปรงุรายวชิาปรบัปรงุรายวชิาปรบัปรงุรายวชิาปรบัปรงุรายวชิา    
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่านเขียนในบริบทของการ

จัดการ การจับใจความสําคัญในการฟัง การพูดเพื่อวางแผนและจัดการ เทคนิคการอ่าน การจดบันทึก โดย
ใช้กิจกรรมบูรณาการทางภาษาอังกฤษในการฝึกฝนทักษะดังกล่าว เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียน การดําเนิน
ชีวิต และการทํางานต่อไปในอนาคต  
    

หมวดที่หมวดที่หมวดที่หมวดที่    3 3 3 3 ลกัษณะและการดาํเนนิการลกัษณะและการดาํเนนิการลกัษณะและการดาํเนนิการลกัษณะและการดาํเนนิการ    
1. 1. 1. 1. คาํอธบิายรายวชิคาํอธบิายรายวชิคาํอธบิายรายวชิคาํอธบิายรายวชิาาาา        

การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่านเขียนในบริบทของการจัดการ การจับใจความสําคัญในการฟัง การพูด
เพื่อวางแผนและจัดการ เทคนิคการอ่าน การจดบันทึก โดยใช้กิจกรรมบูรณาการทางภาษาอังกฤษในการ
ฝึกฝนทักษะดังกล่าว 
     Improve listening, speaking, reading and writing skill in management contexts. Listen 
comprehension, speaking for planning and managing, reading techniques, notetaking by 
various integrated skill activities    

 
2. 2. 2. 2. จาํนวนชัว่โมงที่ใช้ตอ่ภาคการศกึษาจาํนวนชัว่โมงที่ใช้ตอ่ภาคการศกึษาจาํนวนชัว่โมงที่ใช้ตอ่ภาคการศกึษาจาํนวนชัว่โมงที่ใช้ตอ่ภาคการศกึษา    

บรรยายบรรยายบรรยายบรรยาย    การฝกึการฝกึการฝกึการฝกึ    
    

สอนเสรมิสอนเสรมิสอนเสรมิสอนเสรมิ    ปฏบิตัิปฏบิตัิปฏบิตัิปฏบิตัิ////งานงานงานงาน    
ภาคสนามภาคสนามภาคสนามภาคสนาม////การฝกึงานการฝกึงานการฝกึงานการฝกึงาน    

การศึกษาดว้ยตนเอการศึกษาดว้ยตนเอการศึกษาดว้ยตนเอการศึกษาดว้ยตนเองงงง    

บรรยาย 45 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา    

ตามความต้องการของ
นักศึกษาเฉพาะราย    

ไม่มี 90 ชั่วโมงต่อต่อภาค
การศึกษา    

    
3. 3. 3. 3. จาํนวนชัว่โมงต่อสปัดาห์ทีอ่าจารยใ์ห้คําปรกึษาและแนะนาํทางวชิาการแกน่ักศกึษาเปน็  จาํนวนชัว่โมงต่อสปัดาห์ทีอ่าจารยใ์ห้คําปรกึษาและแนะนาํทางวชิาการแกน่ักศกึษาเปน็  จาํนวนชัว่โมงต่อสปัดาห์ทีอ่าจารยใ์ห้คําปรกึษาและแนะนาํทางวชิาการแกน่ักศกึษาเปน็  จาํนวนชัว่โมงต่อสปัดาห์ทีอ่าจารยใ์ห้คําปรกึษาและแนะนาํทางวชิาการแกน่ักศกึษาเปน็      
                รายบคุคลรายบคุคลรายบคุคลรายบคุคล    

อาจารย์ผูส้อนกําหนดวันและเวลาในการให้คําปรึกษา (Office Hour) ที่ห้องพักอาจารย ์หลักสูตรการ
จัดการ สัปดาห์ละ 6 ชั่วโมงและประกาศให้ผู้เรียนทราบ นอกจากนี้ยังได้กําหนดช่องทางให้นักศึกษาติดต่อ
ผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนท่ี จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ไลน์ และ Facebook    

 
หมวดที่หมวดที่หมวดที่หมวดที่    4 4 4 4 การพฒันาการเรียนรู้ของนกัศกึษาการพฒันาการเรียนรู้ของนกัศกึษาการพฒันาการเรียนรู้ของนกัศกึษาการพฒันาการเรียนรู้ของนกัศกึษา    

1. 1. 1. 1. คุณธรรมคุณธรรมคุณธรรมคุณธรรม    จรยิธรรมจรยิธรรมจรยิธรรมจรยิธรรม    
            1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา  

���� 1.1.1 มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบ เข้าใจผู้อ่ืน เข้าใจโลก และเคารพกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของสถาบันและสังคม รวมถึงการเป็นแบบอย่างท่ีดีได้ 

 1.1.2 มีจิตสํานึกที่คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
 O 1.1.3 มีความรู้ ความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ จรรยาบรรณ

วิชาชีพ 
 O 1.1.4 มีความพอเพียงในการดําเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล และ

การสร้างภูมิคุ้มกัน 
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            1.2 วิธีการสอน        
1.2.1 บรรยายให้ความรู้เชิงทฤษฎี หลักการใช้ภาษาผ่านบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจําวัน    
1.2.2 จัดกิจกรรมแบบผู้เรียนมีส่วนร่วม (Active Learning) 
1.2.3  จัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีจัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 

โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้นักศึกษาแสวงหาความรู้ด้วยการพึ่งพาและเก้ือกูลกัน มีการ
ปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดในประเด็นศึกษาท่ีมอบหมาย 
  1.2.4 การจัดกิจกรรมในรูปแบบโครงงาน (Project base Learning) 

1.2.5 การจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดการค้นคว้าและใช้สื่อเทคโนโลยีเชิงสัมมนา (Seminar) 
  1.2.6 จัดการเรียนการสอนโดยผู้สอนกําหนดและมอบหมายงานให้นักศึกษารับผิดชอบเป็นกลุ่ม 
โดยให้ใช้ทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการทํางานกลุ่มและการแสดงความคิดเห็นท่ีเหมาะสม  
      1.3 วิธีการประเมินผล            
                                        1.3.1 สังเกตพฤติกรรมในเวลาการทํางาน เป็นไปตามที่คาดหมายหรือไม่ 

1.3.2 ประเมินผลจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอภิปรายในชั้นเรียน 
1.3.3    สังเกตความรับผิดชอบท่ีมีต่องานท่ีได้รับมอบหมายทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม 

2. 2. 2. 2. ความรู้ความรู้ความรู้ความรู้    
    2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ                                    
                                    O    2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสําคัญของศาสตร์ด้านการจัดการ       
   ����2.1.2 มีความรู้กว้างและเป็นระบบเก่ียวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านการ
จัดการ รวมทั้งมีความเข้าใจอย่างเท่าทันในผลกระทบในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคม
โลก  
    2.1.3    มีความรู้และความเข้าใจในด้านการวางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การปฏิบัติการ การ
ควบคุมและการประเมินผลการดําเนินงาน รวมท้ังการปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน  
    2.2 วิธีการสอน     

       2.2.1 บรรยายหัวข้อรายละเอียดต่าง ๆ โดยใช่สื่อ Power point ประกอบการบรรยาย 
       2.2.2 มอบหมายงานให้วิเคราะห์และบูรณาการ หลักการใช้และการฝึกทักษะทางภาษาผ่านบท

สนทนาท่ีใช้ในชีวิตประจําวันในแต่ละบทเรียน เพื่อเชื่อมโยงเข้ากับการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารใน
สถานการณ์จริง 

       2.2.3 ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการสอนด้วยการจัดให้มีการตอบคําถามท้ายบทเรียนหรือออกมาทํา
กิจกรรมหน้าชั้นเรียนที่เก่ียวข้องกับสาระการเรียนรู้และตามด้วยตัวอย่างในการศึกษา 

       2.2.4 แบ่งกลุ่มในการทํางาน การนําเสนอรายงาน 
   2.3 วิธีการประเมินผล 

2.3.1 ทดสอบความรู้ ความเข้าใจจากการทําแบบฝึกหัดหลังเรียน 
2.3.2 การนําเสนองานหน้าชั้น การอภิปราย แสดงความคิดเห็น การมีส่วนร่วม การตอบคําถาม  
2.3.3 การสอบกลางภาค และปลายภาค ด้วยข้อสอบที่มีการพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน 
2.3.4 สังเกตการณ์การแสดงออกด้านทักษะการใช้ภาษาในชั้นเรียน ผ่านแบบประเมินพฤติกรรม    
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3. 3. 3. 3. ทกัษะทางปญัญาทกัษะทางปญัญาทกัษะทางปญัญาทกัษะทางปญัญา    
            3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

3.1.1 สามารถสืบค้น ประมวลและประเมินข้อมูลจากหลายแหล่งได้ด้วยตนเอง มีความคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ มีเหตุผล และคิดอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้ได้สารสนเทศที่เหมาะสมกับศตวรรษท่ี 21 

���� 3.1.2 สามารถประยุกต์ความรู้ทางการจัดการและด้านอ่ืนท่ีสัมพันธ์กัน จากสาขาวิชาชีพที่
ศึกษาและประสบการณ์มาใช้งานตามสถานการณ์ท่ัวไปได้อย่างเหมาะสม    

O 3.1.3 มีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการตัดสินใจ 
และสามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน    

O 3.1.4 สามารถคิดค้นทางเลือก วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอย่างรอบด้าน มี
ความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
      3.2 วิธีการสอน 

จัดให้มีการเลือกวิธีสอนและการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมของเนื้อหาที่จัดการเรียนการสอน 
ในแต่ละสัปดาห์ ดังนี้ 

3.2.1 ใช้วิธีสอนแบบการเขียนโครงสร้างความคิด โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอน โดยให้
นักศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาประเด็นต่าง ๆ ตามใบงานที่มอบหมายด้วย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การ
มอบหมายงาน การระดมพลังสมอง และให้นักศึกษานําเสนอผลงานด้วยเทคนิคการอธิบายประกอบสื่อการ
เรียนการสอนต่าง ๆ พร้อมทั้งให้นักศึกษาใช้ทักษะกระบวนการคิดด้วยการเขียนแผนที่ความคิดลักษณะ 
ต่าง ๆ ตามท่ีกําหนดส่งผู้สอน หลังจากนั้นผู้สอนอธิบายสรุป โดยใช้สื่อการนําเสนอภาพแบบเลื่อน (Power 
Point) 

3.2.2 ใช้วิธีสอนแบบให้ฝึกและปฏิบัติ โดยผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาได้กระทําซํ้าด้วยการทํา
แบบฝึกหัดทบทวนบทเรียนเพื่อพัฒนาทักษะ และเทคนิคการปฏิบัติจริงในสิ่งที่ได้เรียนมา โดยมีผู้สอนคอย
ให้คําปรึกษาและตอบข้อสงสัยทําให้เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ด้วยการลงมือกระทําจริงทําให้เห็น
คุณค่าของสิ่งท่ีเรียนรู้และจดจําเข้าใจสิ่งที่เรียนรู้ได้ดี สามารถถ่ายทอดหรือเช่ือมโยงการเรียนรู้ไปใช้ใน
สถานการณ์เดียวกันได้ 

3.2.3 มอบหมายการทํางานกลุ่ม    (Project Work) 
3.3 วิธีการประเมินผล 

3.3.1 สังเกตการตอบคําถามและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 
3.3.2 การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค โดยเน้นข้อสอบท่ีมีการพัฒนาทักษะการฟัง พูด 

อ่าน เขียน 
3.3.3 ประเมินรายงาน การนําเสนอผลงาน และการตอบคําถามของนักศึกษา    
3.3.4    สังเกตการแสดงออกด้านพฤติกรรมและการร่วมกิจกรรมกลุ่ม                

4. 4. 4. 4. ทกัษะความสัมพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบทกัษะความสัมพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบทกัษะความสัมพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบทกัษะความสัมพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ    
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา       

 O 4.1.1 สามารถแสดงความเป็นกัลยาณมิตร ช่วยเหลือผู้อ่ืนและแสดงความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจในการกระทําของตนเอง รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 

� 4.1.2 สามารถแสดงความคิดริเร่ิมและความเห็นอย่างสร้างสรรค์ในการพัฒนาความรู้และ
ความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 O    4.1.3 สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืน แสดงภาวะผู้นํา ผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 
และมีทักษะการแก้ปัญหากลุ่ม    
           O 4.1.4 มีความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์
ตระหนักและเข้าใจในวัฒนธรรมของสังคมที่ตนเองอาศัยอยู่รวมทั้งเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม และ
สามารถปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 

    4.2 วิธีการสอน      
   4.2.1 มอบหมายงานท้ังรายบุคคลและรายกลุ่ม 
   4.2.2 ใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้นักศึกษาแสวงหาความรู้

ด้วยการพึ่งพาและเก้ือกูลกัน มีการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดในประเด็นศึกษาที่มอบหมาย 
   4.2.3 ผู้สอนกําหนดและมอบหมายงานให้นักศึกษารับผิดชอบเป็นกลุ่ม ๆ โดยให้ใช้ทักษะ

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการทํางานกลุ่ม 
   4.2.4 ความคิดวิเคราะห์ การระดมพลังสมอง และการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสม พร้อมทั้ง

จัดทําสรุปเป็นผลงานส่งผู้สอน 
 4.3 วิธีการประเมินผล     

4.3.1 ความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ความถูกต้องของงาน 
4.3.2 การตอบข้อซักถามของผู้สอน 
4.3.3 สังเกตการณ์นําเสนอผลงาน 
4.3.4 สังเกตพฤติกรรมด้านการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีการแสดงออกในฐานะผู้นําและผู้ตาม 

5. 5. 5. 5. ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข    การสื่อสารการสื่อสารการสื่อสารการสื่อสาร    และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ    
    5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
          O  5.1.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์ 
และตัดสินใจในการดําเนินชีวิต 
         ����    5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศท่ีจําเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
         � 5.1.3 สามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนที่เหมาะสมสําหรับกลุ่มบุคคลที่
แตกต่างกันทั้งท่ีเป็นข้อมูลธุรกิจและข้อมูลอ่ืน 
          5.1.4    สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม มาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การแปล
ความหมาย และการสื่อข้อมูล 
    5.2 วิธีการสอน 

5.2.1 มอบหมายงานเป็นกลุ่ม เพื่อให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าในการพัฒนาความสามารถการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ด้วยตนเองจากเว็บไซต์และจากเอกสารต่างๆ 

5.2.2 ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียน เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้ศึกษาและค้นคว้างานจากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ต 

5.2.3 กําหนดให้มีการนําเสนอผลงาน หรืองานที่มอบหมายโดยใช้สื่อเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
5.3 วิธีการประเมินผล  

5.3.1 ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง และการเขียน 
5.3.2 ประเมินการใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารและการนําเสนอผลงาน 
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5.3.3 ประเมินผลจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม และถูกต้องในการนําเสนอ
ผลงาน 
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หมวดที่หมวดที่หมวดที่หมวดที่    5 5 5 5 แผนการสอนและการประเมนิผลแผนการสอนและการประเมนิผลแผนการสอนและการประเมนิผลแผนการสอนและการประเมนิผล    
1.1.1.1. แผนการสอนแผนการสอนแผนการสอนแผนการสอน    

    
สปัดาหท์ี่สปัดาหท์ี่สปัดาหท์ี่สปัดาหท์ี่    

    
หัวข้อการสอนหัวข้อการสอนหัวข้อการสอนหัวข้อการสอน    / Learning / Learning / Learning / Learning 

OutcomeOutcomeOutcomeOutcome    
จาํนวนจาํนวนจาํนวนจาํนวน    
ชัว่โมงชัว่โมงชัว่โมงชัว่โมง    

กิจกรรมการเรยีนการสอนกิจกรรมการเรยีนการสอนกิจกรรมการเรยีนการสอนกิจกรรมการเรยีนการสอน    สื่อการสอนสื่อการสอนสื่อการสอนสื่อการสอน    สอดคล้องกับสอดคล้องกับสอดคล้องกับสอดคล้องกับ
จดุมุง่หมายรายวชิาจดุมุง่หมายรายวชิาจดุมุง่หมายรายวชิาจดุมุง่หมายรายวชิา    

ผูส้อนผูส้อนผูส้อนผูส้อน    
(ระบลุาํดบั)(ระบลุาํดบั)(ระบลุาํดบั)(ระบลุาํดบั)    

1 Course Introduction  
- Pre-Test 
- Greeting and Introducing 
- Introduce themselves and 

others 
- Introducing 

yourself/Introducing people 
- Learning Outcome  
ผู้เรียนได้รับความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับทักษะการพูด การทักทาย 
ให้ผู้เรียนได้จับคู่ทักทายและ
สนทนากันได้    

3 1. แนะนําวิธีการเรียนการสอน 
2. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตของ
เนื้อหา 
3. บรรยายความรู้พื้นฐาน 
4. อธิบายรายละเอียดเนื้อหาที่จะสอน 
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
5. ให้นักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็น เช่น 
การยกตัวอย่าง การอภิปราย สรุปเนื้อหา  
6. ทําแบบฝึกหัดท้ายชั่วโมงเรียน    

1. เอกสาร
ประกอบการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อ
ทักษะทางการจัดการ 
2. หนังสือ/Power 
Point 

ข้อ 1.1 1 

2 New friends 
- ask for and say name 
- spell names 
- talk about where people 
are from and what they do  
- Learning Outcome  
ผู้เรียนได้รับความรู้และเข้าใจ

3 1. อธิบายรายละเอียดเนื้อหาที่จะสอน 
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
2. ผู้สอนให้นักศึกษาดูวีดีโอเกี่ยวกับ
สํานวนและประโยคต่างๆที่ใช้ในการ
ทักทายผู้สอนให้ 
3. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาร่วมกัน และ
นําเสนอหน้าชั้นเรียน    

1. เอกสาร
ประกอบการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อ
ทักษะทางการจัดการ 
2. หนังสือ/Power 
Point    

ข้อ 1.4  



มคอ. 3 

 11

สปัดาหท์ี่สปัดาหท์ี่สปัดาหท์ี่สปัดาหท์ี่    
    

หัวข้อการสอนหัวข้อการสอนหัวข้อการสอนหัวข้อการสอน    / Learning / Learning / Learning / Learning 
OutcomeOutcomeOutcomeOutcome    

จาํนวนจาํนวนจาํนวนจาํนวน    
ชัว่โมงชัว่โมงชัว่โมงชัว่โมง    

กิจกรรมการเรยีนการสอนกิจกรรมการเรยีนการสอนกิจกรรมการเรยีนการสอนกิจกรรมการเรยีนการสอน    สื่อการสอนสื่อการสอนสื่อการสอนสื่อการสอน    สอดคล้องกับสอดคล้องกับสอดคล้องกับสอดคล้องกับ
จดุมุง่หมายรายวชิาจดุมุง่หมายรายวชิาจดุมุง่หมายรายวชิาจดุมุง่หมายรายวชิา    

ผูส้อนผูส้อนผูส้อนผูส้อน    
(ระบลุาํดบั)(ระบลุาํดบั)(ระบลุาํดบั)(ระบลุาํดบั)    

เกี่ยวกับการทําความรู้จัก ชื่อ การ
สะกดชื่อนามสกุล ให้ผู้เรียนแสดง
บทบาทสมมุติได้ 
ผู้สอนให้นักศึกษาปฏิบัติกิจกรรม
กลุ่มช่วยกันสรุปสํานวนต่างๆที่
ปรากฏในวีดีโอ 
----    ผู้สอนอธิบายโดยการยกตัวอย่าง
สถานการณ์ 
-ให้นักศึกษาปฏิบัติกิจกรรม Role 
play โดยมีส่วนร่วมในการคิดคํา
ทักทายและอําลาเป็นภาษาอังกฤษ 
- นักศึกษาฝึกการสนทนาโต้ตอบ
โดยใช้สํานวนในการทักทาย 
-ผู้สอนให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการ
พูดเพื่อบรรยายลักษณะของตนเอง
และผู้อื่นเป็นภาษาอังกฤษผู้สอน
สุ่มเลือกนักศึกษามานําเสนอ    

4. ทําแบบฝึกหัดท้ายชั่วโมงเรียน    

3 Getting them to know each 
other 
- discuss people’names and 
jobs 
- describing responsibilities 

3 1. อธิบายรายละเอียดเนื้อหาที่จะสอน 
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาร่วมกัน และ
นําเสนอหน้าชั้นเรียน 
3. ทําแบบฝึกหัดท้ายชั่วโมงเรียน    

1. เอกสาร
ประกอบการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อ
ทักษะทางการจัดการ 
2. หนังสือ/Power 

ข้อ 1.2 และ 1.3  
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สปัดาหท์ี่สปัดาหท์ี่สปัดาหท์ี่สปัดาหท์ี่    
    

หัวข้อการสอนหัวข้อการสอนหัวข้อการสอนหัวข้อการสอน    / Learning / Learning / Learning / Learning 
OutcomeOutcomeOutcomeOutcome    

จาํนวนจาํนวนจาํนวนจาํนวน    
ชัว่โมงชัว่โมงชัว่โมงชัว่โมง    

กิจกรรมการเรยีนการสอนกิจกรรมการเรยีนการสอนกิจกรรมการเรยีนการสอนกิจกรรมการเรยีนการสอน    สื่อการสอนสื่อการสอนสื่อการสอนสื่อการสอน    สอดคล้องกับสอดคล้องกับสอดคล้องกับสอดคล้องกับ
จดุมุง่หมายรายวชิาจดุมุง่หมายรายวชิาจดุมุง่หมายรายวชิาจดุมุง่หมายรายวชิา    

ผูส้อนผูส้อนผูส้อนผูส้อน    
(ระบลุาํดบั)(ระบลุาํดบั)(ระบลุาํดบั)(ระบลุาํดบั)    

- Learning Outcome  
เรียนได้รับความรู้และเข้าใจและทํา
ความรู้จักกัน ให้ผู้เรียนออกมาพูด
ถึงอาชีพในอนาคตคนละอาชพี จด
บันทึกกิจกรรมในแต่ละวัน    

Point    

4 Answering Telephone 
- ask for and say people’s 
nationalities 
- ask for and give phone 
number and email addresses    
- Learning Outcome  
ผู้เรียนได้รับความรู้และเข้าใจกัน
และกัน จับคู่สอบถามประวัติ และ
เบอร์โทรศัพท์และอีเมล โดยแสดง
บทบาทสมมุติได้    

3 1. อธิบายรายละเอียดเนื้อหาที่จะสอน 
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาร่วมกัน และ
นําเสนอหน้าชั้นเรียน สรุปเนือ้หาที่ได้รับ  
3. ทําแบบฝึกหัดท้ายชั่วโมงเรียน    

1. เอกสาร
ประกอบการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อ
ทักษะทางการจัดการ 
2. หนังสือ/Power 
Point    

ข้อ 1.1  

5 Do you iive alone? 
- identity family members 
and give their ages 
- give information about 
family and friends    
- Learning Outcome  
ผู้เรียนได้เข้าใจเกี่ยวกับครอบครัว

3 1. อธิบายรายละเอียดเนื้อหาที่จะสอน 
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
ให้ผู้เรียนศึกษาคําศัพท์สาํนวนที่เกี่ยวกับ 
Family member จากวีดโีอ    
ผู้สอนใช้คําถามนําเพื่อให้นักศึกษาอธิบาย
คําศัพท์เกี่ยวกับครอบครัว 
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาร่วมกัน และ

1. เอกสาร
ประกอบการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อ
ทักษะทางการจัดการ 
2. หนังสือ/Power 
Point    

ข้อ 1.1  
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สปัดาหท์ี่สปัดาหท์ี่สปัดาหท์ี่สปัดาหท์ี่    
    

หัวข้อการสอนหัวข้อการสอนหัวข้อการสอนหัวข้อการสอน    / Learning / Learning / Learning / Learning 
OutcomeOutcomeOutcomeOutcome    

จาํนวนจาํนวนจาํนวนจาํนวน    
ชัว่โมงชัว่โมงชัว่โมงชัว่โมง    

กิจกรรมการเรยีนการสอนกิจกรรมการเรยีนการสอนกิจกรรมการเรยีนการสอนกิจกรรมการเรยีนการสอน    สื่อการสอนสื่อการสอนสื่อการสอนสื่อการสอน    สอดคล้องกับสอดคล้องกับสอดคล้องกับสอดคล้องกับ
จดุมุง่หมายรายวชิาจดุมุง่หมายรายวชิาจดุมุง่หมายรายวชิาจดุมุง่หมายรายวชิา    

ผูส้อนผูส้อนผูส้อนผูส้อน    
(ระบลุาํดบั)(ระบลุาํดบั)(ระบลุาํดบั)(ระบลุาํดบั)    

ตนเองและครอบครัวเพื่อน ให้
ออกมาจับคู่สนทนากัน 
- ให้นักศึกษาทํากิจกรรม Family 
gap.    

นําเสนอหน้าชั้นเรียน สรุปเนือ้หาที่ได้รับ 
3. แบบฝึกหัดท้ายชั่วโมงเรียน    

6 What’s that? 
- ask about and identity 
everyday items 
- ask what somethings is 
called in English 
- Learning Outcome  
ผู้เรียนได้รับความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ให้
ผู้เรียนออกมาเขียนคําศัพท์เกี่ยวกับ
สิ่งของและวิธีใช้เป็นภาษาอังกฤษ
คนละ 1-2 ชิ้น จดบันทึกคําศัพท์     

3 1. อธิบายรายละเอียดเนื้อหาที่จะสอน 
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาร่วมกัน และ
นําเสนอหน้าชั้นเรียน สรุปเนื้อหาที่ได้รับ 
3. ทําแบบฝึกหัดท้ายชั่วโมงเรียน    

1. เอกสาร
ประกอบการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อ
ทักษะทางการจัดการ 
2. หนังสือ/Power 
Point    

ข้อ 1.1 และ 1.3  

7 Requesting and Giving Help 
-Requesting help 
-Giving help 
- Learning Outcome  
ผู้เรียนได้รับความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับ การขอร้องและการเสนอ
ความช่วยเหลือ ให้ผู้เรียนจับคู่ฝึก

 1. อธิบายรายละเอียดเนื้อหาที่จะสอน 
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
ให้ผู้เรียนศึกษาคําศัพท์สาํนวนที่เกี่ยวกับ 
Requesting and Giving Help จาก
วีดีโอ 
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาร่วมกัน และ
นําเสนอหน้าชั้นเรียน สรุปเนือ้หาที่ได้รับ 

1. เอกสาร
ประกอบการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อ
ทักษะทางการจัดการ 
2. หนังสือ/Power 
Point 

ข้อ 1.1 และ 1.3  



มคอ. 3 

 14

สปัดาหท์ี่สปัดาหท์ี่สปัดาหท์ี่สปัดาหท์ี่    
    

หัวข้อการสอนหัวข้อการสอนหัวข้อการสอนหัวข้อการสอน    / Learning / Learning / Learning / Learning 
OutcomeOutcomeOutcomeOutcome    

จาํนวนจาํนวนจาํนวนจาํนวน    
ชัว่โมงชัว่โมงชัว่โมงชัว่โมง    

กิจกรรมการเรยีนการสอนกิจกรรมการเรยีนการสอนกิจกรรมการเรยีนการสอนกิจกรรมการเรยีนการสอน    สื่อการสอนสื่อการสอนสื่อการสอนสื่อการสอน    สอดคล้องกับสอดคล้องกับสอดคล้องกับสอดคล้องกับ
จดุมุง่หมายรายวชิาจดุมุง่หมายรายวชิาจดุมุง่หมายรายวชิาจดุมุง่หมายรายวชิา    

ผูส้อนผูส้อนผูส้อนผูส้อน    
(ระบลุาํดบั)(ระบลุาํดบั)(ระบลุาํดบั)(ระบลุาํดบั)    

แสดงบทบาทสมมติ 3. แบบฝึกหัดท้ายชั่วโมงเรียน 

8 What’s that? 
- talk about clothes and 
possessions 
- describe favorite 
possessions    
- Learning Outcome  
ผู้เรียนได้รับความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับเสื้อผ้าของใช้ส่วนตัว ให้
ผู้เรียนแสดงบทบาทสมมติ    

3 1. อธิบายรายละเอียดเนื้อหาที่จะสอน 
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาร่วมกัน
อภิปรายพร้อมทั้งนําเสนอหน้าชั้นเรียน 
3. ทําแบบฝึกหัดท้ายชั่วโมงเรียน    

1. เอกสาร
ประกอบการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อ
ทักษะทางการจัดการ 
2. หนังสือ/Power 
Point    

ข้อ 1.1  

9 Daily life 
- describe how people get 
around 
- ask for and tell the things 
 - Learning Outcome  
ผู้เรียนได้รับความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับการเดินทาง ให้ผู้เรียน
นําเสนอคลิปการสนทนาและ
สอบถามกัน นําวารสารการ
ท่องเที่ยวมาให้ฝึกอ่าน และแปล    

3 1. อธิบายรายละเอียดเนื้อหาที่จะสอน 
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
2. ให้นักศึกษาร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ
ประโยชน์ของการรวมกลุ่มในการสนทนา 
และนําเสนอหน้าชั้นเรียน  
3. ทําแบบฝึกหัดท้ายชั่วโมงเรียน    

1. เอกสาร
ประกอบการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อ
ทักษะทางการจัดการ 
2. หนังสือ/Power 
Point    

ข้อ 1.3  
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สปัดาหท์ี่สปัดาหท์ี่สปัดาหท์ี่สปัดาหท์ี่    
    

หัวข้อการสอนหัวข้อการสอนหัวข้อการสอนหัวข้อการสอน    / Learning / Learning / Learning / Learning 
OutcomeOutcomeOutcomeOutcome    

จาํนวนจาํนวนจาํนวนจาํนวน    
ชัว่โมงชัว่โมงชัว่โมงชัว่โมง    

กิจกรรมการเรยีนการสอนกิจกรรมการเรยีนการสอนกิจกรรมการเรยีนการสอนกิจกรรมการเรยีนการสอน    สื่อการสอนสื่อการสอนสื่อการสอนสื่อการสอน    สอดคล้องกับสอดคล้องกับสอดคล้องกับสอดคล้องกับ
จดุมุง่หมายรายวชิาจดุมุง่หมายรายวชิาจดุมุง่หมายรายวชิาจดุมุง่หมายรายวชิา    

ผูส้อนผูส้อนผูส้อนผูส้อน    
(ระบลุาํดบั)(ระบลุาํดบั)(ระบลุาํดบั)(ระบลุาํดบั)    

10 What did you do last 
weekend? 
- ask and answer questions 
about routines 
- describe the things they do 
on weekends    
- Learning Outcome  
ผู้เรียนได้รับความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับศัพท์ที่ใช้ในกิจวัตร
ประจําวันและกิจกรรมที่ทําในช่วง
วันหยุด โดยให้ผู้เรียนออกมา
บรรยายเกี่ยวกับกิจกรรมในวันหยุด 
ให้ฟังวีดีโอการบริการและการ
ต้อนรับ    

3 1. อธิบายรายละเอียดเนื้อหาที่จะสอน 
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
2. ให้นักศึกษานําเสนอเกี่ยวกับกิจวัตร
ประจําวัน  
3. ทําแบบฝึกหัดท้ายชั่วโมงเรียน    

1. เอกสาร
ประกอบการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อ
ทักษะทางการจัดการ 
2. หนังสือ/Power 
Point    

ข้อ 1.2  

11 Free time 
- talk about their online 
habits 
- accept and decline help 
- Learning Outcome  
ผู้เรียนได้รับความรู้และเข้าใจใน
การใช้ประโยคที่สุภาพในการตอบ
รับและปฏิเสธการช่วยเหลือใน

3 1. อธิบายรายละเอียดเนื้อหาที่จะสอน 
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มและร่วมกัน
สนทนา 
3. ทําแบบฝึกหัดท้ายชั่วโมงเรียน    

1. เอกสาร
ประกอบการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อ
ทักษะทางการจัดการ 
2. หนังสือ/Power 
Point    

ข้อ 1.1 และ 1.3  
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สปัดาหท์ี่สปัดาหท์ี่สปัดาหท์ี่สปัดาหท์ี่    
    

หัวข้อการสอนหัวข้อการสอนหัวข้อการสอนหัวข้อการสอน    / Learning / Learning / Learning / Learning 
OutcomeOutcomeOutcomeOutcome    

จาํนวนจาํนวนจาํนวนจาํนวน    
ชัว่โมงชัว่โมงชัว่โมงชัว่โมง    

กิจกรรมการเรยีนการสอนกิจกรรมการเรยีนการสอนกิจกรรมการเรยีนการสอนกิจกรรมการเรยีนการสอน    สื่อการสอนสื่อการสอนสื่อการสอนสื่อการสอน    สอดคล้องกับสอดคล้องกับสอดคล้องกับสอดคล้องกับ
จดุมุง่หมายรายวชิาจดุมุง่หมายรายวชิาจดุมุง่หมายรายวชิาจดุมุง่หมายรายวชิา    

ผูส้อนผูส้อนผูส้อนผูส้อน    
(ระบลุาํดบั)(ระบลุาํดบั)(ระบลุาํดบั)(ระบลุาํดบั)    

โอกาสต่างๆ ฟังวีดโีอการสนทนา 
และฝึกการฟังและพูดตาม    

12 Have you got the time? 
- ask and answer questions 
about leisure activities 
- discuss how they use 
technology    
----    photocopying 
- Learning Outcome 
 ผู้เรียนได้รับความรู้และเข้าใจการ
ใช้สื่อและเทคโนโลยีต่างๆ เชน่การ
ใช้เครื่องถ่ายเอกสาร ตลอดจน
สามารถเลือกใช้ในสถานการณ์
จําลองได้    

3 1. อธิบายรายละเอียดเนื้อหาที่จะสอน 
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มและร่วมกัน
อภิปราย 
 3. ทําแบบฝึกหัดท้ายชั่วโมงเรียน    

1. เอกสาร
ประกอบการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อ
ทักษะทางการจัดการ 
2. หนังสือ/Power 
Point    

ข้อ 1.4  

13 Work and play 
- identity and talk about jobs 
- ask for someone on the 
telephone    
- Learning Outcome  
ผู้เรียนได้รับความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับการสนทนาทางโทรศัพท์  
การรับโทรศัพท์ ประยุกต์ความรู้ 

3 1. อธิบายรายละเอียดเนื้อหาที่จะสอน 
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
2. ให้นักศึกษาฝึกการสนทนา รับโทรศัพท์ 
3. ทําแบบฝึกหัดท้ายชั่วโมงเรียน    

1. เอกสาร
ประกอบการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อ
ทักษะทางการจัดการ 
2. หนังสือ/Power 
Point    

ข้อ 1.1,1.2 และ 1.4  
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สปัดาหท์ี่สปัดาหท์ี่สปัดาหท์ี่สปัดาหท์ี่    
    

หัวข้อการสอนหัวข้อการสอนหัวข้อการสอนหัวข้อการสอน    / Learning / Learning / Learning / Learning 
OutcomeOutcomeOutcomeOutcome    

จาํนวนจาํนวนจาํนวนจาํนวน    
ชัว่โมงชัว่โมงชัว่โมงชัว่โมง    

กิจกรรมการเรยีนการสอนกิจกรรมการเรยีนการสอนกิจกรรมการเรยีนการสอนกิจกรรมการเรยีนการสอน    สื่อการสอนสื่อการสอนสื่อการสอนสื่อการสอน    สอดคล้องกับสอดคล้องกับสอดคล้องกับสอดคล้องกับ
จดุมุง่หมายรายวชิาจดุมุง่หมายรายวชิาจดุมุง่หมายรายวชิาจดุมุง่หมายรายวชิา    

ผูส้อนผูส้อนผูส้อนผูส้อน    
(ระบลุาํดบั)(ระบลุาํดบั)(ระบลุาํดบั)(ระบลุาํดบั)    

ตลอดจนสามารถเลือกใช้ใน
สถานการณ์บทบาทสมมุติได้    

14 Making an Appointment 
- making an appointment 
abilities 
- rejecting an Appointment 
---- postponing an Appointment    
- Learning Outcome 
 ผู้เรียนได้รับความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับสํานวนการนัดหมาย การ
ตกลงเรื่องเวลานัดหมาย การ
ปฏิเสธการนัดหมายและการเลื่อน
การนัดหมาย 

3 1. อธิบายรายละเอียดเนื้อหาที่จะสอน 
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
2. ให้นักศึกษาร่วมกันนําเสนอ 
3. ทําแบบฝึกหัดท้ายชั่วโมงเรียน    

1. เอกสาร
ประกอบการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อ
ทักษะทางการจัดการ 
2. หนังสือ/Power 
Point    

 ข้อ 1.1,1.2 และ 
1.4 

 

15 Presenting 
- beginning the presentation 
- dealing with a question 
- dealing with unexpected 
matter 
- summarizing the 
presentation 
- ending the presentation 
- Learning Outcome 

3 1. นําเสนอรูปแบบสถานการณ์จําลอง
เกี่ยวกับการนําเสนอผลงาน /แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหว่างกลุ่ม  
2. อาจารย์ผู้สอนให้ข้อเสนอแนะ/
อภิปราย    

1. เอกสาร
ประกอบการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อ
ทักษะทางการจัดการ 
2. หนังสือ/Power 
Point    

ข้อ 1.2 และ 1.4  



มคอ. 3 

 18

สปัดาหท์ี่สปัดาหท์ี่สปัดาหท์ี่สปัดาหท์ี่    
    

หัวข้อการสอนหัวข้อการสอนหัวข้อการสอนหัวข้อการสอน    / Learning / Learning / Learning / Learning 
OutcomeOutcomeOutcomeOutcome    

จาํนวนจาํนวนจาํนวนจาํนวน    
ชัว่โมงชัว่โมงชัว่โมงชัว่โมง    

กิจกรรมการเรยีนการสอนกิจกรรมการเรยีนการสอนกิจกรรมการเรยีนการสอนกิจกรรมการเรยีนการสอน    สื่อการสอนสื่อการสอนสื่อการสอนสื่อการสอน    สอดคล้องกับสอดคล้องกับสอดคล้องกับสอดคล้องกับ
จดุมุง่หมายรายวชิาจดุมุง่หมายรายวชิาจดุมุง่หมายรายวชิาจดุมุง่หมายรายวชิา    

ผูส้อนผูส้อนผูส้อนผูส้อน    
(ระบลุาํดบั)(ระบลุาํดบั)(ระบลุาํดบั)(ระบลุาํดบั)    

 ผู้เรียนได้รับความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับการนําเสนอผลงานสํานวน
ต่างๆตั้งแต่การเริ่มต้นการนําเสนอ
ผลงาน การจัดการกับคําถามต่างๆ
การจัดการกับสิ่งที่ไม่ได้คาดหมาย
การสรุปสิ่งที่นําเสนอและการจบ
การนําเสนอและประยุกต์ความรู้
สําหรับนําไปใช้ในการฝึกงานต่อไป 
ให้ผู้เรียนจัดกลุ่มออกมานําเสนอ
หน้าชั้นเรียน    

16 สอบปลายภาคสอบปลายภาคสอบปลายภาคสอบปลายภาค  
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2. 2. 2. 2. แผนการประเมนิผลการเรยีนรู้แผนการประเมนิผลการเรยีนรู้แผนการประเมนิผลการเรยีนรู้แผนการประเมนิผลการเรยีนรู้    
กิจกรรมที่กิจกรรมที่กิจกรรมที่กิจกรรมที่    ผลการเรีผลการเรีผลการเรีผลการเรียนรู้ยนรู้ยนรู้ยนรู้    วิธกีารประเมนิวิธกีารประเมนิวิธกีารประเมนิวิธกีารประเมนิ    ครัง้ทีป่ระเมินครัง้ทีป่ระเมินครัง้ทีป่ระเมินครัง้ทีป่ระเมิน    สดัสว่นของการสดัสว่นของการสดัสว่นของการสดัสว่นของการ    

ประเมนิผลประเมนิผลประเมนิผลประเมนิผล    
1 1.1,1.2,1.3,1.4 

2.1,2.2,2.3,2.4 
3.3,3.4,4.2.4.3 
5.1,5.4    

- สังเกตการมีส่วนร่วมในการทํา
กิจกรรม( Class Attendant)และมี
ความประพฤติท่ีดี 
- บันทึกการเข้าห้องเรียนทุกคร้ัง 

1-14 10 %    
    

2 1.1,2.1,2.2,2.3,2.4,3.1,
4.2,5.2,5.3 

- Assignments 
- การเก็บคะแนนจากการ 
ตรวจแบบฝึกหัด และงานที่
มอบหมายในแต่ละคร้ัง  
(อาจารย์เฉลยแบบฝึกหัดใน
ห้องเรียน) 
- มอบหมายงานตามกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาทักษะและฝึกความรับผิดชอบ 

2-13 
 

20 % 
 

3 1.1,1.2,1.3.1.4,1.5,1.7,
2.1,2.6,3.1 

1.Language Proficiency 
(ทดสอบการฟัง) 

6 10% 

4    
 
 

1.1,2.1,2.2,2.3, 
2.4,3.1,4.2, 
5.2,5.3 
     
        

1. Presentation and Speaking 
Skills 
- Body language (eye contact, 
gesture, etc.) 
- Clear organization 
(Introduction, body and 
conclusion) 
- Information is organized in a 
clear, logical way.     
-  All content throughout the 
presentation is accurate.    

6-12    
    

20%    
    

5 1.1,1.2,1.3.1.4,1.5,1.7,
2.1,2.6,3.1 

- เขียนตามคําบอกก่อน เรียน 
(Dictation)จํานวน 10 คํา/คร้ัง 

2-14 20% 

6 1.1,1.2,1.3.1.4,1.5,1.7,
2.1,2.6,3.1    
 

- ทดสอบหลักไวยากรณ์ 
Present tense 
Past simple tense 
Future tense 

ทุกสัปดาห์ 20 % 

รวมทัง้สิน้รวมทัง้สิน้รวมทัง้สิน้รวมทัง้สิน้    100%100%100%100%    
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หมวดที่หมวดที่หมวดที่หมวดที่    6 6 6 6 ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอนทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอนทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอนทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน    
1.1.1.1. เอกสารและตาํราหลกัเอกสารและตาํราหลกัเอกสารและตาํราหลกัเอกสารและตาํราหลกั                
    อิสรีย์ แจ่มขํา และดุจเดือน กลั่นคูวัด. (2007).    English for Real-life Working. MisSofttech. 
2. 2. 2. 2. เอกสารและขอ้มลูสาํคญัเอกสารและขอ้มลูสาํคญัเอกสารและขอ้มลูสาํคญัเอกสารและขอ้มลูสาํคญั    

Suan Dusit Rajabhat University. (2016). Listening and Speaking in Real Life Situations. 
Bangkok : Suan Dusit Rajabhat University Book Center.    

Jack C. Richards and David Bohlke. (2012). Four Corners 1 A1. Cambridge University 
Press....    

3. 3. 3. 3. เอกสารและขอ้มลูแนะนาํเอกสารและขอ้มลูแนะนาํเอกสารและขอ้มลูแนะนาํเอกสารและขอ้มลูแนะนาํ    
Somsamai, Tuangporn. (2004). Business Culture in English 2, ( 2nd) : Suan Dusit 

Rajabhat University Book Center Project. 
English Program, (2004). English for Communication and Information Retrieval (2nd).  
 Bangkok : Suan Dusit Rajabhat University Book Center Project. 
 Suan Dusit Rajabhat University. (2006). Communication in English Language Book 1. 
 Bangkok : Suan Dusit Rajabhat University Book Center Project. 
Suan Dusit Rajabhat University. (2007). Interactive English. Bangkok : Suan Dusit Rajabhat 
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หมวดที่หมวดที่หมวดที่หมวดที่    7 7 7 7 การประเมนิและปรบัปรงุการดาํเนนิการของรายวชิาการประเมนิและปรบัปรงุการดาํเนนิการของรายวชิาการประเมนิและปรบัปรงุการดาํเนนิการของรายวชิาการประเมนิและปรบัปรงุการดาํเนนิการของรายวชิา    
1. 1. 1. 1. กลยทุธก์ารประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษากลยทุธก์ารประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษากลยทุธก์ารประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษากลยทุธก์ารประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษา    
 1.1 การสนทนาระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน 
    1.2 แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวชิา    
2. 2. 2. 2. กลยทุธก์ารประเมนิการสอนกลยทุธก์ารประเมนิการสอนกลยทุธก์ารประเมนิการสอนกลยทุธก์ารประเมนิการสอน             
 2.1 ผลการวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง 
    2.2 รายงานการค้นคว้าตา่งๆ ท่ีมอบหมาย 
    2.3 การนําเสนอผลงาน และการตอบคําถามของนักศึกษา    
    2.4 ผลการสอบปลายภาค    
3. 3. 3. 3. การปรบัปรงุการสอนการปรบัปรงุการสอนการปรบัปรงุการสอนการปรบัปรงุการสอน                 
 นําผลการประเมินของภาคเรียนปัจจุบันไปปรับปรุง มคอ.3 ของปีการศึกษาถัดไปให้มีความเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพมากข้ึน    
4. 4. 4. 4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์องนักศึกษาในรายวชิาการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์องนักศึกษาในรายวชิาการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์องนักศึกษาในรายวชิาการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์องนักศึกษาในรายวชิา    
 4.1 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา 
 4.2 การพิจารณาข้อสอบปลายภาคโดยคณะกรรมการระดับหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะ    
5. 5. 5. 5. การดาํเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลขอการดาํเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลขอการดาํเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลขอการดาํเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวชิางรายวชิางรายวชิางรายวชิา    
 หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา พิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา
ที่เรียนในแต่ละภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของหลักสูตร การรายงาน
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รายวชิาโดยอาจารย์ผู้สอนหลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวชิา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวน
เนื้อหาที่สอน กลยุทธ์ที่ใช้ในการสอน และนาํเสนอแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
    

    


