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แบบ มคอ. ๓ รายละเอียดของรายวิชา
รายละเอียดของรายวิชา หมายถึง ขอ มูล เกี่ย วกับแนวทางการบริห ารจัด การของแตละ
รายวิชาเพื่อใหการจัดการเรียนการสอนสอดคลองและเปนไปตามที่วางแผนไวในรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งแต
ละรายวิชาจะกําหนดไวอยางชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงคและรายละเอีย ดของเนื้อ หาความรูในรายวิชา แนว
ทางการปลูกฝงทักษะตางๆ ตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆที่นักศึกษาจะไดรับการพัฒนาใหประสบความสําเร็จตาม
จุดมุงหมายของรายวิชา มีการกํา หนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใชในการเรีย น วิธีการเรียน การสอน
การวัดและประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสืออางอิงที่นักศึกษาจะสามารถคนควาได นอกจากนี้ยังกําหนด
ยุทธศาสตรในการประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง

ประกอบดวย ๗ หมวด ดังนี้
หมวดที่ ๑
หมวดที่ ๒
หมวดที่ ๓
หมวดที่ ๔
หมวดที่ ๕
หมวดที่ ๖
หมวดที่ ๗

ขอมูลทั่วไป
จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
ลักษณะและการดําเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียน
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

๑
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1551605 Business English 1
2. จํานวนหนวยกิต
บรรยาย-ปฎิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง
3 (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลายหลักสูตร เปนรายวิชาเอกเลือก (สําหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษ ศศ.บ.)และ รายวิชาเฉพาะ (สําหรับ
หลักสูตรสังกัดคณะวิชาอื่น เชน คณะวิทยาการจัดการ)
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยงยุทธ อินทจักรและคณะ
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1, 2 และภาคฤดูรอน/ ชั้นปที่ 1-4 (ตามกําหนดในหลักสูตร)
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
พฤษภาคม 2555

๒
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1. Students are able to read job advertisement.
2. Students are able to write a resume and a letter of job application.
3. Students are able to identify organizational structure of a company and positions in the
company.
4. Students are able to ask and give information about a company.
5. Students are able to identify office supplies and equipment, and tell their usefulness.
6. Students are able to make phone calls in different situations, leave and take messages.
7. Students are able to receive visitors who come to the office.
8. Students are able to identify parts of memorandum, business letters, meeting agenda,
minutes, and facsimile and electronic mail.
9. Students are able to write memorandum, business letters, meeting agenda, minutes, facsimile
and e-mail.
10. Students possess these characteristics: punctuality, responsibility, co-operation, honesty etc.

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 ใหนักศึกษาไดศึกษาคนควาเพิ่มเติมทางอินเตอรเน็ตในหัวขอที่เกี่ยวของ
2.2 ใหนักศึกษาฝกทักษะการพูดมากขึ้น
2.3 ใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติกับสถานการณจริง เชน การฝกใชอุปกรณสํานักงาน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
An introductory course providing basic knowledge of business with concentration on inter-office
communication. Variety of business terminology and expressions are introduced through related
topics, i.e. office organization, staff and duty, telephoning, making arrangements and appointments,
social contact, business correspondence in the office (memo, notes, notices, announcements), letters
of inquiry, quotation, and ordering, applying for a job.

2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา

มคอ. ๓

๓
บรรยาย

สอนเสริม

45

การฝกปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน

การศึกษาดวยตนเอง

2

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
2 ชั่วโมง/สัปดาห
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
การพัฒนาผลการเรียนรูในมาตรฐานผลการเรียนรูแ ตละดานที่มุงหวัง ซึ่งตองสอดคลองกับที่ระบุไวใน
รายละเอียดของหลักสูตร โดยมาตรฐานการเรียนรูแตละดาน ใหแสดงขอมูลตอไปนี้
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต่ องพัฒนา
 มีความตรงตอเวลา ซื่อสัตยสุจริตตอตนเองและผูอื่น
 มีวินัย มีเหตุผล มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
 มีความสุภาพ ออนนอม กตัญูรูคุณ ขยัน
1.2 วิธีการสอนที่จะใชพัฒนาการเรียนรู
สอดแทรกในการบรรยาย พรอมยกตัวอยางกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นดานคุณธรรม จริยธรรมที่เกี่ยวของ
1.3 วิธีการประเมินผล
 ประเมินจากความตรงตอเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนด
 ประเมินจากพฤติกรรมดานความซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบ วินัย และความพรอมเพรียงของนักศึกษาที่เขา
รวมกิจกรรม
 ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย การทํางานรวมกับผูอื่น
2. ความรู
2.1 ความรูที่จะไดรับ
 มีความรูและเขาใจในหลักการ ทฤษฎี ของเนื้อหาสาระ ในสาขาวิชา
 มีความรูความเขาใจดานวัฒนธรรมของเจาของภาษา
2.2 วิธีการสอน
 บรรยายแตละเรื่อง / หัวขอในบทเรียน
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 ฝกฝนการสนทนาเปนภาษาอังกฤษในสถานการณตางๆ และตามที่กําหนดในแผนการสอน
 ทําแบบฝกหัดประจําบทเรียนทั้งศัพท การอาน การเขียน
2.3




วิธีการประเมินผล
การทดสอบยอย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค ดวยขอสอบที่เนนการวัดหลักการและทฤษฎี
ประเมินจากการสนทนาตามสถานการณที่กําหนดให
ประเมินการเรียนรูจากแบบฝกหัดที่มอบหมายใหทํา

3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
 มีความสามารถในการคนหาขอมูล ทําความเขาใจและประเมินขอมูลจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย
ได ทั้งใชขอสรุปที่ไดมาปรับปรุงในการดําเนินงานตาง ๆ
 มีความสามารถประยุกตใชความรูทางทฤษฎีไปสูการปฏิบัติจริงตามสถานการณ ในการประกอบอาชีพ
และชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
 การบรรยายในชั้นเรียนโดยใชขอมูลเชิงทฤษฎีประกอบกับสื่อเทคโนโลยีตางๆ
 การมอบหมายใหผูเรียนทํารายงาน / คนควา / ฝกใชเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการฝกทักษะ
3.3 วิธีการประเมินผลทักษะทางปญญาของนักศึกษา
 ประเมินจากปฏิบัติกิจกรรมการเรียน
 การทดสอบยอย สอบกลางภาค และปลายภาค
 ประเมินผลจากความถูกตองและแมนยําในการใชภาษาทั้งการพูด อานและเขียน
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ องการพัฒนา
 สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและสมาชิกกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพ
 สามารถสรางความสัมพันธที่ดีระหวางบุคคลและการทํางานเปนกลุมยอมรับฟงความเห็นที่แตกตาง และมี
ความเปนประชาธิปไตย
 สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายโดยใชภาษาอังกฤษและภาษาไทยอยางเหมาะสม
4.2 วิธีการสอน
 มอบหมายงาน / กิจกรรมคูและกลุม ที่เนนปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียน และโตตอบกับผูสอนได

 การนําเสนอบทสนทนาภาษาอังกฤษเปนกลุม
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4.3 วิธีการประเมิน
 ประเมินจากความสามารถทํางานจากกลุมเพื่อนและทีมงานอยางมีประสิทธิภาพอยางสรางสรรค
 สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงในการรวมกิจกรรมคูและกลุม
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
 สามารถใชทักษะทางภาษาในการสื่อสารใหเหมาะสมกับสถานการณและวัฒนธรรม
 สามารถใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมคอมพิวเตอรในการจัดการนําเสนอขอมูลไดอยาง
เหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
 การบรรยายและนําเสนอดวยสื่ออินเตอรเน็ตและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและสนับสนุนใหผูเรียนนําเสนอ
บทสนทนา / กิจกรรมดวยสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัย
 จัดกิจกรรมการสอนที่เนนใหผูเรียนไดฝกทักษะระหวางบุคคล และกลุม ทั้งการพูดฟง อาน และการเขียน
ในกลุมผูเรียน และผูสอน
5.3 วิธกี ารประเมิน
 ประเมินจากผลงานจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชแบบประเมินทักษะการพูด การอาน การ
เขียน และการฟง
 ประเมินจากการนําเสนองานที่มอบหมายดวยสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม
หมวดที่ 6 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน*
(ชั่วโมง)

กิจกรรมการเรียนการ
สอนและสื่อที่ใช

ผูสอน
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1

Course Syllabus
Unit 1 Job Advertisements
and Applications

3

1.Discuss the Course
syllabus.
2.Student Analysis:
background
knowledge, personality,
pre-test
3.Talk about jobs and
vacant positions.
4. Discuss about
advertisement.

2

Unit 1 Job Advertisements
and Applications (cont.)

3

3

Unit 2 At a Company

3

1. Read Job ads and
classified.
2. Do exercises.
3. Resume reading
4. How to write a
resume.*
5. Listen to a job
interview and do
exercises.
6. Job interview role
play.
7. How to pronounce /ed/ correctly.
8. Grammar review and
exercises.
1.Talk about working
in a company.
2. Read “Electronic
International
Company” and do
exercises.
3. Listen and answer
questions.
4. Speaking: Meeting
office staff and role
play
5. Practice asking and
giving information
about a company.
6. Job interview role
play*
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4

Unit 2 At a Company (cont.)

3

Unit 3 Office Supplies and
Equipment

5

Unit 3 Office Supplies and
Equipment (cont.)

3

1. How to present a
company.
2. Write an
organizational
structure.
3. Practice pronouncing
“s” sound.
4. Grammar review and
do exercises.
5. Talk about office
supplies and
equipment.
6. Read “An Office” on
page 46 and answer
questions.
1.Present your
company to the class.*
2.Get to know the
equipment and do
exercises.
3. Listen and answer.
4. Speaking: names of
equipment and its use.
5. Write how to use a
fax machine and how
to make photocopies.
6. Practice stressing
words.
7. Grammar review and
exercises.
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6

Unit 4 Telephoning

3

7

Unit 5 Receiving Business
visitors

3

8

Midterm Examination

1. Choose words from
the list to label pictures.
2. Reading: How to
Answer the Phone
3. How to read
telephone numbers.
4.How to take
telephone messages,
and answer questions.
5. Listen to telephone
conversation and
answer questions.
6. Speaking: Answer
the phone.
7. Practice speaking on
phone.
8. Writing: Telephone
conversation complete
9. Practice stressing
words correctly.
10. Grammar review
and exercises.
1.Speaking on the
phone.*
2.Talk about receiving
visitors.
3. Reading: Receiving
visitors and answer
questions.
4. Practice how to use
expressions for
receiving visitors.
5. Listen and complete
conversation, and
answer questions.
6. Practice receiving
visitors.
7. Practice stressing
words correctly.
8. Grammar review and
do exercises.
Unit 1-5
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Unit 6 Memo, Notices and
Announcements

3

1. Read: Memorandum,
Business reports and
notices and do
exercises.
2. Role play: receiving
visitors.*

10

Unit 6 Memo, Notices and
Announcements (cont.)

3

11

Unit 7 Meeting

3

12

Unit 7 Meeting (cont.)

3

1. Listen to memo
messages and answer
questions.
2. Practice writing a
memo.
3. Pronounce “s” sound
correctly.
4. Grammar review and
exercises.
1. Talk about meeting.
2. Reading: Meeting in
a company, and answer
questions.
3. How to write a
meeting agenda.
4. Reading: Meeting
minutes.
5.Study expressions
frequently used in
meetings.
6. Identify the errors in
a meeting agenda.
1. Write a meeting
agenda, and minutes of
meeting.
2. How to stress words
correctly.
3. Grammar review and
exercises.
4.Talk about writing
business letters.
5. Identify parts of a
business letter.
6. Listen and fill the
words.
7. Write parts of a
business letter.
8. Grammar review and
exercises.

Unit 8 Business Letters (1)
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13

Unit 9 Business Letters (2)

3

14

Unit 10 Fax and E-mail

3

15

Review and Course
Evaluation

3

Final Examination
16
* จํานวนชั่วโมงตองสอดคลองกับจํานวนหนวยกิต

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู

1.Study how to write an
enquiry letter.
2. How to reply an
enquiry letter.
3. Learn how to write
sales letters.
4. Study how to write
an order letter and its
replies.
5. Listen and fill the
words in the blanks.
6. Write an enquiry
letter and its reply.
7.Write an order letter
and its acknowledging
letter.*
8. Review word stress
patterns.
9. Grammar review and
exercises.
1.Talk about fax and Email.
2.Reading: Facsimile
and answer questions.
3.Reading: Electronic
Mail and answer
questions.
4. Listen and fill the
words.
5. Practice writing fax
messages.
6. Practice ordering
goods via E-mail.*(in
the computer lab)
7. Grammar review and
exercises.
Review and ask
students to evaluate the
instruction of this
course.
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ผลการ
เรียนรู*
1

วิธีการประเมิน**

สัปดาหที่ประเมิน

สัดสวนของการ
ประเมิน

5 listening assignments

5%

One company presentation*

5%

Job interview*

2

3
4
5

5%

Making phone calls*

5%

Receiving visitors*
Resume

5%

A business letter and E-mail
Mid-term

5%

20%

Final exam

40%

5%

* ระบุผลการเรียนรูหัวขอยอยตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอของรายวิชา
(Curriculum Mapping) ของรายละเอียดหลักสูตร (แบบ มคอ.๒)
** วิธีการประเมิน เชน ประเมินจากการเขียนรายงานหรือโครงงานหรือการทดสอบ
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
Business English 1
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
Ashley, A. (1988). Commercial Correspondence. Oxford: Oxford University
Press.
Executive Search Services. (n.d.). ThaiJobCenter.Com. [On-line]. Available:
http://www.thaijobcenter.com/showjobdetail.phtml?job_id=0018&com_id...
4hb.com. (n.d.). Announcement of Business Name Change. [On-line].Available:
http://www.quazell.com/BusinessLetters/ltranncname.html
Michael Learner Productions. (n.d.). E-mail at a Glance. [On-line].Available:
http://www.learnthe net.com/English/email/050mail.htm.
Ritnimit, J.J. (n.d.). Successful Telephone Conversation. Bangkok: Library
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Limited.
Yee, C.T.S. & Aik, K.C. (1992). English for Occupational Purposes. Singapore:
Federal Publications.
Grant, D. & McLarty, R. (1995). Business Basics. Oxford: Heiemann.
Hoban, Yvonne. (1992). English for the Secretary. New York: McGraw-Hill.

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
Parisuthiwan, Sumtum. (1988). Communicative Letter Writing for All Purposes.
Bangkok: Thammasat University Press.
Purdue University. (n.d.). Memo Writing. [On-line]. Available:
http://owl.english.purdue.edu/handouts/pw/p_memo.html.
_______. (n.d.). Resume. [On-line]. Available:
http://purdue.placementmanual.com/resume/resume-16.html.
Sukhothai Thammathirat University. (2530). English for Businessman. Nonthaburi:
Sukhothai Thammathirat University Press.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 ในวันแรกของการเรียนการสอน

อาจารยผูสอนอธิบายใหผูเรียนเขาใจถึงการปรับปรุงรายวิชานีจากการเรียน
การสอนในภาคการศึกษาทีผานมา และประโยชนจากขอคิดเห็นของผูเรียนตอการพัฒนารายวิชาเพื่อสงเสริมให
ผูเรียนแสดงความคิดเห็นตอการพัฒนารายวิชาในชวงปลายของภาคการศึกษา
1.2 ใหผูเรียนประเมินพัฒนาการของตนเองโดยเปรียบเทียบ

ความรู ทักษะในการประมวล/คิดวิเคราะหกอนและ

หลังการเรียนรายวิชานี
1.3 สงเสริมใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นตอการเรียนการสอน และการพัฒนารายวิชาผานระบบการประเมิน on

line ของมหาวิทยาลัย
1.4 การสนทนาแลกเปลียนเรียนรูเกี่ยวกับขอบเขตและวิธีการสอนระหวางผูสอนและผูเรียน
1.5 แบบประเมินผูสอนตามเกณฑของมหาวิทยาลัย

๑๓
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2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1 การแสดงความคิดเห็นของผูเรียนทีมีตอผูสอน
2.2 ประเมินจากผลการเรียนของผูเรียนเปนระยะๆ
2.3 การทวนสอบผลการเรียนรูของผูเรียน

3. การปรับปรุงการสอน
3.1 การประมวลความคิดเห็นของผูเรียน การประเมินการสอนของตนเองและสรุปปญหา อุปสรรค แนวทางแกไขเมือ
สินสุดการสอน เพือเปนขอมูลเบืองตนในการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษาตอไป
3.2 การวิจัยในชัน
้ เรียน เพื่อพัฒนารูปแบบ และวิธีการเรียนการสอน
3.3 ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชารวมทั้งกิจกรรมการเรียนการสอนใหทันสมัยและเหมาะสมกับผูเรียนรุน ตอไป
3.4 การสํารวจความตองการ/ประเด็นสําคัญที่ผูเรียนตองการเรียนรูเกี่ยวของกับรายวิชา

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา
4.1 ใหผูสอนนําเสนอขอสอบกลางภาคและปลายภาคตอประธานหลักสูตรเพื่อสุมตรวจการใหคะแนน
4.2 ใหอาจารยที่สอนรวมกันสุมตรวจการใหคะแนนกลางภาคและปลายภาค
4.3 การตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร/สาขาวิชา/

ดําเนินการตรวจสอบผลการเรียนรูของผูเรียน โดย

ตรวจขอสอบ รายงาน/กิจกรรม วิธีการใหและการจําแนกคะแนน และการใหคะแนนพฤติกรรม/จิตพิสัย
4.4 คณะกรรมการที่เกี่ยวของดําเนินการตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของผูเรียนในแตละภาคการศึกษา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1 การปรับปรุงรายวิชาเมือครบกํา หนด 4 ป หรือตามขอเสนอแนะจากผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข
์ อง
ผูเรียนตามขอ4
5.2 การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารยที่สอนรวมกันเพื่อไดขอสรุปและนําไปสูการปรับปรุง

