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เอกสารหมายเลข  มคอ. ๓ 

รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะมนุษยศาสตร์ 
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑.รหัสและชื่อรายวิชา  
     ๓๐๒ ๔๑๐  ภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรส านักงาน   
                         English for Office Personnel 
๒.จ านวนหน่วยกิต   
     ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖) 

๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ชยันต์  บุญพิโย ป.ธ.๖, B.A. (English), M.A. (English)  

๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาท่ี ๒ / ชั้นปีที่ ๓ 

๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 

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

๘.สถานที่เรียน    
     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น  
๙.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
     ๒๓  สิงหาคม ๒๕๖๔ 
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๔๐ 

หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
      นิสิตมีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้ภาษาอังกฤษที่เลขานุการและบุคลากรในส านักงานจ าเป็นต้องใช้ เน้น
ความเหมาะสมของการใช้ภาษา ทั้งทางด้านรูปแบบ กาลเทศะ และเนื้อหา เช่น การอ่าน การบันทึกการประชุม การ
ด าเนินการประชุม การเขียนเอกสารติดต่อระหว่างประเทศ และมีประสบการณ์จริงจากการศึกษานอกสถานที ่

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาให้ชัดเจนและสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของรายวิชา สามารถ 
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้ภาษาอังกฤษที่เลขานุการ
และบุคลากรในส านักงานจ าเป็นต้องใช้ เน้นความเหมาะสมของการใช้ภาษา ทั้งทางด้านรูปแบบ กาลเทศะ และเนื้อหา 
เช่น การอ่าน การบันทึกการประชุม การด าเนินการประชุม การเขียนเอกสารติดต่อระหว่างประเทศ และมี
ประสบการณ์จริงจากการศึกษานอกสถานที่ และเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน สกอ. 

 

หมวดที ่๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
 

๑. ค าอธิบายรายวิชา  
     ศึกษาและฝึกการใช้ภาษาอังกฤษที่เลขานุการและบุคลากรในส านักงานจ าเป็นต้องใช้ เน้นความเหมาะสมของการ
ใช้ภาษา ทั้งทางด้านรูปแบบ กาลเทศะ และเนื้อหา เช่น การอ่าน การรับบันทึกการประชุม การด าเนินการประชุม การ
เขียนเอกสารติดต่อระหว่างประเทศ และให้มีการศึกษานอกสถานที่ 

๒. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา   
 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนิสิตเฉพาะ
ราย   

ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง ๖ 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์   

๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
     - อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาผ่านเวบไซต์คณะ หรือ ส่วนงาน 
     - อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ ๑ ชัว่โมงต่อสัปดาห์  (เฉพาะรายที่
ต้องการ) 
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๔๑ 

 

หมวดที ่๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 
 

๑. คุณธรรม จริยธรรม 

     ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
          พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่างราบรื่น และเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยผู้สอนต้องพยายามชี้ให้เห็นคุณธรรมและจริยธรรมที่สอดแทรกอยู่ในเนื้อหาวิชา เพ่ือให้นิสิต
สามารถพัฒนาและบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมกับความรู้ในรายวิชา  โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร 
ดังนี้ 
           (๑)  ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับความเสียสละและซื่อสัตย์สุจริต  
           (๒) ความมีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
           (๓) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับ 
ความส าคัญ 
           (๔) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
           (๕) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

     ๑.๒ วิธีการสอน  
          - บรรยายบทเรียนพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
          - มอบหมายงานให้นิสิตไปศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษท่ีเลขานุการและบุคลากรในส านักงานจ าเป็นต้องใช้  แล้ว
น ามาเสนอในชั้นเรียน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนิสิตด้วยกัน และอาจารย์ผู้สอน 
          - ให้นิสิตฝึกการใช้ภาษาอังกฤษที่เลขานุการและบุคลากรในส านักงานจ าเป็นต้องใช้ เน้นความเหมาะสมของ
การใช้ภาษา ทั้งทางด้านรูปแบบ กาลเทศะ และเนื้อหา พร้อมทั้งชี้ให้เห็นประเด็นทางจริยธรรมที่ปรากฏในวรรณกรรม 
          - เน้นนิสิตเป็นศูนย์กลางการเรียน โดยให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในบทเรียน แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นภายในชั้นเรียน 
          -กระตุ้น ชักจูงให้นิสิตเข้าเรียนสม่ าเสมอ มีระเบียบวินัย และมีความกล้าหาญในการแสดงออก และมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - ประเมินผลพฤติกรรมการเข้าเรียน การให้ความร่วมมือในชั้นเรียน และส่งงานมอบหมายให้ตรงเวลา 
          - ประเมินผลก่อนเข้าสู่บทเรียนเพื่อทราบพ้ืนฐานความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาวิชา 
          - ประเมินผลระหว่างภาคเรียน เพ่ือทดสอบผลสัมฤทธิ์ของวัตถุประสงค์การเรียน 
          - ประเมินผลด้วยการใช้แบบฝึกหัดในบทเรียน 
          -ประเมินวัตถุประสงค์การเรียนโดยใช้ใบงาน (Work Sheet) 
          - ประเมินผลปลายภาคเรียน เพ่ือทดสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนในภาพรวม 
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๔๒ 

๒. ความรู้  

     ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ  
          ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษที่เลขานุการและบุคลากรในส านักงานจ าเป็นต้องใช้ 
ประกอบด้วย      
          - มีความรู้ความเข้าใจการใช้ภาษาอังกฤษท่ีเลขานุการและบุคลากรในส านักงานจ าเป็นต้องใช้  
          -มีความรู้ความเข้าใจความเหมาะสมของการใช้ภาษา ทั้งทางด้านรูปแบบ กาลเทศะ และเนื้อหา  
           -มีความสามารถในการอ่าน การรับบันทึกการประชุม การด าเนินการประชุม การเขียนเอกสารติดต่อระหว่าง
ประเทศ    
          - มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่เลขานุการและบุคลากรในส านักงานจ าเป็นต้องใช้ เน้นความเหมาะสมของการ
ใช้ภาษา ทั้งทางด้านรูปแบบ กาลเทศะ และเนื้อหา เช่น การอ่าน การรับบันทึกการประชุม การด าเนินการประชุม การ
เขียนเอกสารติดต่อระหว่างประเทศ  
          - มีเจตคติในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เลขานุการและบุคลากรในส านักงานจ าเป็นต้องใช้  
          - ความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในส านักงาน 

     ๒.๒ วิธีการสอน 
          บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบใช้สื่อประกอบ และเทคโนโลยีประกอบ มอบหมายงาน ใบงานทดสอบ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ใช้แบบฝึกหัดเก่ียวกับบทเรียน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในชั้นเรียน การเปิดโอกาสให้
ชักถามภายในชั้นเรียน  เน้นการสอนโดยใช้ปัญหา (Problem Base Learning)  และเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์ (Student 
Center) 

     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
          ๑. ทดสอบก่อนเข้าสู่บทเรียน 
          ๒. ทดสอบวัตถุประสงค์การเรียนโดยใช้ใบงาน 
          ๓. ทดสอบบทเรียนโดยใช้แบบฝึกหัด 
          ๔. ทดสอบระหว่างภาค และสอบปลายภาค 
          ๒. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน 
          ๓. การแก้ไขข้อบกพร่องส่วนตัว (Personal Problems Solving) 

๓. ทักษะทางปัญญา 

     ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
          พัฒนาความสามารถในการคิดและการวิเคราะห์เนื้อหาวิชาอย่างเป็นระบบ  ความสามารถในการน าเอาความรู้
ไประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์ มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการมาใช้ในการคิด
วิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์เม่ือต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่คาดคิดมาก่อน  สามารถสืบค้น 
ค้นหา ข้อเท็จจริง สรุป ท าความเข้าใจได้ รวมถึงการวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหา และสรุปประเด็นปัญหา พร้อมทั้ง
สามารถบูรณาการความรู้ในรายวิชาเข้าหลักพุทธธรรมได้ 
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๔๓ 

     ๓.๒ วิธีการสอน 
          - บรรยายพร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบเนื้อหาวิชา 
          - บรรยายเชิงวิเคราะห์ให้เห็นความสัมพันธ์และบูรณาการของเนื้อหาวิชา 
          - เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น และแก้ไขข้อผิดพลาดเป็นรายบุคคล 
          - เปิดโอกาสให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง แล้วน ามาแลกเปลี่ยนภายในชั้นเรียน 
          -เปิดโอการให้ผ้เรียนไปหาประสบการจากการศึกษานอกสถานที่ 

     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
          ทดสอบระหว่างภาคและปลายภาค โดยเน้นการวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้และการบูรณาการเนื้อหาวิชา การ
ใช้ชักถาม ทดสอบด้วยใบงานและแบบฝึกหัด 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา  
          - พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 
          - พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 
          - พัฒนาความเป็นผู้น าและผู้ตามในการท างานเป็นทีม 
          - พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง ความมีวินัย ความรับผิดชอบในการท างานเป็นทีม และความตรงต่อเวลา 

     ๔.๒ วิธีการสอน 
          - จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ในการเรียนรู้ 
          - จัดกลุ่มการเรียนรู้  
          - ฝึกการท างานเป็นกลุ่ม 

     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
          - ประเมินตนเองด้วยแบบที่ก าหนด 
          - ประเมินผลพฤติกรรมการท างานเป็นทีม 
          - ประเมินผลจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา       
          - พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล  การเขียน และน าเสนอในชั้นเรียน 
          - พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา 
          - พัฒนาทักษะในการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับเนื้อหารายวิชา  
          - ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งงานทางอีเมล์ การสร้างห้องแสดงความคิดเห็น
ในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับเนื้อหารายวิชา 
          - ทักษะในการน าเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
     ๕.๒ วิธีการสอน       
          - มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และท ารายงาน โดยเน้น
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๔๔ 

การน าตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 
          - น าเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  
     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
         -  ประเมินจากรายงาน ใบงาน แบบฝึกหัด และน าเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี 
           - ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการเสนอรายงานและการ Role play 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑ 
 

Introduction to the subject; 
objectives, contents, activities and 
evaluation on each topic 

๓ Lecture 
Work sheet 
Power Point 
 

Ajahn Chayun Boonpiyo 

๒-๓ -Reading comprehension on 
Business Letters: Read through the 
following pages to learn more 
about the different types of 
business letters, and how to write 
them. You will learn about 
formatting, planning, and writing 
letters, as well as how to spot your 
own errors. These pages are 
designed to help you write 
business letters and 
correspondence, but they will help 
you too in reading, and therefore 
responding to, the letters you 
receive. They also look at other 
types of business communications 
including memos, faxes and emails. 
-Practice on English for Airline staff 
: Getting airline passengers safely 
and happily from one destination 
to another requires teamwork. The 
airline industry employs many 
different people, from pilots and 
flight crew to caterers and ground 

๖ Lecture 
Illustration 
Work sheet 
Role play 
Power Point 
 

Ajahn Chayun Boonpiyo 
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๔๕ 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

crew. Many of these jobs require 
communication in English, whether 
it be among co-workers or with 
passengers. Most airline companies 
require that the flight crew be 
fluent in at least two languages. 
 
English is the most common 
second language that crew 
members need to learn. Whether 
your job is to book passengers on 
their flights, assist passengers with 
luggage, or fly the airplane itself, 
these pages can help you learn 
important words and expressions 
to use on the job in the airline 
industry. Read through the 
vocabulary, listen to the spoken 
English, and take the quizzes to 
test your comprehension. 
 
 

๔-๕ 
 

-Reading comprehension on 
Presentation in English:  A 
presentation is a formal talk to one 
or more people that "presents" 
ideas or information in a clear, 
structured way. People are 
sometimes afraid of speaking in 
public, but if you follow a few 
simple rules, giving a presentation 
is actually very easy. This tutorial 
guides you through each stage of 
giving a presentation in English, 
from the initial preparation to the 
conclusion and questions and 

๖ Lecture 
Illustration 
Work sheet 
Role play 
Power Point 
Projector 

Ajahn Chayun Boonpiyo 
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๔๖ 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

answers. This tutorial is itself set 
out like a mini-presentation. You 
can follow it logically by starting at 
the presentations introduction 
page and then clicking on the link 
at the foot of each page, or you 
can jump direct to the section you 
want from the list of contents on 
each page. 

-Practice on English for Hotel; 
Working in the hotel industry you 
will come across many types of 
travellers. Some will be business 
guests, others will be tourists and 
visitors. Many will speak a different 
language other than your own. 
Chances are, plenty of your guests 
will speak English. 
 
Do you know how to speak politely 
to a guest in English? Can you 
understand their requests and 
serve them accordingly? Whether 
your job is to take reservations or 
clean the hotel rooms, these pages 
can help you learn important 
words and expressions to use on 
the job in the hotel industry. Read 
and listen to the lessons. Then 
take the quizzes to test your 
comprehension.   

๖-๘ 
 

-Reading comprehension on 
Negotiation; These pages are 
designed to prepare you for 
negotiating in English in the 
business world. Throughout this 

๓ Lecture 
Illustration 
Work sheet 
Power Point 
 

Ajahn Chayun Boonpiyo 
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๔๗ 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

lesson, we will review important 
language, techniques and skills to 
learn before negotiating in English. 
We will also examine certain 
tactics that your opponents may 
use at the negotiating table. 
-Practice on English for Food and 
Beverage staff; Are you a chef, 
bartender, or waiter/waitress 
working in a tourist spot? Maybe 
you're a student who wants to 
work part-time in a restaurant 
while you go to school abroad. 
Whatever the case may be, you 
will come across many English 
customers and staff members in 
the food and beverage industry. 
These pages are designed to help 
people who are employed, or 
looking for work in many different 
areas of the hospitality industry, 
including in the kitchen, on the 
floor, or behind the bar. You will 
learn helpful English vocabulary 
and expressions that will allow 
your guests to enjoy their dining 
experience and help you to 
communicate with your fellow staff 
members. Studying and practicing 
Food and Beverage English and 
gaining a better understanding of 
the industry may even help you 
find a job. Do the exercises and 
take the quizzes to test your 
knowledge and understanding. 

๙ Mid-test  ๓ -Reading Ajahn Chayun Boonpiyo 
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๔๘ 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

 comprehension on 
Business letter, 
Presentation in 
English, and 
Negotiation 
-Writing on vocabulary 
in English for Airline 
staff, Hotel staff and 
Food-beverage staff  
 

๑๐-๑๑ 
 

-Reading comprehension on 
Meeting; Whether you are holding 
a meeting or attending a meeting, 
it is imporant that you understand 
key English phrases and 
expressions related to meetings. A 
successful meeting has no 
surprises. With proper preparation 
and careful organization, a meeting 
can run smoothly. The most 
typical complaint about meetings 
is that they run too long. Meetings 
that run longer than necessary can 
be very costly to a company or 
business. As the famous business 
expression says: Time is money. 
Setting goals and time limits, 
keeping to the agenda, and 
knowing how to refocus, are key 
components of an effective 
meeting. This may sound simple in 
your own native language, but it is 
a little trickier when you or the 
participants do not speak fluent 
English. These pages will help you 
hold or attend a meeting with 

๖ Lecture 
Illustration 
Work sheet 
Role play 
Power Point 
Projector 

Ajahn Chayun Boonpiyo 
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๔๙ 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

success. Review the vocabulary, 
read through the lessons, and then 
check your understanding. 
 
Scenario 
The following pages will be based 
on the meeting of a fictional 
company called Paris Tours. The 
owner of the small tour company 
is Pierre. He has ten employees, 
including four supervisors, Kana 
and Thomas (guides), Nolan 
(driver), and Jane (receptionist). 
These four supervisors will be 
called to a meeting to discuss the 
upcoming tourist season. Follow 
through the pages to watch how 
Pierre prepares for and holds the 
meeting, and how his staff 
participate. 
-Practice on Being a tour guide is a 
very important job. In many cases, 
the tour guide is a traveller's first 
impression of a foreign country. In 
other cases a tour guide may be 
responsible for teaching tourists 
about the culture and sites in a 
city or town. In addition, many tour 
guides hold the responsibility of 
teaching tourists about safety. Even 
if you are only responsible for 
taking a tourist from the airport to 
his or her hotel, it is your 
responsibility to make the short 
trip interesting, informative, and 
safe. The following pages will help 
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๕๐ 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

you learn some important 
vocabulary and phrases that you 
can use with your English-speaking 
tourists. 

๑๓-๑๔ -Reading comprehension on 10 
body language tips for 
presentation;  All speakers feel a 
little nervous, at least when 
starting a presentation. That is 
quite natural. As the speaker, you 
are the centre of attention and you 
know that everybody is looking at 
you. What you need to 
communicate is a feeling of 
confidence and relaxation. Your 
body can help you to do this. The 
clothes you wear, the way you 
stand or walk, your facial 
expressions, your hand and arm 
movements - these are the 
language of your body, your body 
language. 
 
Body language communicates at 
least as much as words. Even when 
you are not speaking, even before 
you start speaking, your body is 
communicating to your audience. 
 
Actors use body language very 
effectively. They cannot act 
without body language. Every time 
you watch a film on television or in 
the cinema, you are watching 
actors using body language to 
convey a particular character, an 

๖ Lecture 
Work sheet 
Power Point 
 

Ajahn Chayun Boonpiyo 



 

มคอ. ๓ สาขาวชิาภาษาองักฤษ                                                                                       
 

๕๑ 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

emotion, a feeling, a situation. 
 
So look on body language as a 
positive, powerful tool to help you 
in your mission. 
-Practice on English for Cashier; Are 
you looking for a job in a foreign 
country? Many foreign workers start 
out as cashiers. You can learn a lot 
of English in this job. Cashiers work 
in grocery stores, department 
stores, restaurants and other 
businesses. Cashiers play an 
important role in many businesses. 
 
The word cashier means someone 
who handles "cash" and other 
types of money in a shop, store, 
restaurant, bank or other business. 
But see the EnglishClub Tip below 
for more on this. 
Most cashiers receive training on 
the job. Your training may be 
difficult if your supervisor doesn't 
speak your native language. These 
pages will help you learn and 
practice vocabulary and 
expressions related to working as a 
cashier. Read and listen to the 
lessons. Then take the quizzes to 
test your comprehension. 

๑๔-๑๕ 
 

-Reading comprehension on 
Business English Vocabulary; These 
pages list some of the most 
common words and phrases, with 
definitions and sample sentences, 

๖ Lecture 
Work sheet 
Power Point 

Ajahn Chayun Boonpiyo 
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๕๒ 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

in 22 different areas of business, 
together with British and American 
equivalents for common financial 
terms. 
-Practice on English for 
Housekeeping; Are you working as 
a housekeeper in a foreign 
country? Is English your second 
language? If you answered yes to 
these questions, then these pages 
are for you! Good communication 
is very important in the service 
industry. Misunderstandings take a 
lot of time to fix. These pages will 
help you learn important 
vocabulary related to houses, 
furniture, appliances, and cleaning. 
They will also help you to follow 
instructions, and use simple English 
in polite and friendly ways. 
Whether your job is to clean 
private houses, cruise ship cabins, 
hotel rooms or offices, these pages 
will help you communicate more 
effectively with clients and guests. 
Read and listen to the lessons. 
Then take the quizzes to test your 
comprehension. 
 

๑๖ FINAL  TEST ๓ -Reading 
comprehension 
-Writing on  
vocabulary in English 
for Tour guides, 
Cashier and 
Housekeeping staff   

Ajahn Chayun Boonpiyo 
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๕๓ 

 
๒ แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ วิธีการประเมิน  สัปดาห์ที่ประเมิน  
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

๑ 
สอบระหว่างภาค 
สอบปลายภาค 

๙ 
๑๕ 

๒๐% 
๕๐% 

๒ 

วิเคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้า การน าเสนอ
รายงาน 
การท างานและการเสนองาน 
Role play 
การส่งงานตามที่มอบหมาย  

ตลอดภาค
การศึกษา 

๒๐% 

๓ 
การเข้าชั้นเรียน 
การมีส่วนร่วม  ตลอดภาคการศึกษา ๑๐% 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑.เอกสารและต าราหลัก 
 Kanetnog, Preecha, Asst. Prof. Dr. English for Office Personnel. Bangkok: Sutphaisal Publication,  
         2007. 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
Jadchidi, Lamduan.  English for All Staff. Bangkok: Thanaphonvidyakan,1996. 
๓.เอกสารและข้อมูลแนะน า 
Human Heritage Co., Ltd. Office English. Bangkok: Human Heritage Co., Ltd.,1996. 
Jadchidi, Lamduan.  English for All Staff. Bangkok: Thanaphonvidyakan,1996. 
Kimkeeratikul, Suchanat.  English for Work. Bangkok: Thammasat University Press, 1995. 
Phloiphrom, Plang.  How to Write English Letters. Bangkok: Ruamsan, 1977. 
Suwannaprakat, Sansoen. Official Correspondence. Bangkok: Witthayaphat, 2001. 
https://www.englishclub.com/business-english 
https://www.englishclub.com/english-for-work 
 
 

 
 
 
 

https://www.englishclub.com/business-english
https://www.englishclub.com/english-for-work
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๕๔ 

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยนิสิต ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็นจากนิสิตได้
ดังนี้ 
          - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา  
          -ใบงานประเมิลประสิทธิผลวัตถุประสงค์รายวิชา 
          - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
          - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
          - ขอเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดท าเป็นช่องทางการสื่อสารกับนิสิต 

๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
          - แบบสอบถามประเมินผลสัมฤทธิ์การสอนโดยนิสิต 
          - การสังเกตการสอนจากผู้ร่วมทีมการสอน 
          - ผลการสอบ 
           - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

๓. การปรับปรุงการสอน  
     หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ ได้น าผลการประเมินไปปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
          -แจ้งผลการประเมินการสอนโดยนิสิตให้ผู้สอนทราบเพื่อน าไปปรับปรุงการสอน           
          - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
    - การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 

ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ใน
วิชา ได้จากใบงาน แบบฝึกหัด การสอบถามนิสิต การตรวจงานมอบหมายของนิสิต และพิจารณาจากผลการทดสอบ
ย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบข้อสอบ 
ใบงาน รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
          - ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ ๔ 
          - เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้นิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัย



 

มคอ. ๓ สาขาวชิาภาษาองักฤษ                                                                                       
 

๕๕ 

ของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่างๆ 
          -จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนและระดมสมองพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
 
 


