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ค าน า    
 

 รายละเอียดรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจ (Business English) รหัสวิชา 3601601 เป็นการ
จัดท ารายละเอียดประกอบรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจ  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  ในหมวดวิชา
เฉพาะ วิชาแกน  โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสนทนาที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 
การสัมภาษณ์งาน การเขียนประวัติส่วนตัว การด าเนินธุรกรรมทางธุรกิจ การน าเสนอ การรายงานผลการ
ด าเนินงานขององค์กร ทักษะการอ่านเอกสารทางธุรกิจ การจัดการประชุม การเขียนจดหมายธุรกิจ 

 เอกสารรายละเอียดรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจฉบับนี้ เพ่ือให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ โดยปรับปรุงรูปแบบการสอน รูปแบบการส่งงาน การน าเสนอผลงานของผู้เรียน 
ความตระหนักรู้ในเรื่องกระบวนการคิดและความรับผิดชอบของผู้เรียนให้มีมากยิ่งขึ้น และเป็นแนวทางที่
สามารถปรับปรุงรูปแบบวิธีการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้น 

 
 

     
   อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 

                                                                 คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
                                                                   พฤษภาคม  2559 
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สารบัญ  
หมวด                                                                                                     หน้า 
 

หมวด 1         ข้อมูลทั่วไป        4 
หมวด 2         จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์      5 
หมวด 3         ลักษณะและการด าเนินการ        5 
หมวด 4         การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา     6 
หมวด 5         แผนการสอนและการประเมินผล      8 
หมวด 6         ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน     15 
หมวด 7         การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา    16 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 
    3601601 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจ 
                 Business English                                        
2. จ านวนหน่วยกิต 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    บริหารธุรกิจบัณฑิต/วิชาเฉพาะ 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

ผู้รับผิดชอบรายวิชา อ.กนกวรรณ  รุ่งอดุลพิศาล     
ผู้สอน   อ.ภัคระวี  แหวนเพชร     

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
    ภาคการศึกษาท่ี 1/2559 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
8. สถานที่เรียน 
    คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
9. วันทีจ่ัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    20 พฤษภาคม 2559 
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หมวดที ่2 จุดมุง่หมายและวัตถุประสงค ์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1. ผู้เรียนสามารถสื่อสารในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานได้  
2. ผู้เรียนสามารถน าเสนอผลการด าเนินงานขององค์กรได้  
3. ผู้เรียนสามารถเขียนประวัติส่วนตัว และจดหมายธุรกิจได้  

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
    เพ่ือให้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนมีความทันสมัย  และผู้เรียนสามารถสื่อสารในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน น าเสนอผลการด าเนินงานขององค์กร เขียนประวัติส่วนตัว และจดหมายธุรกิจได้ 
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 
 การสนทนาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การสัมภาษณ์งาน การเขียนประวัติส่วนตัว การด าเนินธุรกรรม
ทางธุรกิจ การน าเสนอ การรายงานผลการด าเนินงานขององค์กร ทักษะการอ่านเอกสารทางธุรกิ จ การ
จัดการประชุม การเขียนจดหมายธุรกิจ 
 Conversation at work in different business functions; job interview; writing resume; 
business transaction; presentation, reporting company results; business reading skill; 
conducting meeting; and writing business correspondences. 
 
2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย การฝึก 
 

สอนเสริม ปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ชั่วโมงต่อภาค 
การศึกษา 
 
 

สอนเสริมตามความ 
ต้องการของนักศึกษา 
เฉพาะราย  
 
 

ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน 
ภาคสนาม  

90 ชั่วโมงต่อภาค 
การศึกษา 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น   
    รายบุคคล 
     - อาจารย์ประจ ารายวิชา ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับรายวิชาในคาบเรียนของวิชาแต่ละสัปดาห์และห้องพัก
อาจารย์ 

- อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการในเวลาราชการเท่านั้น 
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หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่างราบรื่น และ
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อาจารย์ที่สอนในแต่ละรายวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม 
เข้าไปด้วยเสมอ   

(1) มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

(2) มีความพอเพียงเป็นหลักในการด าเนินชีวิต  โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  และ
การสร้างภูมิคุ้มกัน 

(3) มีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
(4) มีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมที่มีความส าคัญทางธุรกิจ สามารถจัดการปัญหา

ทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ 
   1.2 วิธีการสอน 
 (1) อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา 
 (2) เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัดท าโครงการ/กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและแสดงถึงความ
เสียสละและความรับผิดชอบ 
 (3) เน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา รวมถึงการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของ 
สถาบันพร้อมทัง้ยกย่องนักศึกษาที่ประพฤติด ี
  (4) อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในองค์กรที่เป็นที่ยอมรับและท าคุณประโยชน์ให้แก่สังคม  
   1.3 วิธีการประเมินผล 

(1) ประเมินจากการกระท าการทุจริตในการสอบ และผลการท ารายงาน  
(2) สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ 
(3) ประเมินจากการเข้าเรียนตรงเวลาและการส่งงานตามก าหนด 
(4) แบบรายงานผลการอบรม สัมมนา และสังเกตพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลง 

2. ความรู้ 
    2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ 
นักศึกษาต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการบริหารจัดการด้านธุรกิจระหว่างประเทศอย่างถ่องแท้
ในแนวคิด ทฤษฎีที่ส าคัญ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ เพ่ือประโยชน์ต่อตนเอง 
สังคม และประเทศชาติ ดังนั้น มาตรฐานด้านความรู้ต้องครอบคลุม ดังนี้ 
 (1) มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของแนวคิด ทฤษฎี หลักการและกระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ 
  (2) มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถบูรณาการและน ามาประยุกต์ใช้
ได้อย่างเหมาะสม 
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 (3) มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านธุรกิจระหว่าง-ประเทศ รวมทั้งมี
ความเข้าใจในผลกระทบในสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลกอย่างเท่าทัน 
    2.2  วิธีการสอน 

(1) ใช้การสอนหลายรูปแบบต่างๆ เช่น การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การใช้ 
กรณีศึกษา การสอนแบบบรรยายและอภิปราย เป็นต้น 
  (2) เชิญวิทยากรที่มีความรู้ความช านาญในสาขาที่เก่ียวข้องมาบรรยายพิเศษ 
   (3) จัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในองค์กรที่มีการด าเนินงาน
เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ ฝึกการเขียนแผนธุรกิจ เป็นต้น 
    2.3  วิธีการประเมินผล 
 (1) ประเมินจากการแสดงความคิดเห็น การมีส่วนร่วม การตอบค าถาม 
 (2) ใช้รูปแบบและเครื่องมือประเมินที่หลากหลาย เช่น การสอบข้อเขียนทั้งกลาง-ภาคและปลาย
ภาค การท ารายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา การท าโครงการ เป็นต้น 
  (3) ประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
3. ทักษะทางปัญญา 
     3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทั ้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการท างาน   หรือด าเนิน
กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ โดยใช้หลักการวิเคราะห์ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ จากการเรียนการสอนเพ่ือให้เกิดทักษะทางปัญญา 
ดังนี้ 
 (1) สามารถสืบค้น แสวงหาความรู้และประเมินข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้วยตนเองเพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงไปของโลกและธุรกิจ 

 (2) มีความคิด คิดอย่างสร้างสรรค์ อย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ สามารถบูรณาการความรู้จาก
สาขาวิชาชีพที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจและสถานการณ์ทั่วไป ได้อย่าง
เหมาะสม 
 (3) สามารถคิดค้น วางแผน วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอย่างรอบด้าน มี
ความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ ท าให้เกิดการได้เปรียบ
ทางการแข่งขันทางธุรกิจ 
     3.2 วิธีการสอน 

(1) ศึกษากรณีศึกษา 
(2) เข้าฝึกทักษะอาชีพในสถานประกอบการจริง 
(3) การอภิปรายกลุ่ม 
(4) การระดมสมอง 
(5) อบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ในด้านธุรกิจระหว่าง

ประเทศ 
   3.3 วิธีการประเมินผล 
 (1) ประเมินผลความสามารถในการคิดวิเคราะห์จากกรณีศึกษาท่ีมอบหมายให้นักศึกษา 
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 (2) ประเมินผลงานที่เกิดจากการใช้กระบวนการแก้ไขปัญหาและการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ 
เช่น แบบประเมินผลจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การสัมมนา การรายงาน ผลการ-อภิปรายกลุ่ม เป็น
ต้น 
 (3) ประเมินผลจากการศึกษาค้นคว้ารายงาน/โครงการ/งานวิจัยที่ได้รับมอบหมาย 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบจ าเป็นต้องเกิดขึ้นกับนักศึกษาในการปฏิบัติงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ดังนั้น นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ ดังนี้ 
 (1) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 (2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งของตนเองและส่วนรวม พร้อมทั้งช่วยเหลือ
และอ านวยความสะดวกด้านต่างๆ 
 (3) มีมนุษยสัมพันธ์สามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์การและ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
    4.2 วิธีการสอน 

(1) มอบหมายงานกลุ่มและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและหมุนเวียนกัน 
(2) จัดให้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการในระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับประเทศ     

4.3 วธิีการประเมินผล 
(1) ประเมินจากผลการท างานของกลุ่มและผลงานของผู้เรียนในกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย 
(2) ประเมินจากการน าเสนอผลงานกลุ่ม และการเป็นผู้น าในการอภิปรายซักถาม 

  (3) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ และการน าเสนอรายงาน 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
 นักศึกษาต้องมีทักษะในการเลือกใช้ข้อมูลเชิงตัวเลข สถิติ และพินิจความเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ใน
การท างานและประกอบการตัดสินใจ รวมทั้งเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือน าเสนอรายงานข้อมูล
สารสนเทศเชิงธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 (1) สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณในการวิเคราะห์และตัดสินใจ
ทางธุรกิจและชีวิตประจ าวัน 
 (2) สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการ
เขียน และมีรูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสม 

 (3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อเพ่ือการสื่อสาร ค้นคว้า ประมวลผลและสนับสนุน
การด าเนินงานธุรกิจระหว่างประเทศได้อย่างเหมาะสม 
    5.2 วิธีการสอน 
      (1) มอบหมายให้ค้นคว้าหาข้อมูลและน าเสนอหน้าชั้นเรียนทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
  (2) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้มีการตัดสินใจบนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข โดยใช้กรณีศึกษาหรือ
รายงานทางธุรกิจทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
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    5.3 วิธีการประเมินผล 
(1) ประเมินการสืบค้นงานและการวิเคราะห์ข้อมูลจากการน าเสนองานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งใน

รูปแบบการเขียนรายงาน และ/หรือการน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
(2) ประเมินจากผลการวิเคราะห์กรณีศึกษาหรือรายงานทางธุรกิจ 

 
หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน  

สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

1 
 

-ชี้แจงค าอธิบานรายวิชา 
จุดมุ่งหมาย แนวทางการสอน 
ข้อก าหนดต่างๆรวมทั้งการ
ประเมินผล 
-ทดสอบก่อนเรียน 
 

3 
 

-อธิบายแนวการสอน 
บรรยาย/ซักถาม 

 

อ.ภัคระวี  
แหวนเพชร   

2 
 

Unit 1 Applying for a job 
- Vocabulary and 

pronunciation 
- Speaking 
- Reading 
- Key Grammar 
- Writing 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยาย 
- ระดมความคิดเห็น 

- - ท าแบบฝึกหัด 
สื่อที่ใช้ 
- เอกสารประกอบการสอน 
- power point 
-โฆษณาสมัครงาน 

อ.ภัคระวี  
แหวนเพชร   

3-4 Unit 2  Workplace 
- Vocabulary and 

pronunciation 
- Speaking 
- Reading 
- Grammar 
- Writing 

6 กิจกรรมการเรียนการสอน 
-บรรยายและใหน้กัศึกษาร่วม

อภิปรายประเด็นส าคญัท่ี

เก่ียวขอ้งกบัสาระการเรียนรู้ 

-ให้นักศึกษาแสดงบทบาทสมมติ 
-ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัด
เกี่ยวกับค าศัพท์ 
-ให้นักศึกษาฝึกเขียน  
สื่อที่ใช้ 
- เอกสารประกอบการสอน 
- power point 
- บัตรภาพ 
 

อ.ภัคระวี  
แหวนเพชร   
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5-6 
 
 
 
 
 
 
 

Unit 3 Business contacts 
- Vocabulary and 

pronunciation 
- Speaking 
- Reading 
- Grammar 
- Writing 

6 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
-ให้นักศึกษาระดมความคิดเห็น
เกี่ยวกับความแตกต่างของ
สัญญาทางธุรกิจในสถานการณ์ท่ี
แตกต่างกัน ความแตกต่าง
ระหว่างสินค้าและบริการ 
-บรรยายและใหน้กัศึกษาร่วม

อภิปรายประเด็นส าคญัท่ี

เก่ียวขอ้งกบัสาระการเรียนรู้  

-ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัด
เกี่ยวกับค าศัพท์ 
-ให้นักศึกษาท ากิจกรรมในชั้น
เรียนเกี่ยวกับ Office Directory 
-หาแนวคิดรวบยอดเก่ียวกับเรื่อง
ที่อ่าน  
สื่อที่ใช้ 
- เอกสารประกอบการสอน 
- power point 
- บัตรค าศัพท์ 
- เอกสารส าหรับท ากิจกรรม 

อ.ภัคระวี  
แหวนเพชร   

7-8 
 
 

Unit 4  Business 
correspondence 

- Vocabulary and 
pronunciation 

- Speaking 
- Reading 
- Grammar 
- Writing  

 

6 
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
-บรรยายและใหน้กัศึกษาร่วม

อภิปรายประเด็นส าคญัท่ี

เก่ียวขอ้งกบัสาระการเรียนรู้  

-ให้นักศึกษาฝึกเขียน 
-ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัด 
สื่อที่ใช้ 
- เอกสารประกอบการสอน 
- power point 

อ.ภัคระวี  
แหวนเพชร   

9-10 Unit 5 Business Trip 
- Vocabulary and 

pronunciation 
- Speaking 
- Reading  

6 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
-ระดมความคิดเห็นถึงความ
แตกต่างของการเดินทางเพ่ือท า
ธุรกิจ 
-บรรยายและใหน้กัศึกษาร่วม

อ.ภัคระวี  
แหวนเพชร   
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อภิปรายประเด็นส าคญัท่ี

เก่ียวขอ้งกบัสาระการเรียนรู้  

-ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัด
เกี่ยวกับค าศัพท์ 
- กิจกรรมในชั้นเรียนเกี่ยวกับ
การจองและยืนยันตั๋วเครื่องบิน 
โรงแรม และการเดินทาง รวมถึง
การถามและบอกทาง 
สื่อที่ใช้ 
- เอกสารประกอบการสอน 
- power point 
-เอกสารประกอบการท ากิจกรรม 

11-12 Unit 6 Business 
presentation  

- Vocabulary and 
pronunciation 

- Speaking 
- Reading 

 

6 กิจกรรมการเรียนการสอน 
-ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ
โครงสร้างขององค์การ 
-บรรยายและใหน้กัศึกษาร่วม

อภิปรายประเด็นส าคญัท่ี

เก่ียวขอ้งกบัสาระการเรียนรู้  

-ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัด
เกี่ยวกับค าศัพท์ 
- กิจกรรมในชั้นเรียน : การ
น าเสนอตนเอง และบริษัทหรือ
องค์การตามหัวข้อที่ได้รับ
มอบหมาย รวมถึงน าเสนอ
เกี่ยวกับสินค้าและบริการของ
บริษัท 
สื่อที่ใช้ 
- เอกสารประกอบการสอน 
- power point 
-เอกสารประกอบการท ากิจกรรม 

อ.ภัคระวี  
แหวนเพชร   

13 บทที่ 7  Company result 
- Vocabulary and 

pronunciation 
- Speaking 

3 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
-ระดมความคิดเห็นถึงความ
แตกต่างในส่วนต่าง ๆ ของ
รายงานประจ าปี และลักษณะ

อ.ภัคระวี  
แหวนเพชร   
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- Reading 
- Grammar 
- Writing  

ของงบการเงิน 
-บรรยายและใหน้กัศึกษาร่วม

อภิปรายประเด็นส าคญัท่ี

เก่ียวขอ้งกบัสาระการเรียนรู้  

-ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัด
เกี่ยวกับค าศัพท์ 
- กิจกรรมในชั้นเรียน : รายงาน
ประจ าปีของบริษัท อธิบายการ
เปลี่ยนแปลงและแนวโน้ม 
-หาแนวคิดรวบยอดจากการอ่าน
งบการเงิน 
สื่อที่ใช้ 
- เอกสารประกอบการสอน 
- power point 
-เอกสารประกอบการท ากิจกรรม 

13-15 
 

บทที่ 8 Meeting 
- Vocabulary and 

pronunciation 
- Speaking 
- Reading 
- Grammar 
- Writing 

 

6 
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
-บรรยาย ระดมความคิดเห็น 
และใหน้กัศึกษาร่วมอภิปราย

ประเด็นส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบั

สาระการเรียนรู้  

-ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัด 
- ให้นักศึกษาจัดการประชุม 
สื่อที่ใช้ 
- เอกสารประกอบการสอน 
- power point 
-เอกสารประกอบการท ากิจกรรม 

อ.ภัคระวี  
แหวนเพชร   

16 สอบปลายภาค 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรมที่ ผลการ 

เรียนรู้ 
วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ 

ประเมิน 
สัดส่วน
ของการ 

ประเมินผล 
1. Class Attendant. 
(การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมและพฤติกรรม 
จริยธรรมการเรียน) 
 
 

1.1(1),1.1(3),  - สังเกตการมีส่วนร่วมใน
การท ากิจกรรม และมีความ
ประพฤติที่ดี 
- บันทึกการเข้าห้องเรียนทุก
ครั้ง 
 

1-15 
 
 

10 % 
 
 

2. Assignments  
 

1.1(4), 2.1(1), 2.1(2), 
3.1(1), 3.1(3), 4.1(3), 
5.1(2) 

- การเก็บคะแนนจากการ
ตรวจแบบฝึกหัด ( In-class 
exercise) และงานที่
มอบหมายในแต่ละครั้ง  
(อาจารย์เฉลยแบบฝึกหัดใน
ห้องเรียน) 

2-15 
 

25% 
 

3. บทบาทสมมติ 
 

1.1(4), 2.1(1), 2.1(2), 
3.1(1), 3.1(3), 4.1(3), 
5.1(2)  

-  Presentation and 
Speaking Skills 
 

2-15 
 
 

20% 
 
 

4. Dictation 2.1(1), 2.1(2), 3.1(1), 
5.1(2) 

- เขียนตามค าบอกก่อน
เรียน จ านวน 10 ค า/ครั้ง 

2-15 15% 

5. สอบปลายภาค 1.1(3), 2.1(2), 3.1(1), 
3.1(3), 5.1(2)  

แบบทดสอบ 
 

16 30% 

 
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและต าราหลัก 
 เอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ  

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
       Bob Dignmen. Communication in Business English.  
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 - เอกสารชุดวิชา English for office staff โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 -  English Conversation Book 1 โดย ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี. 
 -  เอกสารชุดวิชา English for Business โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช4. สื่ออิเล็กทรอนิกส์  
 - http:// bbc.co.uk/worldservice/learning english/business/index.shtml 
 



มคอ. 3 

 14 

 
 หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
 - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
 - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
 - ขอเสนอแนะผ่านเว็บ ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดท าเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 - ผลการสอบ 
 - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน 
 - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
 - การวิจัยในชั้นเรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ท่านอ่ืน หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

  - ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 
 

 


