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ค าน า 
 
 รายละเอียดรายวิชา                                                  (Advanced 
Business English Grammar Structure and Use)  รหัสวิชา 1551137 เป็นการจัดท ารายละเอียด
ประกอบรายวิชา                                                   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  ใน
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเลือกเสรี โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ เก่ียวกับการสนทนาที่เก่ียวข้องกับ
การใช้หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ รวมไปถึงทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  

 เอกสารรายละเอียดรายวิชา                                                 ฉบับนี้ เพ่ือให้
การจัดการเรียนรู้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ โดยปรับปรุงรูปแบบการสอน  รูปแบบการส่งงาน 
การน าเสนอผลงานของผู้เรียน ความตระหนักรู้ในเรื่องกระบวนการคิดและความรับผิดชอบของผู้ เรียนให้มี
มากยิ่งขึ้น และเป็นแนวทางที่สามารถปรับปรุงรูปแบบวิธีการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้น 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ    คณะวิทยาการจัดการ  
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
    รหัสวิชา 1551137 ชื่อรายวิชา                                                   
    Advanced Business English Grammar Structure and Use  

2. จ านวนหน่วยกิต 
    3 (3-0-6) หน่วยกิต 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    บริหารธุรกิจบัณฑิต/วิชาเลือกเสรี 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  
    อาจารย์ผู้สอน    อาจารย์กัญญทอง หรดาล 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
    ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 4 
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
    ไมมี 
7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
8. สถานท่ีเรียน 
    คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
9. วนัท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    20 กรกฎาคม 2562 
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หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1. ผู้เรียนสามารถเข้าใจในหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษได้  
2. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้เนื้อหาที่เรียน ไปเสริมสร้างทักษะทางด้านการฟัง การพูด การอ่าน และ

การเขียนได้ 
3. ผู้เรียนสามารถประยุต์ใช้เนื้อหาที่เรียนให้เข้ากับชีวิตประจ าวันได้  

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพ่ือให้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนมีความทันสมัย  และผู้ เรียนสามารถข้าใจในหลักไวยากรณ์

ภาษาอังกฤษ ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้เนื้อหาที่เรียน ไปเสริมสร้างทักษะทางด้านการฟัง การพูด การอ่าน 
และการเขียนได้ และยังสามารถประยุต์ใช้เนื้อหาที่เรียนให้เข้ากับชีวิตประจ าวัน  
 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา  

 โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษธุรกิจที่มีความซับซ้อนมากขึ้น การฝึกเขียนในบริบทที่เฉพาะ ความ
ถูกต้องของการใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจตามสถานการณ์ต่าง ๆ  
 More complex business English structure practicing writing in specific context to 
syntactic accuracy in various situations. 
 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย การฝึก 
 

สอนเสริม ปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง  

45 ชั่วโมงต่อภาค 
การศึกษา  
 
 

สอนเสริมตามความ 
ต้องการของนักศึกษา 
เฉพาะราย  
 
 

ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน  
ภาคสนาม  

90 ชั่วโมงต่อภาค 
การศึกษา  

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น   
    รายบุคคล 

- อาจารย์ประจ ารายวิชา ให้ค าปรึกษาเก่ียวกับรายวิชาในคาบเรียนของวิชาแต่ละสัปดาห์  เป็นจ านวน 
3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  

- อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มที่ห้องพักอาจารย์ ตามความต้องการในเวลา
ราชการเท่านั้น เป็นจ านวน 24 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
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หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา  

1.1.1 มีความซ่ือสัตย์สุจริต เสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

1.1.2 มีความพอเพียงเป็นหลักในการด าเนินชีวิต  โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  และการ
สร้างภูมิคุ้มกัน 

1.1.3 มีจิตส านึกและมโนธรรมท่ีจะแยกแยะความถูกต้อง ความดีความชั่ว 
 1.1.4 มีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมท่ีมีความส าคัญทางธุรกิจ สามารถจัดการปัญหา

ทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ 
1.2 วิธีการสอน  

1.2.1 ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้า
ชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

1.2.2  ฝึกนักศึกษาให้มีความรับผิดชอบในการท างานกลุ่มโดยฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น าและ
การเป็นสมาชิกของกลุ่ม มีความซ่ือสัตย์โดยไม่ทุจริตหรือคัดลอกงานของผู้อ่ืน  

1.2.3 อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา และมีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ประพฤติดี ปฏิบัติดี ท าประโยชน์กับส่วนรวมและมี
จิตสาธารณะ 
   1.3 วิธีการประเมินผล 

1.3.1 ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมของหลักสูตร 
1.3.2 ประเมินจากการเข้าชั้นเรียนตรงเวลาของนักศึกษา การส่งงานตามก าหนดระยะเวลาที่

มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 
1.3.3 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย ไม่คัดลอกผลงานของผู้ อ่ืนมาเป็น

ของตน 
2. ความรู้ 
    2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ 

2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ที่ เป็นพ้ืนฐานที่จ า เป็นส าหรับ
การตลาด 

2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ด้านการตลาด การเงิน การผลิต และ
การด าเนินงาน รวมทั้งการจัดการองค์กร 

2.1.3 มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญเก่ียวกับการตลาดและการจัดการการตลาด ใน
ด้านการวางแผน การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการด าเนินงานรวมทั้งการปรับปรุงแผนงาน  

2.1.4 มีความรู้เก่ียวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านการตลาด รวมทั้งมีความ
เข้าใจในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทัน 

2.2  วิธีการสอน  
2.2.1 จัดให้มีการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทฤษฎี และประยุกต์ใช้ใน

การปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริงเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ  
2.2.2 จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงาน 
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2.2.3 เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรเพ่ือสร้างโอกาสในการเรียนรู้ 
2.2.4 ก าหนดให้มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานหรือสถานประกอบการ 

    2.3  วิธีการประเมินผล 
2.3.1 ทดสอบย่อย จัดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน  
2.3.2 ประเมินผลจากรายงานที่นักศึกษาจัดท า  
2.3.3 ประเมินผลจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
2.3.4 ประเมินผลจากองค์กรผู้ใช้บัณฑิต ส าหรับวิชาการฝึกประสบการณ์การวิชาชีพ  

 
3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา    
3.1.1 สามารถสืบค้น จ าแนก และวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือให้ได้ซ่ึงสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ใน

การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเหมาะสม 
3.1.2 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชา

ที่ศึกษาและประสบการณ์เพ่ือให้เกิดนวัตกรรม กิจกรรม หรือแนวทางในการบริหารธุรกิจใหม่ ๆ 
3.1.3 สามารถคิดค้นทางเลือกใหม่ ๆ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบที่เป็น

ผลจากทางเลือกอย่างรอบด้าน โดยการน าความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ 
  
   3.2 วิธีการสอน 

3.2.1 ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ให้กับนักศึกษาต้ังแต่ในระดับที่ง่ายไปจนถึงระดับความยากขึ้น
เรื่อย ๆ โดยจัดกิจกรรมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับรายวิชา 

3.2.2 จัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยการฝึกสืบค้นข้อมูล จ าแนกข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล แก้ปัญหา วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบท่ีเป็นผลจากทางเลือกอย่างรอบด้านภายใต้
สถานการณ์จ าลอง/สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง 
   3.3 วิธีการประเมินผล 

3.3.1 สังเกตพฤติกรรม การร่วมกิจกรรมการอภิปราย และการตอบค าถาม  
3.3.2 ตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้ารายงานที่ได้รับมอบหมาย  
3.3.3 การสอบปฏิบัติและการสอบวัดผลความรู้ โดยการจัดท าข้อสอบ เพ่ือใช้วัดทักษะทางด้าน

ปัญญาของนักศึกษา โดยเน้นการแก้ปัญหา การอธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหา โดย
การประยุกต์ความรู้ที่ได้เรียนมา   
     
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

    4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา          
4.1.1 มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถสร้างสัมพันธภาพอัน

ดีกับผู้อ่ืน และปรับตัวเชิงวิชาชีพได้ 
4.1.2 มีความกระตือรือร้น สามารถท างานเป็นกลุ่ม และสามารถแสดงภาวะผู้น าผู้ตามได้

อย่างเหมาะสม มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพ่ือการพัฒนาตนเองและอาชีพ 
4.1.3 มีความคิดริเริ่มและมีความคิดเห็นท่ีมีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ของทีมงาน 
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4.2 วิธีการสอน         
4.2.1 ใช้วิธีการสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมหรือโครงการ เพ่ือเสริมสร้างการท างานร่วมกัน การ

ท างานที่ต้องประสานงานกับผู้อ่ืน การท างานกับหลักสูตรอ่ืน ๆ หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์
บุคคลอ่ืน หรือจากผู้มีประสบการณ์ 
    4.3 วิธีการประเมินผล 

4.3.1 ประเมินจากพฤติกรรม การร่วมกิจกรรม การอภิปราย 
4.3.2 ประเมินการท างานภายในกลุ่มอย่างต่อเนื่อง 
4.3.3 ให้นักศึกษาประเมินเพ่ือนร่วมกลุ่มในแต่ละกิจกรรม 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา      
 5.1.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการ
วิเคราะห์และตัดสินใจทางการตลาด 
 5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้ 
 5.1.3 สามารถสื่อสารเพ่ืออธิบายและสร้างความเข้าใจ การเขียนรายงาน และการน าเสนองาน
อย่างถูกต้อง 
 5.1.4 สามารถน าเทคโนโลยีไปเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนในการด าเนินงาน 
    5.2 วิธีการสอน 

5.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆโดยเน้นให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง
และสถานการณ์เสมือนจริงแล้วน าเสนอการแก้ไขปัญหา  

5.2.2 จัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความสามารถในการค านวณ การคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจโดยน า
เทคโนโลยีไปเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนในการด าเนินงาน 
    5.3 วิธีการประเมินผล 

5.3.1  สังเกตและประเมินท างานกลุ่ม 
5.3.2  ประเมินการน าเสนอผลงานทั้งด้านการใช้ภาษา ความน่าสนใจและการใช้สื่อเทคโนโลยี 

  
 
 



มคอ. 3 

 9 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล  
1. แผนการสอน 

สัปดาห์ท่ี 
 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา (ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

1 1.1 ชีแ้จงค าอธิบายรายวิชา จุดมุ่งหมาย
ของรายวิชา แนวทางการสอน  โครงสร้าง
เบื้องต้นในแต่ละบทเรียน รวมไปถึงวิธีการ
เตรียมตัวของนักศึกษาก่อนเข้าชั้นเรียน  
1.2 Writing Skills 

- อธิบายโครงสร้างทางการเขียน 
(Writing Srtucture) 
ภาษาอังกฤษ 

- แนะน าค าศัพท์  (Academic 
Vocabulary) ที่ใช้ในการเขียน
บทความ  

1.3 Listening Skills 
-                              

(Taking Note                   
 
Learning Outcome 

-                                 
                             

-                                 

3                     
1              ถ   
1.3                     
`”Apartment for Rent”  
1.4                     
(Writing)          “In some 
countries, a few people 
earn extremely high salaries. 
Some people think that is 
good for a country, while 
others believe that the 
government should control 
salaries and limit the 
amount people can earn. 
Discuss both views and give 
your opinion ” (500 words  
 

1.1 PowerPoint ในเรื่อง
การแนะน ารายวิชา 
1.2 PowerPoint ในเรื่อง
โครงสร้างทางการเขียน 
(Writing Srtucture) 
ภาษาอังกฤษ 
1.3 PowerPoint ในเรื่อง
                       
(Taking Note   
                
 
 

ข้อ 1 ข้อ 2 และ
ข้อ 3 

ดร. กัญญทอง หรดาล 
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สัปดาห์ท่ี 
 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา (ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

       
   ถ                        

-                               
             (Essay) 
             

-                       ถ     
    (Take Note) 
                    

 
2 UNIT 1 PARTS OF SPEECH 

1.1 Listening Skills 
-                        

                      
1.2 Reading and Speaking Skills 

-                        
                      

1.3 Grammar Skills 
- Parts of Speech 

1.4 Writing Skills 
- อธิบายโครงสร้างทางการเขียน 

(Writing Srtucture) 

3 - 1.1 ฟังบทสนทนาในเรื่อง 
“Business 
Communications” มีความยาว 
1.32 นาที และให้นักศึกษาท า
แบบฝึกหัด  

- 1.2 ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม และ
อ่านบทความเรื่อง “In the 
Presence of Animals” 
                             
                      

-     
                            

1.1 บทสนทนา เรื่อง 
“Business 
Communications” มี
ความยาว 1.32 นาท ี
1.2 แบบฝึกหัดตอบค าถาม
เก่ียวกับบทสนทนา 
1.3 บทความเรื่อง “ In the 
Presence of Animals” 
1.4 PowerPoint ในเรื่อง
              (Parts of 
Speech) 
1.5 

ขอ้ 1 ข้อ 2 และ
ข้อ 3 

ดร. กัญญทอง หรดาล 
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สัปดาห์ท่ี 
 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา (ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

ภาษาอังกฤษ 
- แนะน าค าศัพท์  (Academic 

Vocabulary) ที่ใช้ในการเขียน
บทความ  

 
Learning Outcome 

-                               
                                  
                
        ถ                     
     

-         ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร
ภา ษ า ต่ า งป ร ะ เ ท ศไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสม 

-              ถ             
     “         ”     

-              ถ             
              “         ”     

-         มีความรู้และความเข้าใจ
ในสาระส าคัญของเนื้อหาในเรื่อง
              (Parts of Speech) 

                arts of  pee   
                   และอ่าน
บทความเรื่อง “In the 
Presence of Animals” 

-                         
(Writing)          “An 
Amazing Animal” 

-  

                     
ในเรื่อง              (Parts 
of Speech) 
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สัปดาห์ท่ี 
 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา (ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

-              ถ               
             

3 UNIT 2 
1.1 Listening Skills 

-                        
                      

1.2 Reading and Speaking Skills  
-                        

                      
1.3 Grammar Skills 

- Parts of Speech 
1.4 Writing Skills 

- อธิบายโครงสร้างทางการเขียน 
(Writing Srtucture) 
ภาษาอังกฤษ 

- แนะน าค าศัพท์  (Academic 
Vocabulary) ที่ใช้ในการเขียน
บทความ  

 
Learning Outcome 

-                               

3     
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สัปดาห์ท่ี 
 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา (ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

                                  
                
        ถ                     
     

-         ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร
ภา ษ า ต่ า งป ร ะ เ ท ศไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสม 

-              ถ             
     “         ”     

-              ถ             
              “         ”     

-         มีความรู้และความเข้าใจ
ในสาระส าคัญของเนื้อหาในเรื่อง
              (Parts of Speech) 

             ถ                      
      

5-6 Unit 3 Business contacts 
- Vocabulary and 

pronunciation 

6 กิจกรรมการเรียนการสอน 
-ให้นักศึกษาระดมความคิดเห็น
เก่ียวกับความแตกต่างของการ

- เอกสารประกอบการสอน  
- power point 
- วิดิโอสถานการณ์จ าลอง 

ข้อ 1 และข้อ 2 กนกวรรณรุ่งอดุลพิศาล 
และ 
กัญญทอง หรดาล 
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สัปดาห์ท่ี 
 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา (ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

- Speaking 
- Reading 
- Grammar 

Writing 
- Learning Outcome 
1. มีความซ่ือสัตย์สุจริต เสียสละไม่เอารัดเอา
เปรียบผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 
2. มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญ
ของศาสตร์ที่ เป็นพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับ
ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจ  

3. สามารถสืบค้น จ าแนก และวิเคราะห์ข้อมูล 
เพ่ือให้ได้ซ่ึงสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ในการ
แก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเหมาะสม 

4. สามารถส่ือสารภาษาต่างประเทศได้อย่าง
เหมาะสม 
5.มีจิตส านึกและมโนธรรมท่ีจะแยกแยะความ
ถูกต้อง ความดี 
 

ติดต่อทางธุรกิจในสถานการณ์ที่
แตกต่างกันกัน 
-บรรยายและให้นักศึกษาร่วม
อภิปรายประเด็นส าคัญที่
เก่ียวข้องกับสาระการเรียนรู้  
-ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัด
เก่ียวกับบทสนทนา 
-ให้นักศึกษาท ากิจกรรมในชั้น
เรียนเก่ียวกับ Office Directory 
-หาแนวคิดรวบยอดเก่ียวกับเรื่อง
ที่อ่าน  
 

- เอกสารส าหรับท ากิจกรรม 

7-8 
 
 

Unit 4  Business correspondence 
- Vocabulary and 

pronunciation 

6 
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
-บรรยายและให้นักศึกษาร่วม
อภิปรายประเด็นส าคัญที่

- เอกสารประกอบการสอน 
- power point 
- จดหมายการสั่งสินค้า 

ข้อ 1 ข้อ 2 และ
ข้อ3 

กนกวรรณรุ่งอดุลพิศาล 
และ 
กัญญทอง หรดาล 
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สัปดาห์ท่ี 
 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา (ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

- Speaking 
- Reading 
- Grammar 
- Writing  

- Learning Outcome 
1. มีความซ่ือสัตย์สุจริต เสียสละไม่เอารัดเอา
เปรียบผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 
2. มีความรู้และความเข้าใจใน1. มีความ
ซ่ือสัตย์สุจริต เสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน มี
ความ รับผิ ด ชอบต่ อต น เ อง สั ง ค ม  แล ะ
สิ่งแวดล้อม 
2. มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญ
ของศาสตร์ที่ เป็นพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับ
ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจ  

3. สามารถสืบค้น จ าแนก และวิเคราะห์ข้อมูล 
เพ่ือให้ได้ซ่ึงสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ในการ
แก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเหมาะสม 

4. สามารถส่ือสารภาษาต่างประเทศได้อย่าง
เหมาะสม 

เก่ียวข้องกับสาระการเรียนรู้  
-ให้นักศึกษาฝึกเขียน 
-ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัด 

 

9-10 Unit 5 Business Trip 
- Vocabulary and 

6 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
-ระดมความคิดเห็นถึงความ

- เอกสารประกอบการสอน 
- power point 

ข้อ 1 และข้อ 2 กนกวรรณรุ่งอดุลพิศาล 
และ 
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สัปดาห์ท่ี 
 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา (ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

pronunciation 
- Speaking 
- Reading  

- Learning Outcome 
1. มีความซ่ือสัตย์สุจริต เสียสละไม่เอารัดเอา
เปรียบผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 
2. มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญ
ของศาสตร์ที่ เป็นพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับ
ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจ  

3. สามารถสืบค้น จ าแนก และวิเคราะห์ข้อมูล 
เพ่ือให้ได้ซ่ึงสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ในการ
แก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเหมาะสม 

4. สามารถส่ือสารภาษาต่างประเทศได้อย่าง
เหมาะสม 

แตกต่างของการเดินทางเพ่ือท า
ธุรกิจ 
- กิจกรรมในชั้นเรียนเก่ียวกับการ
จองและยืนยันต๋ัวเครื่องบิน 
โรงแรม และการเดินทาง รวมถึง
การถามและบอกทาง 

 
 

-วีดิโอจ าลองสถานการณ์ กัญญทอง หรดาล 

11-12 Unit 6 Business presentation  
- Vocabulary and 

pronunciation 
- Speaking 
- Reading 

- Learning Outcome 
1. มีความซ่ือสัตย์สุจริต เสียสละไม่เอารัดเอา

6 กิจกรรมการเรียนการสอน 
-ระดมความคิดเห็นเก่ียวกับ
โครงสร้างขององค์การ  
-บรรยายและให้นักศึกษาร่วม
อภิปรายประเด็นส าคัญที่
เก่ียวข้องกับสาระการเรียนรู้  

- เอกสารประกอบการสอน  
- power point 
-เอกสารประกอบการท า
กิจกรรม 
 

ข้อ 1 และข้อ 2 กนกวรรณรุ่งอดุลพิศาล 
และ 
กัญญทอง หรดาล 
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สัปดาห์ท่ี 
 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา (ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

เปรียบผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 
2. มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญ
ของศาสตร์ที่ เป็นพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับ
ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจ  

3. สามารถสืบค้น จ าแนก และวิเคราะห์ข้อมูล 
เพ่ือให้ได้ซ่ึงสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ในการ
แก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเหมาะสม 

4. สามารถส่ือสารภาษาต่างประเทศได้อย่าง
เหมาะสม 
5.มีความคิดริเร่ิมและมีความคิดเห็นท่ีมีความ
แตกต่างอย่างสร้างสรรค์ของทีมงาน 

-ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัด
เก่ียวกับค าศัพท์ 

- กิจกรรมในชั้นเรียน : การ
น าเสนอตนเอง และบริษัทหรือ
องค์การตามหัวข้อที่ได้รับ
มอบหมาย รวมถึงน าเสนอ
เก่ียวกับสินค้าและบริการของ
บริษัท 
 
 

13 บทท่ี 7  Company result 
- Vocabulary and 

pronunciation 
- Speaking 
- Reading 
- Grammar 
- Writing  

- Learning Outcome 
1. มีความซ่ือสัตย์สุจริต เสียสละไม่เอารัดเอา
เปรียบผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม 

3 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
-ระดมความคิดเห็นถึงความ
แตกต่างในส่วนต่าง ๆ ของ
รายงานประจ าปี และลักษณะ
ของงบการเงิน 
-บรรยายและให้นักศึกษาร่วม
อภิปรายประเด็นส าคัญที่
เก่ียวข้องกับสาระการเรียนรู้  
-ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัด

- เอกสารประกอบการสอน  
- power point 
 

ข้อ 1 และข้อ 2 กนกวรรณรุ่งอดุลพิศาล 
และ 
กัญญทอง หรดาล 
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สัปดาห์ท่ี 
 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา (ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

และสิ่งแวดล้อม 
2. มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญ
ของศาสตร์ที่ เป็นพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับ
ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจ  

3. สามารถสืบค้น จ าแนก และวิเคราะห์ข้อมูล 
เพ่ือให้ได้ซ่ึงสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ในการ
แก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเหมาะสม 

4. สามารถส่ือสารภาษาต่างประเทศได้อย่าง
เหมาะสม 

เก่ียวกับค าศัพท์เก่ียวกับกราฟ
แสดงสถิติ 

- กิจกรรมในชั้นเรียน : รายงาน
ประจ าปีของบริษัท อธิบายการ
เปลี่ยนแปลงและแนวโน้ม 
 

14 
 

บทท่ี 8 Meeting 
- Vocabulary and 

pronunciation 
- Speaking 
- Reading 
- Grammar 
- Writing 

ทบทวนการเรียนการสอนทั้งหมด 
- Learning Outcome 
1. มีความซ่ือสัตย์สุจริต เสียสละไม่เอารัดเอา
เปรียบผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 
2. มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญ

6 
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
-บรรยาย ระดมความคิดเห็น 
และให้นักศึกษาร่วมอภิปราย
ประเด็นส าคัญที่เก่ียวข้องกับ
สาระการเรียนรู้  
-ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัด 
- ให้นักศึกษาจัดการประชุม 
 

- เอกสารประกอบการสอน  
- power point 
-เอกสารประกอบการท า
กิจกรรม 

ข้อ 1 และข้อ 2 กนกวรรณรุ่งอดุลพิศาล 
และ 
กัญญทอง หรดาล 
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สัปดาห์ท่ี 
 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา (ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

ของศาสตร์ที่ เป็นพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับ
ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจ  

3. สามารถสืบค้น จ าแนก และวิเคราะห์ข้อมูล 
เพ่ือให้ได้ซ่ึงสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ในการ
แก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเหมาะสม 

4. สามารถส่ือสารภาษาต่างประเทศได้อย่าง
เหมาะสม 

15 น าเสนอรายงานกลุ่มประจ าภาคเรียน 
- Learning Outcome 
1. มีความซ่ือสัตย์สุจริต เสียสละไม่เอารัดเอา
เปรียบผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 
2. มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญ
ของศาสตร์ที่ เป็นพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับ
ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจ  

3. สามารถสืบค้น จ าแนก และวิเคราะห์ข้อมูล 
เพ่ือให้ได้ซ่ึงสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ในการ
แก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเหมาะสม 

4. สามารถส่ือสารภาษาต่างประเทศได้อย่าง
เหมาะสม 

5.สามารถคิดค้นทางเลือกใหม่ ๆ รวมท้ัง
สามารถวิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบ

3   ข้อ 1 และข้อ 2 กนกวรรณรุ่งอดุลพิศาล 
และ 
กัญญทอง หรดาล 
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สัปดาห์ท่ี 
 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา (ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

ท่ีเป็นผลจากทางเลือกอย่างรอบด้าน โดย
การน าความรู้ แล ะประสบการ ณ์ม า
ประยุกต์ใช้ 
6.มีความคิดริเริ่มและมีความคิดเห็นท่ีมี
ความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ของทีมงาน 

 
หมายเหตุ  :  ระบุทุกสัปดาห์ จ านวน 15 สัปดาห์ 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้  
 

กิจกรรมท่ี  ผลการเรียนรู้ท่ีได้    
(ระบุข้อ) 

วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ีประเมิน สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

1. Class 
Attendant . 
(การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมและ
พฤติกรรม 
จริยธรรมการ
เรียน) 

2.  

1.11 ,1.1.3  - สังเกตการมีส่วน
ร่วมในการท า
กิจกรรม และมีความ
ประพฤติที่ดี 
- บันทึกการเข้า
ห้องเรียนทุกครั้ง 
 

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 

- การเก็บคะแนนจากการตรวจ
แบบฝึกหัด ( In-
class exercise) 
และงานที่มอบหมาย
ในแต่ละครั้ง  
(อาจารย์เฉลย
แบบฝึกหัดใน
ห้องเรียน) 

2-15 
 

30% 
 

3. รายงานกลุ่มบทบาท
สมมติ 
 

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 าบอก
ก่อนเรียน จ านวน 
10 ค า/ครั้ง 

2-15 10% 

5. สอบปลายภาค 1.1.1,1.1.3,1.1.4,2.1.1 
2.1.2,3.1.1,3.1.1, 
3.1.3,4.1.3, 5.1.2   

แบบทดสอบ 
 

16 30% 

 
 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและต าราหลัก    

- เอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ    
 - Bob Dignmen. Communication in Business English.  
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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  
 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา  
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  

1. สังเกตพฤติกรรม การร่วมกิจกรรมการอภิปราย และการตอบค าถาม  
2. ตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้ารายงานที่ได้รับมอบหมาย  
3. การสอบปฏิบัติและการสอบวัดผลความรู้ โดยการจัดท าข้อสอบ 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน    
1. ผลการสอบ 
2. การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
3. แบบประเมินอาจารย์ผู้สอน  

3. การปรับปรุงการสอน     
1. น าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน  
2. เข้าร่วมการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสิทธิภาพของอาจารย์ผู้สอน   

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
1. การทวนสอบการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา โดยการสังเกต การสัมภาษณ์ โดยอาจารย์ผู้สอน 
2. การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ท่านอ่ืน หรือ

ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  

  -ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 
 
 

 


