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คานา
มคอ.3 นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทำงให้กับอำจำรย์ผู้สอนที่ดำเนินกำรสอน ในรำยวิชำกำรสนทนำ
ภำษำอังกฤษเชิงธุรกิจ รหัสวิชำ 3662305 โดย มคอ.3 ได้แบ่งหมวดที่เกี่ยวข้องกับกำรสอนไว้ 7 หมวด
ดังต่อไปนี้ หมวด 1 ข้อมูล ทั่ว ไป หมวด 2 จุดมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ หมวด 3 ลั กษณะและกำร
ดำเนิ นกำร หมวด 4 กำรพัฒ นำผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ หมวด 5 แผนกำรสอนและกำรประเมินผล
หมวด 6 ทรัพยำกรประกอบ กำรเรียนกำรสอน และหมวด 7 กำรประเมินและปรับปรุงกำรดำเนินกำรของ
รำยวิชำ
รำยละเอียดรำยวิชำนี้ มีควำมสำคัญต่อผู้เรียน ที่เน้นทั้งกำรเรียนกำรสอนในและนอกห้องเรียน
รวมทั้งกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนได้แนวทำงที่จำเป็นต่อกำรฝึกปฏิบัติสนทนำโต้ตอบ กำรให้
ข้อมูลส่วนตัว ฝึกปฏิบัติสนทนำเกี่ยวกับสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ภำยในสำนักงำน และสามารถนาความรู้ที่ได้รับ
ไปปรับใช้กับการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ผู้เรียนสำมำรถนำควำมรู้ที่ได้จำก
รำยวิชำนี้ไปประยุกต์ใช้ในกำรทำงำนในอนำคตได้

ผู้จัดทำ
1 กรกฎำคม 2560
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
คณะวิทยำกำรจัดกำร

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชำ 3662305 ชื่อรำยวิชำ (ภำษำไทย) กำรสนทนำภำษำอังกฤษเชิงธุรกิจ
(ภำษำอังกฤษ) English Conversation in Business Context
2. จานวนหน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
บริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำร
วิชำในหมวดเฉพำะ วิชำเฉพำะด้ำน
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำ อำจำรย์นำรถอนงค์ กองสำรศรี
อำจำรย์ผู้สอน
อำจำรย์นำรถอนงค์ กองสำรศรี
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภำคกำรศึกษำที่ 1/ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหำวิทยำลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหำนคร
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
1 กรกฎำคม 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้ผู้เรียนฝึกสนทนำภำษำอังกฤษเกี่ยวกับธุรกิจ มีควำมสำมำรถโต้ตอบภำษำอังกฤษในกำรกำร
สัมภำษณ์กำรเข้ำทำงำน
1.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมมีพร้อมในกำรสนทนำภำษำอังกฤษในที่ทำงำน มีควำมรู้ในกำรพูด
ภำษำอังกฤษในสถำนกำรณ์ต่ำงๆทำงธุรกิจ
1.3 เพื่อเสริมทักษะกำรอ่ำนเอกสำรทำงธุรกิจ กำรจัดประชุม และกำรเขียนจดหมำยธุรกิจ
1.4 ฝึกทักษะกำรเขียนภำษำอังกฤษ เป็นข้อควำมสั้นๆ ฝึกเขียนประโยคใจควำมหลักทั้งของย่อหน้ำที่มี
รำยละเอียดมำกขึ้น และเรื่องที่ขยำยไปสู่กำรเขียนเรียนควำมโดยกำรใช้ประโยคที่ถูกต้องและได้
ใจควำมที่สมบูรณ์
1.5 เพื่อให้ผู้เรียนสำมำรถนำควำมรู้ และกิจกรรมบูรณำกำรทำงภำษำอังกฤษไปใช้ในกำรกำรติดต่อ
ธุรกิจทำงโทรศัพท์โดยเน้นควำมถูกต้องในเรื่องภำษำและกำรสื่อควำมหมำยได้อย่ำงเหมำะสม
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ ภำษำอังกฤษ เพรำะทักษะทำงด้ำนภำษำอังกฤษมี
ควำมสำคัญอย่ำงยิ่งในสังคมปัจจุบันจึงเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักกำรใช้ภำษำ ทั้งกำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน
และกำรเขียน เพื่อเพิ่มโอกำสเกี่ยวกับงำนให้มำกขึ้น ในกำรเชื่อมต่อโลกสำกลที่เพิ่มขึ้น กำรมี ควำมรู้
ภำษำอังกฤษที่ดี เป็นโอกำสอันดีสำหรับควำมหลำกหลำยของงำน ภำษำอังกฤษเป็นภำษำที่ใช้กันอย่ำง
กว้ำงขวำงสำหรับธุรกิจต่ำงประเทศ และต้อนรับกำรเป็นอำเซียนในอนำคต

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
พัฒนำกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษเชิงธุรกิจ กำรสัมภำษณ์ กำรสมัครงำน ฝึกทักษะกำรฟังและกำรพูด
ภำษำอังกฤษโดยใช้บทสนทนำตำมสถำนกำรณ์เฉพำะ กำรบรรยำย กำรปำฐกถำ กำรพูดในที่ชุมชน กำร
ประชุม กำรโทรศัพท์ กำรแสดงบทบำทสมมติ และกำรนำเสนอผลงำนเป็นกลุ่ม
Develop communicative English in business context, job interviews, application,
practice English listening and speaking skills in specific situations; lectures, addresses,
public speaking, meeting, telephoning, role-plays, and group presentations.

5

มคอ. 3
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
บรรยำย 45 ชั่วโมงต่อ
ภำคกำรศึกษำ

ตำมควำมต้องกำรของ
นักศึกษำเฉพำะรำย

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
ไม่มีกำรฝึกปฏิบัติงำน
ภำคสนำม

การศึกษาด้วยตนเอง
6 ชั่วโมงต่อสัปดำห์

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
อำจำรย์ผู้สอนกำหนดวันและเวลำในกำรให้คำปรึกษำ (Office Hour) ที่ห้องพักอำจำรย์ หลักสูตรกำร
จัดกำร สัปดำห์ละ 6 ชั่วโมงและประกำศให้ผู้เรียนทรำบ นอกจำกนี้ยังได้กำหนดช่องทำงให้นักศึกษำติดต่อ
ผ่ำนทำงโทรศัพท์เคลื่อนที่ จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ ไลน์ และ Facebook

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนำ
O 1.1.1 มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย มีควำมรับผิดชอบ เข้ำใจผู้อื่น เข้ำใจโลก และเคำรพกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับต่ำง ๆ ของสถำบันและสังคม รวมถึงกำรเป็นแบบอย่ำงที่ดีได้
1.1.2 มีจิตสำนึกที่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน
O 1.1.3 มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในคุณค่ำแห่งวิชำชีพ และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชำชีพ จรรยำบรรณ
วิชำชีพ
O 1.1.4 มีควำมพอเพียงในกำรดำเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดควำมพอประมำณ ควำมมีเหตุผล และ
กำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน
1.2 วิธีกำรสอน
1.2.1 บรรยำยให้ควำมรู้เชิงทฤษฎี หลักกำรใช้ภำษำผ่ำนบทสนทนำที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
1.2.2 จัดกิจกรรมแบบผู้เรียนมีส่วนร่วม (Active Learning)
1.2.3 จัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้วิธีจัดกิจกรรมกำรเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning)
โดยอำศัย ทักษะและเทคนิ ค กำรสอนที่ ให้ นักศึก ษำแสวงหำควำมรู้ด้ว ยกำรพึ่งพำและเกื้อกูล กัน มีกำร
ปรึกษำหำรืออย่ำงใกล้ชิดในประเด็นศึกษำที่มอบหมำย
1.2.4 กำรจัดกิจกรรมในรูปแบบโครงงำน (Project base Learning)
1.2.5 กำรจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดกำรค้นคว้ำและใช้สื่อเทคโนโลยีเชิงสัมมนำ (Seminar)
1.2.6 จัดการเรียนการสอนโดยผู้สอนกำหนดและมอบหมำยงำนให้นักศึกษำรับผิดชอบเป็นกลุ่ม
โดยให้ใช้ทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและทักษะกำรทำงำนกลุ่มและกำรแสดงควำมคิดเห็นที่เหมำะสม
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1.3 วิธีกำรประเมินผล
1.3.1 สังเกตพฤติกรรมในเวลำกำรทำงำน เป็นไปตำมที่คำดหมำยหรือไม่
1.3.2 ประเมินผลจำกพฤติกรรมกำรมีส่วนร่วมในกำรอภิปรำยในชั้นเรียน
1.3.3 สังเกตควำมรับผิดชอบที่มีต่องำนที่ได้รับมอบหมำยทั้งงำนรำยบุคคลและงำนกลุ่ม
2. ความรู้
2.1 ควำมรู้ที่ต้องได้รับ
2.1.1 มีควำมรู้และควำมเข้ำใจในสำระสำคัญของศำสตร์ด้ำนบริหำรธุรกิจ
O 2.1.2 มีควำมรู้และควำมเข้ำใจในสำระสำคัญของศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำร ทั้งด้ำน
สังคมศำสตร์และวิทยำศำสตร์
O 2.1.3 มีควำมรู้กว้ำงและเป็นระบบเกี่ยวกับควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรและวิชำชีพด้ำนกำร
จัดกำรรวมทั้งมีควำมเข้ำใจอย่ำงเท่ำทันในผลกระทบในสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคม
โลก
O 2.1.4 มีควำมรู้และควำมเข้ำใจในด้ำนกำรวำงแผน กำรจัดโครงสร้ำงองค์กำร กำรปฏิ บัติกำร
กำรควบคุมและกำรประเมินผลกำรดำเนินงำน รวมทั้งกำรปรับปรุงแผนงำนให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ ทำง
ธุรกิจ
2.2 วิธีกำรสอน
2.2.1 บรรยำยหัวข้อรำยละเอียดต่ำง ๆ โดยใช่สื่อ Power point ประกอบกำรบรรยำย
2.2.2 มอบหมำยงำนให้วิเครำะห์และบูรณำกำร หลักกำรใช้และกำรฝึกทักษะทำงภำษำผ่ำนบท
สนทนำที่ ใ ช้ ใ นชี วิ ต ประจ ำวั น ในแต่ ล ะบทเรี ย น เพื่ อ เชื่ อ มโยงเข้ ำ กั บ กำรใช้ ภ ำษำเพื่ อ กำรสื่ อ สำรใน
สถำนกำรณ์จริง
2.2.3 ให้นักศึกษำมีส่วนร่วมในกำรสอนด้วยกำรจัดให้มีกำรตอบคำถำมท้ำยบทเรียนหรือออกมำทำ
กิจกรรมหน้ำชั้นเรียนที่เกี่ยวข้องกับสำระกำรเรียนรู้และตำมด้วยตัวอย่ำงในกำรศึกษำ
2.2.4 แบ่งกลุ่มในกำรทำงำน กำรนำเสนอรำยงำน
2.3 วิธีกำรประเมินผล
2.3.1 ทดสอบควำมรู้ ควำมเข้ำใจจำกกำรทำแบบฝึกหัดหลังเรียน
2.3.2 กำรนำเสนองำนหน้ำชั้น กำรอภิปรำย แสดงควำมคิดเห็น กำรมีส่วนร่วม กำรตอบคำถำม
2.3.3 กำรสอบกลำงภำค และปลำยภำค ด้วยข้อสอบที่มีกำรพัฒนำทักษะกำรฟัง พูด อ่ำน เขียน
2.3.4 สังเกตกำรณ์กำรแสดงออกด้ำนทักษะกำรใช้ภำษำในชั้นเรียน ผ่ำนแบบประเมินพฤติกรรม
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3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทำงปัญญำที่ต้องพัฒนำ
 3.1.1 สำมำรถสืบค้น ประมวลและประเมินข้อมูลจำกหลำยแหล่งได้ด้วยตนเอง มีควำมคิด
วิเครำะห์อย่ำงเป็นระบบ มีเหตุผล และคิดอย่ำงสร้ำงสรรค์เพื่อให้ได้สำรสนเทศที่เป็นประโยชน์ในกำรใช้งำน
ตำมสถำนกำรณ์แวดล้อมทำงธุรกิจ
O 3.1.2 สำมำรถประยุกต์ควำมรู้ทำงกำรจัดกำรและด้ำนอื่นที่สัมพันธ์กัน จำกสำขำวิ ชำชีพที่ศึกษำ
และประสบกำรณ์มำใช้งำนตำมสถำนกำรณ์ทั่วไปได้อย่ำงเหมำะสม
O 3.1.3 มีทักษะในกำรแก้ปั ญหำเฉพำะหน้ำในสถำนกำรณ์ต่ำงๆอย่ำงสร้ำงสรรค์ โดยคำนึงถึง
ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรตัดสินใจ และสำมำรถติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลได้อย่ำงถูกต้อง
ครบถ้วน
O 3.1.4 สำมำรถคิดค้นทำงเลือก วิเครำะห์ทำงเลือกและผลกระทบจำกทำงเลือกอย่ำงรอบด้ำน มี
ควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจเลือกทำงเลือกที่สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ ทำงธุรกิจ ทำให้เกิดกำรได้เปรียบ
ทำงกำรแข่งขันทำงธุรกิจ
3.2 วิธีกำรสอน
จัดให้มีกำรเลือกวิธีสอนและกำรจัดกิจกรรมตำมควำมเหมำะสมของเนื้อหำที่จัดกำรเรียนกำรสอน
ในแต่ละสัปดำห์ ดังนี้
3.2.1 ใช้วิธีสอนแบบกำรเขียนโครงสร้ำงควำมคิด โดยอำศัยทักษะและเทคนิคกำรสอน โดยให้
นักศึกษำแบ่งกลุ่มศึกษำประเด็นต่ำง ๆ ตำมใบงำนที่มอบหมำยด้วย กำรวิเครำะห์ กำรสังเครำะห์ กำร
มอบหมำยงำน กำรระดมพลังสมอง และให้นักศึกษำนำเสนอผลงำนด้วยเทคนิคกำรอธิบำยประกอบสื่อกำร
เรียนกำรสอนต่ำง ๆ พร้อมทั้งให้นักศึกษำใช้ทักษะกระบวนกำรคิดด้วยกำรเขียนแผนที่ควำมคิดลักษณะ
ต่ำง ๆ ตำมที่กำหนดส่งผู้สอน หลังจำกนั้นผู้สอนอธิบำยสรุป โดยใช้สื่อกำรนำเสนอภำพแบบเลื่อน (Power
Point)
3.2.2 ใช้วิธีสอนแบบให้ฝึกและปฏิบัติ โดยผู้สอนมอบหมำยให้นักศึกษำได้กระทำซ้ำด้วยกำรทำ
แบบฝึกหัดทบทวนบทเรียนเพื่อพัฒนำทักษะ และเทคนิคกำรปฏิบัติจริงในสิ่งที่ได้เรียนมำ โดยมีผู้สอนคอย
ให้คำปรึกษำและตอบข้อสงสัยทำให้เป็นกำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์ตรง ด้วยกำรลงมือกระทำจริงทำให้เห็น
คุณค่ำของสิ่งที่เรียนรู้และจดจำเข้ำใจสิ่งที่เรียนรู้ได้ดี สำมำรถถ่ำยทอดหรือเชื่อมโยงกำรเรียนรู้ไปใช้ใน
สถำนกำรณ์เดียวกันได้
3.2.3 มอบหมำยกำรทำงำนกลุ่ม (Project Work)
3.3 วิธีกำรประเมินผล
3.3.1 สังเกตการตอบคาถามและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
3.3.2 กำรสอบกลำงภำค และกำรสอบปลำยภำค โดยเน้นข้อสอบที่มีกำรพัฒนำทักษะกำรฟัง พูด
อ่ำน เขียน
8

มคอ. 3
3.3.3 ประเมินรำยงำน กำรนำเสนอผลงำน และกำรตอบคำถำมของนักศึกษำ
3.3.4 สังเกตกำรแสดงออกด้ำนพฤติกรรมและกำรร่วมกิจกรรมกลุ่ม
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบที่ต้องพัฒนำ
 4.1.1 สำมำรถแสดงควำมเป็นกัลยำณมิตร ช่วยเหลือผู้อื่นและแสดงควำมรับผิดชอบในกำร
ตัดสินใจในกำรกระทำของตนเอง รวมถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคม
O 4.1.2 สำมำรถแสดงควำมคิดริเริ่มและควำมเห็นอย่ำงสร้ำงสรรค์ในกำรพัฒนำควำมรู้และ
ควำมคิดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
O 4.1.3 สำมำรถทำงำนร่วมกับผู้อื่น แสดงภำวะผู้นำ ผู้ตำมได้อย่ำงเหมำะสมตำมสถำนกำรณ์
และมีทักษะกำรแก้ปัญหำกลุ่ม
4.2 วิธีกำรสอน
4.2.1 มอบหมำยงำนทั้งรำยบุคคลและรำยกลุ่ม
4.2.2 ใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ โดยอำศัยทักษะและเทคนิคกำรสอนที่ให้นักศึกษำแสวงหำควำมรู้
ด้วยกำรพึ่งพำและเกื้อกูลกัน มีกำรปรึกษำหำรืออย่ำงใกล้ชิดในประเด็นศึกษำที่มอบหมำย
4.2.3 ผู้สอนกำหนดและมอบหมำยงำนให้นักศึกษำรับผิดชอบเป็นกลุ่ม ๆ โดยให้ ใช้ทักษะ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและทักษะกำรทำงำนกลุ่ม
4.2.4 ควำมคิดวิเครำะห์ กำรระดมพลังสมอง และกำรแสดงควำมคิดเห็นที่เหมำะสม พร้อมทั้ง
จัดทำสรุปเป็นผลงำนส่งผู้สอน
4.3 วิธีกำรประเมินผล
4.3.1 ควำมรับผิดชอบ ตรงต่อเวลำ ควำมถูกต้องของงำน
4.3.2 กำรตอบข้อซักถำมของผู้สอน
4.3.3 สังเกตกำรณ์นำเสนอผลงำน
4.3.4 สังเกตพฤติกรรมด้ำนกำรมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกำรแสดงออกในฐำนะผู้นำและผู้ตำม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศที่ต้องพัฒนำ
O 5.1.1 สำมำรถประยุกต์ใช้หลักคณิตศำสตร์ สถิติ กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณมำใช้ในกำรวิเครำะห์
และตัดสินใจทำงธุรกิจและชีวิตประจำวัน
 5.1.2 สำมำรถสื่ อสำรภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศที่จำเป็น ต่อกำรทำธุรกิจ ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
 5.1.3 สำมำรถสื่อสำรเพื่ออธิบำยและสร้ำงควำมเข้ำใจในรูปแบบกำรพูด กำรเขียนที่เหมำะสม
สำหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่ำงกันทั้งที่เป็นข้อมูลธุรกิจและข้อมูลอื่น
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O 5.1.4 สำมำรถนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ และเทคนิคกำรสื่อสำรที่เหมำะสม มำใช้ในกำรเก็ บ
รวบรวมข้อมูล กำรแปลควำมหมำย และกำรสื่อข้อมูล
5.2 วิธีกำรสอน
5.2.1 มอบหมำยงำนเป็น กลุ่ม เพื่อให้ นักศึกษำศึกษำค้นคว้ำในกำรพัฒ นำควำมสำมำรถกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ และคอมพิวเตอร์ด้วยตนเองจำกเว็บไซต์และจำกเอกสำรต่ำงๆ
5.2.2 ผู้สอนมอบหมำยงำนให้ผู้เรียน เน้นกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้ศึกษำและค้นคว้ำงำนจำกสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ต
5.2.3 กำหนดให้มีกำรนำเสนอผลงำน หรืองำนที่มอบหมำยโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมำะสม
5.3 วิธีกำรประเมินผล
5.3.1 ประเมินผลจำกกำรสังเกตพฤติกรรมในกำรสื่อสำรทั้งกำรพูด กำรฟัง และกำรเขียน
5.3.2 ประเมินกำรใช้ภำษำอังกฤษในกำรสื่อสำรและกำรนำเสนอผลงำน
5.3.3 ประเมินผลจำกกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศที่เหมำะสม และถูกต้องในกำรนำเสนอ
ผลงำน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
1
แนะนำวิชำ ( Introduction)
- สอบประเมินพื้นฐำนควำมรู้
ภำษำอังกฤษ (Pretest) กำรอ่ำน
และกำรเขียน
- -Learning Outcome
ผู้เรียนได้รับควำมรู้และเข้ำใจ
เกี่ยวกับทักษะกำรพูด กำรทักทำย
ให้ผู้เรียนแนะนำตัวหน้ำชั้น
2

Part 1 Business Speaking
- Learning Outcome
ผู้เรียนได้รับควำมรู้และเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรสำนวนและประโยคใน
กำรสื่อสำร ให้นักศึกษำตั้งหัวข้อใน
กำรสนทนำ

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
3
1. แนะนำวิธีกำรเรียนกำรสอน
2. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตของ
เนื้อหำ
3. บรรยำยควำมรู้พื้นฐำน
4. อธิบำยรำยละเอียดเนื้อหำที่จะสอน
พร้อมยกตัวอย่ำงประกอบ
5. สัมภำษณ์ผู้เรียนเป็นรำยบุคคล ให้
นักศึกษำร่วมอภิปรำยประเด็นสำคัญ
6. ทำแบบฝึกหัดท้ำยชั่วโมงเรียน
3
1. อธิบำยรำยละเอียดเนื้อหำที่จะสอน
พร้อมยกตัวอย่ำงประกอบ
2. ผู้สอนให้นักศึกษำดูวีดีโอเกี่ยวกับ
สำนวนและประโยคต่ำงๆที่ใช้ในกำร
สื่อสำร
3. ให้นักศึกษำแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำร

สือ่ การสอน
1. เอกสำร
ประกอบกำรเรียน
วิชำกำรสนทนำ
ภำษำอังกฤษเชิงธุรกิจ
2. หนังสือ/Power
Point

1. เอกสำร
ประกอบกำรเรียน
วิชำกำรสนทนำ
ภำษำอังกฤษเชิงธุรกิจ
2. หนังสือ/Power
Point

สอดคล้องกับ
ผู้สอน
จุดมุ่งหมายรายวิชา (ระบุลาดับ)
ข้อ 1.1
1

ข้อ 1.4
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สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

3

Part 1 Business Speaking
- Learning Outcome
เรียนได้รับควำมรู้และเข้ำใจในกำร
สมัครงำน ให้นักศึกษำร่วมอภิปรำย
กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรสมัคร
งำนและทำกำรฝึกปฏิบัติกำร
สัมภำษณ์ในกำรเข้ำทำงำน

3

4

Part 2 Business Negotiation
- Learning Outcome
ผู้เรียนได้รับควำมรู้และฝึกพูด
ภำษำอังกฤษได้ให้นักศึกษำสมมุติ
สถำนกำรณ์จำลองและให้นักศึกษำ
ทำกำรฝึกพูดภำษำอังกฤษในแต่ละ
สถำนกำรณ์
Part 2 Business Negotiation

3

3

5

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อสำรภำษำอังกฤษ
4. ทำแบบฝึกหัดท้ำยชั่วโมงเรียน
1. อธิบำยรำยละเอียดเนื้อหำที่จะสอน
พร้อมยกตัวอย่ำงประกอบ
2. ให้นักศึกษำแบ่งกลุ่มศึกษำร่วมกัน และ
นำเสนอหน้ำชั้นเรียน
3. ทำแบบฝึกหัดท้ำยชั่วโมงเรียน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
ผู้สอน
จุดมุ่งหมายรายวิชา (ระบุลาดับ)

1. เอกสำร
ประกอบกำรเรียน
วิชำกำรสนทนำ
ภำษำอังกฤษเชิงธุรกิจ
2. หนังสือ/Power
Point

ข้อ 1.2 และ 1.3

1. อธิบำยรำยละเอียดเนื้อหำที่จะสอน
พร้อมยกตัวอย่ำงประกอบ
2. ให้นักศึกษำแบ่งกลุ่มศึกษำร่วมกัน และ
นำเสนอหน้ำชั้นเรียน สรุปเนื้อหำที่ได้รับ
3. ทำแบบฝึกหัดท้ำยชั่วโมงเรียน

1. เอกสำร
ประกอบกำรเรียน
วิชำกำรสนทนำ
ภำษำอังกฤษเชิงธุรกิจ
2. หนังสือ/Power
Point

ข้อ 1.1

1. อธิบำยรำยละเอียดเนื้อหำที่จะสอน

1. เอกสำร

ข้อ 1.1
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สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
- Learning Outcome
ผู้เรียนได้เข้ำใจเกี่ยวกับ

จานวน
ชั่วโมง

ภำษำอังกฤษในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ
ให้นักศึกษำออกมำบรรยำยหน้ำชั้น

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
ผู้สอน
จุดมุ่งหมายรายวิชา (ระบุลาดับ)

พร้อมยกตัวอย่ำงประกอบ
2. ให้นักศึกษำแบ่งกลุ่มแบ่งกลุ่มเตรียม
หัวข้อบรรยำย
3. แบบฝึกหัดท้ำยชั่วโมงเรียน

ประกอบกำรเรียน
วิชำกำรสนทนำ
ภำษำอังกฤษเชิงธุรกิจ
2. หนังสือ/Power
Point

1. อธิบำยรำยละเอียดเนื้อหำที่จะสอน
พร้อมยกตัวอย่ำงประกอบ
2. ให้นักศึกษำแบ่งกลุ่มตั้งหัวข้อบทควำม
และเขียนเป็นภำษำอังกฤษ
3. ทำแบบฝึกหัดท้ำยชั่วโมงเรียน

1. เอกสำร
ประกอบกำรเรียน
วิชำกำรสนทนำ
ภำษำอังกฤษเชิงธุรกิจ
2. หนังสือ/Power
Point

ข้อ 1.1 และ 1.3

1. อธิบำยรำยละเอียดเนื้อหำที่จะสอน
พร้อมยกตัวอย่ำงประกอบจำกวีดีโอ

1. เอกสำร
ประกอบกำรเรียน

ข้อ 1.1 และ 1.3

เรียน และให้นักศึกษำที่นั่งฟัง
วิเครำะห์ และวิพำกษ์
6

7

Part 3 Business Meeting

- Learning Outcome
ผู้เรียนได้รับควำมรู้และเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรตั้งหัวข้อและบทควำม
ภำษำอังกฤษ
ให้นักศึกษำแบ่งกลุ่มนำเสนอ
บทควำมภำษำอังกฤษคนละย่อ
หน้ำโดยทุกคนต้องมีส่วนร่วมใน
กำรนำเสนอ
Part 3 Business Meeting
- Learning Outcome

3

13

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

8

9

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
ผู้เรียนได้รับควำมรู้และเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรแสดงปำฐกถำ
ให้นักศึกษำแบ่งกลุ่มโดยกำรแสดง
ปำฐกถำเป็นภำษำอังกฤษโดยทุก
คนต้องมีส่วนร่วมในกำรนำเสนอ
Part 4 Business Conversation
Tools
- Learning Outcome
ผู้เรียนได้รับควำมรู้และเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรสนทนำให้นักศึกษำ
เลือกชุมชนสมมุติโดยให้นักศึกษำ
คิดค้นหัวข้อและฝึกพูดในหัวข้อ
นั้นๆ
Part 4 Business Conversation
Tools
- Learning Outcome
ผู้เรียนได้รับควำมรู้และเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรเดินทำง ให้ผู้เรียน

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
ผู้สอน
จุดมุ่งหมายรายวิชา (ระบุลาดับ)

2. ให้นักศึกษำแบ่งกลุ่มตั้งหัวข้อที่จะแสดง วิชำกำรสนทนำ
ปำฐกถำ และเขียนเป็นภำษำอังกฤษ
ภำษำอังกฤษเชิงธุรกิจ
3. แบบฝึกหัดท้ำยชั่วโมงเรียน
2. หนังสือ/Power
Point
3

1. อธิบำยรำยละเอียดเนื้อหำที่จะสอน
พร้อมยกตัวอย่ำงประกอบ
2. ให้นักศึกษำแบ่งกลุ่มศึกษำร่วมกัน
อภิปรำยพร้อมทั้งนำเสนอหน้ำชั้นเรียน
3. ทำแบบฝึกหัดท้ำยชั่วโมงเรียน

1. เอกสำร
ประกอบกำรเรียน
วิชำกำรสนทนำ
ภำษำอังกฤษเชิงธุรกิจ
2. หนังสือ/Power
Point

ข้อ 1.1

3

1. อธิบำยรำยละเอียดเนื้อหำที่จะสอน
พร้อมยกตัวอย่ำงประกอบ
2. ให้นักศึกษำร่วมกันอภิปรำยเกี่ยวกับ
ประโยชน์ของกำรรวมกลุ่มในกำรสนทนำ
และนำเสนอหน้ำชั้นเรียน

1. เอกสำร
ประกอบกำรเรียน
วิชำกำรสนทนำ
ภำษำอังกฤษเชิงธุรกิจ
2. หนังสือ/Power

ข้อ 1.3
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10

11

12

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
นำเสนอคลิปกำรสนทนำและ
สอบถำมกัน นำวำรสำรกำร
ท่องเที่ยวมำให้ฝึกอ่ำน และแปล
Part 5 Business Chitchat
- Learning Outcome
ผู้เรียนได้รับควำมรู้และเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรพูดคุยสนทนำกันให้
นักศึกษำร่วมกันจัดห้องเรียนให้
เป็นบริษัทจำลองเพื่อจะได้ลองพูด
ภำษำอังกฤษในตำแหน่งต่ำงๆ
Part 5 Resume Writing
- Learning Outcome
ผู้เรียนได้รับควำมรู้และเข้ำใจใน
กำรเขียน Resume และฝึกกำร
เขียน Resume
Part 6 Getting around the
town

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
ผู้สอน
จุดมุ่งหมายรายวิชา (ระบุลาดับ)

3. ทำแบบฝึกหัดท้ำยชั่วโมงเรียน

Point

3

1. อธิบำยรำยละเอียดเนื้อหำที่จะสอน
พร้อมยกตัวอย่ำงประกอบ
2. ให้นักศึกษำนำเสนอและฝึกกำรสนทนำ
กัน
3. ทำแบบฝึกหัดท้ำยชั่วโมงเรียน

1. เอกสำร
ประกอบกำรเรียน
วิชำกำรสนทนำ
ภำษำอังกฤษเชิงธุรกิจ
2. หนังสือ/Power
Point

ข้อ 1.2

3

1. อธิบำยรำยละเอียดเนื้อหำที่จะสอน
พร้อมยกตัวอย่ำงประกอบ
2. ให้นักศึกษำแบ่งกลุ่มและร่วมกันฝึก
เขียน Resume
3. ทำแบบฝึกหัดท้ำยชั่วโมงเรียน

ข้อ 1.1 และ 1.3

3

1. อธิบำยรำยละเอียดเนื้อหำที่จะสอน
พร้อมยกตัวอย่ำงประกอบ

1. เอกสำร
ประกอบกำรเรียน
วิชำกำรสนทนำ
ภำษำอังกฤษเชิงธุรกิจ
2. หนังสือ/Power
Point
1. เอกสำร
ประกอบกำรเรียน

ข้อ 1.4
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13

14

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
- Learning Outcome
ผู้เรียนได้รับควำมรู้และเข้ำใจกำร
ใช้ภำษำอังกฤษในกำรสนทนำใน
กำรเดินทำงในเมือง กำรถำมทำง
และบอกทำงโดยให้จับคู่ออกมำ
แสดงบทบำทสมมุติ
Part 7 Phone Conversation
- Learning Outcome
ผู้เรียนได้รับควำมรู้และเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรสนทนำทำงโทรศัพท์
กำรรับโทรศัพท์ ประยุกต์ควำมรู้
ตลอดจนสำมำรถเลือกใช้ใน
สถำนกำรณ์บทบำทสมมุติได้
Part 7 Phone Conversation
- Learning Outcome
ผู้เรียนได้รับควำมรู้และเข้ำใจ
เกี่ยวกับสำนวนต่ำงๆให้นักศึกษำ
จับคู่และฝึกพูดโทรศัพท์เป็น

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
ผู้สอน
จุดมุ่งหมายรายวิชา (ระบุลาดับ)

2. ให้นักศึกษำแบ่งกลุ่มและร่วมกัน
สนทนำ
3. ทำแบบฝึกหัดท้ำยชั่วโมงเรียน

วิชำกำรสนทนำ
ภำษำอังกฤษเชิงธุรกิจ
2. หนังสือ/Power
Point

3

1. อธิบำยรำยละเอียดเนื้อหำที่จะสอน
พร้อมยกตัวอย่ำงประกอบ
2. ให้นักศึกษำฝึกกำรสนทนำ กำรรับ
โทรศัพท์
3. ทำแบบฝึกหัดท้ำยชั่วโมงเรียน

1. เอกสำร
ประกอบกำรเรียน
วิชำกำรสนทนำ
ภำษำอังกฤษเชิงธุรกิจ
2. หนังสือ/Power
Point

ข้อ 1.1,1.2 และ 1.4

3

1. อธิบำยรำยละเอียดเนื้อหำที่จะสอน
พร้อมยกตัวอย่ำงประกอบ
2. ให้นักศึกษำร่วมกันนำเสนอ
3. ทำแบบฝึกหัดท้ำยชั่วโมงเรียน

1. เอกสำร
ประกอบกำรเรียน
วิชำกำรสนทนำ
ภำษำอังกฤษเชิงธุรกิจ
2. หนังสือ/Power

ข้อ 1.1,1.2 และ
1.4
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15

หัวข้อการสอน / Learning
จานวน
Outcome
ชัว่ โมง
ภำษำอังกฤษและ สร้ำงสถำนกำรณ์
จำลองในกำรรับโทรศัพท์ และกำร
จดข้อมูล
Part 8 Presenting
3
- Learning Outcome
ผู้เรียนได้รับควำมรู้และเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรนำเสนอผลงำนสำนวน
ต่ำงๆตั้งแต่กำรเริ่มต้นกำรนำเสนอ
ผลงำน กำรจัดกำรกับคำถำมต่ำงๆ
กำรจัดกำรกับสิ่งที่ไม่ได้คำดหมำย
กำรสรุปสิ่งที่นำเสนอและกำรจบ
กำรนำเสนอและประยุกต์ควำมรู้
สำหรับนำไปใช้ในกำรฝึกงำนต่อไป
ให้ผู้เรียนจัดกลุ่มออกมำนำเสนอ
หน้ำชั้นเรียน

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
ผู้สอน
จุดมุ่งหมายรายวิชา (ระบุลาดับ)

Point

1. นำเสนอรูปแบบสถำนกำรณ์จำลอง
เกี่ยวกับกำรนำเสนอผลงำน /แลกเปลี่ยน
ควำมคิดเห็นระหว่ำงกลุ่ม
2. อำจำรย์ผู้สอนให้ข้อเสนอแนะ/
อภิปรำย

1. เอกสำร
ข้อ 1.2 และ 1.4
ประกอบกำรเรียน
วิชำกำรสนทนำ
ภำษำอังกฤษเชิงธุรกิจ
2. หนังสือ/Power
Point
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
ผลการเรียนรู้
1

2

3
4

วิธีการประเมิน

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

- สังเกตกำรมีส่วนร่วมในกำรทำ
กิจกรรม( Class Attendant)และมี
ควำมประพฤติที่ดี
- บันทึกกำรเข้ำห้องเรียนทุกครั้ง
- Assignments
- กำรเก็บคะแนนจำกกำร
ตรวจแบบฝึกหัด และงำนที่
มอบหมำยในแต่ละครั้ง
(อำจำรย์เฉลยแบบฝึกหัดใน
ห้องเรียน)
- มอบหมำยงำนตำมกิจกรรมเพื่อ
พัฒนำทักษะและฝึกควำมรับผิดชอบ
1.1,1.2,1.3.1.4,1.5,1.7, 1.Language Proficiency
2.1,2.6,3.1
(ทดสอบกำรฟัง)
1.1,2.1,2.2,2.3,
1. Presentation and Speaking
2.4,3.1,4.2,
Skills
5.2,5.3
- Body language (eye contact,
gesture, etc.)
- Clear organization
(Introduction, body and
conclusion)
- Information is organized in a

ครั้งที่ประเมิน สัดส่วนของการ
ประเมินผล
1-14
10 %

2-13

20 %

6

10%

6-12

20%

2-14

20%

clear, logical way.

5
6

- All content throughout the
presentation is accurate.
1.1,1.2,1.3.1.4,1.5,1.7, - เขียนตำมคำบอกก่อน เรียน
2.1,2.6,3.1
(Dictation)จำนวน 10 คำ/ครั้ง
1.1,1.2,1.3.1.4,1.5,1.7, - ทดสอบหลักไวยำกรณ์
2.1,2.6,3.1
Present tense

20 %
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Past simple tense
Future tense
รวมทั้งสิ้น

100%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
สรรเสริญ สุวรรณประเทศ,สุชำ โพธิ์จันทร์ ((2557). Conversation in Business. กรุงเทพมหำนคร :
วิทยพัฒน์.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
Suan Dusit Rajabhat University. (2016). Listening and Speaking in Real Life Situations.
Bangkok : Suan Dusit Rajabhat University Book Center.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
Sunee Canyuk. (2014). Speak Thai, Speak English: beyond the basic : บริษัท โพสต์ พับลิช
ชิ่ง จำกัด (มหำชน).
สุทิน พลูสวัสดิ์. (2545). News readers เรียนภำษำอังกฤษจำกหนังสือพิมพ์. กรุงเทพมหำนคร: ที.จี.
อำร์.อี.(ประเทศไทย).
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
University Book Center Project.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 กำรสนทนำระหว่ำงผู้สอนกับผู้เรียน
1.2 แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรำยวิชำ
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 ผลกำรวิเครำะห์กรณีตัวอย่ำง
2.2 รำยงำนกำรค้นคว้ำต่ำงๆ ที่มอบหมำย
2.3 กำรนำเสนอผลงำน และกำรตอบคำถำมของนักศึกษำ
2.4 ผลกำรสอบปลำยภำค
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3. การปรับปรุงการสอน
นำผลกำรประเมินของภำคเรียนปัจจุบันไปปรับปรุง มคอ.3 ของปีกำรศึกษำถัดไปให้มีควำมเหมำะสม
และมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 กำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำในรำยวิชำเมื่อสิ้นสุดภำคกำรศึกษำ
4.2 กำรพิจำรณำข้อสอบปลำยภำคโดยคณะกรรมกำรระดับหลักสูตรที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะ
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
หลักสูตรมีระบบกำรทบทวนประสิทธิผลของรำยวิชำ พิจำรณำจำกผลกำรประเมินกำรสอนโดยนักศึกษำ
ที่เรียนในแต่ละภำคกำรศึกษำ ผลกำรประเมินโดยคณะกรรมกำรประเมินกำรสอนของหลักสูตร กำรรำยงำน
รำยวิชำโดยอำจำรย์ผู้สอนหลังกำรทบทวนประสิทธิผลของรำยวิชำ อำจำรย์ผู้สอนรับผิดชอบในกำรทบทวน
เนื้อหำที่สอน กลยุทธ์ที่ใช้ในกำรสอน และนำเสนอแนวทำงในกำรปรับปรุงพัฒนำต่อไป
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