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รหัสวิชา 3662305 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การสนทนาภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
(ภาษาอังกฤษ) English Conversation in Business Context

อาจารย์ผู้สอน
(1) ผศ.ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์

มคอ. 3

คานา
เอกสารแบบ มคอ.3 รายวิชาการสนทนาภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (English Conversation in
Business Context) รหัสวิชา 3662305 มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การพัฒนาทักษะการ
ฟัง พูด พัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ การสัมภาษณ์ การสมัครงาน ฝึกทักษะการฟังและการพูด
ภาษาอังกฤษโดยใช้บทสนทนาตามสถานการณ์เฉพาะ การบรรยาย การปาฐกถา การพูดในที่ชุมชน การ
ประชุม การโทรศัพท์ การแสดงบทบาทสมมติ และการนาเสนอผลงานเป็นกลุ่ม
รายละเอีย ดรายวิช านี้ มีความส าคัญ ต่ อผู้ เรียน ที่ เน้น ทั้งการเรียนการสอนในและนอกห้ องเรียน
รวมทั้งการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนได้ พัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษ ฝึกการสัมภาษณ์กับคน
ต่างชาติในหน่วยงานภายนอกที่เป็นสถานการณ์จริง ฝึกทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้บท
สนทนาตามสถานการณ์เฉพาะ การแสดงบทบาทสมมติ และการนาเสนอผลงานเป็นกลุ่ม เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถนาความรู้ที่ได้จากรายวิชานี้ไปประยุกต์ใช้ในการทางานในอนาคตได้

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
25 กรกฎาคม 2561
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สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

หน้า
ข้อมูลทั่วไป
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ลักษณะและการดาเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา

4
4
5
5
8
12
13
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3662305 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การสนทนาภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
(ภาษาอังกฤษ) English Conversation in Business Context
2. จานวนหน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
หมวดวิชาเฉพาะ รายวิชาเฉพาะด้าน
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผศ.ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์
อาจารย์ผู้สอน
(1) ผศ.ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
25 กรกฎาคม 2561

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพือ่ พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการฟังและพูดในเชิงธุรกิจ
1.2 เพื่อพัฒนาผู้เรียนสามารถจับใจความสาคัญในการฟัง และพูดโต้ตอบในสถานการณ์จริง
1.3 เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะทางการสนทนาภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น
1.4 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาความรู้ และกิจกรรมบูรณาการทางภาษาอังกฤษไปใช้ในการฝึกฝนทักษะ
ได้อย่างเหมาะสม
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
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เพื่ อให้ นั ก ศึกษามี ความรู้ค วามเข้ าใจเกี่ย วกับ การพั ฒ นาการสื่ อสารภาษาอังกฤษเชิงธุ รกิ จ การ
สัมภาษณ์ การสมัครงาน ฝึกทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้บทสนทนาตามสถานการณ์เฉพาะ
การบรรยาย การปาฐกถา การพูดในที่ชุมชน การประชุม การโทรศัพท์ การแสดงบทบาทสมมติ และการ
นาเสนอผลงานเป็นกลุ่ม

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
พัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ การสัมภาษณ์ การสมัครงาน ฝึกทักษะการฟังและการพูด
ภาษาอังกฤษโดยใช้บทสนทนาตามสถานการณ์เฉพาะ การบรรยาย การปาฐกถา การพูดในที่ชุมชน การ
ประชุม การโทรศัพท์ การแสดงบทบาทสมมติ และการนาเสนอผลงานเป็นกลุ่ม
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.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
บรรยาย 45 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา

ตามความต้องการของ
นักศึกษาเฉพาะราย

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
ไม่มี

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ชั่วโมงต่อต่อภาค
การศึกษา

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
อาจารย์ผู้สอนกาหนดวันและเวลาในการให้คาปรึกษา (Office Hour) ที่ห้องพักอาจารย์ หลักสูตรการ
จัดการ สัปดาห์ละ 6 ชั่วโมงและประกาศให้ผู้เรียนทราบ นอกจากนี้ยังได้กาหนดช่องทางให้นักศึกษาติดต่อ
ผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ไลน์ และ Facebook

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
O 1.1.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบ เข้าใจผู้อื่น เข้าใจโลก และเคารพกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของสถาบันและสังคม รวมถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีได้
 1.1.2 มีจิตสานึกที่คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
O 1.1.3 มีความรู้ ความเข้ าใจในคุณ ค่าแห่ งวิชาชีพ และมีทัศนคติที่ดีต่อวิช าชีพ จรรยาบรรณ
วิชาชีพ
O 1.1.4 มีความพอเพียงในการดาเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล และ
การสร้างภูมิคุ้มกัน
1.2 วิธีการสอน
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1.2.1 บรรยายให้ความรู้เชิงทฤษฎี หลักการใช้ภาษาผ่านบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
1.2.2 จัดกิจกรรมแบบผู้เรียนมีส่วนร่วม (Active Learning)
1.2.3 จัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีจัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning)
โดยอาศัย ทั กษะและเทคนิ ค การสอนที่ ให้ นั ก ศึกษาแสวงหาความรู้ด้ ว ยการพึ่ งพาและเกื้อ กูล กั น มี การ
ปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดในประเด็นศึกษาที่มอบหมาย
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 สังเกตพฤติกรรมในเวลาการทางาน เป็นไปตามที่คาดหมายหรือไม่
1.3.2 ประเมินผลจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอภิปรายในชั้นเรียน
1.3.3 สังเกตความรับผิดชอบที่มีต่องานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของศาสตร์ด้านการจัดการ
O 2.1.2 มีความรู้กว้างและเป็ นระบบเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิช าการและวิชาชีพด้านการ
จัดการ รวมทั้งมีความเข้าใจอย่างเท่าทันในผลกระทบในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคม
โลก
O 2.1.3 มีความรู้และความเข้าใจในด้านการวางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การปฏิบัติการ
การควบคุมและการประเมินผลการดาเนินงาน รวมทั้งการปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ใน
ปัจจุบัน
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 ฝีกการปฏิบัติ Role Play ในการจับคู่สนทนาภาษาอังกฤษ
2.2.2 มอบหมายงานเชื่อมโยงเข้ากับสถานการณ์จริง
2.2.3 ให้ นักศึกษามีส่วนร่วมในการสอนด้วยการออกมาทากิจกรรมหน้าชั้นเรียนที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้และตามด้วยตัวอย่างในการศึกษา
2.2.4 แบ่งกลุ่มในการทางาน การนาเสนอรายงาน
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ทดสอบความรู้ ความเข้าใจจากฝึกปฏิบัติ Role Play
2.3.2 การนาเสนองานหน้าชั้น การอภิปราย แสดงความคิดเห็น การมีส่วนร่วม การตอบคาถาม
2.3.3 การสอบกลางภาค และปลายภาค ด้วยข้อสอบที่มีการพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน
2.3.4 สังเกตการณ์การแสดงออกด้านทักษะการใช้ภาษาในชั้นเรียน ผ่านแบบประเมินพฤติกรรม
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 3.1.1 สามารถสืบค้น ประมวลและประเมินข้อมูลจากหลายแหล่งได้ด้วยตนเอง มีความคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีเหตุผล และคิดอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้ได้สารสนเทศที่เหมาะสมกับศตวรรษที่ 21
O 3.1.2 สามารถประยุกต์ความรู้ทางการจัดการและด้านอื่นที่สัมพันธ์กัน จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษา
และประสบการณ์มาใช้งานตามสถานการณ์ทั่วไปได้อย่างเหมาะสม
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O 3.1.3 มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยคานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ
และสามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
O 3.1.4 สามารถคิดค้นทางเลือก วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอย่างรอบด้าน มี
ความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
3.2 วิธีการสอน
จัดให้มีการเลือกวิธีสอนและการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมของเนื้อหาที่จัดการเรียนการสอน
ในแต่ละสัปดาห์ ดังนี้
3.2.1 ใช้วิธีสอนแบบการเขียนโครงสร้างความคิด โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอน โดยให้
นักศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาบทสนทนาแบบต่างๆ ในเชิงธุรกิจ ตามใบงานที่มอบหมายด้วยการระดมสมอง และ
ให้นักศึกษานาเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษด้วยเทคนิคการอธิบายประกอบสื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ
พร้อมทั้งให้นักศึกษาใช้ทักษะกระบวนการคิดด้วยการเขียนแผนที่ความคิดลักษณะ ต่าง ๆ ตามที่กาหนดส่ง
ผู้สอน หลังจากนั้นผู้สอนอธิบายสรุป โดยใช้สื่อการนาเสนอภาพแบบเลื่อน (Power Point)
3.2.2 ใช้วิธีสอนแบบให้ฝึกและปฏิบัติ โดยผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาได้กระทาซ้าด้วยการทา
Role Play โดยมีผู้สอนคอยให้คาปรึกษาและตอบข้อสงสัยทาให้เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ด้วย
การลงมือกระทาจริงทาให้เห็นคุณค่าของสิ่งที่เรียนรู้และจดจาเข้าใจสิ่งที่เรียนรู้ได้ดี สามารถถ่ายทอดหรือ
เชื่อมโยงการเรียนรู้ไปใช้ในสถานการณ์เดียวกันได้
3.2.3 มอบหมายการทางานกลุ่ม (Project Work) ในสถานการณ์จริง
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 สังเกตการตอบคาถามและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
3.3.2 การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค โดยเน้น สอบปฏิ บัติ ที่มีการพัฒ นาทักษะการ
สนทนา
3.3.3 ประเมินรายงาน การนาเสนอผลงาน และการตอบคาถามของนักศึกษา
3.3.4 สังเกตการแสดงออกด้านพฤติกรรมและการร่วมกิจกรรมกลุ่ม
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 4.1.1 สามารถแสดงความเป็นกัลยาณมิตร ช่วยเหลือผู้อื่นและแสดงความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจในการกระทาของตนเอง รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
O 4.1.2 สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความเห็ น อย่างสร้างสรรค์ในการพั ฒ นาความรู้และ
ความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
O 4.1.3 สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น แสดงภาวะผู้นา ผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
และมีทกั ษะการแก้ปัญหากลุ่ม
O 4.1.4 มีความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์
ตระหนักและเข้าใจในวัฒนธรรมของสังคมที่ตนเองอาศัยอยู่รวมทั้งเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม และ
สามารถปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 มอบหมายงานทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม
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4.2.2 ใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้นักศึกษาแสวงหาความรู้
ด้วยการพึ่งพาและเกื้อกูลกัน มีการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดในประเด็นศึกษาที่มอบหมาย
4.2.3 ผู้ ส อนก าหนดและมอบหมายงานให้ นั ก ศึ ก ษารับ ผิ ด ชอบเป็ น กลุ่ ม ๆ โดยให้ ใช้ ทั ก ษะ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการทางานกลุ่ม
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ความถูกต้องของงาน
4.3.2 การตอบข้อซักถามของผู้สอน
4.3.3 สังเกตการณ์นาเสนอผลงาน
4.3.4 สังเกตพฤติกรรมด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีการแสดงออกในฐานะผู้นาและผู้ตาม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
O 5.1.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์
และตัดสินใจในการดาเนินชีวิต
 5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่จาเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5.1.3 สามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนที่เหมาะสมสาหรับกลุ่มบุคคลที่
แตกต่างกันทั้งที่เป็นข้อมูลธุรกิจและข้อมูลอื่น
O 5.1.4 สามารถนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม มาใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การแปล
ความหมาย และการสื่อข้อมูล
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 มอบหมายงานเป็นกลุ่ม เพื่อให้นักศึกษาลงพื้นที่สัมภาษณ์กับชาวต่างชาติในสถานการณ์จริง
ร่วมกับหน่วยงานภายนอก
5.2.2 ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียน เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้ศึกษาและค้นคว้างานจากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ต
5.2.3 กาหนดให้มีการนาเสนอผลงาน หรืองานที่มอบหมายโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมในการสื่อสารทั้งการสนทนา
5.3.2 ประเมินการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและการนาเสนอผลงาน
5.3.3 ประเมินผลจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม และถูกต้องในการนาเสนอ
ผลงาน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาห์ที่
1

2

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
Course Introduction
- Pre-Test
- Greeting and Introducing
- Introduce themselves and
others
- Introducing
yourself/Introducing people
- Learning Outcome
ผู้เรียนได้รับความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับทักษะการพูด การทักทาย
ให้ผู้เรียนได้จับคู่ทักทายและ
สนทนากันได้
New friends
- ask for and say name
- spell names
- talk about where people
are from and what they do
- Learning Outcome
ผู้เรียนได้รับความรู้และเข้าใจ

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
สือ่ การสอน
สอดคล้องกับ
ผู้สอน
ชั่วโมง
จุดมุ่งหมายรายวิชา (ระบุลาดับ)
3
1. แนะนาวิธีการเรียนการสอน
1. แบบฝึก Role Play
ข้อ 1.1
1
2. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตของ
2. program ฝึกทักษะ
เนื้อหา
ด้านการสนทนา
3. บรรยายความรู้พื้นฐาน
4. อธิบายรายละเอียดเนื้อหาที่จะสอน
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
5. ให้นักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็น เช่น
การยกตัวอย่าง การอภิปราย สรุปเนื้อหา
6. ทาแบบฝึกหัดท้ายชั่วโมงเรียน

3

1. อธิบายรายละเอียดเนื้อหาที่จะสอน
1. แบบฝึก Role Play
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
2. program ฝึกทักษะ
2. ผู้สอนให้นักศึกษาดูวีดีโอเกี่ยวกับ
ด้านการสนทนา
สานวนและประโยคต่างๆที่ใช้ในการ
ทักทายผู้สอนให้
3. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาร่วมกัน และ
นาเสนอหน้าชั้นเรียน

ข้อ 1.4
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สัปดาห์ที่

3

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
เกี่ยวกับการทาความรู้จัก ชื่อ การ
สะกดชื่อนามสกุล ให้ผู้เรียนแสดง
บทบาทสมมติได้
ผู้สอนให้นักศึกษาปฏิบัติกิจกรรม
กลุ่มช่วยกันสรุปสานวนต่างๆที่
ปรากฏในวีดีโอ
- ผู้สอนอธิบายโดยการยกตัวอย่าง
สถานการณ์
-ให้นักศึกษาปฏิบัติกิจกรรม Role
play
- นักศึกษาฝึกการสนทนาโต้ตอบ
โดยใช้สานวนในการทักทาย
-ผู้สอนให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการ
พูดเพื่อบรรยายลักษณะของตนเอง
และผู้อื่นเป็นภาษาอังกฤษผู้สอน
สุ่มเลือกนักศึกษามานาเสนอ
Job Interview
- Tell me about yourself
- Why should we hire you?
- What are your salary
expectations?
- What is your greatest

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
ผู้สอน
จุดมุ่งหมายรายวิชา (ระบุลาดับ)

4. ทาแบบฝึกหัดท้ายชั่วโมงเรียน

3

1. อธิบายรายละเอียดเนื้อหาที่จะสอน
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
2. จับคู่ Role play
3. เก็บคะแนนเดี่ยวกับผู้สอน

1. เอกสาร
ประกอบการเรียนวิชา
2. Power Point
3. program ฝึกทักษะ
ด้านการสนทนา

ข้อ 1.2 และ 1.3
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สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
ผู้สอน
จุดมุ่งหมายรายวิชา (ระบุลาดับ)

3

1. อธิบายรายละเอียดเนื้อหาที่จะสอน
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาร่วมกัน และ
นาเสนอหน้าชั้นเรียน สรุปเนื้อหาที่ได้รับ
3. จับคู่ Role play

1. เอกสาร
ประกอบการเรียนวิชา
2. Power Point
3. program ฝึกทักษะ
ด้านการสนทนา

ข้อ 1.1

3

1. อธิบายรายละเอียดเนื้อหาที่จะสอน
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
2. ให้นักศึกษาฝึกเขียนรายบุคคลและส่ง
อาจารย์ผู้สอนผ่านอีเมลจริง

1. เอกสาร
ประกอบการเรียนวิชา
2. Power Point
3. program ฝึกทักษะ
ด้านการสนทนา

ข้อ 1.1

1. อธิบายรายละเอียดเนื้อหาที่จะสอน
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มเพื่อสร้าง
สถานการณ์และฝึกหัดสนทนา

1. เอกสาร
ประกอบการเรียนวิชา
2. Power Point
3. program ฝึกทักษะ
ด้านการสนทนา

ข้อ 1.1 และ 1.3

strength?

4

5

6

เรียนได้รับความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับการเข้าสัมภาษณ์งาน
Telephoning
- ask for and say people’s
nationalities
- ask for and give phone
number and email addresses
- Learning Outcome
ผู้เรียนได้ฝึกสนทนาทางโทรศัพท์
Short note & Email
- Learning Outcome
ผู้เรียนได้เข้าใจเกี่ยวกับการเขียน
โต้ตอบอีเมล และการเขียนบันทึก
สั้นๆ เพื่อมอบหมายงาน
Service Excellence
- Learning Outcome
ผู้เรียนได้รับความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับการให้บริการแบบมือ
อาชีพกับคนต่างชาติ
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สัปดาห์ที่
7

8

9

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
Making an Appointment
- making an appointment
abilities
- rejecting an Appointment
- postponing an Appointment
- Learning Outcome
ผู้เรียนได้รับความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับสานวนการนัดหมาย การ
ตกลงเรื่องเวลานัดหมาย การ
ปฏิเสธการนัดหมายและการเลื่อน
การนัดหมาย
Daily life
- describe how people get
around
- ask for and tell the things
- Learning Outcome
ผู้เรียนได้รับความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับการเดินทาง การจองตั๋ว
เครื่องบิน การจองโรงแรม ฯลฯ
Daily life
- ask and answer questions
about routines

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
3
1. อธิบายรายละเอียดเนื้อหาที่จะสอน
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาร่วมกัน
อภิปรายพร้อมทั้งนาเสนอหน้าชั้นเรียน
3. ทาแบบฝึกหัดท้ายชั่วโมงเรียน

สือ่ การสอน
1. เอกสาร
ประกอบการเรียนวิชา
2. Power Point
3. program ฝึกทักษะ
ด้านการสนทนา

สอดคล้องกับ
ผู้สอน
จุดมุ่งหมายรายวิชา (ระบุลาดับ)
ข้อ 1.1

3

1. อธิบายรายละเอียดเนื้อหาที่จะสอน
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
2. ให้นักศึกษาร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ
ประโยชน์ของการรวมกลุ่มในการสนทนา
และนาเสนอหน้าชั้นเรียน
3. จับกลุ่มฝึกตามสถานการณ์จาลอง

1. เอกสาร
ประกอบการเรียนวิชา
2. Power Point
3. program ฝึกทักษะ
ด้านการสนทนา

ข้อ 1.3

3

1. อธิบายรายละเอียดเนื้อหาที่จะสอน
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
2. ให้นักศึกษานาเสนอเกี่ยวกับกิจวัตร

1. เอกสาร
ประกอบการเรียนวิชา
2. Power Point

ข้อ 1.2
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10

11

หัวข้อการสอน / Learning
จานวน
Outcome
ชัว่ โมง
- describe the things they do
on weekends
- Learning Outcome
ผู้เรียนได้รับความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับศัพท์ที่ใช้ในกิจวัตร
ประจาวันและกิจกรรมที่ทาในช่วง
วันหยุด โดยให้ผู้เรียนออกมา
บรรยายเกี่ยวกับกิจกรรมในวันหยุด
ให้ฟังวีดีโอการบริการและการ
ต้อนรับ
Business Documents
3
ผู้เรียนได้ฝึกอ่านข้อมูล เอกสารการ
ปฏิบัติงาน เอกสารธุรกิจในงาน
อาชีพจากสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ หรือสื่อ
ออนไลน์ และสรุปย่อสาระสาคัญ
เพื่อออกมานาเสนอ
Work Experience
3
- Learning Outcome
ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์
จริงร่วมกับหน่วยงานภายนอก

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

ประจาวัน

3. program ฝึกทักษะ
ด้านการสนทนา

1. อธิบายรายละเอียดเนื้อหาที่จะสอน
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มเพื่อฝึกอ่าน
เอกสารทางธุรกิจ และร่วมกันอภิปราย
เกี่ยวกับสาระสาคัญ และนาเสนอหน้าชั้น
เรียน
1. อธิบายรายละเอียดเนื้อหาที่จะสอน
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มเพื่อลงปฏิบัติงาน
จริง ณ สนามบินแห่งชาติ

1. เอกสาร
ประกอบการเรียนวิชา
2. Power Point
3. program ฝึกทักษะ
ด้านการสนทนา

สอดคล้องกับ
ผู้สอน
จุดมุ่งหมายรายวิชา (ระบุลาดับ)

1. เอกสาร
ข้อ 1.1,1.2 และ 1.4
ประกอบการเรียนวิชา
2. Power Point
3. program ฝึกทักษะ
ด้านการสนทนา
14
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สัปดาห์ที่
12

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
Work Experience
- Learning Outcome
ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์
จริงร่วมกับหน่วยงานภายนอก

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
3
1. อธิบายรายละเอียดเนื้อหาที่จะสอน
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มเพื่อลงปฏิบัติงาน
จริง ณ สนามบินแห่งชาติ

สือ่ การสอน
1. เอกสาร
ประกอบการเรียนวิชา
2. Power Point
3. program ฝึกทักษะ
ด้านการสนทนา

สอดคล้องกับ
ผู้สอน
จุดมุ่งหมายรายวิชา (ระบุลาดับ)
ข้อ 1.1,1.2 และ 1.4

13

Work Experience
- Learning Outcome
ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์
จริงร่วมกับหน่วยงานภายนอก

3

1. อธิบายรายละเอียดเนื้อหาที่จะสอน
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มเพื่อลงปฏิบัติงาน
จริง ณ สนามบินแห่งชาติ

1. เอกสาร
ข้อ 1.1,1.2 และ 1.4
ประกอบการเรียนวิชา
2. Power Point
3. program ฝึกทักษะ
ด้านการสนทนา

14

Presentation
- Learning Outcome
ผู้เรียนได้รับความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับการนาเสนอผลงานทาง
ธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษ

3

1. อธิบายรายละเอียดเนื้อหาที่จะสอน
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาร่วมกัน และ
นาเสนอหน้าชั้นเรียน สรุปเนื้อหาที่ได้รับ
3. ทาแบบฝึกหัดท้ายชั่วโมงเรียน

1. เอกสาร
ประกอบการเรียนวิชา
2. Power Point
3. program ฝึกทักษะ
ด้านการสนทนา

15

Presenting
- beginning the presentation
- dealing with a question
- dealing with unexpected

3

1. นาเสนอรูปแบบสถานการณ์จาลอง
เกี่ยวกับการนาเสนอผลงาน /แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหว่างกลุ่ม
2. อาจารย์ผู้สอนให้ข้อเสนอแนะ/

1. เอกสาร
ข้อ 1.2 และ 1.4
ประกอบการเรียนวิชา
2. Power Point
3. program ฝึกทักษะ

ข้อ 1.1 และ 1.3

15
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หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
matter
- summarizing the
presentation
- ending the presentation
- Learning Outcome
ผู้เรียนได้รับความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับการนาเสนอผลงานสานวน
ต่างๆตั้งแต่การเริ่มต้นการนาเสนอ
ผลงาน การจัดการกับคาถามต่างๆ
การจัดการกับสิ่งที่ไม่ได้คาดหมาย
การสรุปสิ่งที่นาเสนอและการจบ
การนาเสนอและประยุกต์ความรู้
สาหรับนาไปใช้ในการฝึกงานต่อไป
ให้ผู้เรียนจัดกลุ่มออกมานาเสนอ
หน้าชั้นเรียน

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
อภิปราย

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
ผู้สอน
จุดมุ่งหมายรายวิชา (ระบุลาดับ)

ด้านการสนทนา
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
ผลการเรียนรู้
1

2

3
4

5
6

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

- สังเกตการมีส่วนร่วมในการทา
กิจกรรม(Class Attendant)และมี
ความประพฤติที่ดี
- บันทึกการเข้าห้องเรียนทุกครั้ง
- Assignments
- การเก็บคะแนนจากการ
ตรวจแบบฝึกหัด และงานที่
มอบหมายในแต่ละครั้ง
(อาจารย์เฉลยแบบฝึกหัดใน
ห้องเรียน)
- มอบหมายงานตามกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาทักษะและฝึกความรับผิดชอบ
1.1,1.2,1.3.1.4,1.5,1.7, 1.Language Proficiency
2.1,2.6,3.1
(ทดสอบการฟัง)
1.1,2.1,2.2,2.3,
1. Speaking Skills
2.4,3.1,4.2,
- Body language (eye contact,
5.2,5.3
gesture, etc.)
- Clear organization
(Introduction, body and
conclusion)
- Information is organized in a
clear, logical way.
- All content throughout the
presentation is accurate.
1.1,1.2,1.3.1.4,1.5,1.7, - ฝึกปฏิบัติจริงกับชาวต่างชาติใน
2.1,2.6,3.1
สถานการณ์จริงกับหน่วยงาน
ภายนอก
1.1,1.2,1.3.1.4,1.5,1.7, - ทดสอบการนาเสนอเป็นรายบุคคล
2.1,2.6,3.1
และกลุ่ม

ครั้งที่ประเมิน สัดส่วนของการ
ประเมินผล
1-15
10 %

รวมทั้งสิ้น

2-13

20 %

6

10%

6-9

20%

11-13

20%

14-15

20 %
100%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การสนทนาระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน
1.2 แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 ผลการวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง
2.2 รายงานการค้นคว้าต่างๆ ที่มอบหมาย
2.3 การนาเสนอผลงาน และการตอบคาถามของนักศึกษา
2.4 ผลการสอบปลายภาค
3. การปรับปรุงการสอน
นาผลการประเมินของภาคเรียนปัจจุบันไปปรับปรุง มคอ.3 ของปีการศึกษาถัดไปให้มีความเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
4.2 การพิจารณาข้อสอบปลายภาคโดยคณะกรรมการระดับหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะ
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา พิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา
ที่เรียนในแต่ละภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของหลักสูตร การรายงาน
รายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอนหลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวน
เนื้อหาที่สอน กลยุทธ์ที่ใช้ในการสอน และนาเสนอแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป
18

มคอ. 3

19

