ชือสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

รายละเอียดของรายวิชา
มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
คณะวิทยาการจัดการ
หมวดที 1 ข้ อมูลทัวไป

1. รหัสและชือรายวิชา
รหัสวิชา 3601601 ชือรายวิชา ภาษาอังกฤษเพือธุรกิจ English for Business
2. จํานวนหน่ วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
บริ หารธุรกิจบัณฑิต/วิชาแกน
4. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน
อาจารย์แว่นแก้ ว ลีพงธรรม
ึ
5. ภาคการศึกษา/ชัน4 ปี ทีเรียน
ภาคการศึกษาที 1 / ชันปี
? ที 2
6. รายวิชาทีต้ องเรียนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต้ องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเรียน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
9. วันทีจัดทําหรือปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครัง4 ล่ าสุด
30 มิถนุ ายน 2561
หมวดที2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. ผู้เรี ยนสามารถสือสารในเรื องทีเกียวข้ องกับการปฏิบตั งิ านได้
2. ผู้เรี ยนสามารถน าเสนอผลการดําเนินงานขององค์กรได้
3. ผู้เรี ยนสามารถเขียนประวัติสว่ นตัวและจดหมายธุรกิจได้
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
เพือให้ รูปแบบการจัดการเรี ยนการสอนมีความทันสมัย
และผู้เรี ยนสามารถสือสารในเรื องที
เกียวข้ องกับการ
ปฏิบตั ิงาน นําเสนอผลการดําเนินงานขององค์กร เขียนประวัติสว่ นตัว และจดหมายธุรกิจได้ และยังสามารถสือสาร
ภาษาอังกฤษได้ เกียวกับงานเลขานุการ
หมวดที 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
การสนทนาทีเกียวข้ องกับการปฏิบตั ิงาน การสัมภาษณ์งาน การเขียนประวัติสว่ นตัว การดําเนินธุรกรรม ทางธุรกิจ
การนําเสนอ การรายงานผลการดําเนินงานขององค์กร ทักษะการอ่านเอกสารทางธุรกิจ การจัดการประชุม การเขียนจดหมาย
ธุรกิจ

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. จํานวนชัวโมงทีใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึ ก
สอนเสริม
[\ ชัวโมงต่อภาค การศึกษา สอนเสริ มตามความ ต้ องการ
ของนักศึกษา เฉพาะราย

ปฏิบัติ/งาน ภาคสนาม/ การศึกษาด้ วยตนเอง
การฝึ กงาน
90 ชัวโมงต่อภาค
การศึกษา

M. จํานวนชัวโมงต่ อสัปดาห์ ทอาจารย์
ี
ให้ คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
-อาจารย์ประจํารายวิชาให้ คาํ ปรึกษาเกียวกับรายวิชาในคาบเรียนของวิชาแต่ละสัปดาห์ เป็ นจํานวน a ชัวโมงต่อ
สัปดาห์
-อาจารย์จดั เวลาให้ คาํ ปรึกษาเป็ นรายบุคคลหรื อรายกลุม่ ทีีห้ องพักอาจารย์ ตามความต้ องการในเวลาราชการเท่านัน?
เป็ นจํานวน b[ ชัวโมงต่อสัปดาห์
หมวดที O การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
P. คุณธรรม จริยธรรม
P.P คุณธรรม จริยธรรมทีต้ องพัฒนา
c.c.c มีความซือสัตย์สจุ ริ ต เสียสละไม่เอารัดเอาเปรี ยบผู้อืน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิงแวดล้ อม
c.c.b มีความพอเพียงเป็ นหลักในการดําเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้ าง
ภูมิค้ มุ กัน
1.1.3 มีจิตสํานึกและมโนธรรมทีจะแยกแยะความถูกต้ อง ความดีความชัว
1.1.4 มีความรู้ความเข้ าใจในหลักจริ ยธรรม คุณธรรมทีมีความสําคัญทางธุรกิจ สามารถจัดการปั ญหาทางคุณธรรม
จริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ
P.Q วิธีการสอน
c.b.c กําหนดให้ มวี ฒ
ั นธรรมองค์กร เพือเป็ นการปลูกฝังให้ นกั ศึกษามีระเบียบวินยั โดยเน้ นการเข้ าชันเรี
? ยนให้ ตรง
เวลาตลอดจนการแต่งกายทีเป็ นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
c.b.b ฝึ กนักศึกษาให้ มีความรับผิดชอบในการทํางานกลุม่ โดยฝึ กให้ ร้ ูหน้ าทีของการเป็ นผู้นําและการเป็ นสมาชิกของ
กลุม่ มีความซือสัตย์โดยไม่ทจุ ริ ตหรื อคัดลอกงานของผู้อืน
c.b.a อาจารย์ผ้ สู อนสอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรมในการสอนทุกรายวิชา และมีการจัดกิจกรรม ส่งเสริ มคุณธรรม
จริ ยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาทีประพฤติดี ปฏิบตั ิดี ทําประโยชน์กบั ส่วนรวมและมีจิตสาธารณะ
P.M วิธีการประเมินผล
c.a.c ประเมินจากการมีวินยั และพร้ อมเพรี ยงของนักศึกษาในการเข้ าร่วมกิจกรรมของหลักสูตร
c.a.b ประเมินจากการเข้ าชันเรี
? ยนตรงเวลาของนักศึกษา การส่งงานตามกําหนดระยะเวลาทีมอบหมาย และการร่ วม
กิจกรรม
c.a.a ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้ าทีทีได้ รับมอบหมาย ไม่คดั ลอกผลงานของผู้อืน

Q. ความรู้
Q.P ความรู้ทีต้ องได้ รับ
b.c.c มีความรู้และความเข้ าใจในสาระสําคัญของศาสตร์ ทีเป็ นพื ?นฐานทีจําเป็ นสําหรับการตลาด
2.1.2 มีความรู้และความเข้ าใจในสาระสําคัญของศาสตร์ ด้านการตลาด การเงิน การผลิต และการดําเนินงาน รวมทัง?
การจัดการองค์กร
2.1.3 มีความรู้ และความเข้ าใจในสาระสําคัญเกียวกับการตลาดและการจัดการการตลาด ในด้ านการวางแผน การ
ปฏิบตั ิการ การควบคุมและการประเมินผลการดําเนินงานรวมทังการปรั
?
บปรุงแผนงาน
2.1.4 มีความรู้ เกียวกับความก้ าวหน้ าทางวิชาการและวิชาชีพด้ านการตลาด รวมทังมี
? ความเข้ าใจในสถานการณ์ ที
เปลียนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทัน
Q.Q วิธีการสอน
b.b.c จัดให้ มีการเรี ยนการสอนในหลากหลายรู ปแบบ โดยเน้ นหลักการทฤษฎี และประยุกต์ ใช้ ในการปฏิบัติใน
สภาพแวดล้ อมจริ งเพือให้ ทนั ต่อการเปลียนแปลงทางด้ านเศรษฐกิจ
b.b.b จัดให้ มกี ารเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงาน
b.b.a เชิญผู้เชียวชาญทีมีประสบการณ์ตรงมาเป็ นวิทยากรเพือสร้ างโอกาสในการเรี ยนรู้
b.b.[ กําาหนดให้ มกี ารฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพในหน่วยงานหรื อสถานประกอบการ
Q.M วิธีการประเมินผล
b.a.c ทดสอบย่อย จัดสอบกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน
b.a.b ประเมินผลจากรายงานทีนักศึกษาจัดทํา
b.a.a ประเมินผลจากการน าเสนอรายงานในชันเรี
? ยน
b.a.[ ประเมินผลจากองค์กรผู้ใช้ บณ
ั ฑิตสําหรับวิชาการฝึ กประสบการณ์การวิชาชีพ
M. ทักษะทางปั ญญา
M.P ทักษะทางปั ญญาทีต้ องพัฒนา
a.c.c สามารถสืบค้ น จําแนก และวิเคราะห์ข้อมูล เพือให้ ได้ ซงสารสนเทศที
ึ
เป็ นประโยชน์ในการแก้ ไขปั ญหาและการ
ตัดสินใจอย่างเหมาะสม
a.c.b มีความความคิดริเริ มสร้ างสรรค์ ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที
ศึกษาและประสบการณ์เพือให้ เกิดนวัตกรรม กิจกรรม หรื อแนวทางในการบริ หารธุรกิจใหม่ ๆ
a.c.a สามารถคิดค้ นทางเลือกใหม่ ๆ รวมทังสามารถวิ
?
เคราะห์ทางเลือกและผลกระทบทีเป็ นผลจากทางเลือกอย่าง
รอบด้ าน โดยการนําความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้
M.Q วิธีการสอน
a.b.c ฝึ กกระบวนการคิดวิเคราะห์ให้ กบั นักศึกษาตังแต่
? ในระดับทีง่ายไปจนถึงระดับความยากขึ ?นเรื อย ๆ โดยจัด
กิจกรรมให้ เหมาะสมและสอดคล้ องกับรายวิชา
a.b.b จัดการเรี ยนการสอนเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญด้ วยการฝึ กสืบค้ นข้ อมูล จําแนกข้ อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล แก้ ปัญหา
วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบทีเป็ นผลจากทางเลือกอย่างรอบด้ านภายใต้ สถานการณ์จําลอง/สถานการณ์ทีเกิดขึ ?นจริง
M.M วิธีการประเมินผล
a.a.c สังเกตพฤติกรรม การร่วมกิจกรรมการอภิปราย และการตอบคําถาม
a.a.b ตรวจผลงานการศึกษาค้ นคว้ ารายงานทีได้ รับมอบหมาย

a.a.a การสอบปฏิบตั ิและการสอบวัดผลความรู้ โดยการจัดทําข้ อสอบ เพือใช้ วดั ทักษะทางด้ าน ปั ญญาของนักศึกษา
โดยเน้ นการแก้ ปัญหา การอธิบายแนวคิดของการแก้ ปัญหา และวิธีการแก้ ปัญหา โดยการประยุกต์ความรู้ทีได้ เรียนมา
O. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
O.P ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบทีต้ องพัฒนา
[.c.c มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถสร้ างสัมพันธภาพอันดีกบั ผู้อืน และปรับตัวเชิง
วิชาชีพได้
[.c.b มีความกระตือรื อร้ น สามารถทํางานเป็ นกลุม่ และสามารถแสดงภาวะผู้นําผู้ตามได้ อย่างเหมาะสม มีการเรี ยนรู้
อย่างต่อเนืองเพือการพัฒนาตนเองและอาชีพ
[.c.a มีความคิดริเริ มและมีความคิดเห็นทีมีความแตกต่างอย่างสร้ างสรรค์ของทีมงาน
O.Q วิธีการสอน
[.b.c ใช้ วิธีการสอนทีมีการกําหนดกิจกรรมหรื อโครงการ เพือเสริ มสร้ างการทํางานร่วมกัน การทํางานทีต้ อง
ประสานงานกับผู้อืน การทํางานกับหลักสูตรอืน ๆ หรื อต้ องค้ นคว้ าหาข้ อมูลจากการสัมภาษณ์บคุ คลอืน หรื อจากผู้มี
ประสบการณ์
O.M วิธีการประเมินผล
[.a.c ประเมินจากพฤติกรรม การร่วมกิจกรรม การอภิปราย
[.a.b ประเมินการทํางานภายในกลุม่ อย่างต่อเนือง
[.a.a ให้ นกั ศึกษาประเมินเพือนร่วมกลุม่ ในแต่ละกิจกรรม
S. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
S.P ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทีต้ องพัฒนา
\.c.c สามารถประยุกต์ใช้ หลักคณิตศาสตร์ สถิติ และการวิเคราะห์เชิงปริ มาณมาใช้ ในการวิเคราะห์และตัดสินใจ
ทางการตลาด
\.c.b สามารถสือสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้
\.c.a สามารถสือสารเพืออธิบายและสร้ างความเข้ าใจ การเขียนรายงาน และการนําเสนองานอย่างถูกต้ อง
\.c.[ สามารถนําเทคโนโลยีไปเป็ นเครื องมือในการสนับสนุนในการดําเนินงาน
S.Q วิธีการสอน
\.b.c จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ในรายวิชาต่างๆ โดยเน้ นให้ นกั ศึกษาได้ วิเคราะห์สถานการณ์จําลองและสถานการณ์
เสมือนจริ งแล้ วนําเสนอการแก้ ไขปั ญหา
5.2.2 จัดกิจกรรมทีเสริ มสร้ างความสามารถในการคํานวณ การคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจโดยนําเทคโนโลยีไปเป็ น
เครื องมือในการสนับสนุนในการดําเนินงาน
S.M วิธีการประเมินผล
\.a.c สังเกตและประเมินทํางานกลุม่
\.a.b ประเมินการนําเสนอผลงานทังด้
? านการใช้ ภาษา ความน่าสนใจและการใช้ สอเทคโนโลยี
ื
หมวดที S แผนการสอนและการประเมินผล
P. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้ อการสอน
ที

จํานวน กิจกรรมการ
ชัวโมง เรียนการสอน

สือการสอน

สอดคล้ อง
กับ
จุดมุ่งหมาย

ผู้สอน

รายวิชา
(ระบุข้อ)
1

- ชี ?แจงคําอธิบายรายวิชา
จุดมุง่ หมาย แนวทางการสอน

3

2

Unit 1 Applying for a job
-Vocabulary and
pronunciation
-Speaking
-Reading
-Grammar
-Writing
Unit 2 Workplace
-Vocabulary and
pronunciation
-Speaking
-Reading
-Grammar
-Writing

3

3-4

5-6

Unit 3 Business contacts
-Vocabulary and
pronunciation
-Speaking
-Reading
-Grammar
-Writing

6

-อธิบายแนว
การสอน
บรรยาย/
ซักถาม
กิจกรรมการ
เรียนการสอน
- บรรยาย
- ระดมความ
คิดเห็น
- ทําแบบฝึ กหัด

-เอกสาร
ประกอบการ
สอน
-power point
-เอกสาร
ข้ อ c และข้ อ
ประกอบการ a
สอน
-power point
-โฆษณาสมัคร
งาน

กิจกรรมการ
เรียนการสอน
-บรรยายและให้
นักศึกษาร่วม
อภิปราย
ประเด็นสําคัญ
ทีเกียวข้ อง กับ
สาระการเรียนรู้
-การแสดง
บทบาทสมมติ
-ทําแบบฝึ กหัด
กิจกรรมการ
เรียนการสอน
-การระดม
ความคิดเห็น
-บรรยายและให้
นักศึกษาร่วม
อภิปราย
ประเด็นสําคัญ
ทีเกียวข้ องกับ
สาระการเรียนรู้
-ทําแบบฝึ กหัด
และกิจกรรมใน
ชันเรี
? ยน

-เอกสาร
ประกอบการ
สอน
-power point
- VDO
สถานการณ์
จําลอง

ข้ อ c และข้ อ
b

-เอกสาร
ประกอบการ
สอน
-power point

ข้ อ c และข้ อ
b

7-8

Unit 4 Business
correspondence
-Vocabulary and
pronunciation
-Speaking
-Reading
-Grammar
-Writing

9-10

Unit 5 Business Trip
-Vocabulary and
pronunciation
-Speaking
-Reading

6

11-12

Unit 6 Business
presentation
-Vocabulary and
pronunciation
-Speaking
-Reading
-Grammar
-Writing

6

กิจกรรมการ
เรียนการสอน
-บรรยายและให้
นักศึกษาร่วม
อภิปราย
ประเด็นสําคัญ
ทีเกียวข้ อง กับ
สาระการเรียนรู้
-ทําแบบฝึ กหัด
กิจกรรมการ
เรียนการสอน
-ระดมความ
คิดเห็น
-กิจกรรมในชัน?
เรี ยนเกียวกับ
การจองและ
ยืนยันตัวx
เครื องบิน
โรงแรมและการ
เดินทาง รวมถึง
การถามและ
บอกทาง
กิจกรรมการ
เรียนการสอน
-ระดมความ
คิดเห็น
-บรรยายและให้
นักศึกษาร่วม
อภิปราย
ประเด็นสําคัญ
ทีเกียวข้ องกับ
สาระการเรียนรู้
-ทําแบบฝึ กหัด
-กิจกรรมในชัน?
เรี ยน : การ
นําเสนอตนเอง
และบริ ษัทหรื อ

-เอกสาร
ประกอบการ
สอน
-power point
- จดหมายการ
สังสินค้ า

ข้ อ c, 2 และ
ข้ อ 3

-เอกสาร
ประกอบการ
สอน
-power point
- VDO
สถานการณ์
จําลอง- VDO
สถานการณ์
จําลอง

ข้ อ 1 และข้ อ
2

-เอกสาร
ประกอบการ
สอน
-power point

ข้ อ 1 และข้ อ
2

13

บทที 7 Company result
-Vocabulary and
pronunciation
-Speaking
-Reading
-Grammar
-Writing

3

14

บทที 8 Meeting
-Vocabulary and
pronunciation
-Speaking
-Reading
-Grammar
-Writing

6

15

นําเสนอรายงานกลุ่มประจํา
ภาคเรียน

3

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที
ผลการเรียนรู้ทีได้

1. Class Attendant.
(การมี ส่วนร่วม ใน
กิจกรรม และ พฤติกรรม

1.11 ,1.1.3

องค์การตาม
หัวข้ อทีได้ รับ
มอบหมาย
รวมถึงนําเสนอ
เกียวกับสินค้ า
และบริ การของ
บริ ษัท
กิจกรรมการ
เรียนการสอน
-ระดมความคิด
-บรรยายและให้
นักศึกษาร่วม
อภิปราย
ประเด็นสําคัญ
ทีเกียวข้ อง กับ
สาระการเรียนรู้
-ทําแบบฝึ กหัด
กิจกรรมการ
เรียนการสอน
-ระดมความคิด
-บรรยายและให้
นักศึกษาร่วม
อภิปราย
ประเด็นสําคัญ
ทีเกียวข้ อง กับ
สาระการเรียนรู้
-ทําแบบฝึ กหัด

-เอกสาร
ประกอบการ
สอน
-power point

ข้ อ 1 และข้ อ
2

-เอกสาร
ประกอบการ
สอน
-power point

ข้ อ 1 และข้ อ
2

ข้ อ 1 และข้ อ
2

วิธีการประเมิน

- การมีสว่ นร่วมในการทํากิจกรรม
- บันทึกการเข้ าห้ องเรี ยนทุกครัง?

สัปดาห์ สัดส่ วนของ
ที
การ
ประเมิน ประเมินผล
1-15
10 %

จริ ยธรรม การเรี ยน)
2.Assignments
3. รายงานกลุม่ บทบาท
สมมติ
4. Dictation
5. สอบปลายภาค

1.1.4, 2.1.1, 2.1.2, 3.1.1,
3.1.3, 4.1.3, 5.1.2
c.c.[, b.c.c, b.c.b, a.c.c,
a.c.a, [.c.a, 5.1.2
2.1.1, 2.1.2, 3.1.1, 5.1.2
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

- แบบฝึ กหัด
-งานทีได้ รับมอบหมาย
-Presentation and Speaking
Skills
- เขียนตามคําบอก
แบบทดสอบ

2-15

30%

2-15

20%

2-15
16

10%
30%

หมวดที f ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
P. เอกสารและตําราหลัก
- เอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาอังกฤษเพือธุรกิจ
Q. เอกสารและข้ อมูลสําคัญ
- Bob Dignmen. Communication in Business English.
M. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
-เอกสารชุดวิชา English for office staff โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
-English Conversation Book c โดย ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์ .อี.
-เอกสารชุดวิชา English for Business โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช4. สืออิเล็กทรอนิกส์
-http:// bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/business/index.shtml
หมวดที 7 การประเมินและปรับปรุ งการดําเนินการของรายวิชา
P. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
c. สังเกตพฤติกรรม การร่วมกิจกรรมการอภิปราย และการตอบคําถาม
b. ตรวจผลงานการศึกษาค้ นคว้ ารายงานทีได้ รับมอบหมาย
a. การสอบปฏิบตั ิและการสอบวัดผลความรู้ โดยการจัดทําข้ อสอบ
Q. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
1. ผลการสอบ
2. การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3. แบบประเมินอาจารย์ผ้ สู อน
3. การปรับปรุ งการสอน
1. นําผลการประเมินไปใช้ ในการปรับปรุงการเรียนการสอน
2. เข้ าร่วมการอบรมเพือเพิมพูนความรู้และประสิทธิภาพของอาจารย์ผ้ สู อน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิiของนักศึกษาในรายวิชา
1. การทวนสอบการสุม่ ตรวจผลงานของนักศึกษาโดยการการสังเกต การสัมภาษณ์ โดยอาจารย์ผ้ สู อน

2. การทวนสอบการให้ คะแนนจากการสุม่ ตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ท่านอืน หรื อ ผู้ทรงคุณวุฒิทีไม่ใช่
อาจารย์ประจําหลักสูตร
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิทธิผลของรายวิชา
-ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรื อตามข้ อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ~ตามข้ อ [

