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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
กลุม่ วิชาภาษาฝรั่งเศส

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1592703 ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ
French for Business
2. จํานวนหน่ วยกิต 3 หน่วยกิต (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
กลุม่ วิชา ภาษาฝรั่งเศส
ประเภทรายวิชาบังคับเลือก
4. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน
อ. แว่นแก้ ว ลีพงึ่ ธรรม
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปี ที่เรี ยน
ภาคการศึกษาที่ 2 / 55
ชันปี
้ ที่ 2
6. รายวิชาที่ต้องเรี ยนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
วิชาภาษาฝรั่งเศสเบื ้องต้ น ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี) ไม่มี
8. สถานที่เรี ยน
ห้ องเรี ยนในมหาวิทยาลัย
9. วันที่จัดทําหรื อปรั บปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั ง้ ล่ าสุด
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. มีความรู้ด้านคําศัพท์สํานวนของภาษาฝรั่งเศสด้ านธุรกิจ
2. สามารถอ่านเอกสารและข้ อความภาษาฝรั่งเศสด้ านธุรกิจได้
3. สามารถฟั งและเข้ าใจบทสนทนาในสถานการณ์ตา่ งๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สามารถสื่อสาร โต้ ตอบ เขียนและสนทนาภาษาฝรั่งเศสด้ านธุรกิจตามสถานการณ์ที่กําหนด
5. เข้ าใจเหตุการณ์ปัจจุบนั วัฒนธรรมไทยและฝรั่งเศสในการทํางานด้ วยภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ
6. สามารถนําความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ ในการสืบค้ นข้ อมูลเพิ่มเติมด้ วยตนเองได้
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรั บปรุ งรายวิชา
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ในการเรี ยนภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ ผู้เรี ยนจําต้ องมีความรู้ด้านคําศัพท์ สํานวนของภาษาฝรั่งเศสด้ าน
ธุรกิจ อีกทังผู
้ ้ เรี ยนจําเป็ นต้ องพัฒนาทักษะทางภาษาธุรกิจ โดยเฉพาะการฟั งเพื่อเข้ าใจบทสนทนาและการ
พูดเพื่อสามารถสื่อสารตามสถานการณ์ ในการพัฒนาทักษะทางภาษาดังกล่าวจําเป็ นต้ องใช้ เทคโนโลยี
สื่อสารสนเทศเพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ ฝึกฝน ใช้ ภาษาในสถานการณ์จริงได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ฝึ กทักษะเพื่อการสื่อสารด้ านการท่องเที่ยวและงานบริ การที่เกี่ยวข้ อง
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึ ก
สอนเสริม
ปฏิบัต/ิ งานภาค
การศึกษาด้ วยตนเอง
สนาม/การฝึ กงาน
6 ชัว่ โมง/สัปดาห์
45 ชัว่ โมง
สอนเสริ มผู้เรี ยน
ไมมี
เป็ นรายกรณี
3. จํานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ท่ ีอาจารย์ ให้ คาํ ปรึกษาแนะนําทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
อาจารย์ผ้ สู อนกําหนดวัน เวลาในการให้ คําปรึกษาสัปดาห์ละ 6 ชัว่ โมงและประกาศให้ ผ้ เู รี ยนทราบ

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1. เข้ าใจถึงจุดแตกต่าง จุดเหมือนของวัฒนธรรมไทย ฝรั่งเศสอันเป็ นส่วนหนึง่ ของเนื ้อหาที่เรี ยน
2. ตระหนักในจุดที่ควรแก้ ไขและมีความตังใจในการพั
้
ฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
1.2 วิธีการสอน
1. การสอดแทรกเนื ้อหาทางด้ านวัฒนธรรม
2. ส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนได้ แสดงความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกัน
1.3 วิธีการประเมินผล
1. แบบฝึ กหัดและแบบทดสอบย่อย
2. การมีสว่ นร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนการสอนและการแสดงความคิดเห็น
3. การทํารายงานและนําเสนอผลงาน
2. ความรู้
2.1 ความรู้ ท่ ีต้องได้ รับ
1. มีความรู้และและความเข้ าใจคําศัพท์สํานวนภาษาฝรั่งเศสด้ านธุรกิจ
2. มีทกั ษะภาษาทังสี
้ ่ด้านที่ประยุกต์ใช้ ในสถานการณ์ที่เกี่ยวกับงานด้ านธุรกิจ
3. มีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยฝรั่งเศสที่สอดแทรกอยู่ในบทเรี ยนไปใช้ ในการทํางาน
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2.2 วิธีการสอน
1. การบรรยายและใช้ สื่อประกอบที่หลากหลาย โดยเฉพาะเอกสารจริง
2. จัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้เรี ยน สอดคล้ องกับเนื ้อหาที่เรี ยน และพัฒนาทักษะทางภาษา
มีการประเมินผล
3. การป้อนข้ อมูลกลับเพื่อนําไปปรับปรุงแก้ ไข
4. ส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูลเพิ่มเติมด้ วยตนเอง
2.3 วิธีการประเมินผล
1. ทําแบบฝึ กหัด
2. ทําแบบทดสอบย่อย
3. ตอบคําถามและร่ วมแสดงความคิดเห็น
4. นําเสนองาน
5. กิจกรรมภายในชันเรี
้ ยน
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาที่ต้องพัฒนา
1. ผู้เรี ยนสามารถสืบค้ นข้ อมูลและศึกษาค้ นคว้ าความรู้เพิ่มเติมจากสื่อหลากหลายประเภทได้
2. นําความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ ในการทํากิจกรรมต่างๆได้
3. การนําเสนองานโดยใช้ ภาษาได้ อย่างถูกต้ อง
3.2 วิธีการสอน
1. การจัดกิจกรรมและโครงงานที่เน้ นพัฒนาทักษะภาษาทังสี
้ ่ด้าน
2. การสืบค้ นข้ อมูลจากสื่อต่างๆ
3. การนําเสนอความก้ าวหน้ าของงานเป็ นระยะ
4. การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
3.3 วิธีการประเมินผล
1. การทําแบบทดสอบ
2. การร่วมแสดงความคิดเห็นและการนําเสนองาน
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบที่ต้องพัฒนา
1. การวางแผนการทํางานอย่างเป็ นระบบ
2. การเรี ยนรู้การทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 วิธีการสอน
1. การทํางานกลุม่
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2. การนําเสนอรายงาน
4.3 วิธีการประเมินผล
1. การร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น
2. การจัดทําโครงงานและนําเสนอ
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
1. การสื่อสารโดยใช้ ภาษาที่ถกู ต้ องและเหมาะสมกับสถานการณ์
2. สามารถสืบค้ นข้ อมูลจากสื่อต่างๆได้
5.2 วิธีการสอน
1. ฝึ กใช้ ภาษาในสถานการณ์จําลอง
2. การทํารายงาน
5.3 วิธีการประเมินผล
1. การแสดงบทบาทสมมติตามสถานการณ์ที่กําหนด
2. การนําเสนองาน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที่
แนวการสอนวิชาภาษา
1
ฝรั่งเศสธุรกิจ

จํานวน กิจกรรมการเรียน การ
ผู้สอน
ชั่วโมง
สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ ามี)
กิจกรรมการเรียนการสอน อ. แว่นแก้ ว ลีพงึ่
1
1 อธิบายให้ ผ้ เู รี ยนทราบถึง ธรรม
สาระการเรี ยนรู้ กิจกรรมการ
เรี ยนการสอน เกณฑ์การวัด
และประเมินผล และเอกสาร
ประกอบการเรี ยน
2 ทําแบบทดสอบความรู้ก่อน
เรี ยน
3 อธิบายหัวข้ อและรูปแบบ
การทํารายงาน กําหนดส่ง
งานและการประเมินผล
สื่อการสอน
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1-2

• Organisation du
travail
• Fonctions dans
l’entreprise

6

3-4

• Accueil au bureau
• Voyages professionnels

6

5-6

• Equipement
informatique
• Rendez–vous

6

7-8

• Fournitures de bureau
• Commerce et produits

6

เอกสารประกอบการสอน
แบบทดสอบ
ตัวอย่างรายงาน
กิจกรรมการเรียนการสอน
- ศึกษาคําศัพท์สํานวนที่กี่ยว
ข้ อง โดยให้ ผ้ เู รี ยนฝึ กสนทนา
สื่อการสอน
- เอกสารประกอบการสอน
- เครื่ องฉายข้ ามศีรษะ
- เทปบทสนทนา
กิจกรรมการเรียนการสอน
- ศึกษาคําศัพท์สํานวนที่กี่ยว
ข้ อง โดยให้ ผ้ เู รี ยนฝึ กสนทนา
- ทําแบบฝึ กหัดท้ ายบท
- อภิปรายแสดงความคิดเห็น
สื่อการสอน
- เอกสารประกอบการสอน
- เครื่ องฉายข้ ามศีรษะ
- เทปบทสนทนากิจกรรมการเรียนการสอน
- ศึกษาคําศัพท์สํานวนที่กี่ยว
ข้ อง โดยให้ ผ้ เู รี ยนฝึ กสนทนา
- ทําแบบฝึ กหัดท้ ายบท
- อภิปรายแสดงความคิดเห็น
สื่อการสอน
- เอกสารประกอบการสอน
- เครื่ องฉายข้ ามศีรษะ
- เทปบทสนทนา
กิจกรรมการเรียนการสอน
- ศึกษาคําศัพท์สํานวนที่กี่ยว
ข้ อง โดยให้ ผ้ เู รี ยนฝึ กสนทนา
- ทําแบบฝึ กหัดท้ ายบท

อ. แว่นแก้ ว ลีพงึ่
ธรรม

อ. แว่นแก้ ว ลีพงึ่
ธรรม

อ. แว่นแก้ ว ลีพงึ่
ธรรม

อ. แว่นแก้ ว ลีพงึ่
ธรรม
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9-10

• Commande
• Banque

6

11-12

• Curriculum vitae et
lettre de motivation

6

13-15

• Embauche
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- อภิปรายแสดงความคิดเห็น
สื่อการสอน
- เอกสารประกอบการสอน
- เครื่ องฉายข้ ามศีรษะ
- เทปบทสนทนา
กิจกรรมการเรียนการสอน
- ศึกษาคําศัพท์สํานวนที่กี่ยว
ข้ อง โดยให้ ผ้ เู รี ยนฝึ กสนทนา
- ทําแบบฝึ กหัดท้ ายบท
- อภิปรายแสดงความคิดเห็น
สื่อการสอน
- เอกสารประกอบการสอน
- เครื่ องฉายข้ ามศีรษะ
- เทปบทสนทนา
กิจกรรมการเรียนการสอน
- ศึกษาคําศัพท์สํานวนที่กี่ยว
ข้ อง โดยให้ ผ้ เู รี ยนฝึ กสนทนา
- ทําแบบฝึ กหัดท้ ายบท
- อภิปรายแสดงความคิดเห็น
สื่อการสอน
- เอกสารประกอบการสอน
- เครื่ องฉายข้ ามศีรษะ
- เทปบทสนทนา
กิจกรรมการเรียนการสอน
- ศึกษาคําศัพท์สํานวนที่กี่ยว
ข้ อง โดยให้ ผ้ เู รี ยนฝึ กสนทนา
- ทําแบบฝึ กหัดท้ ายบท
- อภิปรายแสดงความคิดเห็น
สื่อการสอน
- เอกสารประกอบการสอน
- เครื่ องฉายข้ ามศีรษะ
- เทปบทสนทนา

อ. แว่นแก้ ว ลีพงึ่
ธรรม

อ. แว่นแก้ ว ลีพงึ่
ธรรม

อ. แว่นแก้ ว ลีพงึ่
ธรรม
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ทดสอบปลายภาคเรี ยน
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
ผลการ
เรี ยนรู้
1 แบบฝึ กหัด
1-8
ประจําบทเรี ยน
2 ทดสอบย่อย
1-4
3 งานประจํา
1-8
เทอม
4 สอบพูด
1-8
5 ทดสอบปลาย
1-8
ภาคเรี ยน

ข้ อสอบ
วิธีการประเมิน
มอบหมายแบบฝึ กหัด
ทดสอบ
มอบหมายงานประจํา
เทอม
ทดสอบพูด
ทดสอบ

สัปดาห์ ท่ ี
ประเมิน
1-15

สัดส่ วนของการ
ประเมินผล
10%

8
15

20%
20%

1-15
16

20%
30%

หมวดที่ 6 ทรั พยากรประกอบการเรี ยนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
เอกสารประกอบการสอนภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2. เอกสารและข้ อมูลสําคัญ
1. Anne Gruneberg et Béatrice Tauzin. (2000) Comment vont les affaires ? Hachette,
Paris.
2. Jean-Luc Penfornis. (2002) Françis.com. Clé Interntional, Paris.
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
1. www.ccip.fr
2. www.pointfle.fr

หมวดที่ 7 การประเมินและปรั บปรุ งการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี ้ ประเมินจากแนวคิดและความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอ่ การ
เรี ยนการสอน โดย
- การสนทนาระหว่างผู้สอนกับผู้เรี ยน
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
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2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ในการเก็บข้ อมูลเพื่อประเมินการสอน ดําเนินการดังนี ้
- ผลการเรี ยนของนักศึกษา
- การทวนสอบผลการประเมิน
3. การปรั บปรุ งการสอน
นําผลที่ได้ จากการประเมินในข้ อ 2 มาปรับปรุ งการสอนและหาข้ อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการ
เรี ยนการสอนโดยจัดกิจกรรมดังนี ้
- จัดวิพากษ์ แนวการสอนโดยคณาจารย์ในหลักสูตร
- การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน
- การวิจยั ชันเรี
้ ยน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้ อตามที่คาดหวังจากการเรี ยนรู้รายวิชา โดยการตรวจผลงาน
การอภิปรายกลุม่ ในระหว่างกระบวนการเรี ยนการสอนรายวิชา
- ตังคณะกรรมการประจํ
้
าสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรี ยนรู้ตามที่กําหนดในรายวิชา
คะแนนและเกณฑ์การตัดสินผลการเรี ยน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
นําข้ อมูลที่ได�จากการประเมินจากข้ อ 1 และ 2 มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรี ยน
การสอนรายวิชาดังนี ้ ปรับปรุงแผนการสอนทุกปี การศึกษา ปรับปรุงรายวิชาทุก 4 ปี ปรับปรุงแนวการ
สอนทุกปี

