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รหัสวิชา 3601601 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
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อาจารยผูสอน
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หมวดที่ 7

การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา
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2

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3601601 ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ English for Business
2. จำนวนหนวยกิต
3 (3-0-6) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
บริหารธุรกิจบัณฑิต/วิชาแกน
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
อาจารยผูสอน ดร.แวนแกว ลีพึ่งธรรม ตอนเรียน A1.1 ตอนเรียน A1.2
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
22 มิถุนายน 2563
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1. ผูเรียนสามารถสื่อสารในเรื่องที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานได
2. ผูเรียนสามารถน าเสนอผลการดำเนินงานขององคกรได
3. ผูเ รียนสามารถเขียนประวัติสวนตัวและจดหมายธุรกิจได
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2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหรูปแบบการจัดการเรียนการสอนมีความทันสมัย และผูเรียนสามารถสื่อสารในเรื่องที่ เกี่ยวของกั บการ
ปฏิบ ัติงาน นำเสนอผลการดำเนินงานขององคกร เขียนประวัติสวนตัว และจดหมายธุรกิจได และยังสามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษไดเกี่ยวกับงานเลขานุการ
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ
1. คำอธิบายรายวิชา
การสนทนาที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานในสำนักงาน การสมัครงาน การเขียนประวัติสวนตัว การสัมภาษณงาน
การติดตอทางธุรกิจ การนำเสนองาน การรายงานผลการดำเนินงาน การจัดการประชุม การอานเอกสารทางธุรกิจ และการ
เขียนโตตอบทางธุรกิจ
Conversation related to office practices, job application, resume writing, job Interviewing, business
contacting, work presenting, results reporting, meeting arrangement, business document reading and
business correspondence writing.
2. จำนวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม

45 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา

สอนเสริมตามความ
ตองการของนักศึกษา
เฉพาะราย

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การ
ฝกงาน
-

การศึกษาดวยตนเอง

90 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา

3. จำนวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
-อาจารยประจำรายวิชาใหคำปรึกษาเกี่ยวกับรายวิชาในคาบเรียนของวิชาแตละสัปดาห เปนจำนวน 3 ชั่วโมงตอ
สัปดาห
-อาจารยจัดเวลาใหคำปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมที่ีหองพักอาจารย หรือผานทางโซเชียลเน็ตเวิรค (Social
Network) หรือตามความตองการในเวลาราชการเทานั้น เปนจำนวน 24 ชั่วโมงตอสัปดาห
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
2.2 การพัฒนาผลการเรียนรูหมวดวิชาเฉพาะ
2.2.1 คุณธรรม จริยธรรม
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2.2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาตองมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อใหสามารถดำเนินชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคมอยางราบรื่น และ
เปนประโยชนตอสวนรวม อาจารยที่สอนในแตละรายวิชาตองพยายามสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม เขาไปดวยเสมอ
 (1) มีความซื่อสัตยสุจริต เสียสละไมเอารัดเอาเปรียบผูอื่น มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม
และสิ่งแวดลอม
(2) มีความพอเพียงเปนหลักในการดำเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุ ผล
และการสรางภูมิคมุ กัน
(3) มีจิตสำนึก มีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับขององคกรและสังคม และ
มโนธรรมที่จะแยกแยะความถูกตอง ความดีความชั่ว
(4) มีความรูความเขาใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมที่มีความสำคัญทางธุรกิจ สามารถจัดการ
ปญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ
2.2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) ปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกาย
ที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(2) ฝกนักศึกษาใหมีความรับผิดชอบในการทำงานกลุมโดยฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนำและ
การเปนสมาชิกของกลุม มีความซื่อสัตยโดยไมทุจริตหรือคัดลอกงานของผูอื่น
(3) อาจารยผูสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา และ มีการจัดกิจกรรม
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เชน การยกยองนักศึกษาที่ประพฤติดี ปฏิบัติดี ทำประโยชนกับสวนรวมและมีจิตสาธารณะ
2.2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมของหลักสูตร
(2) ประเมินจากการเขาชั้นเรียนตรงเวลาของนักศึกษา การสงงานตามกำหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการรวมกิจกรรม
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ไมคัดลอกผลงานของผูอื่นมาเปน
ของตน
2.2.2 ความรู
2.2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
นักศึกษาตองมีความรูเกี่ยวกับสาขาวิชาการตลาด ตองมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่
นักศึกษาตองรูตองมีเพื่อใชประกอบอาชีพและชวยพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรูตองครอบคลุมสิ่งตอไปนี
 (1) มีค วามรูแ ละความเขา ใจในสาระสำคัญของศาสตรท ี่เ ปนพื้น ฐานที่จำเปนสำหรับ
การตลาด
 (2) มีความรูและความเขาใจในสาระสำคัญของศาสตรดานการตลาด
(3) มีความรูและความเขาใจในกระบวนการการจัดการทางการตลาด
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(4) มีความรูเกี่ยวกับความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพดานการตลาด รวมทั้งมีความเขาใจ
ในสถานการณที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอยางเทาทัน
2.2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพฒ
ั นาการเรียนรูดานความรู
(1) จัดใหมีการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทฤษฎี และประยุกตใชใน
การปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริงเพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ
(2) จัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงาน
(3) เชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรเพื่อสรางโอกาสในการเรียนรู
(4) กำหนดใหมีการฝกประสบการณวิชาชีพในหนวยงานหรือสถานประกอบการ
2.2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
(1) ทดสอบยอย จัดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(2) ประเมินผลจากรายงานที่นักศึกษาจัดทำ
(3) ประเมินผลจากการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน
(4) ประเมินผลจากองคกรผูใชบัณฑิต สำหรับวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ
2.2.3 ทักษะทางปญญา
2.2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
นักศึกษาตองสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพ ได และสามารถพึ่งตนเองได เมื ่ อ จบ
การศึกษา ดังนั้น นักศึกษาจำเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะทางปญญาไปพรอมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรู
เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษา ในขณะที่สอนนักศึกษา อาจารยตองเนนใหนักศึกษาคิดหาเหตุผล เขาใจที่มาและสาเหตุของ
ปญหา วิธีการแกปญหารวมทั้งแนวคิดดวยตนเอง ไมสอนในลักษณะทองจำ ดังนั้นนักศึกษาตองมีคุณสมบัติตาง ๆ จากการ
สอนเพื่อใหเกิดทักษะทางปญญาดังนี้
 (1) สามารถสืบ คน จำแนก และวิเ คราะหข อมูล เพื่อใหไ ดซึ่ง สารสนเทศ ที่ เ ปน
ประโยชนในการแกไขปญหาและการตัดสินใจอยางเหมาะสม
(2) มีความคิดริเ ริ่มสรา งสรรค ตอยอดกรอบความรูเดิม สามารถบูรณาการความรู ใน
สาขาวิชาที่ศึกษาและประสบการณเพื่อใหเกิดนวัตกรรม กิจกรรมหรือแนวทางใน
การบริหารธุรกิจใหม ๆ
 (3) สามารถคิดคนทางเลือกใหม ๆ รวมทั้งสามารถวิเคราะหทางเลือกและผลกระทบที่เปน
ผลจากทางเลือกอยางรอบดาน โดยการนำความรูและประสบการณมาประยุกตใช
2.2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) ฝกกระบวนการคิดวิเคราะหใหกับนักศึกษาตั้งแตในระดับที่งายไปจนถึงระดับความยากขึ้น
เรื่อยๆ โดยจัดกิจกรรมใหเหมาะสมและสอดคลองกับรายวิชา
(2) จัดการเรียนการสอนเนนผูเรียนเปนสำคัญดว ยการฝกสืบ คนขอมูล จำแนกขอมู ล การ
วิเคราะห ขอมูล แกปญหา วิเคราะหทางเลือกและผลกระทบที่เปนผลจากทางเลือกอยางรอบดานภายใตสถานการณ
จำลอง/สถานการณที่เกิดขึ้นจริง
2.2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
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(1) สังเกตพฤติกรรม การรวมกิจกรรมการอภิปราย และการตอบคำถาม
(2) ตรวจผลงานการศึกษาคนควารายงานที่ไดรับมอบหมาย
(3) การสอบปฏิบัติและการสอบวัดผลความรู โดยการจัดทำขอสอบเพื่อใชวัดทักษะทางดาน
ปญญาของนักศึกษา โดยเนนการแกปญหา การอธิบายแนวคิดของการแกปญหา และวิธีการแกปญหา โดยการประยุกต
ความรูที่ไดเรียนมา
2.2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
นักศึกษาทุกคนตองออกไปประกอบอาชีพ ซึ่งสวนใหญตองเกี่ยวของกับคนที่ไมรูจักมากอน
ดังนั้นในเรื่องของความสามารถที่จะปรับตัวใหเขากับกลุมคนตาง ๆ เปนเรื่องที่จำเปนอยางยิ่ง ดังนั้นอาจารยตองสอดแทรก
วิธีการที่เกี่ยวของกับการปรับตัว การสรางความสัมพันธระหวางตัวบุคคลใหกับนักศึกษา เพื่อใหนักศึกษามีคุณสมบัติ
ดังตอไปนี้
(1) มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธและสามารถสรางสัมพันธภาพอันดีกับ
ผูอื่น และปรับตัวเชิงวิชาชีพได
(2) มีความกระตือรือรน สามารถทำงานเปนกลุม และสามารถแสดงภาวะผูนำผูตามไดอยาง
เหมาะสม มีการเรียนรูอยางตอเนื่องเพื่อการพัฒนาตนเองและอาชีพ
 (3) มีความคิดริเริ่มและมีความคิดเห็นที่มีความแตกตางอยางสรางสรรคของทีมงาน
2.2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(1) ใชวิธีการสอนที่มีการกำหนดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อเสริมสราง การทำงานรวมกัน การ
ทำงานที่ตองประสานงานกับผูอื่น การทำงานกับหลักสูตรอื่นๆ หรือตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอื่น หรือ
จากผูมีประสบการณ
(2) จัดใหมีการฝกงานในสถานประกอบการในรายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพในการตลาด
2.2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) ประเมินจากพฤติกรรม การรวมกิจกรรม การอภิปราย
(2) ประเมินการทำงานภายในกลุมอยางตอเนื่อง
(3) ใหนักศึกษาประเมินเพื่อนรวมกลุมในแตละกิจกรรม
2.2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักศึกษาตองมีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นต่ำ
ดังนี้
(1) สามารถประยุกตใชหลักคณิตศาสตร สถิติ และการวิเคราะหเชิงปริม าณมาใชใ นการ
วิเคราะหและตัดสินใจทางการตลาด
 (2) สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาตางประเทศได
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 (3) สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสรางความเขาใจ การเขียนรายงาน และการนำเสนองาน
ตอกลุมบุคคลที่แตกตางไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถนำเทคโนโลยี ไ ปเป น เครื่ อ งมื อ ในการสนั บ สนุ น ในการดำเนินงาน
2.2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตางๆ โดยเนนใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจำลอง
และสถานการณเสมือนจริงแลวนำเสนอการแกไขปญหา
(2) จัดกิจกรรมที่เสริมสรางความสามารถในการคำนวณ การคิดวิเคราะหและการตัดสินใจโดย
นำเทคโนโลยีไปเปนเครื่องมือในการสนับสนุนในการดำเนินงาน
2.2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สังเกตและประเมินทำงานกลุม
(2) ประเมินการนำเสนอผลงานทั้งดานการใชภาษาและการใชสื่อเทคโนโลยี
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหที่

1
ONLINE
2
ONLINE

3
ONLINE

4
ONLINE

หัวขอการสอน

จำนวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

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

3

-อธิ บ ายแนวการสอน บรรยาย/
ซักถาม
กิจกรรมการเรียนการสอน
- บรรยาย
- ระดมความคิดเห็น
- ทำแบบฝกหัด

-เอกสารประกอบการสอน
-power point
-เอกสารประกอบการสอน
-power point
-โฆษณาสมัครงาน

กิจกรรมการเรียนการสอน
-บรรยายและใหนักศึกษารวม อภิปราย
ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวของ กับสาระการ
เรียนรู
-การแสดงบทบาทสมมติ
-ทำแบบฝกหัด
กิจกรรมการเรียนการสอน

-เอกสารประกอบการสอน
-power point
- VDO สถานการณจำลอง

ขอ 1 และขอ 2

ดร.แวนแกว
ลีพึ่งธรรม

-เอกสารประกอบการสอน
-power point
- VDO สถานการณจำลอง

ขอ 1 และขอ 2

ดร.แวนแกว
ลีพึ่งธรรม

3

3

3

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย รายวิชา
(ระบุขอ)

ขอ 1 และขอ 3

ผูสอน

ดร.แวนแกว
ลีพึ่งธรรม
ดร.แวนแกว
ลีพึ่งธรรม
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สัปดาหที่

หัวขอการสอน

-Reading
-Grammar
-Writing

5
ONLINE

6
ONLINE

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

จำนวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

-บรรยายและใหนักศึกษารวม อภิปราย
ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวของ กับสาระการ
เรียนรู
-การแสดงบทบาทสมมติ
-ทำแบบฝกหัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
-การระดมความคิดเห็น
-บรรยายและใหนักศึกษารวมอภิปราย
ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวของกับสาระการ
เรียนรู
-ทำแบบฝกหัดและกิจกรรมในชั้นเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน
-การระดมความคิดเห็น
-บรรยายและใหนักศึกษารวมอภิปราย
ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวของกับสาระการ
เรียนรู
-ทำแบบฝกหัดและกิจกรรมในชั้นเรียน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย รายวิชา
(ระบุขอ)

ผูสอน

-เอกสารประกอบการสอน
-power point

ขอ 1 และขอ 2

ดร.แวนแกว
ลีพึ่งธรรม

-เอกสารประกอบการสอน
-power point

ขอ 1 และขอ 2

ดร.แวนแกว
ลีพึ่งธรรม
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สัปดาหที่

7
ONLINE

8
ONLINE

9
ONLINE

หัวขอการสอน

จำนวน
ชั่วโมง

Unit 4 Business
3
correspondence
-Vocabulary and pronunciation
-Speaking
-Reading
-Grammar
-Writing
Unit 4 Business
3
correspondence
-Vocabulary and pronunciation
-Speaking
-Reading
-Grammar
-Writing
Unit 5 Business Trip
3
-Vocabulary and pronunciation
-Speaking
-Reading

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
-เอกสารประกอบการสอน
-บรรยายและใหนักศึกษารวม
-power point
อภิปรายประเด็นสำคัญที่เกี่ยวของ กับ - จดหมายการสั่งสินคา
สาระการเรียนรู
-ทำแบบฝกหัด

กิจกรรมการเรียนการสอน
-เอกสารประกอบการสอน
-บรรยายและใหนักศึกษารวม
-power point
อภิปรายประเด็นสำคัญที่เกี่ยวของ กับ - จดหมายการสั่งสินคา
สาระการเรียนรู
-ทำแบบฝกหัด

กิจกรรมการเรียนการสอน
-ระดมความคิดเห็น
-กิจกรรมในชั้นเรียนเกี่ยวกับการจอง
และยืนยันตั๋วเครื่องบิน โรงแรมและ

สอดคลองกับ
ผูสอน
จุดมุงหมาย รายวิชา
(ระบุขอ)
ขอ 1, 2 และขอ 3
ดร.แวนแกว
ลีพึ่งธรรม

ขอ 1, 2 และขอ 3

-เอกสารประกอบการสอน
ขอ 1 และขอ 2
-power point
- VDO สถานการณจำลอง- VDO
สถานการณจำลอง

ดร.แวนแกว
ลีพึ่งธรรม

ดร.แวนแกว
ลีพึ่งธรรม
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สัปดาหที่

หัวขอการสอน

จำนวน
ชั่วโมง

10
OFFLINE

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

3

11
OFFLINE

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

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

การเดินทาง รวมถึงการถามและบอก
ทาง
กิจกรรมการเรียนการสอน
-ระดมความคิดเห็น
-กิจกรรมในชั้นเรียนเกี่ยวกับการจอง
และยืนยันตั๋วเครื่องบิน โรงแรมและ
การเดินทาง รวมถึงการถามและบอก
ทาง
กิจกรรมการเรียนการสอน
-ระดมความคิดเห็น
-บรรยายและใหนักศึกษารวมอภิปราย
ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวของกับสาระการ
เรียนรู
-ทำแบบฝกหัด
-กิจ กรรมในชั้ น เรียน : การนำเสนอ
ตนเอง และบริ ษ ั ท หรือ องค ก ารตาม
หั ว ข อ ที ่ ไ ด ร ั บ มอบหมาย รวมถึ ง
นำเสนอเกี่ยวกับสินคาและบริการของ
บริษัท

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย รายวิชา
(ระบุขอ)

ผูสอน

-เอกสารประกอบการสอน
ขอ 1 และขอ 2
-power point
- VDO สถานการณจำลอง- VDO
สถานการณจำลอง

ดร.แวนแกว
ลีพึ่งธรรม

-เอกสารประกอบการสอน
-power point

ดร.แวนแกว
ลีพึ่งธรรม

ขอ 1 และขอ 2
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สัปดาหที่

หัวขอการสอน

จำนวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

12
OFFLINE

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

3

13
OFFLINE

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

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
-ระดมความคิดเห็น
-บรรยายและใหนักศึกษารวมอภิปราย
ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวของกับสาระการ
เรียนรู
-ทำแบบฝกหัด
-กิจ กรรมในชั้ น เรียน : การนำเสนอ
ตนเอง และบริ ษ ั ท หรือ องค ก ารตาม
หั ว ข อ ที ่ ไ ด ร ั บ มอบหมาย รวมถึ ง
นำเสนอเกี่ยวกับสินคาและบริการของ
บริษัท
กิจกรรมการเรียนการสอน
-ระดมความคิด
-บรรยายและใหนักศึกษารวม อภิปราย
ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวของ กับสาระการ
เรียนรู
-ทำแบบฝกหัด

สื่อการสอน

-เอกสารประกอบการสอน
-power point

-เอกสารประกอบการสอน
-power point

สอดคลองกับ
ผูสอน
จุดมุงหมาย รายวิชา
(ระบุขอ)
ขอ 1 และขอ 2
ดร.แวนแกว
ลีพึ่งธรรม

ขอ 1 และขอ 2

ดร.แวนแกว
ลีพึ่งธรรม
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สัปดาหที่

หัวขอการสอน

จำนวน
ชั่วโมง

14
OFFLINE

บทที่ 8 Meeting
-Vocabulary and pronunciation
-Speaking
-Reading
-Grammar
-Writing
นำเสนอรายงานกลุมประจำภาค
เรียน

6

15
OFFLINE

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
-เอกสารประกอบการสอน
-ระดมความคิด
-power point
-บรรยายและใหนักศึกษารวม อภิปราย
ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวของ กับสาระการ
เรียนรู
-ทำแบบฝกหัด

3

สอดคลองกับ
ผูสอน
จุดมุงหมาย รายวิชา
(ระบุขอ)
ขอ 1 และขอ 2
ดร.แวนแกว
ลีพึ่งธรรม

ขอ 1 และขอ 2

หมายเหตุ : การจัดการเรียนการสอนอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมตามสถานการณ
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่
ผลการเรียนรูที่ได

1. Class Attendant. 1.11 ,1.1.3
(การมี ส ว นร ว ม ใน
กิจกรรม และ
พฤติ ก รรม จริ ย ธรรม
การเรียน)
2.Assignments
1.1.4, 2.1.1, 2.1.2,
3.1.1, 3.1.3, 4.1.3,
5.1.2
3. ร า ย ง า น ก ลุ ม 1.1.4, 2.1.1, 2.1.2,
บทบาทสมมติ
3.1.1, 3.1.3, 4.1.3,
5.1.2
4. Dictation
2.1.1, 2.1.2, 3.1.1,
5.1.2
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

วิธีการประเมิน

-การมีสวนรวมในการทำ
กิจกรรม
-บันทึกการเขาหองเรียนทุก
ครั้ง

สัปดาห สัดสวน
ที่
ของการ
ประเมิน ประเมินผล
1-15
10 %

-แบบฝกหัด
-งานที่ไดรับมอบหมาย

2-15

30%

-Presentation and
Speaking Skills

2-15

20%

-เขียนตามคำบอก

2-15

10%

-แบบทดสอบ

16

30%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตำราหลัก
- เอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
2. เอกสารและขอมูลสำคัญ
- Bob Dignmen. Communication in Business English.
3. เอกสารและขอมูลแนะนำ
-เอกสารชุดวิชา English for office staff โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
-English Conversation Book 1 โดย ศูนยหนังสือ ที.จี.อาร.อี.
-เอกสารชุดวิชา English for Business โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช4. สื่ออิเล็กทรอนิกส
-http:// bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/business/index.shtml
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1. สังเกตพฤติกรรม การรวมกิจกรรมการอภิปราย และการตอบคำถาม
2. ตรวจผลงานการศึกษาคนควารายงานที่ไดรับมอบหมาย
3. การสอบปฏิบัติและการสอบวัดผลความรู โดยการจัดทำขอสอบ
2. กลยุทธการประเมินการสอน
1. ผลการสอบ
2. การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู
3. แบบประเมินอาจารยผูสอน
3. การปรับปรุงการสอน
1. นำผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการเรียนการสอน
2. เขารวมการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูและประสิทธิภาพของอาจารยผูสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
1. การทวนสอบการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยการการสังเกต การสัมภาษณ โดยอาจารยผูสอน
2. การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยทานอื่น หรือ ผูทรงคุณวุฒิที่ไมใช
อาจารยประจำหลักสูตร
5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
-ปรับปรุงรายวิชาทุกป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4
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