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มคอ. 3

คานา
รายละเอียดรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ (English for Business) รหัสวิชา 3601601 เป็นการ
จัดทารายละเอียดประกอบรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ในหมวดวิชา
เฉพาะ วิชาแกน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
การสัมภาษณ์งาน การเขียนประวัติส่วนตัว การดาเนินธุรกรรมทางธุรกิจ การนาเสนอ การรายงานผลการ
ดาเนินงานขององค์กร ทักษะการอ่านเอกสารทางธุรกิจ การจัดการประชุม การเขียนจดหมายธุรกิจ
เอกสารรายละเอียดรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจฉบับนี้ เพื่อให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ โดยปรับปรุงรูปแบบการสอน รูปแบบการส่งงาน การนาเสนอผลงานของผู้เรียน
ความตระหนักรู้ในเรื่องกระบวนการคิดและความรับผิดชอบของผู้เรียนให้มีมากยิ่งขึ้น และเป็นแนวทางที่
สามารถปรับปรุงรูปแบบวิธีการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้น
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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
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชือ่ รายวิชา
รหัสรายวิชา 3601601 ชือ่ รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
English for Business
2. จานวนหน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
3.2 ประเภท รายวิชาแกน
4. อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาผู้รับผิดชอบรายวิชา อ.กนกวรรณ รุ่งอดุลพิศาล
อาจารย์ผู้สอน
ดร.วิทยา ศิริพันธ์วัฒนา
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชัน้ ปีที่ 2
6. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
23 มิถุนายน 2563
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. ผู้เรียนสามารถสื่อสารในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานได้
2. ผู้เรียนสามารถนาเสนอผลการดาเนินงานขององค์กรได้
3. ผู้เรียนสามารถเขียนประวัติส่วนตัว และจดหมายธุรกิจได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนมีความทันสมัย และผู้เรียนสามารถสื่อสารในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน นาเสนอผลการดาเนินงานขององค์กร เขียนประวัติส่วนตัว และจดหมายธุรกิจ
ได้ และยังสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เกี่ยวกับงานเลขานุการ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
การสนทนาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การสัมภาษณ์งาน การเขียนประวัติส่วนตัว การดาเนิน
ธุรกรรมทางธุรกิจ การนาเสนอ การรายงานผลการดาเนินงานขององค์กร ทักษะการอ่านเอกสารทางธุรกิจ
การจัดการประชุม การเขียนจดหมายธุรกิจ
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. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
45 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย

ปฏิบัต/ิ งาน
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึกงาน
ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
90 ชั่วโมงต่อภาค
ภาคสนาม
การศึกษา

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับรายวิชาในคาบเรียนของวิชาแต่ละสัปดาห์ เป็นจานวน
3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
- อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มที่ห้องพักอาจารย์ ตามความต้องการในเวลา
ราชการเท่านั้น เป็นจานวน 24 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
5

มคอ. 3

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต่ ้องพัฒนา
1.1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น มี ความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ
สิ่งแวดล้อม
1.1.2 มีความพอเพียงเป็นหลักในการดาเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการ
สร้างภูมิคุ้มกัน
1.1.3 มีจิตสานึกและมโนธรรมที่จะแยกแยะความถูกต้อง ความดีความชั่ว
 1.1.4 มีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมที่มีความสาคัญทางธุรกิจ สามารถจัดการปัญหา
ทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ

1.2 วิธีการสอน
1.2.1 กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้า
ชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.2.2 ฝึกนักศึกษาให้มีความรับผิดชอบในการทางานกลุ่มโดยฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นาและ
การเป็นสมาชิกของกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยไม่ทุจริตหรือคัดลอกงานของผู้อื่น
1.2.3 อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา และมีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ประพฤติดี ปฏิบัติดี ทาประโยชน์กับส่วนรวมและมี
จิตสาธารณะ
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมของหลักสูตร
1.3.2 ประเมิ น จากการเข้าชั้น เรียนตรงเวลาของนั กศึก ษา การส่ งงานตามกาหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
1.3.3 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่นมาเป็น
ของตน
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
2.1.1 มี ค วามรู้ แ ละความเข้ า ใจในสาระส าคั ญ ของศาสตร์ ที่ เป็ น พื้ น ฐานที่ จ าเป็ น ส าห รั บ
การตลาด
2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของศาสตร์ด้านการตลาด การเงิน การผลิต และ
การดาเนินงาน รวมทั้งการจัดการองค์กร
2.1.3 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญ เกี่ยวกับการตลาดและการจัดการการตลาด ใน
ด้านการวางแผน การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการดาเนินงานรวมทั้งการปรับปรุงแผนงาน
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2.1.4 มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านการตลาด รวมทั้ งมีความ

เข้าใจในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทัน
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 จัดให้มีการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทฤษฎี และประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริงเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ
2.2.2 จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงาน
2.2.3 เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรเพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้
2.2.4 กาหนดให้มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานหรือสถานประกอบการ
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ทดสอบย่อย จัดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
2.3.2 ประเมินผลจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
2.3.3 ประเมินผลจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
2.3.4 ประเมินผลจากองค์กรผู้ใช้บัณฑิต สาหรับวิชาการฝึกประสบการณ์การวิชาชีพ
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
3.1.1 สามารถสืบค้น จาแนก และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้ซึ่งสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ใน
การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเหมาะสม
3.1.2 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชา
ที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อให้เกิดนวัตกรรม กิจกรรม หรือแนวทางในการบริหารธุรกิจใหม่ ๆ
3.1.3 สามารถคิดค้นทางเลือกใหม่ ๆ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบที่เป็น
ผลจากทางเลือกอย่างรอบด้าน โดยการนาความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ให้กับนักศึกษาตั้งแต่ในระดับที่ง่ายไปจนถึงระดับความยากขึ้น
เรื่อย ๆ โดยจัดกิจกรรมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับรายวิชา
3.2.2 จัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญด้วยการฝึกสืบค้นข้อมูล จาแนกข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล แก้ปญ
ั หา วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบที่เป็นผลจากทางเลือกอย่างรอบด้านภายใต้
สถานการณ์จาลอง/สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 สังเกตพฤติกรรม การร่วมกิจกรรมการอภิปราย และการตอบคาถาม
3.3.2 ตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้ารายงานที่ได้รับมอบหมาย
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3.3.3 การสอบปฏิบัติและการสอบวัดผลความรู้ โดยการจัดทาข้อสอบ เพื่อใช้วัดทักษะทางด้าน
ปัญญาของนักศึกษา โดยเน้นการแก้ปัญหา การอธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหา โดย
การประยุกต์ความรู้ที่ได้เรียนมา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.1.1 มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถสร้างสัมพันธภาพอัน
ดีกับผู้อื่น และปรับตัวเชิงวิชาชีพได้
4.1.2 มีความกระตือรือร้น สามารถทางานเป็นกลุ่ม และสามารถแสดงภาวะผู้นาผู้ ตามได้
อย่างเหมาะสม มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาตนเองและอาชีพ
4.1.3 มีความคิดริเริ่มและมีความคิดเห็นที่มีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ของทีมงาน
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 ใช้วิธีการสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมหรือโครงการ เพื่อเสริมสร้างการทางานร่วมกัน การ
ทางานที่ต้องประสานงานกับผู้อื่น การทางานกับหลักสูตรอื่น ๆ หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์
บุคคลอื่น หรือจากผู้มีประสบการณ์
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากพฤติกรรม การร่วมกิจกรรม การอภิปราย
4.3.2 ประเมินการทางานภายในกลุ่มอย่างต่อเนื่อง
4.3.3 ให้นักศึกษาประเมินเพื่อนร่วมกลุ่มในแต่ละกิจกรรม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
5.1.1 สามารถประยุก ต์ใช้ ห ลั กคณิ ตศาสตร์ สถิติ และการวิเคราะห์ เชิ งปริม าณมาใช้ ในการ
วิเคราะห์และตัดสินใจทางการตลาด
5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้
5.1.3 สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจ การเขียนรายงาน และการนาเสนองาน
อย่างถูกต้อง
5.1.4 สามารถนาเทคโนโลยีไปเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนในการดาเนินงาน
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ นรายวิชาต่าง ๆโดยเน้นให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จาลอง
และสถานการณ์เสมือนจริงแล้วนาเสนอการแก้ไขปัญหา
5.2.2 จัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความสามารถในการคานวณ การคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจโดยนา
เทคโนโลยีไปเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนในการดาเนินงาน
5.3 วิธีการประเมินผล

8

มคอ. 3
5.3.1 สังเกตและประเมินทางานกลุ่ม
5.3.2 ประเมินการนาเสนอผลงานทั้งด้านการใช้ภาษา ความน่าสนใจและการใช้สื่อเทคโนโลยี

9

มคอ. 3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่ หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

1
(ออนไลน์)

-ชีแ้ จงคาอธิบานรายวิชา
จุดมุ่งหมาย แนวทางการสอน

3

2
(ออนไลน์

Unit 1 Applying for a job
3
- Vocabulary and
pronunciation
- Speaking
- Reading
- Key Grammar
Writing
Learning Outcome
-นักศึกษาสามารถสื่อสาร
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ได้
-นักศึกษาสารมารถเขียน

-อธิบายแนวการสอน
บรรยาย/ซักถาม
ในนักศึกษาแนะนาตัวเป็นภาษาอังกฤษ
กิจกรรมการเรียนการสอน
- บรรยาย
- ระดมความคิดเห็นเรื่องการสนทนา
สมัครงาน
- - ทาแบบฝึกหัด

- เอกสารประกอบการ
สอน
- power point
- เอกสารประกอบการ ข้อ 1 และข้อ 3
สอน
- power point
-โฆษณาสมัครงาน
-หนังสือพิมพ์
ภาษาอังกฤษ

ดร.วิทยา ศิ
ริพันธ์
วัฒนา
ดร.วิทยา ศิ
ริพันธ์
วัฒนา
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

Resume ได้
-นักศึกษาสามารถอ่านข่าวสมัคร
งานภาษาอังกฤษเข้าใจ
3-4
(ออนไลน์

Unit 2 Workplace
6
- Vocabulary and
pronunciation
- Speaking
- Reading
- Grammar
Writing
Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถสืบค้น
จาแนก และวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อให้ได้ซึ่งสารสนเทศที่เป็น
ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาและ
การตัดสินใจอย่างเหมาะสม
- นักศึกษาสามารถสื่อสาร

กิจกรรมการเรียนการสอน
-บรรยายและให้นักศึกษาร่วมอภิปราย
ประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู้
-ให้นักศึกษาแสดงบทบาทสมมติ
-ให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัดเกี่ยวกับ
คาศัพท์

- เอกสารประกอบการ ข้อ 1 และข้อ 2
สอน
- power point
- วิดิโอสถานการณ์
จาลอง

ดร.วิทยา ศิ
ริพันธ์
วัฒนา
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

5-6
(ออนไลน์

7-8
(ออนไลน์

ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ได้
Unit 3 Business contacts
6
- Vocabulary and
pronunciation
- Speaking
- Reading
- Grammar
Writing
Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถสื่อสาร
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ได้
- นักศึกษาสามารถอ่านคาศัพท์
เกี่ยวกับสถานที่ทางานได้
Unit 4 Business
correspondence

กิจกรรมการเรียนการสอน
-ให้นักศึกษาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความแตกต่างของการติดต่อทางธุรกิจใน
สถานการณ์ทแี่ ตกต่างกันกัน
-บรรยายและให้นักศึกษาร่วมอภิปราย
ประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู้
-ให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัดเกี่ยวกับบท

- เอกสารประกอบการ ข้อ 1 และข้อ 2
สอน
- power point
- วิดิโอสถานการณ์
จาลอง
- เอกสารสาหรับทา
กิจกรรมเรื่องการ
ติดต่อธุรกิจ

ดร.วิทยา ศิ
ริพันธ์
วัฒนา

สนทนา
-ให้นักศึกษาทากิจกรรมในชัน้ เรียน
เกี่ยวกับ Office Directory
-หาแนวคิดรวบยอดเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
6

กิจกรรมการเรียนการสอน
-บรรยายและให้นักศึกษาร่วมอภิปราย

- เอกสารประกอบการ ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ3 ดร.วิทยา ศิ
สอน
ริพันธ์
12

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

- Vocabulary and
pronunciation
- Speaking
- Reading
- Grammar
- Writing
Learning Outcome
-นักศึกษาสามารถสืบค้น จาแนก
และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้ซึ่ง
สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการ
แก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
อย่างเหมาะสม
-นักศึกษาสามารถสื่อสาร
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ได้
-นักศึกษาสามารถเขียนจดหมาย
ทางธุรกิจได้

ประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู้
-ให้นักศึกษาฝึกเขียน
-ให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัด

- power point
- เอกสารประกอบการ
เรียนเรื่องจดหมายการ
สั่งสินค้า

วัฒนา
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

9-10
Unit 5 Business Trip
สัปดาห์ที่ 9
- Vocabulary and
สอนออนไลน์
pronunciation
- Speaking
- Reading
Learning Outcome
-นักศึกษาสามารถสื่อสาร
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ได้
-นักศึกษาสามารถวิเคระห์
สถานณ์การเรือ่ งการโทรจองตั๋ว
และโรงแรมได้
11-12
Unit 6 Business
presentation
- Vocabulary and
pronunciation
- Speaking

6

กิจกรรมการเรียนการสอน
-ระดมความคิดเห็นถึงความแตกต่างของ
การเดินทางเพื่อทาธุรกิจ
- กิจกรรมในชัน้ เรียนเกี่ยวกับการจองและ
ยืนยันตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และการ

- เอกสารประกอบการ ข้อ 1 และข้อ 2
สอน
- power point
-วีดิโอจาลอง
สถานการณ์

ดร.วิทยา ศิ
ริพันธ์
วัฒนา

- เอกสารประกอบการ ข้อ 1 และข้อ 2
สอน
- power point
-เอกสารประกอบการ
ทากิจกรรมเรือ่ งการนา

ดร.วิทยา ศิ
ริพันธ์
วัฒนา

เดินทาง รวมถึงการถามและบอกทาง

6

กิจกรรมการเรียนการสอน
-ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างของ
องค์การ
-บรรยายและให้ นกั ศึกษาร่วมอภิปราย
ประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้ องกับสาระการ

14

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

- Reading
Learning Outcome
-นักศึกษาสามารถสื่อสาร
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ได้
-นั ก ศึ ก ษาสามารถมี บุ ค ลิ ก ที่ ดี
ขณะทานาเสนองานทางธุรกิจ
13

บทที่ 7 Company result
- Vocabulary and
pronunciation
- Speaking
- Reading
- Grammar
- Writing
Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถสืบค้น
จาแนก และวิเคราะห์ข้อมูล

เรี ยนรู้

นาตัวเองในเชิงทางการ

-ให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัดเกี่ยวกับ
คาศัพท์

3

- กิจกรรมในชัน้ เรียน : การนาเสนอตนเอง
และบริษัทหรือองค์การตามหัวข้อที่ได้รับ
มอบหมาย รวมถึงนาเสนอเกี่ยวกับสินค้า
และบริการของบริษัท
กิจกรรมการเรียนการสอน
- เอกสารประกอบการ ข้อ 1 และข้อ 2
-ระดมความคิดเห็นถึงความแตกต่างใน
สอน
ส่วนต่าง ๆ ของรายงานประจาปี และ
- power point
ลักษณะของงบการเงิน
-บรรยายและให้นักศึกษาร่วมอภิปราย

ดร.วิทยา ศิ
ริพันธ์
วัฒนา

ประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู้
-ให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัดเกี่ยวกับ
คาศัพท์เกี่ยวกับกราฟแสดงสถิติ
15

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

14

เพื่อให้ได้ซึ่งสารสนเทศที่เป็น
ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาและ
การตัดสินใจอย่างเหมาะสม
-นักศึกษาสามารถสื่อสาร
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ได้
บทที่ 8 Meeting
- Vocabulary and
pronunciation
- Speaking
- Reading
- Grammar
- Writing
ทบทวนการเรียนการสอน
ทั้งหมด
Learning Outcome
-นักศึกษาสามารถสื่อสาร

- กิจกรรมในชัน้ เรียน : รายงานประจาปี
ของบริษัท อธิบายการเปลี่ยนแปลงและ
แนวโน้ม

6

กิจกรรมการเรียนการสอน
-บรรยาย ระดมความคิดเห็น และให้
นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็นสาคัญที่
เกี่ยวข้ องกับสาระการเรี ยนรู้
-ให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัด
- ให้นักศึกษาจัดการประชุม

- เอกสารประกอบการ ข้อ 1 และข้อ 2
สอน
- power point
-เอกสารประกอบการ
ทากิจกรรมเรือ่ ง
ประเภทของการ
ประชุม

ดร.วิทยา ศิ
ริพันธ์
วัฒนา
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

15

ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ได้
-นักศึกษาสามารถจาแนก
ประเภทของการประชุมในเชิง
ทางการได้
นาเสนอรายงานกลุ่มประจาภาค
เรียน
Learning Outcome
-นั ก ศึ ก ษ า ส า ม า ร ถ คิ ด ค้ น
ทางเลือกใหม่ ๆ รวมทั้งสามารถ
วิ เค ร า ะ ห์ ท า ง เลื อ ก แ ล ะ
ผลกระทบที่เป็นผลจากทางเลือก
อย่างรอบด้าน โดยการนาความรู้
และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้
-นั ก ศึ ก ษ า ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ได้
-นั ก ศึ ก ษาสามารถน าเสนองาน

3

การนาเสนองานที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 1 และข้อ 2

ดร.วิทยา ศิ
ริพันธ์
วัฒนา
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

เกี่ยวกับการแสดงบทบาทสมมุติ
ได้
หมายเหตุ : สอนออนไลน์ 9 สัปดาห์แรกจากจานวน 16 สัปดาห์ ทั้งนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
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มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรูท้ ี่ได้

วิธีการประเมิน

(ระบุข้อ)

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของ
การ
ประเมินผล
10 %

1.Class
1.11 ,1.1.3
Attendant.
(การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมและ
พฤติกรรม
จริยธรรมการ
เรียน)

- สังเกตการณ์มีส่วนร่วมในการ 1-15
ทากิจกรรม และมีความ
ประพฤติที่ดี
- บันทึกการเข้าห้องเรียนทุกครั้ง

2.Assignments 1.1.4, 2.1.1, 2.1.2,
3.1.1, 3.1.3, 4.1.3,
5.1.2

- การเก็บคะแนนจากการตรวจ 2-15
แบบฝึกหัด ( In-class
exercise) และงานที่มอบหมาย
ในแต่ละครั้ง
(อาจารย์เฉลยแบบฝึกหัดใน
ห้องเรียน)
- Presentation and
2-15
Speaking Skills

20%

- เขียนตามคาบอกก่อนเรียน
จานวน 10 คา/ครั้ง
แบบทดสอบ

2-15

10%

2-8

10%

แบบทดสอบ

16

30%

3. รายงานกลุ่ม 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. Writing test 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
5. สอบปลาย 1.1.1,1.1.3,1.1.4,2.1.1
ภาค
2.1.2,3.1.1,3.1.1,
3.1.3,4.1.3, 5.1.2

20%
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มคอ. 3

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
คณะมนุษยศาสาตร์. เอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
กรุงเทพมหานคร: ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ มสด.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
- เอกสารชุดวิชา English for office staff โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- English Conversation Book 1 โดย ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี.
- เอกสารชุดวิชา English for Business โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช4. สื่ออิเล็กทรอนิกส์
- http:// bbc.co.uk/worldservice/learning english/business/index.shtml

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1. สังเกตพฤติกรรม การร่วมกิจกรรมการอภิปราย และการตอบคาถาม
2. ตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้ารายงานที่ได้รับมอบหมาย
3. การสอบปฏิบัติและการสอบวัดผลความรู้ โดยการจัดทาข้อสอบ
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
1. ผลการสอบ
2. การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3. แบบประเมินอาจารย์ผู้สอน
3. การปรับปรุงการสอน
1. นาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน
2. เข้าร่วมการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสิทธิภาพของอาจารย์ผู้สอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
1. การทวนสอบการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา โดยการสังเกต การสัมภาษณ์ โดยอาจารย์ผู้สอน
2. การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ท่านอื่น หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจาหลักสูตร
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มคอ. 3
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
-ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
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