รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
1552110 การนําเสนอผลงานทางธุรกิจ (Business English Presentation)
2. จํานวนหน่ วยกิต
3(3-0) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ประเภทรายวิชาบังคับ
4. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน
อ.ขวัญสุดา ดีศริ ิ
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปี ที่เรี ยน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชันปี
้ ที่ 2
6. รายวิชาที่ต้องเรี ยนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
8. สถานที่เรี ยน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่ าสุด
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่ อให้ นักศึกษาสามารถใช้ วัจ นภาษาและอวัจ นภาษาที่เหมาะสมในการสื่อสารภาษาอัง กฤษ
มีทกั ษะการวางแผนและเลือกใช้ อปุ กรณ์ การใช้ สํานวนภาษาอังกฤษ รวมทังการใช้
้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และอินเทอร์ เน็ตในการนําเสนอเชิงธุรกิจได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
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2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรั บปรุ งรายวิชา
เพื่ อ พัฒ นาผู้เ รี ย นด้ า นการใช้ วัจ นภาษาและอวัจ นภาษาและการใช้ สํ า นวนภาษาอัง กฤษที่
เหมาะสมในบริ บททางด้ านธุรกิจ รวมทังให้
้ นกั เรี ยนสามารถวางแผนและเลือกใช้ อปุ กรณ์ที่เหมาะสมในการ
นํ า เสนองาน ตลอดจนการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและอิ น เทอร์ เ น็ ต ในการนํ า เสนอเชิ ง ธุ ร กิ จ ให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษาลัก ษณะและขัน้ ตอนการนํ า เสนอเชิ ง ธุ ร กิ จ โดยเริ่ ม จากการวางแผน การสรุ ป ย่ อ การ
วิเคราะห์กลุม่ ผู้ฟัง การใช้ ข้อความย่อ การนําเสนอ การตอบคําถาม และการใช้ อปุ กรณ์ประกอบ ฝึ กฝนการ
พูดและทักษะการสื่ อสารผ่านทางการทํ างานคู่และโครงงานกลุ่ม รายงานกลุ่ม การแสดงข้ อความและ
ตีความข้ อมูลด้ วยรูปแบบต่างๆ เช่น กราฟ แผนผัง ตารางและแผนภูมิ โดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ใช้ อินเทอร์ เน็ต
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึ ก
สอนเสริม
ปฏิบัต/ิ งาน
การศึกษาด้ วยตนเอง
ภาคสนาม/การ
ฝึ กงาน
บรรยาย 45 ชัว่ โมงต่อ สอนเสริ มตามความ
ไม่มีการฝึ กปฏิบตั งิ าน ศึกษาด้ วยตนเอง 90
ภาคการศึกษา
ต้ องการของนักศึกษา ภาคสนาม
ชัว่ โมงต่อภาค
เฉพาะราย
การศึกษา

3. จํานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ท่ อี าจารย์ ให้ คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
- ผู้สอนให้ คําปรึกษาผ่านจดหมายอิเล็คทรอนิคส์
- ผู้สอนจัดเวลาให้ คําปรึ กษาเป็ นรายบุคคลหรื อเป็ นความต้ องการ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ คือ
วันพฤหัสบดี เวลา 09.00-12.00 น.
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรี ยนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
พัฒนานักศึกษาให้ เป็ นผู้มีคณ
ุ ธรรม จรรายาบรรณ จริยธรรมที่ดีดงั นี ้
1) มีความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และรู้จกั เสียสละ
2) มีวินยั ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3) มีภาวะผู้นํา สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้
4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
1) ใช้ กรณีตวั อย่างเรื่ องบทลงโทษในกรณีที่ผ้ เู รี ยนกระทําการทุจริตในการสอบหรื อลอกงาน
ของผู้อื่น
2) ผู้สอนปฏิบตั ิตนเป็ นตัวอย่างในกรณีเรื่ องการมีวินยั เรื่ องเวลา และเน้ นเรื่ องการแต่งกาย
ของผู้เรี ยนให้ เป็ นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
3) มอบหมายงานกลุม่ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนฝึ กใช้ ทกั ษะภาวะการเป็ นผู้นําในการทํางานเป็ นทีม ฝึ ก
ให้ กําหนดบทบาทและหน้ าที่ของสมาชิกในกลุม่
4) สอดแทรกเรื่ องจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพที่เกี่ยวข้ องกับการนําเสนอข้ อมูลที่
เกี่ยวข้ องกับรายวิชา
1.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากการตรวจงานที่มอบหมายให้ นกั ศึกษาและการสอบ
2) สังเกตพฤติกรรมการเข้ าเรี ยน การตรงต่อเวลา และการแต่งกายของนักศึกษา
3) ประเมินจากงานกลุม่ ที่มอบหมายโดยสังเกตบทบาทและหน้ าที่ของสมาชิกในกลุม่
4) ประเมินจากข้ อมูลการนําเสนอที่มีการอ้ างอิงแหล่งที่มาอย่างถูกต้ องและไม่ได้ คดั ลอกมา
จากผู้อื่น
2. ความรู้
2.1 ความรู้ ท่ ีต้องได้ รับ
1) มีความรู้และความเข้ าใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญทังในเชิ
้ งทฤษฎีและปฏิบตั เิ กี่ยวกับ
ลักษณะและขันตอนการนํ
้
าเสนอเชิงธุรกิจ
2) มีความรู้และความเข้ าใจในการนําเสนอข้ อมูลทางธุรกิจ
3) มีความสามารถบูรณาการความรู้ทางด้ านการนําเสนอข้ อมูลทางธุรกิจกับความรู้ใน
ศาสตร์ อื่นๆ
4) มีความสามารถในการใช้ ความรู้และทักษะในด้ านการนําเสนอเชิงธุรกิจเพื่อประยุกต์ใช้
และแก้ ปัญหาในการปฏิบตั งิ านได้
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2.2 วิธีการสอน
1) บรรยายหลักการที่ สํ าคัญทัง้ ในเชิงทฤษฎี และปฏิบัติเ กี่ ยวกับลักษณะและขัน้ ตอนการ
นําเสนอเชิงธุรกิจ โดยมีตวั อย่างประกอบ เปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษาซักถาม
2) มอบหมายให้ นกั ศึกษาฝึ กนําเสนอข้ อมูลทางธุรกิจต่อหน้ าชันเรี
้ ยน
3) มอบหมายให้ นกั ศึกษาค้ นคว้ าหาข้ อมูลเกี่ยวกับธุรกิจสาขาอื่นๆที่สนใจ เพื่อเตรี ยมข้ อมูล
สําหรับการนําเสนอในชันเรี
้ ยน
4) บรรยายพร้ อมยกตัวอย่างกรณีศกึ ษาการนําเสนอเชิงธุรกิจในสถานการณ์ตา่ งๆ พร้ อมทัง้
สอดแทรกเรื่ องการแก้ ปัญหาในการปฏิบตั งิ าน
2.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากการซักถามและสังเกตผู้เรี ยนระหว่างสอน
2) ประเมินจากการนําเสนอข้ อมูลทางธุรกิจในชันเรี
้ ยน
3) ประเมินจากข้ อมูลที่นกั ศึกษานําเสนอในเรื่ องที่ได้ รับมอบหมาย
4) ประเมินจากการซักถามและสังเกตผู้เรี ยนระหว่างสอน
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาที่ต้องพัฒนา
1) มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
2) มีความคิดสร้ างสรรค์ในการปรับใช้ องค์ความรู้อย่างเหมาะสม
3) มีความสามารถสืบค้ นข้ อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อการเรี ยนรู้ที่ยงั่ ยืนตลอดชีวิต
ทันต่อเหตุการณ์และเทคโนโลยีใหม่ๆ
4) มี ความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ เพื่อหาแนวทางใหม่ในการ
ปรับแก้ ไขปั ญหาได้ อย่างเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
1) สอนโดยการใช้ ปัญ หาเป็ นฐาน เช่น ปั ญ หาที่ มักพบในการนํ าเสนอข้ อมูล เชิง ธุรกิ จ ใน
สถานการณ์ตา่ งๆ
2) มอบหมายสถานการณ์ให้ กบั นักศึกษาเพื่อฝึ กการคิดสร้ างสรรค์และนําเสนอในชันเรี
้ ยน
3) มอบหมายงานให้ นักศึกษาสืบค้ นข้ อมูลที่เกี่ ยวข้ องกับธุรกิจ เช่น บริ ษัท โครงสร้ างทาง
ธุรกิจ ผลประกอบการ ฯลฯ จากแหล่งข้ อมูลอื่นๆ
4) มอบหมายให้ นักศึกษาประเมินการนําเสนองานธุรกิจของกลุ่มตัวเองและนักศึกษากลุ่ม
อื่นๆ
3.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นหรื อปั ญหาที่มกั พบในการนําเสนอข้ อมูล
เชิงธุรกิจในสถานการณ์ตา่ งๆ
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2) ประเมินจากการนําเสนองานในชันเรี
้ ยนของนักศึกษา
3) ประเมินจากคําถามหรื อปั ญหาในการสืบค้ นข้ อมูล โดยผู้เรี ยนสามารถสืบค้ นข้ อมูลได้
เนื ้อหาตรงตามหัวข้ อที่ได้ รับมอบหมาย
4) ประเมินจากงานที่มอบหมายให้ นกั ศึกษา
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบที่ต้องพัฒนา
1) มีความสามารถในการใช้ ภาษาเพื่อการสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2) มีความสามารถในการแก้ ไขปั ญหาโดยให้ ความช่วยเหลือหรื ออํานวยความสะดวกแก่ผ้ อู ื่น
ในสถานการณ์ตา่ งๆ ทังในฐานะผู
้
้ นําหรื อผู้ร่วมงาน
3) มี ความรั บผิดชอบต่อบทบาทและหน้ าที่ ที่ไ ด้ รับมอบหมาย ทัง้ งานบุคคลและงานกลุ่ม
สามารถปรับตัวและทํางานร่วมกับผู้อื่นทังในฐานะผู
้
้ นําและผู้ตามได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 วิธีการสอน
1) ใช้ กิ จ กรรมถาม-ตอบ และให้ นักศึกษาแสดงความคิ ดเห็ น โดยใช้ ภ าษาในการสื่ อ สาร
ระหว่างผู้สอนกับนักศึกษา และระหว่างนักศึกษากับนักศึกษาด้ วยกันเอง
2) มอบหมายงานให้ นกั ศึกษาทํางานเป็ นกลุ่ม โดยเน้ นให้ มีการอภิปรายกลุ่มเพื่อแสดงความ
คิดเห็น
3) มอบหมายให้ นกั ศึกษานําเสนองานเป็ นกลุม่ โดยมีการแบ่งบทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบ
ในกลุม่
4.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากการสังเกตภาษาที่นกั ศึกษาใช้ ในการสื่อสารภายในชันเรี
้ ยน
2) ประเมินจากการแก้ ไขปั ญหาหรื อข้ อคิดเห็นที่ได้ จากนักศึกษา
3) ประเมินจากผลการนําเสนองานของนักศึกษา
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
1) พัฒนาทักษะในการใช้ เครื่ องมือเทคโนโลยี เพื่อสืบค้ นข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูลต่างๆ
2) พัฒนาทักษะในการศึกษา ค้ นคว้ า และนําเสนอข้ อมูลโดยใช้ นวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยีที่
ช่วยในการนําเสนองานเชิงธุรกิจได้
5.2 วิธีการสอน
1) มอบหมายงานให้ นกั ศึกษานําเสนองานโดยใช้ เทคโนโลยีในการสืบค้ นข้ อมูล
2) ให้ นกั ศึกษาหาข้ อมูลทางเว็บไซต์ และนําเสนอข้ อมูลโดยใช้ โปรแกรม PPT เช่นมีภาพ
กราฟ และแผนภูมิตา่ งๆ ประกอบเนื ้อหาการนําเสนอ
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5.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากงานที่ได้ รับมอบหมาย เช่น ข้ อมูล การนําเสนองาน การทํารายงาน
2) ประเมินการนําเสนอข้ อมูลของนักศึกษาโดยใช้ เกณฑ์ (rubric)
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ ท่ ี
หัวข้ อ/รายละเอียด
1

2

ชี ้แจงคําอธิบายรายวิชา
จุดมุง่ หมาย แนวการสอน
ข้ อกําหนดต่าง ๆ รวมทัง้
กระบวนการวัดผล
ประเมินผล
ชี ้แจงและทําความเข้ าใจ
นโยบายและระบบประกัน
คุณภาพการเรี ยนการสอน
บทที่ 1 ทักษะการนําเสนอ
งาน 1

จํานวน
ชั่วโมง
3

3

• วัจนภาษา
• อวัจนภาษา
3

บทที่ 1 และบทที่ 2 ทักษะ
การนําเสนองาน 1 และ 2
• การเลือกใช้
โสตทัศนูปกรณ์
• การเตรี ยมตัวสําหรับ
การนําเสนองาน

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ ามี)
• บรรยาย
• ซักถาม/ เอกสารแนว
การสอน

• อภิปราย/ระดมสมอง
• บรรยาย/ซักถาม/
กรณีศกึ ษา

ผู้สอน
อ.ขวัญสุดา ดีศริ ิ

อ.ขวัญสุดา ดีศริ ิ

• คอมพิวเตอร์
3

•
•
•
•

อภิปราย/ระดมสมอง
บรรยาย/ยกตัวอย่าง
ทําแบบฝึ กหัด
คอมพิวเตอร์

อ.ขวัญสุดา ดีศริ ิ

• การจัดการคําถาม
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สัปดาห์ ท่ ี หัวข้ อ/รายละเอียด
4

บทที่ 2 ทักษะการนําเสนอ
งาน 2

จํานวน
ชั่วโมง
3

• ภาษาที่ใช้ ในการ
นําเสนองาน

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ ามี)
• บรรยาย/ซักถาม/
เอกสารประกอบการ
สอน
• ทํากิจกรรมเดี่ยว/กลุม่

ผู้สอน
อ.ขวัญสุดา ดีศริ ิ

• ทําแบบฝึ กหัด
• คอมพิวเตอร์
5-6

บทที่ 3 การนําเสนอ
องค์กร

6

•
•
•
•
•

7

8

9

ภูมิหลังองค์กร
หน่วยงานในองค์กร
การนําเสนอองค์กร
โครงสร้ างองค์กร
การนําเสนอผลการ
ดําเนินงานของ
องค์กร
การนําเสนอผลงานครัง้ ที่
1
(การนําเสนอองค์กร)
บทที่ 4 การนําเสนอ
ผลิตภัณฑ์
• การอธิบายสินค้ า
• กลุม่ เป้าหมาย
• การเตรี ยมตัวและ
วางแผนนําเสนองาน
การนําเสนอผลงานครัง้ ที่
2
(การนําเสนอผลิตภัณฑ์)

• บรรยาย/ซักถาม/
เอกสารประกอบการ
สอน

อ.ขวัญสุดา ดีศริ ิ

• ทําแบบฝึ กหัด
• ฝึ กการสืบค้ นข้ อมูล
• คอมพิวเตอร์

3

• คอมพิวเตอร์

อ.ขวัญสุดา ดีศริ ิ

• อุปกรณ์อื่นๆของ
นักศึกษา
3

• บรรยาย/ยกตัวอย่าง
ประกอบ

อ.ขวัญสุดา ดีศริ ิ

• ทําแบบฝึ กหัด
• คอมพิวเตอร์

3

• คอมพิวเตอร์
• อุปกรณ์อื่นๆของ
นักศึกษา

อ.ขวัญสุดา ดีศริ ิ
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สัปดาห์ ท่ ี หัวข้ อ/รายละเอียด
10-11

บทที่ 5 การรายงานผล
การสํารวจธุรกิจและการ
อภิปรายกลุม่

12-13

บทที่ 6 การนําเสนอ
รายงานการสํารวจธุรกิจ

จํานวน
ชั่วโมง
6

6

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ ามี)
• บรรยาย/ยกตัวอย่าง
• ฝึ กการพูดในกลุม่
• คอมพิวเตอร์
• บรรยาย/ซักถาม/
เอกสารประกอบการ
สอน

ผู้สอน
อ.ขวัญสุดา ดีศริ ิ

อ.ขวัญสุดา ดีศริ ิ

• ให้ คําปรึกษา/ซักถาม
สมาชิกกลุม่
• ฝึ กการพูดในกลุม่
(บทบาทสมมติ)
• ทําแบบฝึ กหัด/ฝึ กการใช้
เทคโนโลยีสําหรับการ
นําเสนองาน
• คอมพิวเตอร์
14-15

16

การนําเสนอผลงานครัง้ ที่
3
(การนําเสนอรายงานการ
สํารวจธุรกิจ)
สอบปลายภาค

6

• คอมพิวเตอร์
• นักศึกษานําอุปกรณ์มา
เอง

อ.ขวัญสุดา ดีศริ ิ

1.5

• ส่งรายงานการสํารวจ
ธุรกิจ

อ.ขวัญสุดา ดีศริ ิ
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
ผลการ
เรี ยนรู้
1. การ
นําเสนอ
องค์กร

1.2 มีวินยั ตรงต่อเวลา มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1.3 มีภาวะผู้นํา สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้
2.1 มีความรู้และความเข้ าใจ
เกี่ยวกับหลักการที่สาํ คัญทังในเชิ
้ ง
ทฤษฎีและปฏิบตั ิเกี่ยวกับลักษณะ
และขันตอนการนํ
้
าเสนอเชิงธุรกิจ
2.2 มี ค วามรู้ และความเข้ า ใจใน
การนําเสนอข้ อมูลทางธุรกิจ
3.1 มี ค วามสามารถในการคิ ด
อย่างมีวิจารณญาณ
3.2 มี ค วามคิ ด สร้ างสรรค์ ใ นการ
ปรับใช้ องค์ความรู้อย่างเหมาะสม
3.3 มี ความสามารถสืบค้ นข้ อมูล
และแสวงหาความรู้ เพิ่ มเติม เพื่ อ
การเรี ย นรู้ ที่ ยั่ง ยื น ตลอดชี วิ ต ทัน
ต่อเหตุการณ์และเทคโนโลยีใหม่ๆ
4.1 มี ค วามสามารถในการใช้
ภาษาเพื่ อ การสื่ อ สารได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
4.3 มีความรั บผิดชอบต่อบทบาท
และหน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย ทัง้
งานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถ
ปรับตัวและทํางานร่ วมกับผู้อื่นทัง้
ในฐานะผู้นําและผู้ตามได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
5.1 พัฒนาทักษะในการใช้
เครื่ องมือเทคโนโลยี เพื่อสืบค้ น
ข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูลต่างๆ

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ ท่ ี
ประเมิน

สัดส่ วนของการ
ประเมินผล

1.2 สังเกตพฤติกรรมการเข้ า
เรี ยน การตรงต่อเวลา และ
การแต่งกายของนักศึกษา
1.3 ประเมินจากงานกลุม่ ที่
มอบหมายโดยสังเกตบทบาท
และหน้ าที่ของสมาชิกในกลุม่
2.1 ประเมินจากการซักถาม
และสังเกตผู้เรี ยนระหว่างสอน
2.2 ประเมินจากการนําเสนอ
ข้ อมูลทางธุรกิจในชันเรี
้ ยน
3.1 ประเมิ น จากการแสดง
ความคิ ด เห็ น ต่ อ ประเด็ น หรื อ
ปั ญหาที่มกั พบในการนําเสนอ
ข้ อมูลเชิงธุรกิจในสถานการณ์
ต่างๆ
3.2 ประเมิน จากการนํ าเสนอ
งานในชันเรี
้ ยนของนักศึกษา
3.3 ประเมินจากคําถามหรื อ
ปั ญหาในการสืบค้ นข้ อมูล โดย
ผู้เรี ยนสามารถสืบค้ นข้ อมูลได้
เนื ้อหาตรงตามหัวข้ อที่ได้ รับ
มอบหมาย
4.1 ประเมิ น จากการสัง เกต
ภาษาที่ นั ก ศึ ก ษาใช้ ในการ
สือ่ สารภายในชันเรี
้ ยน
4 .3 ป ร ะ เ มิ น จ า ก ผลก า ร
นําเสนองานของนักศึกษา
5.1 ประเมิ น จากงานที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย เช่ น ข้ อมูล การ
นําเสนองาน การทํารายงาน

7

20%
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มคอ. 3
กิจกรรมที่

2. การ
นําเสนอ
ผลิตภัณฑ์

ผลการ
เรี ยนรู้

วิธีการประเมิน

5.2 พั ฒ นาทั ก ษะในการศึ ก ษา
ค้ นคว้ า และนําเสนอข้ อมูลโดยใช้
นวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยีที่ช่วย
ในการนําเสนองานเชิงธุรกิจได้
1.2 มีวินยั ตรงต่อเวลา มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1.3 มีภาวะผู้นํา สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้
2.1 มีความรู้และความเข้ าใจ
เกี่ยวกับหลักการที่สาํ คัญทังในเชิ
้ ง
ทฤษฎีและปฏิบตั ิเกี่ยวกับลักษณะ
และขันตอนการนํ
้
าเสนอเชิงธุรกิจ
2.2 มี ค วามรู้ และความเข้ า ใจใน
การนําเสนอข้ อมูลทางธุรกิจ3.1 มี
ความสามารถในการคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณ
3.2 มี ค วามคิ ด สร้ างสรรค์ ใ นการ
ปรับใช้ องค์ความรู้อย่างเหมาะสม
3.3 มี ความสามารถสืบค้ นข้ อมูล
และแสวงหาความรู้ เพิ่ มเติม เพื่ อ
การเรี ย นรู้ ที่ ยั่ง ยื น ตลอดชี วิ ต ทัน
ต่อเหตุการณ์และเทคโนโลยีใหม่ๆ
4.1 มี ค วามสามารถในการใช้
ภาษาเพื่ อ การสื่ อ สารได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
4.3 มีความรั บผิดชอบต่อบทบาท
และหน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย ทัง้
งานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถ
ปรับตัวและทํางานร่ วมกับผู้อื่นทัง้
ในฐานะผู้นําและผู้ตามได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
5 . 1 พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร ใ ช้
เครื่ องมือเทคโนโลยี เพื่อสืบค้ น

5.2 ประเมิ น การนํ า เสนอ
ข้ อมู ล ของนั ก ศึ ก ษาโดยใช้
เกณฑ์ (rubric)
1.2 สังเกตพฤติกรรมการเข้ า
เรี ยน การตรงต่อเวลา และ
การแต่งกายของนักศึกษา
1.3 ประเมินจากงานกลุม่ ที่
มอบหมายโดยสังเกตบทบาท
และหน้ าที่ของสมาชิกในกลุม่
2.1 ประเมินจากการซักถาม
และสังเกตผู้เรี ยนระหว่างสอน
2.2 ประเมิน จากการนํ าเสนอ
ข้ อมูลทางธุรกิจในชันเรี
้ ยน
3.1 ประเมิ น จากการแสดง
ความคิ ด เห็ น ต่ อ ประเด็ น หรื อ
ปั ญหาที่มกั พบในการนําเสนอ
ข้ อมูลเชิงธุรกิจในสถานการณ์
ต่างๆ
3.2 ประเมิน จากการนํ าเสนอ
งานในชันเรี
้ ยนของนักศึกษา
3.3 ประเมินจากคําถามหรื อ
ปั ญหาในการสืบค้ นข้ อมูล โดย
ผู้เรี ยนสามารถสืบค้ นข้ อมูลได้
เนื ้อหาตรงตามหัวข้ อที่ได้ รับ
มอบหมาย
4.1 ประเมินจากการสังเกต
ภาษาที่นกั ศึกษาใช้ ในการ
สือ่ สารภายในชันเรี
้ ยน
4.3 ประเมินจากผลการ
นําเสนองานของนักศึกษา
5.1 ประเมินจากงานที่ได้ รับ
มอบหมาย เช่น ข้ อมูล การ

สัปดาห์ ท่ ี
ประเมิน

สัดส่ วนของการ
ประเมินผล

9

30%
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กิจกรรมที่

ผลการ
เรี ยนรู้

ข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูลต่างๆ
5.2 พัฒนาทักษะในการศึกษา
ค้ นคว้ า และนําเสนอข้ อมูลโดยใช้
นวัตกรรมและสือ่ เทคโนโลยีที่ช่วย
ในการนําเสนองานเชิงธุรกิจได้
3. การ
1.2 มีวินยั ตรงต่อเวลา มีความ
นําเสนอ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
รายงานการ 1.3 มีภาวะผู้นํา สามารถทํางาน
สํารวจธุรกิจ ร่วมกับผู้อื่นได้
2.1 มีความรู้และความเข้ าใจ
เกี่ยวกับหลักการที่สาํ คัญทังในเชิ
้ ง
ทฤษฎีและปฏิบตั ิเกี่ยวกับลักษณะ
และขันตอนการนํ
้
าเสนอเชิงธุรกิจ
2.2 มี ค วามรู้ และความเข้ า ใจใน
การนําเสนอข้ อมูลทางธุรกิจ3.1 มี
ความสามารถในการคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณ
3.2 มี ค วามคิ ด สร้ างสรรค์ ใ นการ
ปรับใช้ องค์ความรู้อย่างเหมาะสม
3.3 มี ความสามารถสืบค้ นข้ อมูล
และแสวงหาความรู้ เพิ่ มเติม เพื่ อ
การเรี ย นรู้ ที่ ยั่ง ยื น ตลอดชี วิ ต ทัน
ต่อเหตุการณ์และเทคโนโลยีใหม่ๆ
4.1 มี ค วามสามารถในการใช้
ภาษาเพื่ อ การสื่ อ สารได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
4.3 มีความรั บผิดชอบต่อบทบาท
และหน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย ทัง้
งานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถ
ปรับตัวและทํางานร่ วมกับผู้อื่นทัง้
ในฐานะผู้นําและผู้ตามได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ ท่ ี
ประเมิน

สัดส่ วนของการ
ประเมินผล

นําเสนองาน การทํารายงาน
5.2 ประเมินการนําเสนอข้ อมูล
ของนักศึกษาโดยใช้ เกณฑ์
(rubric)
1.2 สังเกตพฤติกรรมการเข้ า 14 และ 15
เรี ยน การตรงต่อเวลา และ
การแต่งกายของนักศึกษา
1.3 ประเมินจากงานกลุม่ ที่
มอบหมายโดยสังเกตบทบาท
และหน้ าที่ของสมาชิกในกลุม่
2.1 ประเมินจากการซักถาม
และสังเกตผู้เรี ยนระหว่างสอน
2.2 ประเมิน จากการนํ าเสนอ
ข้ อมูลทางธุรกิจในชันเรี
้ ยน
3.1 ประเมิ น จากการแสดง
ความคิ ด เห็ น ต่ อ ประเด็ น หรื อ
ปั ญหาที่มกั พบในการนําเสนอ
ข้ อมูลเชิงธุรกิจในสถานการณ์
ต่างๆ
3.2 ประเมิน จากการนํ าเสนอ
งานในชันเรี
้ ยนของนักศึกษา
3.3 ประเมินจากคําถามหรื อ
ปั ญหาในการสืบค้ นข้ อมูล โดย
ผู้เรี ยนสามารถสืบค้ นข้ อมูลได้
เนื ้อหาตรงตามหัวข้ อที่ได้ รับ
มอบหมาย
4.1 ประเมินจากการสังเกต
ภาษาที่นกั ศึกษาใช้ ในการ
สือ่ สารภายในชันเรี
้ ยน
4.3 ประเมินจากผลการ
นําเสนองานของนักศึกษา

20%
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4. รายงาน
การสํารวจ
ธุรกิจ

ผลการ
เรี ยนรู้
5 . 1 พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร ใ ช้
เครื่ อ งมื อ เทคโนโลยี เพื่ อ สื บ ค้ น
ข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูลต่างๆ
5.2 พัฒนาทักษะในการศึกษา
ค้ นคว้ า และนําเสนอข้ อมูลโดยใช้
นวัตกรรมและสือ่ เทคโนโลยีที่ช่วย
ในการนําเสนองานเชิงธุรกิจได้
1.2 มีวินยั ตรงต่อเวลา มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1.3 มีภาวะผู้นํา สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้
2.1 มีความรู้และความเข้ าใจ
เกี่ยวกับหลักการที่สาํ คัญทังในเชิ
้ ง
ทฤษฎีและปฏิบตั ิเกี่ยวกับลักษณะ
และขันตอนการนํ
้
าเสนอเชิงธุรกิจ
2.2 มี ค วามรู้ และความเข้ า ใจใน
การนําเสนอข้ อมูลทางธุรกิจ3.1 มี
ความสามารถในการคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณ
3.2 มี ค วามคิ ด สร้ างสรรค์ ใ นการ
ปรับใช้ องค์ความรู้อย่างเหมาะสม
3.3 มี ความสามารถสืบค้ นข้ อมูล
และแสวงหาความรู้ เพิ่ มเติม เพื่ อ
การเรี ย นรู้ ที่ ยั่ง ยื น ตลอดชี วิ ต ทัน
ต่อเหตุการณ์และเทคโนโลยีใหม่ๆ
4.1 มี ค วามสามารถในการใช้
ภาษาเพื่ อ การสื่ อ สารได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
4.3 มีความรั บผิดชอบต่อบทบาท
และหน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย ทัง้
งานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถ
ปรับตัวและทํางานร่ วมกับผู้อื่นทัง้
ในฐานะผู้นําและผู้ตามได้ อย่างมี

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ ท่ ี
ประเมิน

สัดส่ วนของการ
ประเมินผล

16

30%

5.1 ประเมินจากงานที่ได้ รับ
มอบหมาย เช่น ข้ อมูล การ
นําเสนองาน การทํารายงาน
5.2 ประเมินการนําเสนอ
ข้ อมูลของนักศึกษาโดยใช้
เกณฑ์ (rubric)
1.2 สังเกตพฤติกรรมการเข้ า
เรี ยน การตรงต่อเวลา และ
การแต่งกายของนักศึกษา
1.3 ประเมินจากงานกลุม่ ที่
มอบหมายโดยสังเกตบทบาท
และหน้ าที่ของสมาชิกในกลุม่
2.1 ประเมินจากการซักถาม
และสังเกตผู้เรี ยนระหว่างสอน
2.2 ประเมิน จากการนํ าเสนอ
ข้ อมูลทางธุรกิจในชันเรี
้ ยน
3.1 ประเมิ น จากการแสดง
ความคิ ด เห็ น ต่ อ ประเด็ น หรื อ
ปั ญหาที่มกั พบในการนําเสนอ
ข้ อมูลเชิงธุรกิจในสถานการณ์
ต่างๆ
3.2 ประเมิน จากการนํ าเสนอ
งานในชันเรี
้ ยนของนักศึกษา
3.3 ประเมินจากคําถามหรื อ
ปั ญหาในการสืบค้ นข้ อมูล โดย
ผู้เรี ยนสามารถสืบค้ นข้ อมูลได้
เนื ้อหาตรงตามหัวข้ อที่ได้ รับ
มอบหมาย
4.1 ประเมินจากการสังเกต
ภาษาที่นกั ศึกษาใช้ ในการ
สือ่ สารภายในชันเรี
้ ยน
4.3 ประเมินจากผลการ
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ผลการ
เรี ยนรู้

วิธีการประเมิน

ประสิทธิภาพ
5 . 1 พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร ใ ช้
เครื่ อ งมื อ เทคโนโลยี เพื่ อ สื บ ค้ น
ข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูลต่างๆ
5.2 พัฒนาทักษะในการศึกษา
ค้ นคว้ า และนําเสนอข้ อมูลโดยใช้

นําเสนองานของนักศึกษา
5.1 ประเมินจากงานที่ได้ รับ
มอบหมาย เช่น ข้ อมูล การ
นําเสนองาน การทํารายงาน
5.2 ประเมินการนําเสนอ
ข้ อมูลของนักศึกษาโดยใช้

นวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยีที่
ช่วยในการนําเสนองานเชิง
ธุรกิจได้

เกณฑ์ (rubric)

สัปดาห์ ท่ ี
ประเมิน

สัดส่ วนของการ
ประเมินผล

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ, 2552. Business English Curriculum. กรุงเทพฯ.
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2. เอกสารและข้ อมูลสําคัญ
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
Brown, L. D. 2001, Using Surveys in Language Programs, Cambridge University Press.
Comfort, J. 2000, Effective Presentations, Oxford University Press, Oxford, pp.1-80.
Cotton, D. & Robbins, S. 1996, Business Class, Published by Addison Wesley Longman Ltd
1996, Pearson Education Limited.
Dale, P. & Wolf, J. C. Speech Communication made simple, 3rd ed, Pearson Longman.
Emden, J. V. & Becker, L. 2004, Presentation Skills for Students, Palgrave, Hampshire, pp.1142.
Hobbs, M. & Keddle, J. S. 2006, Commerce 1 Oxford English for careers (Student’s book),
Oxford University Press.
Hollett, V. 1994, Business opportunities, Oxford University Press.
Hornby, A. S. Edited by Wehmeier, S. Phonetics Editor Michael Ashby, 2000, Oxford Advanced
Learner’s Dictionary of Current English, 6th ed, Oxford University Press.
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Ploylermsaeng, W., English for Public Relation.
Powell, M. 1996, Presenting in English: how to give successful presentations, Language
Teaching Publications, Hove, pp.1-128.
Sweeney, S. 1997 & 2003, English for Business Communication: Student’s Book, Cambridge
University Press, Cambridge, pp.1-174.
Wallwork, A. 1995, Business Options (Student’s Book), Oxford University Press, Oxford, pp.1189.
หมวดที่ 7 การประเมินและปรั บปรุ งการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนาระหว่างนักศึกษาและผู้สอน (เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ)
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา (ผ่านระบบบริหารการศึกษา)
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
- สังเกตการณ์มีสว่ นร่วมในการเรี ยนการสอนของนักศึกษา
- ผลการเรี ยนของนักศึกษา(จากงานที่ได้ รับมอบหมายและการสอบ)
- แบบสอบถาม
3. การปรับปรุ งการสอน
- นําแบบสอบถามจากการประเมินการสอนของนักศึกษามาเป็ นแนวทางในการปรับปรุง
- ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้สอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้ อง
- นําเทคนิคที่ได้ จากการไปประชุมวิชาการนานาชาติมาประยุกต์ใช้ ในการเรี ยนการสอน อาทิ เช่น
เทคนิคการนําเสนอผลงานวิชาการ การใช้ วจั นภาษาและอวัจนภาษาในบริ บทของการนําเสนอผลงานต่อ
หน้ าชาวต่างชาติ
- ทําวิจยั ในชันเรี
้ ยน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- ใช้ การทวนสอบการให้ คะแนนจากการสุม่ ตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ทา่ นอื่นที่อยูภ่ ายใน
หรื อภายนอกหลักสูตร
- มีการตังคณะกรรมการในสาขาวิ
้
ชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรี ยนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ข้ อสอบ วิธีและเกณฑ์การให้ คะแนนสอบ
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรั บปรุ งประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 5 ปี หรื อตามข้ อเสนอแนะ และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้ อ 4
- เปลี่ยนหรื อสลับผู้สอนเพื่อให้ นกั ศึกษาได้ เรี ยนรู้และมีมมุ มองในการประยุกต์ความรู้จากผู้สอนที่
หลากหลาย
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