รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะวิทยาการจั ดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิ ต
ประจาภาคเรียนที่ 1/2562

รหัสวิชา 1551137 ชื่อรายวิชา
Advanced Business English Grammar Structure
and Use

อาจารย์ผู้สอน
ดร. กัญญทอง หรดาล

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 20 ก.ค. 2562)

คานา
รายละเอียดรายวิชา
(Advanced
Business English Grammar Structure and Use) รหัสวิชา 1551137 เป็นการจัดทารายละเอียด
ประกอบรายวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิ ต ใน
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเลือกเสรี โดยมุ่ง เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การสนทนาที่เกี่ยวข้อ งกับ
การใช้หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ รวมไปถึง ทักษะการฟัง การพู ด การอ่าน และการเขียน
เอกสารรายละเอียดรายวิชา
ฉบั บ นี้ เพื่ อ ให้
การจัดการเรียนรู้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ โดยปรับปรุงรู ป แบบการสอน รู ป แบบการส่ ง งาน
การนาเสนอผลงานของผู้เรียน ความตระหนักรู้ในเรื่องกระบวนการคิดและความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ เ รี ย นให้ มี
มากยิ่งขึ้น และเป็นแนวทางที่สามารถปรับปรุงรูปแบบวิธีการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้น
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สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

หน้า
ข้อมูลทั่วไป
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ลักษณะและการดาเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึ กษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดาเนิน การของรายวิชา

4
5
5
6
10
24
25
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุ ดมศึก ษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิ ต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 1551137 ชื่อรายวิชา
Advanced Business English Grammar Structure and Use
2. จานวนหน่ว ยกิ ต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
บริหารธุรกิจบัณฑิต/วิชาเลื อกเสรี
4. อาจารย์ ผู้รับผิ ดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์กัญญทอง หรดาล
5. ภาคการศึก ษา/ชั้นปีที่เรีย น
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 4
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี )
ไมมี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่ มี
8. สถานที่ เรียน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุ สิต
9. วันที่จัดทาหรื อปรั บปรุงรายละเอีย ดของรายวิชาครั้งล่า สุ ด
20 กรกฎาคม 2562
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุ ประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. ผู้เรียนสามารถเข้าใจในหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษได้
2. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ ใช้เนื้อหาที่ เรียน ไปเสริมสร้างทั กษะทางด้านการฟั ง การพูด การอ่าน และ
การเขียนได้
3. ผู้เรียนสามารถประยุต์ใช้ เนื้อหาที่เรียนให้ เข้ากับชีวิ ตประจาวันได้
2. วัตถุประสงค์ในการพั ฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนมีความทันสมัย และผู้ เรียนสามารถข้าใจในหลักไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษ ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใ ช้เนื้อหาที่ เรียน ไปเสริมสร้างทั กษะทางด้านการฟั ง การพูด การอ่าน
และการเขียนได้ และยังสามารถประยุต์ ใช้เนื้อหาที่ เรียนให้เข้ากับชีวิ ตประจาวัน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิ บายรายวิชา
โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษธุรกิจที่มีความซับซ้อนมากขึ้ น การฝึ ก เขี ย นในบริ บ ทที่ เ ฉพาะ ความ
ถูกต้องของการใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจตามสถานการณ์ต่าง ๆ
More complex business English structure practicing writing in specific context to
syntactic accuracy in various situations.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึก ษา
บรรยาย การฝึ ก
สอนเสริม
45 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนั กศึก ษา
เฉพาะราย

ปฏิบั ติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม

การศึก ษาด้วยตนเอง
90 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

3. จานวนชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ที่ อาจารย์ให้คาปรึก ษาและแนะนาทางวิชาการแก่นัก ศึก ษาเป็น
รายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับรายวิชาในคาบเรียนของวิชาแต่ละสัปดาห์ เป็ น จ านวน
3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
- อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มที่ห้องพักอาจารย์ ตามความต้อ งการในเวลา
ราชการเท่านั้น เป็นจานวน 24 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ข องนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น มี ความรับผิดชอบต่ อตนเอง สั ง คม และ
สิ่งแวดล้อม
1.1.2 มีความพอเพียงเป็นหลักในการดาเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการ
สร้างภูมิคุ้มกัน
1.1.3 มีจิตสานึกและมโนธรรมที่จะแยกแยะความถูกต้อง ความดีความชั่ว
 1.1.4 มีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมที่มีความสาคัญทางธุรกิจ สามารถจั ด การปั ญ หา
ทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ

1.2 วิธีการสอน
1.2.1 กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้ น การเข้ า
ชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.2.2 ฝึกนักศึกษาให้มีความรับผิดชอบในการทางานกลุ่มโดยฝึก ให้ รู้ ห น้ า ที่ ข องการเป็ น ผู้ น าและ
การเป็นสมาชิกของกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยไม่ทุจริตหรือคัดลอกงานของผู้อื่น
1.2.3 อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุ ก รายวิ ช า และมี ก ารจั ด กิ จ กรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ประพฤติดี ปฏิบัติดี ท าประโยชน์ กั บ ส่ ว นรวมและมี
จิตสาธารณะ
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมของหลักสูตร
1.3.2 ประเมินจากการเข้าชั้นเรียนตรงเวลาของนั ก ศึ ก ษา การส่ ง งานตามก าหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
1.3.3 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ไม่ คั ด ลอกผลงานของผู้ อื่ น มาเป็ น
ของตน
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
2.1.1 มี ค วามรู้ แ ละความเข้ า ใจในสาระส าคั ญ ของศาสตร์ ที่ เ ป็ น พื้ น ฐานที่ จ าเป็ น ส าหรั บ
การตลาด
2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของศาสตร์ด้านการตลาด การเงิ น การผลิ ต และ
การดาเนินงาน รวมทั้งการจัดการองค์กร
2.1.3 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญเกี่ยวกับ การตลาดและการจั ด การการตลาด ใน
ด้านการวางแผน การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการดาเนินงานรวมทั้งการปรับปรุงแผนงาน
2.1.4 มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิ ช าการและวิ ช าชี พด้ า นการตลาด รวมทั้ ง มี ค วาม
เข้าใจในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทัน
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 จัดให้มีการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทฤษฎี และประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
การปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริงเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ
2.2.2 จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงาน
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2.2.3 เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรเพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้
2.2.4 กาหนดให้มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานหรือสถานประกอบการ
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ทดสอบย่อย จัดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
2.3.2 ประเมินผลจากรายงานที่นัก ศึกษาจัดทา
2.3.3 ประเมินผลจากการนาเสนอรายงานในชั้น เรียน
2.3.4 ประเมินผลจากองค์กรผู้ ใช้บัณฑิ ต สาหรับวิชาการฝึกประสบการณ์การวิชาชีพ
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
3.1.1 สามารถสืบค้น จาแนก และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ ไ ด้ ซึ่ ง สารสนเทศที่ เ ป็ น ประโยชน์ ใ น
การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเหมาะสม
3.1.2 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิ ช า
ที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อให้เกิดนวัตกรรม กิจกรรม หรือแนวทางในการบริหารธุรกิจใหม่ ๆ
3.1.3 สามารถคิดค้นทางเลือกใหม่ ๆ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ ท างเลื อ กและผลกระทบที่ เ ป็ น
ผลจากทางเลือกอย่างรอบด้าน โดยการนาความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 ฝึกกระบวนการคิ ดวิเ คราะห์ให้กั บนักศึก ษาตั้งแต่ ในระดั บที่ง่ายไปจนถึงระดับ ความยากขึ้น
เรื่อย ๆ โดยจัดกิจกรรมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับรายวิชา
3.2.2 จัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ด้วยการฝึกสืบ ค้นข้อ มูล จาแนกข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้ อมูล แก้ปัญหา วิเ คราะห์ทางเลือกและผลกระทบที่ เป็นผลจากทางเลือกอย่างรอบด้านภายใต้
สถานการณ์จาลอง/สถานการณ์ที่เกิ ดขึ้นจริง
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 สังเกตพฤติกรรม การร่วมกิจกรรมการอภิปราย และการตอบคาถาม
3.3.2 ตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้ารายงานที่ได้รับมอบหมาย
3.3.3 การสอบปฏิบัติและการสอบวัด ผลความรู้ โดยการจัดทาข้อสอบ เพื่อใช้วั ดทัก ษะทางด้าน
ปัญญาของนักศึก ษา โดยเน้นการแก้ปัญหา การอธิบายแนวคิ ดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปั ญหา โดย
การประยุกต์ค วามรู้ที่ได้ เรียนมา
4. ทักษะความสัมพัน ธ์ระหว่ างบุคคลและความรับผิ ดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.1.1 มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถสร้ า งสั มพั น ธภาพอั น
ดีกับผู้อื่น และปรับตัวเชิงวิชาชีพได้
4.1.2 มีความกระตือรือร้น สามารถทางานเป็นกลุ่ม และสามารถแสดงภาวะผู้ น าผู้ ต ามได้
อย่างเหมาะสม มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาตนเองและอาชีพ
4.1.3 มีความคิดริเริ่มและมีความคิดเห็นที่มีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ของทีมงาน
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4.2 วิธีการสอน
4.2.1 ใช้วิธีการสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมหรือโครงการ เพื่อ เสริ มสร้ า งการท างานร่ ว มกั น การ
ทางานที่ต้องประสานงานกับผู้อื่น การทางานกับหลักสูตรอื่น ๆ หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูล จากการสั มภาษณ์
บุคคลอื่น หรือจากผู้มีประสบการณ์
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากพฤติกรรม การร่วมกิจกรรม การอภิปราย
4.3.2 ประเมินการทางานภายในกลุ่มอย่างต่อเนื่อง
4.3.3 ให้นักศึกษาประเมินเพื่อนร่วมกลุ่มในแต่ละกิจกรรม
5. ทักษะการวิเ คราะห์เชิง ตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
5.1.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิต ศาสตร์ สถิ ติ และการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ปริ มาณมาใช้ ใ นการ
วิเคราะห์และตัดสินใจทางการตลาด
5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้
5.1.3 สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจ การเขียนรายงาน และการน าเสนองาน
อย่างถูกต้อง
5.1.4 สามารถนาเทคโนโลยีไปเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนในการดาเนินงาน
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆโดยเน้นให้นักศึก ษาได้วิ เคราะห์สถานการณ์จาลอง
และสถานการณ์เ สมือนจริงแล้วนาเสนอการแก้ไขปัญหา
5.2.2 จัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความสามารถในการคานวณ การคิดวิ เคราะห์แ ละการตั ดสินใจโดยนา
เทคโนโลยีไปเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนในการดาเนิน งาน
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 สังเกตและประเมินทางานกลุ่ม
5.3.2 ประเมินการนาเสนอผลงานทั้งด้านการใช้ภาษา ความน่าสนใจและการใช้สื่อเทคโนโลยี
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1. แผนการสอน
สัปดาห์ ที่ หัวข้อการสอน / Learning Outcome
1

1.1 ชีแ้ จงคาอธิบายรายวิชา จุดมุ่งหมาย
ของรายวิชา แนวทางการสอน โครงสร้าง
เบื้องต้นในแต่ล ะบทเรียน รวมไปถึงวิธีการ
เตรียมตั วของนัก ศึกษาก่ อนเข้าชั้นเรียน
1.2 Writing Skills
- อธิบายโครงสร้างทางการเขียน
(Writing Srtucture)
ภาษาอังกฤษ
- แนะนาคาศัพท์ (Academic
Vocabulary) ที่ใช้ในการเขียน
บทความ
1.3 Listening Skills
(Taking Note
Learning Outcome
-

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
จานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน
1.1 PowerPoint ในเรื่อง
การแนะนารายวิชา
1.2 PowerPoint ในเรื่อง
โครงสร้างทางการเขียน
(Writing Srtucture)
ภาษาอังกฤษ
1.3 PowerPoint ในเรื่อง

1
ถ
1.3
`”Apartment for Rent”
1.4
(Writing)
“In some
countries, a few people
earn extremely high salaries.
Some people think that is (Taking Note
good for a country, while
others believe that the
government should control
salaries and limit the
amount people can earn.
Discuss both views and give
your opinion ” (500 words

สอดคล้องกั บ
ผู้สอน
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)
ข้อ 1 ข้อ 2 และ ดร. กัญญทอง หรดาล
ข้อ 3
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สัปดาห์ ที่ หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกั บ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

ข้อ 1 ข้อ 2 และ
ข้อ 3

ดร. กัญญทอง หรดาล

ถ
(Essay)
-

ถ
(Take Note)

2

UNIT 1 PARTS OF SPEECH
1.1 Listening Skills
1.2 Reading and Speaking Skills
1.3 Grammar Skills
- Parts of Speech
1.4 Writing Skills
- อธิบายโครงสร้างทางการเขียน
(Writing Srtucture)

3

- 1.1 ฟังบทสนทนาในเรื่อ ง

1.1 บทสนทนา เรื่อง
“Business
“Business
Communications” มีความยาว Communications” มี
1.32 นาที และให้นักศึกษาทา
ความยาว 1.32 นาที
แบบฝึกหัด
1.2 แบบฝึกหัดตอบคาถาม
- 1.2 ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม และ
เกี่ยวกับบทสนทนา
อ่านบทความเรื่ อง “In the
1.3 บทความเรื่อง “In the
Presence of Animals”
Presence of Animals”
1.4 PowerPoint ในเรื่อง
(Parts of
Speech)
1.5
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สัปดาห์ ที่ หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ภาษาอังกฤษ
- แนะนาคาศัพท์ (Academic
Vocabulary) ที่ใช้ในการเขียน
บทความ

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

-

Learning Outcome
-

arts of pee
และอ่าน
บทความเรื่ อง “In the
Presence of Animals”

สื่อการสอน

ในเรื่อง
of Speech)

สอดคล้องกั บ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

(Parts

(Writing)
“An
Amazing Animal”
-

ถ
-

ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร
ภา ษ า ต่ า งป ร ะ เ ท ศไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
ถ
“
”
ถ
“
”
มีความรู้และความเข้ า ใจ
ในสาระสาคัญ ของเนื้ อ หาในเรื่ อ ง
(Parts of Speech)
11
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สัปดาห์ ที่ หัวข้อการสอน / Learning Outcome
3

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกั บ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

ถ

UNIT 2
1.1 Listening Skills
-

3

1.2 Reading and Speaking Skills
1.3 Grammar Skills
- Parts of Speech
1.4 Writing Skills
- อธิบายโครงสร้างทางการเขียน
(Writing Srtucture)
ภาษาอังกฤษ
- แนะนาคาศัพท์ (Academic
Vocabulary) ที่ใช้ในการเขียน
บทความ
Learning Outcome
12
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สัปดาห์ ที่ หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกั บ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

- เอกสารประกอบการสอน
- power point
- วิดิโอสถานการณ์จาลอง

ข้อ 1 และข้อ 2

กนกวรรณรุ่งอดุลพิ ศาล
และ
กัญญทอง หรดาล

ถ
-

ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร
ภา ษ า ต่ า งป ร ะ เ ท ศไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
ถ
“
”
ถ
“
”
มีความรู้และความเข้ า ใจ
ในสาระสาคัญ ของเนื้ อ หาในเรื่ อ ง
(Parts of Speech)
ถ

5-6

Unit 3 Business contacts
- Vocabulary and
pronunciation

6

กิจกรรมการเรียนการสอน
-ให้นักศึกษาระดมความคิ ดเห็น
เกี่ยวกับความแตกต่างของการ
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สัปดาห์ ที่ หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

- Speaking
- Reading
- Grammar
Writing
- Learning Outcome

2. มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญ
ของศาสตร์ที่ เป็นพื้น ฐานที่จาเป็นสาหรับ
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
3. สามารถสืบค้น จาแนก และวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อให้ได้ซึ่งสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการ
แก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเหมาะสม
4. สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้อย่าง
เหมาะสม
5.มีจิตสานึกและมโนธรรมที่จะแยกแยะความ
ถูกต้อง ความดี

Unit 4 Business correspondence
- Vocabulary and
pronunciation

สื่อการสอน

สอดคล้องกั บ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

ข้อ 1 ข้อ 2 และ
ข้อ3

กนกวรรณรุ่งอดุลพิ ศาล
และ
กัญญทอง หรดาล

ติดต่อทางธุรกิจในสถานการณ์ที่ - เอกสารสาหรับทากิจกรรม
แตกต่างกันกัน
-บรรยายและให้นักศึกษาร่ว ม
อภิปรายประเด็นสาคัญที่
เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
-ให้นักศึกษาทาแบบฝึก หัด
เกี่ยวกับบทสนทนา
-ให้นักศึกษาทากิจกรรมในชั้น
เรียนเกี่ยวกับ Office Directory
-หาแนวคิดรวบยอดเกี่ยวกับ เรื่อง
ที่อ่าน

1. มีความซื่อสัตย์สุจริต เสีย สละไม่ เ อารั ด เอา
เปรียบผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สั ง คม
และสิ่งแวดล้อม

7-8

กิจกรรมการเรียนการสอน

6

กิจกรรมการเรียนการสอน
-บรรยายและให้นักศึกษาร่ว ม
อภิปรายประเด็นสาคัญที่

- เอกสารประกอบการสอน
- power point
- จดหมายการสั่งสินค้า
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สัปดาห์ ที่ หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
-ให้นักศึกษาฝึก เขียน
-ให้นักศึกษาทาแบบฝึก หัด

- Speaking
- Reading
- Grammar
- Writing
- Learning Outcome

สอดคล้องกั บ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

ข้อ 1 และข้อ 2

กนกวรรณรุ่งอดุลพิ ศาล
และ

1. มีความซื่อสัตย์สุจริต เสีย สละไม่ เ อารั ด เอา
เปรียบผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สั ง คม
และสิ่งแวดล้อม
2. มีค วามรู้ แ ละความเข้ า ใจใน 1. มี ค วาม
ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น มี
ความ รั บผิ ด ชอบต่ อต นเ อง สั ง ค ม แล ะ
สิ่งแวดล้อม

2. มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญ
ของศาสตร์ที่ เป็นพื้น ฐานที่จาเป็นสาหรับ
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
3. สามารถสืบค้น จาแนก และวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อให้ได้ซึ่งสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการ
แก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเหมาะสม
4. สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้อย่าง
เหมาะสม

9-10

Unit 5 Business Trip
- Vocabulary and

6

กิจกรรมการเรียนการสอน
-ระดมความคิ ดเห็นถึง ความ

- เอกสารประกอบการสอน
- power point

15

มคอ. 3
สัปดาห์ ที่ หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกั บ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

แตกต่างของการเดินทางเพื่อ ทา -วีดิโอจาลองสถานการณ์
ธุรกิจ
- กิจกรรมในชั้นเรียนเกี่ยวกับ การ
จองและยืนยันตั๋ วเครื่อ งบิน
โรงแรม และการเดินทาง รวมถึง
การถามและบอกทาง

pronunciation
- Speaking
- Reading
- Learning Outcome
1. มีความซื่อสัตย์สุจริต เสีย สละไม่ เ อารั ด เอา
เปรียบผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สั ง คม
และสิ่งแวดล้อม

ผู้สอน
กัญญทอง หรดาล

2. มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญ
ของศาสตร์ที่ เป็นพื้น ฐานที่จาเป็นสาหรับ
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
3. สามารถสืบค้น จาแนก และวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อให้ได้ซึ่งสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการ
แก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเหมาะสม
4. สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้อย่าง
เหมาะสม

11-12

Unit 6 Business presentation
- Vocabulary and
pronunciation
- Speaking
- Reading
- Learning Outcome
1. มีความซื่อสัตย์สุจริต เสีย สละไม่ เ อารั ด เอา

6

กิจกรรมการเรียนการสอน
-ระดมความคิ ดเห็นเกี่ยวกับ
โครงสร้างขององค์การ
-บรรยายและให้นักศึกษาร่ว ม
อภิปรายประเด็นสาคัญที่
เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้

- เอกสารประกอบการสอน
- power point
-เอกสารประกอบการทา
กิจกรรม

ข้อ 1 และข้อ 2

กนกวรรณรุ่งอดุลพิ ศาล
และ
กัญญทอง หรดาล

16

มคอ. 3
สัปดาห์ ที่ หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

2. มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญ
ของศาสตร์ที่ เป็นพื้น ฐานที่จาเป็นสาหรับ
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
3. สามารถสืบค้น จาแนก และวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อให้ได้ซึ่งสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการ
แก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเหมาะสม
4. สามารถสื่ อ สารภาษาต่ า งประเทศได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
5.มีความคิดริเริ่มและมีความคิ ด เห็ น ที่ มี ค วาม
แตกต่างอย่างสร้างสรรค์ของทีมงาน

บทที่ 7 Company result
- Vocabulary and
pronunciation
- Speaking
- Reading
- Grammar
- Writing
- Learning Outcome
1. มีความซื่อสัตย์สุจริต เสีย สละไม่ เ อารั ด เอา
เปรียบผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สั ง คม

สื่อการสอน

สอดคล้องกั บ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

- เอกสารประกอบการสอน
- power point

ข้อ 1 และข้อ 2

กนกวรรณรุ่งอดุลพิ ศาล
และ
กัญญทอง หรดาล

-ให้นักศึกษาทาแบบฝึก หัด
เกี่ยวกับคาศัพท์
- กิจกรรมในชั้นเรียน : การ
นาเสนอตนเอง และบริษั ทหรือ
องค์การตามหัวข้อที่ไ ด้รับ
มอบหมาย รวมถึงนาเสนอ
เกี่ยวกับสิน ค้าและบริการของ
บริษัท

เปรียบผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สั ง คม
และสิ่งแวดล้อม

13

กิจกรรมการเรียนการสอน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
-ระดมความคิ ดเห็นถึง ความ
แตกต่างในส่วนต่าง ๆ ของ
รายงานประจาปี และลักษณะ
ของงบการเงิน
-บรรยายและให้นักศึกษาร่ว ม
อภิปรายประเด็นสาคัญที่
เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
-ให้นักศึกษาทาแบบฝึก หัด

17

มคอ. 3
สัปดาห์ ที่ หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

2. มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญ
ของศาสตร์ที่ เป็นพื้น ฐานที่จาเป็นสาหรับ
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
3. สามารถสืบค้น จาแนก และวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อให้ได้ซึ่งสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการ
แก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเหมาะสม
4. สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้อย่าง
เหมาะสม

บทที่ 8 Meeting
- Vocabulary and
pronunciation
- Speaking
- Reading
- Grammar
- Writing
ทบทวนการเรียนการสอนทั้งหมด
- Learning Outcome

สื่อการสอน

สอดคล้องกั บ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

- เอกสารประกอบการสอน
- power point
-เอกสารประกอบการทา
กิจกรรม

ข้อ 1 และข้อ 2

กนกวรรณรุ่งอดุลพิ ศาล
และ
กัญญทอง หรดาล

เกี่ยวกับคาศัพท์ เกี่ยวกับ กราฟ
แสดงสถิติ
- กิจกรรมในชั้นเรียน : รายงาน
ประจาปีของบริษัท อธิบายการ
เปลี่ยนแปลงและแนวโน้ ม

และสิ่งแวดล้อม

14

กิจกรรมการเรียนการสอน

6

กิจกรรมการเรียนการสอน
-บรรยาย ระดมความคิ ดเห็น
และให้นัก ศึกษาร่ว มอภิปราย
ประเด็นสาคัญที่เกี่ย วข้องกับ
สาระการเรียนรู้
-ให้นักศึกษาทาแบบฝึก หัด
- ให้นักศึกษาจัดการประชุ ม

1. มีความซื่อสัตย์สุจริต เสีย สละไม่ เ อารั ด เอา
เปรียบผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สั ง คม
และสิ่งแวดล้อม

2. มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญ
18

มคอ. 3
สัปดาห์ ที่ หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกั บ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

ข้อ 1 และข้อ 2

กนกวรรณรุ่งอดุลพิ ศาล
และ
กัญญทอง หรดาล

ของศาสตร์ที่ เป็นพื้น ฐานที่จาเป็นสาหรับ
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
3. สามารถสืบค้น จาแนก และวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อให้ได้ซึ่งสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการ
แก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเหมาะสม
4. สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้อย่าง
เหมาะสม

15

นาเสนอรายงานกลุ่มประจาภาคเรียน
- Learning Outcome
1. มีความซื่อสัตย์สุจริต เสีย สละไม่ เ อารั ด เอา
เปรียบผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สั ง คม
และสิ่งแวดล้อม

3

2. มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญ
ของศาสตร์ที่ เป็นพื้น ฐานที่จาเป็นสาหรับ
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
3. สามารถสืบค้น จาแนก และวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อให้ได้ซึ่งสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการ
แก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเหมาะสม
4. สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้อย่าง
เหมาะสม

5.สามารถคิดค้นทางเลือ กใหม่ ๆ รวมทั้ ง
สามารถวิเคราะห์ทางเลือ กและผลกระทบ
19

มคอ. 3
สัปดาห์ ที่ หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกั บ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

ที่เป็นผลจากทางเลือกอย่ า งรอบด้ า น โดย
การน าความ รู้ แ ล ะประสบการณ์ ม า
ประยุกต์ใช้
6.มีความคิ ดริ เริ่ ม และมี ความคิ ดเห็ น ที่ มี
ความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ของทีมงาน
หมายเหตุ : ระบุทุกสัป ดาห์ จานวน 15 สัปดาห์
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มคอ. 3
2. แผนการประเมิน ผลการเรี ยนรู้
กิจกรรมที่

ผลการเรีย นรู้ที่ไ ด้

วิธีการประเมิ น

(ระบุข้อ)

สัป ดาห์ ที่ประเมิน สัดส่วนของการ
ประเมิน ผล
1-15
10 %

1. Class
1.11 ,1.1.3
- สังเกตการมีส่วน
Attendant.
ร่วมในการทา
(การมีส่วนร่วม
กิจกรรม และมีความ
ในกิจกรรมและ
ประพฤติที่ดี
พฤติกรรม
- บันทึกการเข้า
จริยธรรมการ
ห้องเรียนทุก ครั้ง
เรียน)
2.
2.Assignments
1.1.4, 2.1.1, 2.1.2,
- การเก็บคะแนนจากการตรวจ 2-15
3.1.1, 3.1.3, 4.1.3,
แบบฝึกหัด ( In5.1.2
class exercise)
และงานที่มอบหมาย
ในแต่ละครั้ง
(อาจารย์เฉลย
แบบฝึกหัดใน
ห้องเรียน)
3. รายงานกลุ่มบทบาท 1.1.4, 2.1.1, 2.1.2,
- Presentation
2-15
สมมติ
3.1.1, 3.1.3, 4.1.3,
and Speaking
5.1.2
Skills
4. Dictation
5. สอบปลายภาค

2.1.1, 2.1.2, 3.1.1,
5.1.2

- เขียนตามคาบอก
ก่อนเรียน จานวน
10 คา/ครั้ง
1.1.1,1.1.3,1.1.4,2.1.1 แบบทดสอบ
2.1.2,3.1.1,3.1.1,
3.1.3,4.1.3, 5.1.2

30%

20%

2-15

10%

16

30%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
- เอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาอัง กฤษเพื่อธุรกิจ มหาวิ ทยาลัยสวนดุสิต .
2. เอกสารและข้อมูลสาคั ญ
- Bob Dignmen. Communication in Business English.
21

มคอ. 3
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
- เอกสารชุดวิ ชา 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 การประเมินและปรั บปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุท ธ์การประเมิ นประสิท ธิ ผลของรายวิชาโดยนั กศึ กษา
1. สังเกตพฤติกรรม การร่วมกิจกรรมการอภิ ปราย และการตอบคาถาม
2. ตรวจผลงานการศึกษาค้น คว้ารายงานที่ได้รับมอบหมาย
3. การสอบปฏิบัติและการสอบวั ดผลความรู้ โดยการจัดทาข้อสอบ
2. กลยุท ธ์ก ารประเมินการสอน
1. ผลการสอบ
2. การทวนสอบผลประเมิน การเรียนรู้
3. แบบประเมินอาจารย์ผู้สอน
3. การปรั บปรุงการสอน
1. นาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุง การเรียนการสอน
2. เข้าร่วมการอบรมเพื่อ เพิ่ มพูน ความรู้และประสิทธิภาพของอาจารย์ผู้สอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ข องนัก ศึก ษาในรายวิช า
1. การทวนสอบการสุ่มตรวจผลงานของนัก ศึกษา โดยการสัง เกต การสัมภาษณ์ โดยอาจารย์ผู้สอน
2. การทวนสอบการให้ค ะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนัก ศึกษาโดยอาจารย์ท่านอื่น หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ ใช่อาจารย์ประจาหลักสูตร
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิท ธิ ผลของรายวิชา
-ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ตามข้อ 4

22

