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คำนำ
รายละเอียดรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับการค<าและการธนาคาร (English for Trading and
Banking) รหัสวิชา 1553625 เปVนการจัดทำรายละเอียดประกอบรายภาษาอังกฤษสำหรับการค<าและการ
ธนาคาร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว_างประเทศ ในหมวดวิชาเลือก โดยมุ_งเน<นให<
ผู<เรียนใช<ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข<องกับธุรกรรมต_างๆ ในธุรกิจระหว_างประเทศ โครงสร<างและการนำเสนอ
เนื้อหา รูปแบบการเขียนโต<ตอบทางธุรกิจในเรื่องต_างๆ การเขียนรายงานทางธุรกิจ การเขียนสรุปข_าวสาร
ทางธุรกิจระหว_างประเทศ การอ_านเอกสารการค<าและการธนาคารระหว_างประเทศ
เอกสารรายละเอียดรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับการค<าและการธนาคาร ฉบับนี้ เพื่อให<การ
จัดการเรียนรู<เปV นไปตามวัตถุประสงคlที่ได<กำหนดไว< โดยปรับปรุงรูปแบบการสอน รูปแบบการส_งงาน
วิธีการสอน การนำเสนอผลงานของผู<เรียน ความตระหนักรู<ในเรื่องกระบวนการคิดและความรับผิดชอบของ
ผู<เรียนให<มีมากยิ่งขึ้น และเปVนแนวทางที่สามารถปรับปรุงรูปแบบวิธีการเรียนรู<ให<สอดคล<องกับผู<เรียนได<ดี
ยิ่งขึ้น
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การพัฒนาผลการเรียนรู<ของนักศึกษา
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ขSอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 1553625 ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษสำหรับการค<าและการธนาคาร
English for Trading and Banking
2. จำนวนหนBวยกิต
3 (3-0-6) หน_วยกิตหน_วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
3.2 ประเภท รายวิชาเลือก
4. อาจารยdผูSรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยdผูSสอน
อาจารยlผรู< ับผิดชอบรายวิชาอาจารยlภัคระวี แหวนเพชร
อาจารยlผู<สอน อาจารยlภัคระวี แหวนเพชร
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปlที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปsที่ 3
6. รายวิชาที่ตSองเรียนมากBอน (Pre-requisite) (ถSามี)
ไม_มี
7. รายวิชาที่ตSองเรียนพรSอมกัน (Co-requisites) (ถSามี)
ไม_มี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลBาสุด
16 พฤศจิกายน 2563
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หมวดที่ 2 จุดมุBงหมายและวัตถุประสงคd

1. จุดมุBงหมายของรายวิชา
1. เพื่อให<ผู<ศึกษาเกิดความรู< ความเข<าใจเกี่ยวกับการใช<ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข<องกับธุรกรรม
ต_างๆ ในธุรกิจระหว_างประเทศ
2. เพื่อให<ผู<ศึกษาเกิดความรู< ความเข<าใจเกี่ยวกับโครงสร<างและการนำเสนอเนื้อหา รูปแบบ
การเขียนโต<ตอบทางธุรกิจในเรื่องต_างๆ
3. เพื่อให<ผู<ศึกษาสามารถอธิบายถึงการเขียนรายงานทางธุรกิจ การเขียนสรุปข_าวสารทาง
ธุรกิจระหว_างประเทศ การอ_านเอกสารการค<าและการธนาคารระหว_างประเทศ
4. เพื่อให<ผู<ศึกษาสามารถนำเอาความรู<ด<านการใช<ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข<องกับธุรกรรมต_างๆ
มาประยุกตlใช<กับชีวิตประจำวัน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ

1. คำอธิบายรายวิชา
การใช<ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข<องกับธุรกรรมต_างๆ ในธุรกิจระหว_างประเทศ โครงสร<างและการ
นำเสนอเนื้อหา รูปแบบการเขียนโต<ตอบทางธุรกิจในเรื่องต_างๆ การเขียนรายงานทางธุรกิจ การเขียนสรุป
ข_าวสารทางธุรกิจระหว_างประเทศ การอ_านเอกสารการค<าและการธนาคารระหว_างประเทศ
Using English in international transaction; the structure and content
presentation; style of various kinds of correspondence; writing business report; summarizing
the related international business news; reading international trading and banking
documents
2. จำนวนชั่วโมงที่ใชSตBอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝzก
สอนเสริม
45 ชั่วโมงต_อภาค
การศึกษา

สอนเสริมตามความ
ต<องการของนักศึกษา
เฉพาะราย

ปฏิบัต/ิ งาน
การศึกษาดSวยตนเอง
ภาคสนาม/การฝzกงาน
ไม_มีการฝÇกปฏิบัติงาน
90 ชั่วโมงต_อภาค
ภาคสนาม
การศึกษา

3. จำนวนชั่วโมงตBอสัปดาหdที่อาจารยdใหSคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกBนักศึกษาเป|น
รายบุคคล
- อาจารยlประจำรายวิชา ให<คำปรึกษาเกี่ยวกับรายวิชาในคาบเรียนของวิชาแต_ละสัปดาหl เปVนจำนวน
3 ชั่วโมงต_อสัปดาหl
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- อาจารยlจัดเวลาให<คำปรึกษาเปVนรายบุคคลหรือรายกลุ_มที่ห<องพักอาจารยl ตามความต<องการในเวลา
ราชการเท_านั้น เปVนจำนวน 24 ชั่วโมงต_อสัปดาหl

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูSของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต<องพัฒนา
¡1.1.1 มีความซื่อสัตยlสุจริต เสียสละไม_เอารัดเอาเปรียบผู<อื่น มีความรับผิดชอบต_อตนเอง สังคม
และสิ่งแวดล<อม
¡1.1.2 มีความพอเพียงเปVนหลักในการดำเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล
และการสร<างภูมิคุ<มกัน
=1.1.3 มีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข<อบังคับต_าง ๆ ขององคlกรและสังคม
¡1.1.4 มีความรู<ความเข<าใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมที่มีความสำคัญทางธุรกิจ สามารถจัดการ
ปàญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 อาจารยlผู<สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา
1.2.2 เปâดโอกาสให<นักศึกษาจัดทำโครงการ/กิจกรรมที่เปVนประโยชนlต_อสังคมและแสดงถึง
ความเสียสละและความรับผิดชอบ
1.2.3 เน<นการเข<าชั้นเรียนให<ตรงเวลา รวมถึงการแต_งกายที่เปVนไปตามระเบียบของ
สถาบันพร<อมทั้งยกย_องนักศึกษาที่ประพฤติดี
1.2.4 อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในองคlกรที่เปVนที่ยอมรับและทำคุณประโยชนlให<แก_สังคม
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินจากการกระทำการทุจริตในการสอบ และผลการทำรายงาน
1.3.2 สังเกตพฤติกรรมของผู<เรียนในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข<อบังคับ
1.3.3 ประเมินจากการเข<าเรียนตรงเวลาและการส_งงานตามกำหนด
1.3.4 แบบรายงานผลการอบรม สัมมนา และสังเกตพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลง
2. ความรูS
2.1 ความรู<ที่ต<องได<รับ
= 2.1.2 มีความรู<และความเข<าใจในสาระสำคัญของแนวคิด ทฤษฎี หลักการและกระบวนการ
ที่เกี่ยวข<องกับธุรกิจระหว_างประเทศ
¡ 2.1.2 มีความรู<และความเข<าใจในองคlความรู<อื่นๆที่เกี่ยวข<อง โดยสามารถบูรณาการและนำมา
ประยุกตlใช<ได<อย_างเหมาะสม
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¡ 2.1.3 มีความรู<เกี่ยวกับความก<าวหน<าทางวิชาการและวิชาชีพด<านธุรกิจระหว_างประเทศ

รวมทั้งมีความเข<าใจในผลกระทบในสถานการณlที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลกอย_างเท_าทัน
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 ใช<การสอนหลายรูปแบบต_างๆ เช_น การสอนแบบเน<นผู<เรียนเปVนสำคัญ การใช<
กรณีศึกษา การสอนแบบบรรยายและอภิปราย เปVนต<น
2.2.2 เชิญวิทยากรที่มีความรู<ความชำนาญในสาขาที่เกี่ยวข<องมาบรรยายพิเศษ
2.2.3 จั ด ให< มี กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต ร เช_ น อบรม สั ม มนา ศึ ก ษาดู ง านในองคl ก รที่ มี ก าร
ดำเนินงานเกี่ยวข<องกับธุรกิจระหว_างประเทศ ฝÇกการเขียนแผนธุรกิจ เปVนต<น
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ประเมินจากการแสดงความคิดเห็น การมีส_วนร_วม การตอบคำถาม
2.3.2 ใช<รูปแบบและเครื่องมือประเมินที่หลากหลาย เช_น การสอบข<อเขียนทั้งกลาง-ภาคและ
ปลายภาค การทำรายงาน การวิเคราะหlกรณีศึกษา การทำโครงการ เปVนต<น
2.3.3 ประเมินการฝÇกประสบการณlวิชาชีพ
3. ทักษะทางป~ญญา
3.1 ทักษะทางปàญญาที่ต<องพัฒนา
¡ 3..1.1 สามารถสืบค<น แสวงหาความรู<และประเมินข<อมูลเพิ่มเติมได<ด<วยตนเองเพื่อ
การเรียนรู<ตลอดชีวิตและทันต_อการเปลี่ยนแปลงไปของโลกและธุรกิจ
= 3.1.2 มี ค วามคิ ด คิ ด อย_ า งสร< า งสรรคl อย_ า งมี วิ จ ารณญาณและเปV น ระบบ สามารถ
บู รณาการความรู< จ ากสาขาวิ ช าชี พ ที ่ศ ึก ษาและประสบการณlเพื ่อ ใช<ใ นการแก<ป àญ หาทางธุร กิจ และ
สถานการณlทั่วไปได<อย_างเหมาะสม
¡3.1.3 สามารถคิดค<น วางแผน วิเคราะหlทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอย_างรอบ
ด<าน มีความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล<องกับสถานการณlทางธุรกิจ ทำให<เกิดการ
ได<เปรียบทางการแข_งขันทางธุรกิจ
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 ศึกษากรณีศึกษา
3.2.2 เข<าฝÇกทักษะอาชีพในสถานประกอบการจริง
3.2.3 การอภิปรายกลุ_ม
3.2.4 การระดมสมอง
3.2.5 อบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานกับองคlกรที่เกี่ยวข<อง เพื่อเพิ่มพูนความรู<ในด<านธุรกิจ
ระหว_างประเทศ
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินผลความสามารถในการคิดวิเคราะหlจากกรณีศึกษาที่มอบหมายให<นักศึกษา
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3.3.2 ประเมินผลงานที่เกิดจากการใช<กระบวนการแก<ไขปàญหาและการศึกษาค<นคว<าอย_างเปVน
ระบบ เช_น แบบประเมินผลจากการฝÇกประสบการณlวิชาชีพ การสัมมนา การรายงาน ผลการ-อภิปรายกลุ_ม
เปVนต<น
3.3.3 ประเมินผลจากการศึกษาค<นคว<ารายงาน/โครงการ/งานวิจัยที่ได<รับมอบหมาย
4. ทักษะความสัมพันธdระหวBางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธlระหว_างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต<องพัฒนา
=4.1.1 สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได<รับมอบหมายทั้งในฐานะผู<นำและผู<ตามได<อย_าง
มีประสิทธิภาพ
¡4.1.2 มีความคิดริเริ่มสร<างสรรคlในการแก<ไขสถานการณlทั้งของตนเองและส_วนรวม พร<อมทั้ง
ช_วยเหลือและอำนวยความสะดวกด<านต_างๆ
¡4.1.3 มีมนุษยสัมพันธlสามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวเข<ากับวัฒนธรรมองคlการ
และทำงานร_วมกับผู<อื่นได<เปVนอย_างดี
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 มอบหมายงานกลุ_มและแบ_งหน<าที่ความรับผิดชอบและหมุนเวียนกัน
4.2.2 จัดให<เข<าร_วมกิจกรรม/โครงการในระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับประเทศ
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากผลการทำงานของกลุ_มและผลงานของผู<เรียนในกลุ_มที่ได<รับมอบหมาย
4.3.2 ประเมินจากการนำเสนอผลงานกลุ_ม และการเปVนผู<นำในการอภิปรายซักถาม
4.3.3 ประเมินจากการเข<าร_วมกิจกรรม/โครงการ และการนำเสนอรายงาน
5. ทักษะการวิเคราะหdเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชSเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหlเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช<เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต<องพัฒนา
¡5.1.1 สามารถประยุ ก ตl ใ ช< ห ลั ก คณิ ตศาสตรl สถิ ติ การวิ เ คราะหl เชิ ง ปริ ม าณ ใน
การวิเคราะหlและตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจำวัน
=5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต_างประเทศได<อย_างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด
และการเขียน และมีรูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสม
¡ 5.1.3 สามารถประยุกตlใช<เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อเพื่อการสื่อสาร ค<นคว<า ประมวลผลและ
สนับสนุนการดำเนินงานธุรกิจระหว_างประเทศได<อย_างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 มอบหมายให< ค< น คว< า หาข< อ มู ล และนำเสนอหน< า ชั้ น เรี ย นทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาต_างประเทศ
5.2.2 จั ด กิ จกรรมส_ งเสริม ให< มี ก ารตั ด สิ น ใจบนฐานข< อ มู ล และข< อ มู ล เชิ งตั วเลข โดยใช<
กรณีศึกษาหรือรายงานทางธุรกิจทั้งภาษาไทยและภาษาต_างประเทศ
8
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5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมิ น การสื บ ค< น งานและการวิ เคราะหl ข< อ มู ล จากการนำเสนองานที่ ไ ด< รั บ
มอบหมาย ทั้งในรูปแบบการเขียนรายงาน และ/หรือการนำเสนอหน<าชั้นเรียน
5.3.2 ประเมินจากผลการวิเคราะหlกรณีศึกษาหรือรายงานทางธุรกิจ
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1. แผนการสอน

สัปดาห:ที่
1

หัวข<อการสอน / Learning
Outcome
-ชี้แจงคำอธิบานรายวิชา
จุดมุ8งหมาย แนวทางการสอน
-ความหมายเกี่ยวกับ
ภาษาอังกฤษที่จะใชEในการคEา
และธนาคาร
Learning Outcome
-นักศึกษาสามารถอธิบายความรูE
เบื้องตEนเกี่ยวกับเกี่ยวกับ
ภาษาอังกฤษที่จะใชEในการเงิน
และธนาคาร ที่นำมาใชEใน
วิชาชีพดEานธุรกิจระหว8างประเทศไดE

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
จำนวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล<องกับ
จุดมุUงหมายรายวิชา

ผู<สอน

(ระบุข<อ)

-อธิบายแนวการสอน/บรรยายและสรEาง - เอกสารประกอบการ ขEอ 1
แรงจู งใจและเป_ าหมายในการเรี ย นของ สอน
วิชา
- power point
-ซักถามความรูEพื้นฐานเกี่ยวรายวิชาที่จะ
เรียน
- แนะนำการทำ Term Assignment
“English for fun of Trading and
Banking”

ภัคระวี
แหวนเพชร
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สัปดาห:ที่
2-3

4

5-6

หัวข<อการสอน / Learning
Outcome

จำนวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล<องกับ
จุดมุUงหมายรายวิชา

ผู<สอน

(ระบุข<อ)

International Trade
Learning Outcome
-นักศึกษาสามารถอธิบาย
เกี่ยวกับความหมายของบทบาท
และหนEาที่ขององคsกรระหว8าง
ประเทศไดE
International Trade and
Foreign Exchabge
Learning Outcome
-นักศึกษาสามารถอธิบายคำศัพทs
และบทสนทนาเกี่ยวกับการคEา
และระบบอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราระหว8างประเทศไดE

3

-อธิบายแนวการสอน/บรรยาย
- เอกสารประกอบการ
-มอบหมายงานใหEคEนควEาเปtนกลุ8มเกี่ยวกับ สอน
หัวขEอที่เรียนเรื่ององคsกรต8างประเทศ
- power point
-Website ที่เกี่ยวขEอง

ภัคระวี
แหวนเพชร

6

- ใหEนักศึกษาไดEทบทวนความรูEที่ผ8านมา - เอกสารประกอบการ ขEอ 1 ขEอ2 และขEอ3
และตั้งประเด็นขEอสงสัยต8าง ๆ และ
สอน
ร8วมกันหาคำตอบ
- power point
- บรรยายความรูEพื้นฐานโดยใชE
PowerPoint
-ใหEจับกลุ8ม ร8วมกันคิดและแลกเปลี่ยนโดย
การตอบคำถาม

ภัคระวี
แหวนเพชร

Terms of Import and Export
Learning Outcome
-นักศึกษาสามารถอ8านจับ
ใจความเอกสารทางธุรกิจไดE

3

- ใหEนักศึกษาไดEทบทวนความรูEที่ผ8านมา
และตั้งประเด็นขEอสงสัยต8าง ๆ และ
ร8วมกันหาคำตอบ
- บรรยายความรูEพื้นฐานโดยใชE

ภัคระวี
แหวนเพชร

- เอกสารประกอบการ ขEอ 1 ขEอ2 และขEอ3
สอน
- power point
- สื่อออนไลนsเรื่องข8าว
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มคอ. &
สัปดาห:ที่

หัวข<อการสอน / Learning
Outcome

จำนวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

8

Banking transaction and
the structure and content
presentation
Learning Outcome
-นักศึกษาสามารถอธิบายขั้นตอน
ต8างๆของการทำธุรกรรมทางการ
เงินไดE
- นักศึกษาสามารถอธิบาย
โครงสรEาง เนื้อหาการนำเสนองาน
ไดE
Banking Transaction
Learning Outcome
-นักศึกษาสามารถอธิบายขั้นตอน

สอดคล<องกับ
จุดมุUงหมายรายวิชา

ผู<สอน

(ระบุข<อ)

PowerPoint
- ทำกรณีศึกษาจากสื่อดิจิทัล โดยใหE
ผูEเรียนอ8านวิเคราะหsสถานการณs โอกาส
และปÇญหา
7

สื่อการสอน
การนำเขEาและส8งงออก

3

- บรรยายความรูEพื้นฐานโดยใชE
- เอกสารประกอบการ ขEอ 1 ขEอ2 ขEอ3 และ ภัคระวี
PowerPoint
สอน
ขEอ4
แหวนเพชร
-ซักถามโดยการตั้งคำถามและตอบคำถาม - power point
-ระดมความคิดทำแบบฝÜกหัดกันเปtนกลุ8ม
และอภิปราย

3

- บรรยายความรูEพื้นฐานโดยใชE
PowerPoint
- ร8วมกันคิดและแลกเปลี่ยนโดยการตอบ

- เอกสารประกอบการ ขEอ 1 และขEอ4
สอน
- power point

ภัคระวี
แหวนเพชร
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สัปดาห:ที่

หัวข<อการสอน / Learning
Outcome

จำนวน
ชั่วโมง

ต8างๆของการทำธุรกรรมทางการ
เงินไดE
9-10

11-12

13-14

The payment
Learning Outcome
-นักศึกษาสามารถอธิบายขั้นตอน
ต8างๆของการทำธุรกรรมทางการ
เงินไดE
Business report
Learning Outcome
-นักศึกษาสามารถคิดคEน
วางแผน รูปแบบการเขียน
โตEตอบทางธุรกิจในเรื่องต8างๆไดE
-นักศึกษาสามารถเขียนรายงาน
ทางธุรกิจ และเขียนสรุปข8าวสาร
ทางธุรกิจระหว8างประเทศไดE
Sales
Learning Outcome

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล<องกับ
จุดมุUงหมายรายวิชา

ผู<สอน

(ระบุข<อ)

คำถามเรื่องประเภทธุรกรรมทางการเงิน

3

3

3

- บรรยายความรูEพื้นฐานโดยใชE
PowerPoint
-ซักถามโดยการตั้งคำถามและตอบคำถาม
-ระดมความคิดทำแบบฝÜกหัดกันเปtนกลุ8ม
และอภิปราย
- บรรยายความรูEพื้นฐานโดยใชE
PowerPoint
-ใหEจับกลุ8ม ร8วมกันคิดและแลกเปลี่ยนโดย
การตอบคำถาม

- เอกสารประกอบการ ขEอ 1 ขEอ2 ขEอ3 และ ภัคระวี
สอน
ขEอ4
แหวนเพชร
- power point

- เอกสารประกอบการ ขEอ 1 และขEอ4
สอน
- power point

ภัคระวี
แหวนเพชร

- บรรยายความรูEพื้นฐานโดยใชE
PowerPoint

- เอกสารประกอบการ ขEอ3
สอน

ภัคระวี
แหวนเพชร
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สัปดาห:ที่

หัวข<อการสอน / Learning
Outcome

จำนวน
ชั่วโมง

-นักศึกษาสามารถตัดสินใจเลือก
ทางเลือกที่สอดคลEองกับ
สถานการณsทางธุรกิจ ทำใหEเกิด
การไดEเปรียบทางการแข8งขันทาง
ธุรกิจ
-นักศึกษาสามารถคิดริเริ่ม
สรEางสรรคsในการแกEไข
สถานการณsงานขายต8อลูกคEาทั้ง
ของตนเองและส8วนรวมไดE
15

Sale campaigns
Learning Outcome
-นักศึกษาสามารถตัดสินใจเลือก
ทางเลือกที่สอดคลEองกับ
สถานการณsทางธุรกิจ ทำใหEเกิด
การไดEเปรียบทางการแข8งขันทาง
ธุรกิจ
-นักศึกษาสามารถคิดริเริ่ม

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล<องกับ
จุดมุUงหมายรายวิชา

ผู<สอน

(ระบุข<อ)

-ซักถามโดยการตั้งคำถามและตอบคำถาม - power point
-ศึกษากรณีศึกษาของเนื้อหาที่เกี่ยวขEอง - สื่อออนไลนsเรื่องการ
ส8งออกสินคEา

3

- บรรยายความรูEพื้นฐานโดยใชE
PowerPoint
-ใหEนักศึกษาศึกษาขั้นตอนการขาย ทำใน
หEอง แลกเปลี่ยนถกประเด็น

- เอกสารประกอบการ ขEอ3
สอน
- power point
- สื่อออนไลนs

ภัคระวี
แหวนเพชร
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สัปดาห:ที่

หัวข<อการสอน / Learning
Outcome

จำนวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล<องกับ
จุดมุUงหมายรายวิชา

ผู<สอน

(ระบุข<อ)

สรEางสรรคsในการแกEไข
สถานการณsงานขายต8อลูกคEาทั้ง
ของตนเองและส8วนรวมไดE

หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาหs จำนวน 15 สัปดาหs
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มคอ. &
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู3
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรูท3 ี่ได3
(ระบุข3อ)

การมีส'วน
ร'วมใน
กิจกรรม
และ
พฤติกรรม
จริยธรรม
การเรียน

1.1.4

งานที่ใหF
คFนควFา
วิเคราะหN

วิธีการประเมิน

สัปดาหDที่ สัดสEวนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
1-15

10%

2.1.3,3.1.3,4.1.2,5.1.3 - การเก็บคะแนนจากการตรวจ

1-15

20%

โครงงานและ
การนำเสนอ

2.1.3,3.1.3,4.1.2,
5.1.3

15

30%

ทดสอบ
ระหว'างเรียน
สอบปลาย
ภาค

1.1.4,2.1.3,3.1.3

-สังเกตและใหFคะแนนจากการ
นำเสนอผลงาน
-เนื้อหาของโครงงานมีวามสอดคลFอง
กันและถูกตFอง
แบบทดสอบ

8

10%

1.1.4,2.1.3,3.1.3

แบบทดสอบ

16

30%

- สังเกตการมีส'วนร'วมในการทำ
กิจกรรม และมีความประพฤติที่ดี
- บันทึกการเขFาหFองเรียนทุกครั้ง

แบบฝTกหัด ( In-class exercise)
และงานที่มอบหมายในแต'ละครั้ง

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตำราหลัก
English for banking คณะมนุษยศาสตรN
กรุงเทพมหานคร: ศูนยNบริการสื่อและสิ่งพิมพNกราฟฟuคไซทN มสด.
2. เอกสารและข3อมูลสำคัญ
- English for International Trade
- ภาษาอังกฤเพื่อนักธุรกิจ
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- สื่ออิเล็กทรอนิกสN
- http:// bbc.co.uk/worldservice/learning english/business/index.shtml
-กรณีศึกษาต'างๆเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสำหรับการคFาและธนาคารจากสื่อออนไลนN

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธDการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1. สังเกตพฤติกรรม การร'วมกิจกรรมการอภิปราย และการตอบคำถาม
2. ประเมินการสืบคFนงานและการวิเคราะหNขFอมูลจากการนำเสนองานที่ไดFรับมอบหมาย ทั้งใน
รูปแบบการเขียนรายงาน และ/หรือการนำเสนอหนFาชั้นเรียน
3. การสอบปฏิบัติและการสอบวัดผลความรูF โดยการจัดทำขFอสอบ
3. กลยุทธDการประเมินการสอน
1. ผลการสอบ
2. การทวนสอบผลประเมินการเรียนรูF
3. แบบประเมินอาจารยNผูFสอน
4. การปรับปรุงการสอน
1. นำผลการประเมินไปใชFในการปรับปรุงการเรียนการสอน
2. เขFาร'วมการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูFและประสิทธิภาพของอาจารยNผูFสอน
5. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
1. การทวนสอบการสุ'มตรวจผลงานของนักศึกษา โดยการสังเกต การสัมภาษณN โดยอาจารยNผูFสอน
2. การทวนสอบการใหFคะแนนจากการสุ'มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยNท'านอื่น หรือ
ผูFทรงคุณวุฒิ ที่ไม'ใช'อาจารยNประจำหลักสูตร
5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ปรับปรุงรายวิชาทุกปÖ หรือตามขFอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขFอ 4
เช'น การปรับแผนการสอนทุกปÖการศึกษา
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