
 

 
 
 

 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 

ประจ าภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2559 
 

รหัสวิชา 3601601 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ 
 

ตอนเรียน A1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
ตอนเรียน B1, C1 หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

ตอนเรียน D1, E1 หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกค้า 
ตอนเรียน F1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

ตอนเรียน G1, H1 หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ 
ตอนเรียน I1, J1, TA หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ตอนเรียน K1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 
 

อาจารย์ผู้สอน   

     ผศ.ปวีณา  สปิลเลอร์ 
     อ.จักรกฤษณ์  สิวะชาติกุล 
     อ.ภัคระวี  แหวนเพชร 
     อ.ลลิตา  พูลทรัพย์ 
     อ.Albert  Kirsten 
     อ.สุดารัตน์  เจตน์ปัญจภัค 
     อ.กัญญทอง  หรดาล 
 

 

อาจารย์ผูร้ับผิดชอบรายวิชา 

อาจารย์กนกวรรณ  รุ่งอดุลพิศาล 
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คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 

 
ค าน า    

 

 รายละเอียดรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจ (Business English)  รหัสวิชา 3601601 เป็นการ
จัดทํารายละเอียดประกอบรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจ  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  ในหมวดวิชา
เฉพาะ วิชาแกน  โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสนทนาที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 
การสัมภาษณ์งาน การเขียนประวัติส่วนตัว การดําเนินธุรกรรมทางธุรกิจ การนําเสนอ การรายงานผลการ
ดําเนินงานขององค์กร ทักษะการอ่านเอกสารทางธุรกิจ การจัดการประชุม การเขียนจดหมายธุรกิจ 

 เอกสารรายละเอียดรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจฉบับนี้ เพ่ือให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ที่ได้กําหนดไว้ โดยปรับปรุงรูปแบบการสอน รูปแบบการส่งงาน การนําเสนอผลงานของผู้เรียน 

ความตระหนักรู้ในเรื่องกระบวนการคิดและความรับผิดชอบของผู้เรียนให้มีมากยิ่งขึ้น และเป็นแนวทางที่

สามารถปรับปรุงรูปแบบวิธีการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้น 

 

 

     
   อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 

                                                                 คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
                                                                   พฤษภาคม  2559 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
    3601601 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจ 
                 Business English                                        
2. จ านวนหน่วยกิต 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    บริหารธุรกิจบัณฑิต/วิชาเฉพาะ 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

ผู้รับผิดชอบรายวิชา อ.กนกวรรณ  รุ่งอดุลพิศาล     
ผู้สอน   (1) ผศ.ปวีณา  สปิลเลอร์  ตอนเรียน G1 

(2) อ.จักรกฤษณ์  สิวะชาติกุล ตอนเรียน A1, J1 ,K1 
   (3) อ.ภัคระวี  แหวนเพชร   ตอนเรียน B1, C1 
   (4) อ.ลลิตา  พูลทรัพย์  ตอนเรียน F1, I1 
   (5) อ.Albert  Kirsten  ตอนเรียน TA 
   (6) อ.สุดารัตน์  เจตน์ปัญจภัค ตอนเรียน H1 
   (7) อ.กัญญทอง  หรดาล  ตอนเรียน D1,E1    

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
    ภาคการศึกษาท่ี 1/2559 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
8. สถานที่เรียน 
    คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ ศูนย์ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    20 พฤษภาคม 2559 



มคอ. 3 

 5 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1. ผู้เรียนสามารถสื่อสารในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานได้  
2. ผู้เรียนสามารถนําเสนอผลการดําเนินงานขององค์กรได้  
3. ผู้เรียนสามารถเขียนประวัติส่วนตัว และจดหมายธุรกิจได้  

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
    เพ่ือให้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนมีความทันสมัย  และผู้เรียนสามารถสื่อสารในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน นําเสนอผลการดําเนินงานขององค์กร เขียนประวัติส่วนตัว และจดหมายธุรกิจได้ 
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 

 การสนทนาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การสัมภาษณ์งาน การเขียนประวัติส่วนตัว การดําเนินธุรกรรม
ทางธุรกิจ การนําเสนอ การรายงานผลการดําเนินงานขององค์กร ทักษะการอ่านเอกสารทางธุรกิจ การ
จัดการประชุม 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. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย การฝึก 
 

สอนเสริม ปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ชั่วโมงต่อภาค 
การศึกษา 
 
 

สอนเสริมตามความ 
ต้องการของนักศึกษา 
เฉพาะราย  
 
 

ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน 
ภาคสนาม  

90 ชั่วโมงต่อภาค 
การศึกษา 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น   
    รายบุคคล 
     - อาจารย์ประจํารายวิชา ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับรายวิชาในคาบเรียนของวิชาแต่ละสัปดาห์และห้องพัก
อาจารย์ 

- อาจารย์จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการในเวลาราชการเท่านั้น 



มคอ. 3 

 6 

หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือให้สามารถดําเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่างราบรื่น และ
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อาจารย์ที่สอนในแต่ละรายวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม 
เข้าไปด้วยเสมอ   

1) มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

2) มีความพอเพียงเป็นหลักในการดําเนินชีวิต  โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  และ
การสร้างภูมิคุ้มกัน 

3) มีจิตส านึกและมโนธรรมท่ีจะแยกแยะความถูกต้อง ความดีความชั่ว 
4) มีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมที่มีความส าคัญทางธุรกิจ สามารถจัดการ

ปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ 
   1.2 วิธีการสอน 

1) กําหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้น
เรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

2) ฝึกนักศึกษาให้มีความรับผิดชอบในการทํางานกลุ่มโดยฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นําและการ
เป็นสมาชิกของกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยไม่ทุจริตหรือคัดลอกงานของผู้อื่น  

3) อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา และมีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ประพฤติดี ปฏิบัติดี ทําประโยชน์กับส่วนรวมและมี
จิตสาธารณะ 
   1.3 วิธีการประเมินผล 

1) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมของหลักสูตร 
2) ประเมินจากการเข้าชั้นเรียนตรงเวลาของนักศึกษา การส่งงานตามกําหนด ระยะเวลาที่

มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 
3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ไม่คัดลอกผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของ

ตน 
2. ความรู้ 
    2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ 

นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาการตลาด ต้องมีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่ งที่
นักศึกษาต้องรู้  ต้องมีเพ่ือใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่ง
ต่อไปนี้ 
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1) มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการตลาด 
2) มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ด้านการตลาด การเงิน การผลิต และการ

ด าเนินงาน รวมทั้งการจัดการองค์กร 
3) มีความรู้และความเข้าใจในสาระสําคัญเกี่ยวกับการตลาดและการจัดการการตลาด ในด้านการ

วางแผน การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการดําเนินงานรวมทั้งการปรับปรุงแผนงาน 
4) มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านการตลาด รวมทั้งมีความเข้าใจใน

สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทัน 
    2.2  วิธีการสอน 

1) จัดให้มีการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทฤษฎี และประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริงเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ  

2) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงาน 
3) เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรเพ่ือสร้างโอกาสในการเรียนรู้ 
4) กําหนดให้มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานหรือสถานประกอบการ 

    2.3  วิธีการประเมินผล 
1) ทดสอบย่อย จัดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
2) ประเมินผลจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา 
3) ประเมินผลจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน 
4) ประเมินผลจากองค์กรผู้ใช้บัณฑิต สําหรับวิชาการฝึกประสบการณ์การวิชาชีพ 

3. ทักษะทางปัญญา 
     3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้ และสามารถพ่ึงตนเองได้เมื่อจบ
การศึกษา ดังนั้น นักศึกษาจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม และ
ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษา ในขณะที่สอนนักศึกษา อาจารย์ต้องเน้นให้นักศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจ
ที่มา และสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่องจํา ดังนั้น
นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ จากการสอนเพ่ือให้เกิดทักษะทางปัญญาดังนี้ 

1) สามารถสืบค้น จ าแนก และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้ซึ่งสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการ
แก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเหมาะสม 

2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่
ศึกษาและประสบการณ์เพ่ือให้เกิดนวัตกรรม กิจกรรม หรือแนวทางในการบริหารธุรกิจใหม่ ๆ 

3) สามารถคิดค้นทางเลือกใหม่ ๆ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบที่เป็นผล
จากทางเลือกอย่างรอบด้าน โดยการน าความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ 
     3.2 วิธีการสอน 
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1) ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ให้กับนักศึกษาตั้งแต่ในระดับที่ง่ายไปจนถึงระดับความยากข้ึนเรื่อย 
ๆ โดยจัดกิจกรรมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับรายวิชา 

2) จัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญด้วยการฝึกสืบค้นข้อมูล จําแนกข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูล แก้ปัญหา วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบที่เป็นผลจากทางเลือกอย่างรอบด้านภายใต้สถานการณ์
จําลอง/สถานการณ์ที่เกิดข้ึนจริง 
   3.3 วิธีการประเมินผล 

1) สังเกตพฤติกรรม การร่วมกิจกรรมการอภิปราย และการตอบคําถาม 
2) ตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้ารายงานที่ได้รับมอบหมาย 
3) การสอบปฏิบัติและการสอบวัดผลความรู้ โดยการจัดทําข้อสอบ เพ่ือใช้วัดทักษะทางด้านปัญญา

ของนักศึกษา โดยเน้นการแก้ปัญหา การอธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหา โดยการ
ประยกุต์ความรู้ที่ได้เรียนมา   
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

นักศึกษาทุกคนต้องออกไปประกอบอาชีพ ซึ่งส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่รู้จักมาก่อน  ดังนั้น
ในเรื่องของความสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนต่าง ๆ เป็นเรื่องที่จําเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นอาจารย์ต้อง
สอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัว การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลให้กับนักศึกษา เพ่ือให้
นักศึกษามีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

1) มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถสร้างสัมพันธภาพอันดีกับผู้อ่ืน 
และปรับตัวเชิงวิชาชีพได้ 

2) มีความกระตือรือร้น สามารถทํางานเป็นกลุ่ม และสามารถแสดงภาวะผู้นําผู้ตามได้อย่าง
เหมาะสม มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพ่ือการพัฒนาตนเองและอาชีพ 

3) มีความคิดริเริ่มและมีความคิดเห็นที่มีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ของทีมงาน 
    4.2 วิธีการสอน 

1) ใช้วิธีการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการ เพื่อเสริมสร้างการทํางานร่วมกัน การทํางาน
ที่ต้องประสานงานกับผู้อ่ืน การทํางานกับหลักสูตรอ่ืน ๆ หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคล
อ่ืน หรือจากผู้มีประสบการณ์ 
    4.3 วิธีการประเมินผล 

1) ประเมินจากพฤติกรรม การร่วมกิจกรรม การอภิปราย 
2) ประเมินการทํางานภายในกลุ่มอย่างต่อเนื่อง 
3) ให้นักศึกษาประเมินเพื่อนร่วมกลุ่มในแต่ละกิจกรรม 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
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 นักศึกษาต้องมีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ขั้นต่ํา
ดังนี้ 
 1) สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์
และตัดสินใจทางการตลาด 
 2) สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้ 
 3) สามารถสื่อสารเพ่ืออธิบายและสร้างความเข้าใจ การเขียนรายงาน และการนําเสนองานอย่าง
ถูกต้อง 
 4) สามารถนําเทคโนโลยีไปเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนในการดําเนินงาน 
    5.2 วิธีการสอน 

1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆโดยเน้นให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จําลองและ
สถานการณ์เสมือนจริงแล้วนําเสนอการแก้ไขปัญหา  

2) จัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความสามารถในการคํานวณ การคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจโดยนํา
เทคโนโลยีไปเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนในการดําเนินงาน 
    5.3 วิธีการประเมินผล 

1)  สังเกตและประเมินทํางานกลุ่ม 
2)  ประเมินการนําเสนอผลงานทั้งด้านการใช้ภาษา ความน่าสนใจและการใช้สื่อเทคโนโลยี 

 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน 

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน  

สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

1 
 

-ชี้แจงคําอธิบานรายวิชา 
จุดมุ่งหมาย แนวทางการสอน 
ข้อกําหนดต่างๆรวมทั้งการ
ประเมินผล 
-ทดสอบก่อนเรียน 
 

3 
 

-อธิบายแนวการสอน 
บรรยาย/ซักถาม 

 

(1), (2), (3), 
(4), (5), (6), 

(7) 

2 
 

Unit 1 Applying for a job 
- Vocabulary and 

pronunciation 
- Speaking 
- Reading 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยาย 
- ระดมความคิดเห็น 

- - ทําแบบฝึกหัด 
สื่อที่ใช้ 

(1), (2), (3), 
(4), (5), (6), 

(7) 
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- Key Grammar 
- Writing 

- เอกสารประกอบการสอน 
- power point 
-โฆษณาสมัครงาน 

3-4 Unit 2  Workplace 
- Vocabulary and 

pronunciation 
- Speaking 
- Reading 
- Grammar 
- Writing 

6 กิจกรรมการเรียนการสอน 

-บรรยายและใหน้กัศึกษาร่วม

อภิปรายประเด็นส าคญัท่ี

เก่ียวขอ้งกบัสาระการเรียนรู้ 

-ให้นักศึกษาแสดงบทบาทสมมติ 
-ให้นักศึกษาทําแบบฝึกหัด
เกี่ยวกับคําศัพท์ 
-ให้นักศึกษาฝึกเขียน  
สื่อที่ใช้ 
- เอกสารประกอบการสอน 
- power point 
- บัตรภาพ 
 
 
 

(1), (2), (3), 
(4), (5), (6), 

(7) 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  
สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

5-6 
 
 
 
 
 
 
 

Unit 3 Business contacts 
- Vocabulary and 

pronunciation 
- Speaking 
- Reading 
- Grammar 
- Writing 

6 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
-ให้นักศึกษาระดมความคิดเห็น
เกี่ยวกับความแตกต่างของ
สัญญาทางธุรกิจในสถานการณ์ท่ี
แตกต่างกัน ความแตกต่าง
ระหว่างสินค้าและบริการ 

-บรรยายและใหน้กัศึกษาร่วม

อภิปรายประเด็นส าคญัท่ี

เก่ียวขอ้งกบัสาระการเรียนรู้  

-ให้นักศึกษาทําแบบฝึกหัด

เกี่ยวกับคําศัพท์ 

(1), (2), (3), 
(4), (5), (6), 

(7) 
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-ให้นักศึกษาทํากิจกรรมในชั้น
เรียนเกี่ยวกับ Office Directory 
-หาแนวคิดรวบยอดเก่ียวกับเรื่อง
ที่อ่าน  
สื่อที่ใช้ 
- เอกสารประกอบการสอน 
- power point 
- บัตรคําศัพท์ 
- เอกสารสําหรับทํากิจกรรม 

7-8 
 
 

Unit 4  Business 
correspondence 

- Vocabulary and 
pronunciation 

- Speaking 
- Reading 
- Grammar 
- Writing  

 

6 
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

-บรรยายและใหน้กัศึกษาร่วม

อภิปรายประเด็นส าคญัท่ี

เก่ียวขอ้งกบัสาระการเรียนรู้  

-ให้นักศึกษาฝึกเขียน 

-ให้นักศึกษาทําแบบฝึกหัด 

สื่อที่ใช้ 
- เอกสารประกอบการสอน 
- power point 

(1), (2), (3), 
(4), (5), (6), 

(7) 

9-10 Unit 5 Business Trip 
- Vocabulary and 

pronunciation 
- Speaking 
- Reading  

6 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
-ระดมความคิดเห็นถึงความ
แตกต่างของการเดินทางเพ่ือทํา
ธุรกิจ 
 

(1), (2), (3), 
(4), (5), (6), 

(7) 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  
สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

   บรรยายและใหน้กัศึกษาร่วม

อภิปรายประเด็นส าคญัท่ี

เก่ียวขอ้งกบัสาระการเรียนรู้  

-ให้นักศึกษาทําแบบฝึกหัด

เกี่ยวกับคําศัพท์ 

(1), (2), (3), 
(4), (5), (6), 

(7) 
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- กิจกรรมในชั้นเรียนเกี่ยวกับ

การจองและยืนยันตั๋วเครื่องบิน 

โรงแรม และการเดินทาง รวมถึง

การถามและบอกทาง 

สื่อที่ใช้ 
- เอกสารประกอบการสอน 
- power point 
-เอกสารประกอบการทํากิจกรรม 

11-12 Unit 6 Business 
presentation  

- Vocabulary and 
pronunciation 

- Speaking 
- Reading 

 

6 กิจกรรมการเรียนการสอน 
-ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ
โครงสร้างขององค์การ 

-บรรยายและใหน้กัศึกษาร่วม

อภิปรายประเด็นส าคญัท่ี

เก่ียวขอ้งกบัสาระการเรียนรู้  

-ให้นักศึกษาทําแบบฝึกหัด

เกี่ยวกับคําศัพท์ 

- กิจกรรมในชั้นเรียน : การ
นําเสนอตนเอง และบริษัทหรือ
องค์การตามหัวข้อที่ได้รับ
มอบหมาย รวมถึงนําเสนอ
เกี่ยวกับสินค้าและบริการของ
บริษัท 
สื่อที่ใช้ 
- เอกสารประกอบการสอน 
- power point 
-เอกสารประกอบการทํากิจกรรม 
 
 

(1), (2), (3), 
(4), (5), (6), 

(7) 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  
สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

13 บทที่ 7  Company result 3 กิจกรรมการเรียนการสอน (1), (2), (3), 
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- Vocabulary and 
pronunciation 

- Speaking 
- Reading 
- Grammar 
- Writing  

 -ระดมความคิดเห็นถึงความ
แตกต่างในส่วนต่าง ๆ ของ
รายงานประจําปี และลักษณะ
ของงบการเงิน 

-บรรยายและใหน้กัศึกษาร่วม

อภิปรายประเด็นส าคญัท่ี

เก่ียวขอ้งกบัสาระการเรียนรู้  

-ให้นักศึกษาทําแบบฝึกหัด

เกี่ยวกับคําศัพท์ 

- กิจกรรมในชั้นเรียน : รายงาน
ประจําปีของบริษัท อธิบายการ
เปลี่ยนแปลงและแนวโน้ม 
-หาแนวคิดรวบยอดจากการอ่าน
งบการเงิน 
สื่อที่ใช้ 
- เอกสารประกอบการสอน 
- power point 
-เอกสารประกอบการทํากิจกรรม 

(4), (5), (6), 
(7) 

13-15 
 

บทที่ 8 Meeting 
- Vocabulary and 

pronunciation 
- Speaking 
- Reading 
- Grammar 
- Writing 

 

6 
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
-บรรยาย ระดมความคิดเห็น 

และใหน้กัศึกษาร่วมอภิปราย

ประเด็นส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบั

สาระการเรียนรู้  

-ให้นักศึกษาทําแบบฝึกหัด 

- ให้นักศึกษาจัดการประชุม 

สื่อที่ใช้ 
- เอกสารประกอบการสอน 
- power point 
-เอกสารประกอบการทํากิจกรรม 

(1), (2), (3), 
(4), (5), (6), 

(7) 

16 สอบปลายภาค    
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรมที่ ผลการ 
เรียนรู้ 

วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วน
ของการ 

ประเมินผล 
1. Class Attendant. 
(การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมและพฤติกรรม 
จริยธรรมการเรียน) 
 
 

1.1(1),1.1(3),  - สังเกตการมีส่วนร่วมใน
การทํากิจกรรม และมีความ
ประพฤติที่ดี 
- บันทึกการเข้าห้องเรียนทุก
ครั้ง 
 

1-15 
 
 

10 % 
 
 

2. Assignments  
 

1.1(4), 2.1(1), 2.1(2), 
3.1(1), 3.1(3), 4.1(3), 
5.1(2) 

- การเก็บคะแนนจากการ
ตรวจแบบฝึกหัด ( In-class 
exercise) และงานที่
มอบหมายในแต่ละครั้ง  
(อาจารย์เฉลยแบบฝึกหัดใน
ห้องเรียน) 

2-15 
 

25% 
 

3. บทบาทสมมติ 
 

1.1(4), 2.1(1), 2.1(2), 
3.1(1), 3.1(3), 4.1(3), 
5.1(2)  

-  Presentation and 
Speaking Skills 
 

2-15 

 
 

20% 

 
 

4. Dictation 2.1(1), 2.1(2), 3.1(1), 
5.1(2) 

- เขียนตามคําบอกก่อน
เรียน จํานวน 10 คํา/ครั้ง 

2-15 15% 

5. สอบปลายภาค 1.1(3), 2.1(2), 3.1(1), 
3.1(3), 5.1(2)  

แบบทดสอบ 
 

16 30% 

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและตําราหลัก 
 เอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ  

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ 
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       Bob Dignmen. Communication in Business English.  
3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 
 - 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 
 
 

 หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
 - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
 - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
 - ขอเสนอแนะผ่านเว็บ ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทําเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 - ผลการสอบ 
 - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน 
 - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
 - การวิจัยในชั้นเรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ท่านอ่ืน หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจําหลักสูตร 

  - ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 
 

 


