
 

รายละเอียดของรายวิชา 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 
     3601601 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจ (English for Business) 
 
2. จํานวนหนวยกิต 
     3 หนวยกิต (3-0-6) 
 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริการลูกคา   
    วิชาเฉพาะแกน  
 
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
    ผูรับผิดชอบรายวิชา ดร.เฟองฟา  เปนศิริ 
     อาจารยผูสอน อ. จักรกฤษณ วุฒิสิวะชาติกุล 
  
5. ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีเรียน 
    ภาคการศึกษาท่ี 1/2558 ตอนเรียน G1 และ F1 
    ภาคการศึกษาท่ี 2/2558 ตอนเรียน D1 และ C1 
6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 
   - 
 
7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 
             - 
 
8. สถานท่ีเรียน 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต 
 
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
    9.1  วันท่ีจัดทํา   5 มกราคม 2558     
    9.2  วันท่ีปรับปรุงรายละเอียดลาสุด  - 

 
 

 



มคอ. 3 

หมวดที ่2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
1. จุดมุงหมายของรายวิชา     
     1.  ผูเรียนสามารถสื่อสารในเรื่องท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานได  
     2.  ผูเรียนสามารถนําเสนอผลการดาเนินงานขององคกรได  

     3.  ผูเรียนสามารถเขียนประวัติสวนตัว และจดหมายธุรกิจได  
    
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
   เพ่ือใหผูเรียนสามารถสื่อสารในเรื่องท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน นําเสนอผลการดาเนินงานขององคกร 
เขียนประวัติสวนตัว และจดหมายธุรกิจได 

  
หมวดที ่3 ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 
การสนทนาท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน การสัมภาษณงาน การเขียนประวัติสวนตัว การดําเนิน

ธุรกรรมทางธุรกิจ การนําเสนอ การรายงานผลการดําเนินงานขององคกร ทักษะการอานเอกสารทางธุรกิจ 
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. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
ฝกปฏิบัติ การศึกษา

ดวย
ตนเอง 

45 ชั่วโมง
ตอภาค

การศึกษา 
 

สอนเสริมเพ่ือทดแทนคาบเรียนท่ีไมสามารถทําการสอนได  
หรือตามท่ีผูเรียนรองขอ เพ่ือทบทวนความรูความเขาใจใหมี
ความชัดเจนยิ่งข้ึน 

ไมมีฝกปฏิบัต ิ 90 ชั่วโมง
ตอภาค

การศึกษา 
 

   
3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน   
    รายบุคคล 

- อาจารยประจํารายวิชา ใหคําปรึกษาไดตามเวลาท่ีเหมาะสม และกําหนดไว 
- อาจารยประจํารายวิชา จัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการของผูเรียน  
โดยมีการนัดหมายลวงหนา 
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หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรยีนรูของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
  1.1 คุณธรรม จริยธรรม 

1) มีความซ่ือสัตยสจุริต มีวินัย มีความรับผิดชอบ เขาใจผูอ่ืน เขาใจโลก และเคารพกฎ ระเบยีบ 
ขอบังคับตางๆ ของสถาบันและสังคม รวมถึงเปนแบบอยางท่ีดีได  
2) มีจิตสํานึกท่ีคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน  
3) มีความรูความเขาใจ ในคุณคาแหงวิชาชีพ และมีทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพ จรรยาบรรณ วิชาชีพ  
4) มีความพอเพียงในการดําเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการ
สรางภูมิคุมกัน 

  1.2 วิธีการสอน 
1) ชีแ้จงเรื่องคุณธรรม จริยธรรมใหนักศึกษากอนการจัดการเรียนการสอน 
2) บูรณาการคุณธรรม จริยธรรมในเนื้อหารายวิชา ขณะจัดการเรียนการสอน 
3) สรุปการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในเนื้อหารายวิชา หลังการเรียนการสอน 

   1.3 วิธีการประเมินผล 
1) การมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนและการแสดงความคิดเห็น 
2) การมีวินัย รูจักรับผิดชอบ 
3) การแสดงออกดานพฤติกรรมในการเรียนการสอน ท้ังกิจกรรมเดี่ยว คู และกลุม 

2. ความรู 
2.1  ความรูท่ีตองไดรับ 

1) มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรดานบริหารธุรกิจ  
2) มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรท่ีเกี่ยวของกับการจัดการ ท้ังทางดาน 
สังคมศาสตรและวิทยาศาสตร  
3) มีความรูกวางและเปนระบบเก่ียวกับความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพดานการจัดการ 
รวมท้ังมี ความเขาใจอยางเทาทันในผลกระทบในสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคม
โลก  
4) มีความรูและความเขาใจในดานการวางแผน การจัดโครงสรางองคการ การปฏิบัติการ การ
ควบคุม และการประเมินผลการดําเนินงาน รวมท้ังการปรับปรุงแผนงานใหสอดคลองกับ
สถานการณทางธุรกิจ 

2.2 วิธีการสอน 
1) การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบรรยาย (Lecture) และรายบุคคล (Individual Study) 
2) การจดักิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม (Active Learning) ไดแก กิจกรรมเดี่ยว คู และกลุม 
3) การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการ (Integrative Learning)  

2.3 วิธีการประเมินผล 
1) การประเมินจากงานท่ีมอบหมาย เชน การทดสอบยอย แบบฝกหัด  
2) การประเมินจากการสงัเกตผูเรียนในระหวางสอน  
3) การประเมินผลขณะเรียน กลางภาคเรยีน และปลายภาคเรียน 
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3. ทักษะทางปญญา 
3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

1) สามารถสืบคน ประมวลและประเมินขอมูลจากหลายแหลงไดดวยตนเอง มีความคิด
วิเคราะหอยาง เปนระบบ มีเหตุผล และคิดอยางสรางสรรคเพ่ือใหไดสารสนเทศท่ีเปนประโยชน
ในการใชงานตาม สถานการณแวดลอมทางธุรกิจ  
2) สามารถประยุกตความรูทางการจัดการและดานอ่ืนท่ีสัมพันธกัน จากสาขาวิชาชีพท่ีศึกษาและ 
ประสบการณมาใชงานตามสถานการณท่ัวไปไดอยางเหมาะสม  
3) มีทักษะในการแกไขปญหาเฉพาะหนาในสถานการณตางๆ อยางสรางสรรคโดยคํานึงถึง
ผลกระทบท่ี อาจเกิดข้ึนจากการตัดสินใจ และสามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลไดอยาง
ถูกตอง ครบถวน  
4) สามารถคิดคนทางเลือก วิเคราะหทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอยางรอบดาน มี 
ความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีสอดคลองกับสถานการณทางธุรกิจ ทําใหเกิดการ
ไดเปรียบ ทางการแขงขันทางธุรกิจ 

3.2 วิธีการสอน 
  1) มอบหมายงานใหนักศึกษาวิเคราะหและสังเคราะห เนนการจัดกิจกรรมและโครงงานท่ีเนน 

               พัฒนาทักษะภาษาท้ังสี่ดาน  
     2) มอบหมายใหนักศึกษานําเสนอรายงาน โดยคนหาขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ แลวนําเสนอ 
         แนวคิดของกลุมหนาหองเรียน 

3.3 วิธีการประเมินผล 
     1) ประเมินผลการนําเสนอหนาชั้นเรียน โดยอาจารยผูสอน ผานการสังเกต การใหขอมูลยอนกลับ    
         การทํางานเปนกลุม รวมถึงการทดสอบยอยดานทักษะการเขียน 

           2) การอภิปรายและแสดงความคิดเห็นในกลุมของตนเองและกลุมอ่ืน 
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 
1) สามารถแสดงความเปนกัลยาณมิตร ชวยเหลือผูอ่ืน และแสดงความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจใน การกระทําของตนเอง รวมถึงความรับผิดชอบตอสังคม  
2) สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความเห็นอยางสรางสรรคในการพัฒนาความรูและความคิดได
อยาง มีประสิทธิภาพ  
3) สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน แสดงภาวะผูนํา ผูตามไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ และมี
ทักษะ การแกปญหากลุม 

4.2 วิธีการสอน 
1) ใชกิจกรรมถาม-ตอบ เพ่ือใหผูเรียนฝกทักษะในการนําเสนอความคิดของตนเอง และใชภาษา   
    สื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2) กําหนดใหนักศึกษาวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูของตนเอง เชน การ   
   มอบหมายงานนําเสนอหนาชั้นเรียน 

     3) มอบหมายงานใหนักศึกษามีความรับผิดชอบตอบทบาทและหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย ท้ังงาน 
   เดี่ยวและงานกลุม 
 

 



มคอ. 3 

4.3 วิธีการประเมินผล 
1) การสอบถามและสังเกตโดยผูสอน การใหคําชม และใหคําแนะนํา สําหรับการพัฒนา 
   ศักยภาพของตนเองตอไป โดยอาจารยผูสอน  
2) การแสดงออกดานพฤติกรรมขณะฝกปฏิบัติ ไดแก การนําเสนองานหนาชั้นเรียน 
3) การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 

1) สามารถประยุกตใชหลักคณิตศาสตรสถิติการวิเคราะหเชิงปริมาณมาใชในการวิเคราะหและ 
ตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจําวัน  
2) สามารถส่ือสารภาษาไทยและภาษาตางประเทศท่ีจําเปนตอการทําธุรกิจไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  
3) สามารถสอสารเพ่ืออธิบายและสรางความเขาใจในรูปแบบการพูด การเขียนท่ีเหมาะสม
สําหรับกลุมบุคคลท่ีแตกตางกันท้ังท่ีเปนขอมูลธุรกิจและขอมูลอ่ืน  
4) สามารถนาเทคโนโลย  ํ  ีสารสนเทศ และเทคนิคการสื่อสารท่ีเหมาะสม มาใชในการเก    ็บรวบรวม
ขอมูล การแปลความหมาย และการสื่อขอมูล 

5.2 วิธีการสอน 
1) มอบหมายงานใหนักศึกษาคนควาและวิเคราะหขอมูลทางสถิติและสารสนเทศโดยใชสื่อ
อินเตอรเน็ตในการสืบคนขอมูล  
2) กําหนดใหนักศึกษาใชสื่อและเทคโนโลยีในการนําเสนองานหนาชั้นเรียน และสงงานทาง

จดหมายอิเล็คทรอนิกส 
5.3 วิธีการประเมินผล 

1) การนําเสนองานท้ังดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข และการใชสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
2) การใชสื่อเทคโนโลยีในการนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียนและการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
โดยการสอบถามและสังเกตโดยผูสอน 
 

 
 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

สัปดาหท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
ส่ือท่ีใช  

1 - ชี้แจงคําอธิบายรายวิชา จุดมุงหมาย แนว
การสอน ขอกําหนดตาง ๆ รวมท้ัง
กระบวนการวดัผลประเมินผล ชี้แจงและ
ทําความเขาใจระบบประกันคุณภาพการ
เรียนการสอน 

3 
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
บรรยาย / ซักถาม 
มคอ.3 
ส่ือการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน
วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจ 
2. สื่อการสอน Power point 

 



มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
ส่ือท่ีใช  

2 
 

Unit 1 Applying for a Job 
- Vocabulary and pronunciation 
- Speaking 
- Reading 
- Grammar 
- Writing 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
บรรยาย / อภิปราย 
เอกสารประกอบการสอน 
ส่ือการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน
วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจ 
2. สื่อการสอน Power point 

3 
 

 Unit 2 Workplaces 
- Vocabulary and pronunciation 
- Speaking 
- Reading 
- Grammar 
- Writing 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
บรรยาย / อภิปราย 
เอกสารประกอบการสอน 
ส่ือการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน
วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจ 
2. สื่อการสอน Power point 

4 
 

 Unit 2 Workplaces 
- Vocabulary and pronunciation 
- Speaking 
- Reading 
- Grammar 
- Writing 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
บรรยาย / อภิปราย 
เอกสารประกอบการสอน 
ส่ือการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน
วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจ 
2. สื่อการสอน Power point 

5 
 

Unit 3 Business 
contacts 37-  
- Vocabulary and 
pronunciation  
- Speaking  
- Reading  
- Grammar  
- Writing   

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
บรรยาย / อภิปราย 
เอกสารประกอบการสอน 
ส่ือการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน
วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจ 
2. สื่อการสอน Power point 
 

6 Unit 3 Business 
contacts (cont.)  
- Vocabulary and 
pronunciation  
- Speaking  
- Reading  
- Grammar  

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
บรรยาย / อภิปราย 
เอกสารประกอบการสอน 
ส่ือการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน
วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจ 
2. สื่อการสอน Power point 

 



มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
ส่ือท่ีใช  

- Writing  

 
7 Unit 4 Business correspondence 

- Vocabulary and pronunciation 
- Reading 
- Grammar 
- Writing 
 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
บรรยาย / อภิปราย 
เอกสารประกอบการสอน 
ส่ือการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน
วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจ 
2. สื่อการสอน Power point 

8 Unit 4 Business correspondence 
(cont.) 
- Vocabulary and pronunciation 
- Reading 
- Grammar 
- Writing 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
บรรยาย / อภิปราย 
เอกสารประกอบการสอน 
ส่ือการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน
วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจ 
2. สื่อการสอน Power point 

9 Mid-Term 
Examination  

  

 ขอสอบ  
 

อ. วิลาสินี  
อ.สุดารตัน  

 

3 ขอสอบ 

10 Unit 5 Business trip  
- Vocabulary and 
pronunciation  
- Speaking  
- Reading  
- Grammar  
- Writing  

 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
บรรยาย / อภิปราย 
เอกสารประกอบการสอน 
ส่ือการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน
วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจ 
2. สื่อการสอน Power point 

11 Unit 6 Business 
presentation  
- Vocabulary and 
pronunciation  
- Speaking  
- Reading  
- Grammar  
- Writing   

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
บรรยาย / อภิปราย 
เอกสารประกอบการสอน 
ส่ือการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน
วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจ 
2. สื่อการสอน Power point 
 
 

 



มคอ. 3 

สัปดาหท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
ส่ือท่ีใช  

12 Unit 6 Business 
presentation (cont.) 
- Vocabulary and 
pronunciation  
- Speaking  
- Reading  
- Grammar  
- Writing   

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
บรรยาย / อภิปราย 
เอกสารประกอบการสอน 
ส่ือการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน
วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจ 
2. สื่อการสอน Power point 
 

13 Unit 7 Company result 
- Vocabulary and pronunciation 
- Speaking 
- Reading 
- Grammar 
- Writing  

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
บรรยาย / อภิปราย 
เอกสารประกอบการสอน 
ส่ือการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน
วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจ 
2. สื่อการสอน Power point 

14 Unit 7 Company result (cont.) 
- Vocabulary and pronunciation 
- Speaking 
- Reading 
- Grammar 
- Writing  

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
บรรยาย / อภิปราย 
เอกสารประกอบการสอน 
ส่ือการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน
วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจ 
2. สื่อการสอน Power point 

15 Unit 8 Meetings  
- Vocabulary and 
pronunciation  
- Speaking  
- Reading  
- Grammar  
- Writing  

 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
บรรยาย / อภิปราย 
เอกสารประกอบการสอน 
ส่ือการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน
วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจ 
2. สื่อการสอน Power point 

16 Final 
Examination  

  
 ขอสอบ  
 

 

3 ขอสอบ 

 
 
 
 

 



มคอ. 3 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล 
สัปดาหท่ี 
ประเมิน 

สัดสวนของการ 
ประเมินผล 

1. งานท่ีไดรับ
มอบหมาย 

1.1 ขอ 1 มีความซ่ือสัตย 
สจุริต มีวินัย มีความ

รับผิดชอบ เขาใจผูอ่ืน 

เขาใจโลก และเคารพกฎ 

ระเบียบ ขอบังคับตางๆ 

ของสถาบันและสังคม 

รวมถึงเปนแบบอยางท่ีดีได 

ขอ 1 ขอ 2 มีจิตํานึกท่ี
คํานึงถึงประโยชนสวนรวม
มากกวาประโยชนสวนตน 
2.1 ขอ 1 มีความรูและ
ความเขาใจในสาระสําคัญ
ของศาสตรดานบริหารธุรกิจ 
2.1 ขอ 2 มีความรูและ
ความเขาใจในสาระสําคัญ
ของศาสตรท่ีเก่ียวของกับ
การจัดการ ท้ังทางดาน 
สังคมศาสตรและ
วิทยาศาสตร 
3.1 ขอ 1 สามารถสืบคน 
ประมวลและประเมินขอมูล
จากหลายแหลงไดดวย
ตนเอง มีความคิดวิเคราะห
อยาง เปนระบบ มีเหตุผล 
และคิดอยางสรางสรรค
เพ่ือใหไดสารสนเทศท่ีเปน
ประโยชนในการใชงานตาม 
สถานการณแวดลอมทาง
ธุรกิจ 
4.1 ขอ 1 สามารถแสดง
ความเปนกัลยาณมิตร 
ชวยเหลือผูอ่ืน และแสดง
ความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจใน การกระทําของ

- การมีสวนรวมในกิจกรรม
การเรียนการสอนและการ
แสดงความคิดเห็น 
- การมีวินัย รูจักรับผิดชอบ 
- การแสดงออกดาน
พฤติกรรมในการเรียนการ
สอน ท้ังกิจกรรมเดี่ยว คู 
และกลุม 
 
 
- การประเมินจากงาน ท่ี
ม อ บ  ห ม าย  เช น  ก า ร
ทดสอบยอย แบบฝกหัด 
- การป ระ เมิ น จ ากก าร
สังเกตผู เรียนในระหวาง
สอน 
- การประเมินผลขณะเรียน 
กลางภาคเรียน และปลาย
ภาคเรียน 
- ประเมินผลการนําเสนอ
หนาชั้นเรียน โดยอาจารย
ผูสอน ผานการสังเกต การ
ให ข อ มู ลยอนกลับ  การ
ทํางานเปนกลุม รวมถึงการ
ทดสอบยอยดานทักษะการ
เขียน 
- การอภิปรายและแสดง
ความคิดเห็นในกลุมของ
ตนเองและกลุมอ่ืน 
 
 
 
- การแสดงออกดาน
พฤติกรรมขณะฝกปฏิบัติ  
 

2, 3, 5, 7 
และ 13 

 

30% 

 



มคอ. 3 

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล 
สัปดาหท่ี 
ประเมิน 

สัดสวนของการ 
ประเมินผล 

ตนเอง รวมถึงความ
รับผิดชอบตอสังคม  
5.1 ขอ 2 สามารถสื่อสาร
ภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศท่ีจําเปน
ตอการทําธุรกิจไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
5.1 ขอ 3 สามารถสื่อสาร
เพ่ืออธิบายและสรางความ
เขาใจในรูปแบบการพูด การ
เขียนท่ีเหมาะสมสําหรับ
กลุมบุคคลท่ีแตกตางกันท้ัง
ท่ีเปนขอมูลธุรกิจและขอมูล
อ่ืน 

 
 
 
 
 
 
- การนําเสนองานท้ังดาน
การวิเคราะหเชิงตัวเลข 
และการใชสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
- การใชสื่อเทคโนโลยีใน
การนําเสนอผลงานหนาชั้น
เรียนและการใช
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
โดยการสอบถามและสังเกต
โดยผูสอน 

2. การสอบ
กลางภาค  

 

1.2 ขอ 1 มีความซ่ือสัตย 
สจุริต มีวินัย มีความ

รับผิดชอบ เขาใจผูอ่ืน 

เขาใจโลก และเคารพกฎ 

ระเบียบ ขอบังคับตางๆ 

ของสถาบันและสังคม 

รวมถึงเปนแบบอยางท่ีดีได 

2.1 ขอ 1 มีความรูและ
ความเขาใจในสาระสําคัญ
ของศาสตรดานบริหารธุรกิจ 
2.1 ขอ 2 มีความรูและ

ความเขาใจในสาระสําคัญ

ของศาสตรท่ีเก่ียวของกับ

การจัดการ ท้ังทางดาน 

สังคมศาสตรและ

วิทยาศาสตร 

 

 

 - การมีวินัย รูจัก 
รับผิดชอบ 
 

 

 

 

 

- ก า ร ป ร ะ เมิ น ผ ล จ า ก
ขอสอบกลางภาคเรียน  
 

 

 

 
 

9 
 

20% 
 

 



มคอ. 3 

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล 
สัปดาหท่ี 
ประเมิน 

สัดสวนของการ 
ประเมินผล 

3. การนําเสนองาน

หนาชั้นเรียน 

1.1 ขอ 1 มีความซ่ือสัตย 
สจุริต มีวินัย มีความ
รับผิดชอบ เขาใจผูอ่ืน 
เขาใจโลก และเคารพกฎ 
ระเบียบ ขอบังคับตางๆ 
ของสถาบันและสังคม 
รวมถึงเปนแบบอยางท่ีดีได 
1.1 ขอ 2 มีจิตสํานึกท่ี 
คํานึงถึงประโยชนสวนรวม
มากกวาประโยชนสวนตน 
2.1 ขอ 1 มีความรูและ
ความเขาใจในสาระสําคัญ
ของศาสตรดานบริหารธุรกิจ 
2.1 ขอ 2 มีความรูและ
ความเขาใจในสาระสําคัญ
ของศาสตรท่ีเก่ียวของกับ
การจัดการ ท้ังทางดาน 
สังคมศาสตรและ
วิทยาศาสตร 
3.1 ขอ 1 สามารถสืบคน 
ประมวลและประเมินขอมูล
จากหลายแหลงไดดวย
ตนเอง มีความคิดวิเคราะห
อยาง เปนระบบ มีเหตุผล 
และคิดอยางสรางสรรค
เพ่ือใหไดสารสนเทศท่ีเปน
ประโยชนในการใชงานตาม 
สถานการณแวดลอมทาง
ธุรกิจ 
4.1 ขอ 1 สามารถแสดง
ความเปนกัลยาณมิตร 
ชวยเหลือผูอ่ืน และแสดง
ความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจใน การกระทําของ
ตนเอง รวมถึงความ
รับผิดชอบตอสังคม  

- การมีสวนรวมในกิจกรรม
การเรียนการสอนและการ
แสดงความคิดเห็น 
- การมีวินัย รูจักรับผิดชอบ 
- การแสดงออกดาน
พฤติกรรมในการเรียนการ
สอน ท้ังกิจกรรมเดี่ยว คู 
และกลุม 
 
 
- การประเมินจากงาน ท่ี
ม อ บ  ห ม าย  เช น  ก า ร
ทดสอบยอย แบบฝกหัด 
- การป ระ เมิ น จ ากก าร
สังเกตผู เรียนในระหวาง
สอน 
- การประเมินผลขณะเรียน 
กลางภาคเรียน และปลาย
ภาคเรียน 
- ประเมินผลการนําเสนอ
หนาชั้นเรียน โดยอาจารย
ผูสอน ผานการสังเกต การ
ให ข อ มู ลยอนกลับ  การ
ทํางานเปนกลุม รวมถึงการ
ทดสอบยอยดานทักษะการ
เขียน 
- การอภิปรายและแสดง
ความคิดเห็นในกลุมของ
ตนเองและกลุมอ่ืน 
- ก า ร แ ส ด ง อ อ ก ด า น
พฤติกรรมขณะฝกปฏิบัติ  
 
 
- การนําเสนองานท้ังดาน
การวิเคราะหเชิงตัวเลข 
และการใชสื่อและ

11 
 

10% 
 

 



มคอ. 3 

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล 
สัปดาหท่ี 
ประเมิน 

สัดสวนของการ 
ประเมินผล 

5.1 ขอ 2 สามารถสื่อสาร
ภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศท่ีจําเปน
ตอการทําธุรกิจไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
5.1 ขอ 3 สามารถสื่อสาร
เพ่ืออธิบายและสรางความ
เขาใจในรูปแบบการพูด การ
เขียนท่ีเหมาะสมสําหรับ
กลุมบุคคลท่ีแตกตางกันท้ัง
ท่ีเปนขอมูลธุรกิจและขอมูล
อ่ืน 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศ  
- การใชสื่อเทคโนโลยีใน
การนําเสนอผลงานหนาชั้น
เรียนและการใช
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
โดยการสอบถามและสังเกต
โดยผูสอน 

4. การจัดการ

ประชุม 

1.2 ขอ 1 มีความซ่ือสัตย 
สจุริต มีวินัย มีความ
รับผิดชอบ เขาใจผูอ่ืน 
เขาใจโลก และเคารพกฎ 
ระเบียบ ขอบังคับตางๆ 
ของสถาบันและสังคม 
รวมถึงเปนแบบอยางท่ีดีได 
1.2 ขอ 2 มีจิตสํานึกท่ี 
คํานึงถึงประโยชนสวนรวม
มากกวาประโยชนสวนตน 
2.1 ขอ 1 มีความรูและ
ความเขาใจในสาระสําคัญ
ของศาสตรดานบริหารธุรกิจ 
2.1 ขอ 2 มีความรูและ
ความเขาใจในสาระสําคัญ
ของศาสตรท่ีเก่ียวของกับ
การจัดการ ท้ังทางดาน 
สังคมศาสตรและ
วิทยาศาสตร 
3.1 ขอ 1 สามารถสืบคน 
ประมวลและประเมินขอมูล
จากหลายแหลงไดดวย
ตนเอง มีความคิดวิเคราะห

- การมีสวนรวมในกิจกรรม
การเรียนการสอนและการ
แสดงความคิดเห็น 
- การมีวินัย รูจักรับผิดชอบ 
- การแสดงออกดาน
พฤติกรรมในการเรียนการ
สอน ท้ังกิจกรรมเดี่ยว คู 
และกลุม 
 
 
- การประเมินจากงาน ท่ี
ม อ บ  ห ม าย  เช น  ก า ร
ทดสอบยอย แบบฝกหัด 
- การป ระ เมิ น จ ากก าร
สังเกตผู เรียนในระหวาง
สอน 
- การประเมินผลขณะเรียน 
กลางภาคเรียน และปลาย
ภาคเรียน 
- ประเมินผลการนําเสนอ
หนาชั้นเรียน โดยอาจารย
ผูสอน ผานการสังเกต การ
ให ข อ มู ลยอนกลับ  การ

 10% 

 



มคอ. 3 

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล 
สัปดาหท่ี 
ประเมิน 

สัดสวนของการ 
ประเมินผล 

อยาง เปนระบบ มีเหตุผล 
และคิดอยางสรางสรรค
เพ่ือใหไดสารสนเทศท่ีเปน
ประโยชนในการใชงานตาม 
สถานการณแวดลอมทาง
ธุรกิจ 
4.1 ขอ 1 สามารถแสดง
ความเปนกัลยาณมิตร 
ชวยเหลือผูอ่ืน และแสดง
ความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจใน การกระทําของ
ตนเอง รวมถึงความ
รับผิดชอบตอสังคม  
5.1 ขอ 2 สามารถสื่อสาร
ภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศท่ีจําเปน
ตอการทําธุรกิจไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
5.1 ขอ 3 สามารถสื่อสาร
เพ่ืออธิบายและสรางความ
เขาใจในรูปแบบการพูด การ
เขียนท่ีเหมาะสมสําหรับ
กลุมบุคคลท่ีแตกตางกันท้ัง
ท่ีเปนขอมูลธุรกิจและขอมูล
อ่ืน 

ทํางานเปนกลุม รวมถึงการ
ทดสอบยอยดานทักษะการ
เขียน 
- การอภิปรายและแสดง
ความคิดเห็นในกลุมของ
ตนเองและกลุมอ่ืน 
- ก า ร แ ส ด ง อ อ ก ด า น
พฤติกรรมขณะฝกปฏิบัติ  
 
 
 
 
 
- การนําเสนองานท้ังดาน
การวิเคราะหเชิงตัวเลข 
และการใชสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
- การใชสื่อเทคโนโลยีใน
การนําเสนอผลงานหนาชั้น
เรียนและการใช
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
โดยการสอบถามและสังเกต
โดยผูสอน 

5. สอบปลายภาค 
 

1.3 ขอ 1 มีความซ่ือสัตย 
สจุริต มีวินัย มีความ

รับผิดชอบ เขาใจผูอ่ืน 

เขาใจโลก และเคารพกฎ 

ระเบียบ ขอบังคับตางๆ 

ของสถาบันและสังคม 

รวมถึงเปนแบบอยางท่ีดีได 

2.1 ขอ 1 มีความรูและ
ความเขาใจในสาระสําคัญ
ของศาสตรดานบริหารธุรกิจ 

 - การมีวินัย รูจัก 
รับผิดชอบ 
 

 

 

 

- ก า ร ป ร ะ เมิ น ผ ล จ า ก
ขอสอบปลายภาคเรียน  
 

 

16 30% 

 



มคอ. 3 

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล 
สัปดาหท่ี 
ประเมิน 

สัดสวนของการ 
ประเมินผล 

2.1 ขอ 2 มีความรูและ

ความเขาใจในสาระสําคัญ

ของศาสตรท่ีเก่ียวของกับ

การจัดการ ท้ังทางดาน 

สังคมศาสตรและ

วิทยาศาสตร 

 

 
 

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและตําราหลัก 
Business English Curriculum. (2012). English for Business. Bangkok: Suan Dusit Rajabhat 

  University. 
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 
   รายการอางอิงทายบทแตละบท 
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 
   รายการอางอิงทายบทแตละบท 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 

- แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา 
2. กลยุทธการประเมินการสอน 

- แตงตั้งคณะกรรมการประเมินการสอน  เพ่ือกํากับดูแลการสอนใหไดคุณภาพ 

- การทวนสอบผลประเมินการเรยีนรูของผูเรียน 
3. การปรับปรุงการสอน 

นําผลท่ีไดจากการประเมินในขอ 2 มาปรับปรุงการสอนและหาขอมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการ
เรียนการสอนโดยจัดกิจกรรม “การวิพากษแนวการสอนโดยผูสอน” 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
การแตงตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดยตรวจสอบ

ขอสอบ  การพิจารณาจากรายงานของผูเรียน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนตามขอกําหนดการ
วัดและประเมินผลประจํารายวิชา 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

ปรับปรุงรายละเอียดวิชาทุกภาคการศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนหรือตามขอเสนอแนะและผลการทวน
สอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4 ปรับปรุงรูปแบบการสอนใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญ 
 

 


