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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

หมวดที ่1  ข้อมูลทั่วไป 
1.1  รหัสและช่ือรายวิชา  

1553905  การจัดสัมมนาภาษาอังกฤษธุรกิจ   
    Business English Seminar 

1.2  จ านวนหน่วยกิต  
       3 หน่วยกิต  3(2-2-5) 
1.3  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  

  1) หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  
 2) ประเภทของรายวิชา : หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะด้าน   

1.4  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
       1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : อาจารย์ลลิตา  พูลทรัพย์ 

2) อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ลลิตา  พูลทรัพย์  
1.5  ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน  
       ภาคการศึกษาที่ 2/ ชั้นปีที่ 3  
1.6  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
       ไม่มี  

1.7  รายวิชาที่ต้องเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 

       ไม่มี  

1.8  สถานที่เรียน  

      ห้อง 32402 อาคาร 32 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

1.9  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

       14 พฤศจิกายน 2560      

หมวดที ่2  จุดมุง่หมายและวัตถุประสงค ์
1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1.1 มีวินัย ตรงต่อเวลา เคารพระเบียบข้อบังคับ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริตต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย 
1.2 มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะภาษาอังกฤษด้านการพูด การอ่าน และการเขียนในบริบททาง
ธุรกิจ 
1.3 มีความรู้ความเข้าใจด้านค าศัพท์ ส านวน และไวยากรณ์ในบริบทการสัมมนาทางธุรกิจ 



 
 

1.4 สามารถบูรณาการความรู้ด้านภาษาอังกฤษต่างๆ ที่เก่ียวข้องการสัมมนาทางธุรกิจ 
1.5 สามารถคิดสร้างสรรค์และปรับใช้องค์ความรู้ในการจัดสัมมนาทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสม 
1.6 สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนและมีความรับผิดชอบต่อบทบาทของตนที่มีต่อผู้อื่น 
1.7 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและน าเสนอข้อมูล และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา (รายวิชาใหม่) 
 

หมวดที ่3  ลกัษณะและการด าเนินการ 
 1.  ค าอธิบายรายวิชา  
 กระบวนการจัดสัมมนา เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดสัมมนาทางธุรกิจ ฝึกน าเสนอความคิด 
ระดมสมอง แก้ปัญหา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  
 Seminar conduction processes and language using technique; practice stating opinions, 
brainstorming, solving problems, and exchanging ideas and learning together.  
 
2.  จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา  

บรรยาย สอนเสริม ฝึกปฏิบัติ / งาน
ภาคสนาม / การฝึกงาน 

ศึกษาด้วยตนเอง 

30 ชั่วโมง  สอนเสริมตามความต้องการ
ของนักศึกษาเฉพาะราย 

30 75 ชั่วโมง 

 
3.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแกนักศึกษาเป็นรายบุคคล  

- ผู้สอนให้ค าปรึกษาผ่านทางอีเมลและโทรศัพท์  
- ผู้สอนจัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามความต้องการ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ คือ ทุก

วันจันทร์ เวลา 9.00 – 12.00 น. 
 

หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
4.1 แผนพัฒนาและประเมินผลการเรียนรู้ (หมวด 5 ข้อ 2) 
ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา 

(ความรับผิดชอบหลัก) 
กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน สัปดาห์ที่

ประเมิน 
สัดส่วนของ

การ
ประเมินผล 

4.1.1 ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 
1)  มีวินัย ตรงต่อเวลา 
รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รบั
มอบหมาย 
2) มีความซื่อสัตยส์ุจริตต่องาน
ที่ได้รับมอบหมาย 
3) เคารพข้อตกลง กฎระเบียบ 
และข้อบังคบั 

1) ผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดี เร่ืองการตรง
ต่อเวลา และวินยัในการท างาน
มอบหมายให้นักศึกษาโดยก าหนด
ระยะเวลาส่งที่แน่นอน 
2) ชี้แจงข้อตกลง กฎระเบียบและ
ข้อบังคับระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
3) สอดแทรกเรื่องจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ  

1) ประเมินจากการตรวจงานที่
มอบหมายให้นักศึกษาและสังเกต
พฤติกรรมการเข้าเรียน การตรงต่อ
เวลา 
2) ตรวจสอบงานนักศึกษาว่ามีการ
อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลอย่าง
ถูกต้องและไม่คัดลอกงานผู้อื่น 
 

1-15 5% 



 
 

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา 
(ความรับผิดชอบหลัก) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของ
การ

ประเมินผล 
4) มีจรรยาบรรณทางวชิาการ
และวิชาชีพ 

  
  

4.1.2 ด้านความรู ้
1) มีความรู้ความเขา้ใจ และมี
ทักษะภาษาอังกฤษดา้นการฟัง 
การพูด การอ่าน และการเขยีน 
2) มีความรู้ความเขา้ใจดา้น
ค าศัพท์ ส านวน และไวยากรณ์
ในบริบทการสัมมนาทางธุรกิจ 
3) มีความรู้ความเขา้ใจพื้นฐาน
ทางธุรกิจ 
4) บูรณาการความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษตา่งๆที่เกีย่วข้อง 

1) การบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับการจัด
สัมมนาทางธุรกิจในรูปแบบต่างๆ โดยมี
ตัวอยา่งประกอบและเปิดโอกาสให้
นักศึกษาแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 
2) อธิบายค าศัพท ์ส านวน และ
ไวยากรณ์ที่ใช้ในบริบทการสัมมนาทาง
ธุรกิจ 
3) มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าหา
ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบ กระบวนการจัด
สัมมนาทางธุรกิจประเภทต่างๆ แลว้
น าเสนอข้อมูลหน้าชั้นเรียน 
4) น าเสนอการสัมมนาภาษาอังกฤษโดย
น าบริบททางธุรกจิมาประยุกต์ใช้ใน
รูปแบบที่หลากหลาย 

1) ประเมินจากการสังเกตผู้เรียน 
ระหว่างสอน 
2) ประเมินจากการให้นักศึกษาแสดง 
ความคิดเห็นและการน าเสนอการ 
สัมมนาทางธุรกิจ 
3) ประเมินจากการซักถามและการ
สังเกตผู้เรียน 
4) ประเมินจากงานที่ให้นกัศึกษา
ค้นคว้า 
5) ประเมินจากการสอบ 

1-15 40% 

4.1.3 ด้านทักษะทางปญัญา 
1) สืบค้นข้อมูลและแสวงหา
ความรู้เพิ่มเติม ทันต่อ
เหตุการณ์และเทคโนโลยีใหม่ๆ  
2) คิดสร้างสรรค ์และปรับใช้
องค์ความรู้อย่างเหมาะสม 
3) คิด วิเคราะห ์และแก้ไข
ปัญหาได้อย่างมีระบบ 
4) สังเคราะห์องค์ความรู้ 

1) มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าดว้ย
ตนเอง 
2) มอบหมายให้นักศึกษาแสดงบทบาท
สมมติในการจัดสัมมนาและเปิดโอกาสให้
นักศึกษาแสดงความคิดเห็น 
3) มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าและ
น าเสนอกรณีศึกษา 
4) มอบหมายให้นักศึกษาเขียนรายงาน 
สรุปสะท้อนองค์ความรู้ที่ได้เรียนมา 

1) ประเมินจากงานที่มอบหมายให ้
นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 
2) ประเมินจากการซักถามและการ
สังเกตผู้เรียน และให้ผลสะท้อนกลับ 
3) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
4) ประเมินจากการสอบ 

 

1-15 40% 

4.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
1)  ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได ้
2)  สื่อสารได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ 
3)  มีความรบัผิดชอบต่อ
บทบาทของตนที่มีต่อผู้อ่ืน 

1) ใช้กิจกรรมคู่และกลุ่ม 
2) ใช้การถาม-ตอบ และให้นักศึกษา
แสดงความคิดเห็น โดยการโต้ตอบ
ระหว่างผู้สอนและนกัศึกษา และ
ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน 
3) มอบหมายให้ท างานเป็นกลุ่ม และมี
การแบ่งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
ภายในกลุ่ม 
4) การน าเสนองาน 

1) ประเมินพฤติกรรมของนักศึกษาใน
การท ากจิกรรมคู่และกลุ่ม 
2) ประเมินจากการสังเกตการณ์
สื่อสารในชั้นเรียน 
3) ประเมินจากการน าเสนองานหนา้
ชั้นเรียน 

1-15 10% 

4.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสาร 
สนเทศ 
1) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสืบค้นและน าเสนอข้อมูลได ้
2) ติดต่อสื่อสารโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3) ค านวณตัวเลข หรือ

1) มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลเพิ่มเติมในแต่ละสัปดาห ์
2) ให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการท างาน 
3) ฝึกให้นักศึกษาค านวณและวิเคราะห์
ข้อมูลทางธุรกิจเบือ้งต้น 
 

1) ประเมินจากการสังเกตการใช ้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2) ประเมินตามความถกูต้องจากการ
น าเสนอข้อมูลธุรกจิ 
3) ประเมินจากผลงานการค านวณ
และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป        

1-15 5% 



 
 

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา 
(ความรับผิดชอบหลัก) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของ
การ

ประเมินผล 
ประมวลผลข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปได้ 
4) ค านวณตัวเลข หรือ
ประมวลผลข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรปูได ้
ผลการเรียนรู้ตัวเข้ม = ความรับผิดชอบหลัก  ผลการเรียนรู้ตัวธรรมดา = ความรับผิดชอบรอง 
 

หมวดที ่5  แผนการสอนและการประเมินผล 
1.  แผนการสอน 

สัปดาห์ หัวข้อ/รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียนการสอน /  

ใบงาน 
สื่อที่ใช้ 

การวัดและ
ประเมินผล 

ผู้สอน 

1 
(4 ชม.) 

 
 

Orientation 
- ชี้แจงค าอธิบาย
รายวิชา จุดมุ่งหมาย 
แนวการสอน ข้อก าหนด
ต่าง ๆ รวมทั้ง
กระบวนการวัดผล
ประเมินผล ชี้แจงและ
ท าความเข้าใจนโยบาย
และระบบการประกนั
คุณภาพการเรียนการ
สอน 
 
How to Choose a 
Winning Topic 

1. อาจารย์ชี้แจงรายละเอียดวิชา 
1553905 การจัดสัมมนา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ เช่น จ านวน
หน่วยกิต จ านวนช่ัวโมงเรยีน 
จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของ
รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา ผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาในด้านคณุธรรม 
จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ความสามารถในการวเิคราะห์และ
แก้ไขปัญหาในการด าเนินชีวิตได้
อย่างสร้างสรรค์และทักษะการ
วิเคราะหเ์ชงิตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
กิจกรรมการเรียนการสอน การวัด
และการประเมินผล รวมทั้ง
ทรัพยากรประกอบการจดัการเรียน
การสอน 
2. อาจารย์ชี้แจงและท าความเข้าใจ
ในเรื่องระบบการประกันคณุภาพ
ด้านการเรียนการสอน เช่น 
รายละเอียดในแนวการสอน (มคอ.3) 
3. อาจารย์เปดิโอกาสให้นักศึกษา
ซักถามเพื่อสร้างความเข้าใจใน
รายวิชาและเรื่องระบบการประกนั
คุณภาพ 
4. อาจารย์บรรยายเรื่องการสัมมนา
ทางธุรกิจ พร้อมยกตัวอย่างหัวข้อ
การสัมมนาทางธุรกิจที่ได้รับความ
สนใจในปัจจุบัน 
5. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มย่อย

1. รายละเอียด
ของรายวิชา 
(มคอ. 3) 
2. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
 

1. สังเกตจากการตอบ
ค าถามและการมสี่วน
ร่วมในการอภิปรายใน
ช้ันเรียน 
 

ลลิตา   
พูลทรัพย ์



 
 

สัปดาห์ หัวข้อ/รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียนการสอน /  

ใบงาน 
สื่อที่ใช้ 

การวัดและ
ประเมินผล 

ผู้สอน 

อภิปรายเรื่องความส าคัญของการจัด
สัมมนาทางธุรกิจและน าเสนอ
แนวคิดกลุ่มหนา้ช้ันเรียน 
6. อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันสรุป
เนื้อหาประจ าสัปดาห์ และ
มอบหมายให้นักศึกษาค้นควา้ข้อมลู
เพิ่มเตมิ 

2 
(4 ชม.) 

 

Topic submitted 
  
 

1. อาจารย์แจ้งให้นักศึกษาทราบวา่
สัปดาห์นี้ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มระดม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นทาง
ธุรกิจ หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจ และเป็นที่สนใจของกลุ่ม 
2. นักศึกษาสรุปแนวคิดและน าเสนอ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหน้าช้ัน
เรียน 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน 
2.เว็บไซด ์
3. บทความทาง
ธุรกิจ 

1. สังเกตจากการมี
ส่วนร่วมในการ
อภิปรายในช้ันเรยีน 
2. ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
  

ลลิตา   
พูลทรัพย ์

3 
(4 ชม.) 

 

Seminar project 
management  
 

1. อาจารย์มอบหมายให้นักศึกษาแต่
ละกลุม่น าเสนอหัวข้อ โดยหัวหนา้
กลุ่มจัดแบ่งหน้าที่ และความ
รับผิดชอบของสมาชิกในกลุม่ และ
แสดงบทบาทสมมตติามที่ได้รับ
มอบหมาย 
2. นักศึกษากลุ่มย่อยค้นคว้า
รายละเอียดในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
และร่วมกันสรุปเนื้อหา 
3. มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลเพิ่มเติม 
กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา
น าเสนอหัวข้อและรายละเอียดเนือ้หา
ที่นักศึกษาได้ค้นคว้ามา 

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. เว็บไซด ์
3. บทความทาง
ธุรกิจ 

1. สังเกตจากการมี
ส่วนร่วมในการ
อภิปรายในช้ันเรยีน 
ประเมินผล 
จากการน าเสนอหัวข้อ
สัมมนา (5%) 
 

ลลิตา   
พูลทรัพย ์

4 
(4 ชม.) 

 

Seminar project 
writing  
- Writing the 
project proposal. 
. 
 

1. อาจารย์แจ้งให้นักศึกษาทราบวา่
การเรยีนสัปดาห์นี้เป็นการเรยีน
เนื้อหาเกี่ยวกับการเขียนโครงการ 
(Project Writing) ระบุจุดประสงค์
การเรยีนรู้ในสัปดาห์นี้ว่า นักศึกษาจะ
ได้เรียนรูเ้กี่ยวกับกระบวนการและ
ขั้นตอนการเขียนโครงการสัมมนา 
2. อาจารย์มอบหมายให้นักศึกษา
ระดมความคดิเห็นเกีย่วกับการเขยีน
โครงการสัมมนาทางธุรกจิและการ
น าเสนอโครงการ  
3. นักศึกษาฝึกการเขียนโครงการ
สัมมนาและการวางแผนการ

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2.เว็บไซด ์
3. โครงการ
สัมมนา 

1. สังเกตจากการมี
ส่วนร่วมในการ
อภิปรายในช้ันเรยีน 
ประเมินผล 
จากการน าเสนอ
โครงการสัมมนา (5%) 
 

ลลิตา   
พูลทรัพย ์



 
 

สัปดาห์ หัวข้อ/รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียนการสอน /  

ใบงาน 
สื่อที่ใช้ 

การวัดและ
ประเมินผล 

ผู้สอน 

ด าเนินงาน 
กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา
น าเสนอโครงการสัมมนาทางธุรกิจ 

5 
(4 ชม.) 

 

Seminar Project 
proposal 
submitted 
 

1. อาจารย์แจ้งให้นักศึกษาทราบวา่
การเรยีนสัปดาห์นี้เป็นการเรยีน
เนื้อหาต่อจากสัปดาห์ทีผ่่านมา โดย
ให้นักศึกษาร่วมแสดงความคิดเหน็
และทบทวนโครงการสมัมนาท่ี
น าเสนอ  
กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา
สรุปและส่งหัวข้อการสัมมนา 

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2.เว็บไซด ์
3. โครงการ
สัมมนา 

1. สังเกตจากการมี
ส่วนร่วมในการ
อภิปรายในช้ันเรยีน 
ประเมินผล 
จากการน าเสนอ
โครงการสัมมนา (5%) 

ลลิตา   
พูลทรัพย ์

6 
(4 ชม.) 

 

On-going process 
  
 

1. อาจารย์มอบหมายให้นักศึกษาจัด
ประชุมกลุม่ย่อยเพื่อตดิตามผลงาน
ความก้าวหน้าของการเตรียม
โครงการสัมมนา 
2. นักศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลดา้น
ธุรกิจเพิ่มเติมเพื่อให้การสัมมนาทาง
ธุรกิจมีเนื้อหาสมบรูณย์ิ่งข้ึน 
3. อาจารย์ส ารวจความก้าวหน้าการ
ด าเนินโครงการสัมมนาของนักศึกษา
พร้อมให้ค าแนะน า 
กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา
น าเสนอความก้าวหน้าการด าเนิน
โครงการสัมมนา 

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2.เว็บไซด ์
3. โครงการ
สัมมนา 
4. บทความทาง
ธุรกิจ 

1. สังเกตจากการมี
ส่วนร่วมในการ
อภิปรายในช้ันเรยีน 
2. สังเกตการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประเมินผล
ความก้าวหน้า
โครงการสัมมนาท่ี
นักศึกษาได้
ท าการค้นคว้าและ
เตรียมการมา (5%) 

ลลิตา   
พูลทรัพย ์

7 
(4 ชม.) 

 

On-going process 
  
 

1. อาจารย์มอบหมายให้นักศึกษาจัด
ประชุมกลุม่ย่อยเพื่อตดิตามผลงาน
ความก้าวหน้าของการเตรียม
โครงการสัมมนา 
2. นักศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลดา้น
ธุรกิจเพิ่มเติมเพื่อให้การสัมมนาทาง
ธุรกิจมีเนื้อหาสมบรูณย์ิ่งข้ึน 
3. อาจารย์ส ารวจความก้าวหน้าการ
ด าเนินโครงการสัมมนาของนักศึกษา
พร้อมให้ค าแนะน า 

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2.เว็บไซด ์
3. โครงการ
สัมมนา 
4. บทความทาง
ธุรกิจ 

1. สังเกตจากการมี
ส่วนร่วมในการ
อภิปรายในช้ันเรยีน 
2. สังเกตการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ลลิตา   
พูลทรัพย ์

 8 
(4 ชม.) 

 

On-going process 
  
 

1. อาจารย์มอบหมายให้นักศึกษาจัด
ประชุมกลุม่ย่อยเพื่อตดิตามผลงาน
ความก้าวหน้าของการเตรียม
โครงการสัมมนา 
2. นักศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลดา้น
ธุรกิจเพิ่มเติมเพื่อให้การสัมมนาทาง
ธุรกิจมีเนื้อหาสมบรูณย์ิ่งข้ึน 
3. อาจารย์ส ารวจความก้าวหน้าการ

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2.เว็บไซด ์
3. โครงการ
สัมมนา 
4. บทความทาง
ธุรกิจ 

1. สังเกตจากการมี
ส่วนร่วมในการ
อภิปรายในช้ันเรยีน 
2. สังเกตการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประเมินผล 
1. ทดสอบกลางภาค 
(20%) 

ลลิตา   
พูลทรัพย ์



 
 

สัปดาห์ หัวข้อ/รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียนการสอน /  

ใบงาน 
สื่อที่ใช้ 

การวัดและ
ประเมินผล 

ผู้สอน 

ด าเนินโครงการสัมมนาของนักศึกษา
พร้อมให้ค าแนะน า 
4. ทดสอบกลางภาค 
กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา
น าเสนอความก้าวหน้าการด าเนิน
โครงการสัมมนา 

1. ความก้าวหน้า
โครงการสัมมนาท่ี
นักศึกษาได้
ท าการค้นคว้าและ
เตรียมการมา (5%) 

9 
(4 ชม.) 

 

On-going process 
  
 

1. อาจารย์มอบหมายให้นักศึกษาจัด
ประชุมกลุม่ย่อยเพื่อตดิตามผลงาน
ความก้าวหน้าของการเตรียม
โครงการสัมมนา 
2. นักศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลดา้น
ธุรกิจเพิ่มเติมเพื่อให้การสัมมนาทาง
ธุรกิจมีเนื้อหาสมบรูณย์ิ่งข้ึน 
3. อาจารย์ส ารวจความก้าวหน้าการ
ด าเนินโครงการสัมมนาของนักศึกษา
พร้อมให้ค าแนะน า 

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2.เว็บไซด ์
3. โครงการ
สัมมนา 
4. บทความทาง
ธุรกิจ 

1. สังเกตจากการมี
ส่วนร่วมในการ
อภิปรายในช้ันเรยีน 
2. สังเกตการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ลลิตา   
พูลทรัพย ์

10 
(4 ชม.) 

 

On-going process 
  
 

1. อาจารย์มอบหมายให้นักศึกษาจัด
ประชุมกลุม่ย่อยเพื่อตดิตามผลงาน
ความก้าวหน้าของการเตรียม
โครงการสัมมนา 
2. นักศึกษาค้นคว้าหาขอ้มูลดา้น
ธุรกิจเพิ่มเติมเพื่อให้การสัมมนาทาง
ธุรกิจมีเนื้อหาสมบรูณย์ิ่งข้ึน 
3. อาจารย์ส ารวจความก้าวหน้าการ
ด าเนินโครงการสัมมนาของนักศึกษา
พร้อมให้ค าแนะน า 
กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา
น าเสนอความก้าวหน้าการด าเนิน
โครงการสัมมนา 

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2.เว็บไซด ์
3. โครงการ
สัมมนา 
4. บทความทาง
ธุรกิจ 

1. สังเกตจากการมี
ส่วนร่วมในการ
อภิปรายในช้ันเรยีน 
2. สังเกตการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประเมินผล
ความก้าวหน้า
โครงการสัมมนาท่ี
นักศึกษาได้
ท าการค้นคว้าและ
เตรียมการมา (10%) 

ลลิตา   
พูลทรัพย ์

11 
(4 ชม.) 

 
 
 

Seminar Project 
presenting 

1. อาจารย์แจง้ให้นักศึกษาเตรียมการ
น าเสนอการสัมมนาทางธุรกิจ 
กิจกรรม นักศึกษาแตล่ะกลุ่มน าเสนอ
การสัมมนาธุรกิจหน้าช้ันเรียน 
 

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2.เว็บไซด ์
3. โครงการ
สัมมนา 
4. เอกสารและ
บทความทาง
ธุรกิจ 

1. สังเกตจากการมี
ส่วนร่วมในการ
อภิปรายในช้ันเรยีน 
ประเมินผล 
จากการจัดสัมมนาทาง
ธุรกิจ (15%) 
 

ลลิตา   
พูลทรัพย ์

12 
(4 ชม.) 

 
 

Seminar Project 
presenting 

1. อาจารย์แจ้งให้นักศึกษาเตรียมการ
น าเสนอการสัมมนาทางธุรกิจ 
กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา
แต่ละกลุ่มน าเสนอการสัมมนาธุรกิจ

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2.เว็บไซด ์

1. สังเกตจากการมี
ส่วนร่วมในการ
อภิปรายในช้ันเรยีน 
2. ประเมินจากการจดั

ลลิตา   
พูลทรัพย ์



 
 

สัปดาห์ หัวข้อ/รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียนการสอน /  

ใบงาน 
สื่อที่ใช้ 

การวัดและ
ประเมินผล 

ผู้สอน 

 หน้าช้ันเรียน 
 

3. โครงการ
สัมมนา 
4. เอกสารและ
บทความทาง
ธุรกิจ 

สัมมนาทางธุรกิจ
(20%) 
 

13 
(4 ชม.) 

 

 Project 
evaluation & 
conclusion 
 

1. อาจารย์และนักศึกษาร่วมกัน
ประเมินผลการสัมมนา หาข้อสรุป
เกี่ยวกับปัจจัยท่ีท าให้การสัมมนา
ประสบความส าเรจ็หรือไม่ประสบ
ความส าเร็จ รวมทั้งหาแนวทางการ
แก้ไขปัญหา 
2. นักศึกษาประเมินผลงานกลุ่ม
ตนเองและผลงานเพื่อนนักศึกษา 
3. อาจารย์ทบทวนกระบวนการจดั
สัมมนา และให้แนวคิดเกี่ยวกับผล
การด าเนินงานของนักศึกษาแตล่ะ
กลุ่ม 
กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา
น าเสนอการสรุปและประเมินผล
โครงการสัมมนา 

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. โครงการ
สัมมนา 
 

1. สังเกตจากการมี
ส่วนร่วมในการ
อภิปรายในช้ันเรยีน 
ประเมินผล 
การน าเสนอสรุปและ
ประเมินผลโครงการ 
สัมมนา (5%) 
 

ลลิตา   
พูลทรัพย ์

14 
(4 ชม.) 

 

Writing report 
 

1. อาจารย์มอบหมายให้นักศึกษา
รวบรวม สรุปข้อมลูกระบวนการ
จัดการสัมมนาส าหรับการน าเสนอ
ในรูปแบบรายงานการสัมมนา 
กิจกรรมการเรียนการสอน  
การเขียนรายงานสรุปการสัมมนา 

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. โครงการ
สัมมนา 
3. รายงานสรุป
การสัมมนา 

1. สังเกตจากการมี
ส่วนร่วมในการ
อภิปรายในช้ันเรยีน 
ประเมินผล 
จากการเขียนรายงาน
สรุปการสัมมนา (5%) 

ลลิตา   
พูลทรัพย ์

15 
(4 ชม.) 

 

Outcome 
presentation  
 

1. นักศึกษาร่วมกันน าเสนอรายงาน
สรุปการสัมมนา 
 

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. รายงานสรุป
โครงการสัมมนา 

1. สังเกตจากการมี
ส่วนร่วมในการ
อภิปรายในช้ันเรยีน 

ลลิตา   
พูลทรัพย ์

 
5.2 การวัดและการประเมินผล   
 1) การวัดผล : 
  - คะแนนระหว่างภาค   ร้อยละ 70 
  - คะแนนสอบปลายภาค   ร้อยละ 30 
 2) การประเมินผล : ใช้ระบบ  อิงกลุ่ม   อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน ระดับผลการเรียน 
90-100 A 



 
 

ระดับคะแนน ระดับผลการเรียน 
85-89 B+ 
75-84 B 
70-74 C+ 
60-69 C 
55-59 D+ 
50-54 D 
0-49 F 

 

 หมวดที ่6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1.  ต าราและเอกสารหลัก 

Karasik, P. (2005). How to make it big on the seminar business. McGrawHill: New York. 
2.  เอกสารและขอมูลส าคัญ 
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3.  เอกสารและขอมูลแนะน า  
       https://www.amazon.com/Develop-Promote-Successful-Seminars-Workshops/ 

http://www.researchandmarkets.com 

 
หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
นักศึกษาประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน

ของรายวิชา รวมถึงวิธีการสอน การจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ วิธีการวัดและ
ประเมินผล และข้อเสนอแนะเพ่ือท าการปรับปรุงรายวิชา  
7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน 

ใช้แบบประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยมีคณะกรรมการประเมินที่แต่งตั้ง
โดยหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นผู้ออกแบบแบบประเมิน เก็บ
รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งสะท้อนกลับสู่อาจารย์ผู้รับผิดชอบการสอน 
7.3 การปรับปรุงการสอน 
          น าผลการประเมินที่ได้จากข้อที่ 7.1 และ 7.2 มาปรับปรุงการเรียนการสอน โดยน าผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป 
7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

https://www.amazon.com/Develop-Promote-Successful-Seminars-Workshops/


 
 

1) ประเมินข้อสอบรายวิชาให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของรายวิชาและพิจารณาควบคู่
กับรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) 

2) ติดตามและตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาทั้งภาพรวม และรายบุคคลในแต่ละรายวิชาของภาค
เรียนนั้นๆ 

3) ทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาร่วมกับอาจารย์ประจ ารายวิชาดังประเด็นต่อไปนี้ 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู ้ พฤติกรรมความ
รับผิดชอบและการ
มีส่วนร่วมในการ

ท างาน 

คะแนนสอบ งานท่ีได้รับมอบหมาย 
(แบบฝึกหัด โครงงาน 

รายงาน) 

การน าเสนอผลงานด้วย
ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข/ การสื่อสาร/ 

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

คุณธรรม จริยธรรม     
ความรู้     
ทักษะทางปัญญา     
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

    

การวิเคราะห์เชิงการ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    

   
7.5 การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

1) อาจารย์ผู้สอนด าเนินการทวนสอบด้วยตนเอง ด้วยการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา 

2) กรณีที่ผลการเรียนรู้ของรายวิชายังไม่ได้ประสิทธิผล อาจารย์ผู้สอนจะปรับปรุงแก้ไขรายวิชา 


