
มคอ.3 
                                                                                                                            

    
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา .......มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย................................ 

คณะ / ภาควชิา ......คณะมนุษยศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์ / 
สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารธุรกิจ....... 

หมวดที ่1 ข้อมูลโดยทัว่ไป 
1. รหัสและช่ือรายวชิา 

 HS 447/HE429 การเขียนทางธุรกิจ 

2. จ านวนหน่วยกติ หรือจ านวนช่ัวโมง 

 3(2-2-5) 

3. หลกัสูตรและประเภทรายวชิา 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารธุรกิจ   เป็นวชิาเอกเลือก 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 

ผศ.ดร. ณุวร์ี ชมพูชาติ 

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 
ภาคการศึกษาท่ี 1/2556   นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 

6. รายวชิาทีเ่รียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

การส่ือสารธุรกิจ 2 

7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 

ไม่มี 

8. สถานทีเ่รียน 
 มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

9. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด  

รายละเอียดของรายวิชา 



15 สิงหาคม 2558 
 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
1. เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้เก่ียวกบัประเภทของการเขียนจดหมายธุรกิจชนิดต่างๆ เช่น 
Brochure, Sales letters, News releases, Proposal letters และ product descriptions 
2. เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถเขียนจดหมายประเภทต่างๆไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 
2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

          เพื่อปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา  
แห่งชาติ 

 
หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

 

1. ค าอธิบายรายวชิา 
 นกัศึกษาสามารถเรียนรู้ทฤษฏีและฝึกเขียนจดหมายทางธุรกิจชนิดต่างๆไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
ไม่วา่จะเป็นการท า Leaflets, Brochures หรือ Sales letters รวมไปถึงการฝึกเขียน News releases  
Proposal letters และ product descriptions 

2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 
 

3. 
จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุ
คคล 
3 ชัว่โมง/สัปดาห์ 

 
หมวดที ่4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม/การฝึกงาน การศึกษาด้วยตนเอง 
45 

ชัว่โมง 
ตามความตอ้งการของผูเ้รียน 30 ชัว่โมง 30 ชัว่โมง 



1.1 คุณธรรม  จริยธรรมทีต้่องพฒันา 
(1) มีวนิยั ตรงต่อเวลา มีความรับผดิชอบต่อตนเอง  
(2) เคารพกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัขององคก์ร 
(3) มีความซ่ือสัตยสุ์จริต 

 

1.2 วธีิการสอน 
(1) สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมในระหวา่งการจดัการเรียนการสอน  

(2) ปลูกฝังใหน้กัศึกษามีระเบียบวนิยัโดยเนน้การเขา้ชั้นเรียนใหต้รงเวลา 

การส่งงานภายในเวลาท่ีก าหนด  

การแต่งกายและปฏิบติัตนใหเ้หมาะสมถูกตอ้งตามระเบียบของมหาวทิยาลยั 

(3) ปลูกฝังใหน้กัศึกษาแต่งกายและปฏิบติัตนใหเ้หมาะสม 

ปลูกฝังค่านิยมเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริตผา่นการเรียนการสอนและงานท่ีไดรั้บมอบหมา

ย   

1.3 วธีิการประเมินผล 
(1) ประเมินจากพฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียนของนกัศึกษา  

จากการใหค้ะแนนการเขา้หอ้งเรียน การส่งงานตรงเวลา  

และพฤติกรรมการสอบท่ีเป็นไปอยา่งสุจริต 

(2) ประเมินจากการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณธรรมและจริยธรรม  

2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ 

(1) ความรู้ในศาสตร์หลกัทั้งภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏิบติัอยา่งกวา้งขวาง 
(2) มีความรู้ท่ีเกิดจากบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
(3) มีกระบวนการแสวงหาความรู้เพื่อพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง  
(4) มีความรู้ในทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเพื่อส่ือสารธุรกิจอยา่งกวา้งขวางและเป็นระบบ 
(5) มีความเขา้ใจภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารธุรกิจอยา่งถ่องแทแ้ละสามารถประยกุตค์วาม

รู้ในสถานการณ์ต่างๆ 

2.2 วธีิการสอน 



(1) จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั และส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความรู้รอบ 
ทั้งดา้นทฤษฎีและปฏิบติั  

(2) จดัการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ 
และเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนแสดงความคิดเห็นและซกัถามขอ้สงสัย 

(3) ส่งเสริมใหผู้เ้รียนศึกษาดว้ยตนเองและรู้จกัคน้ควา้ขอ้มูลจากแหล่งสารสนเทศต่างๆ 

2.3 วธีิการประเมินผล 
(1) ประเมินผลจากการทดสอบ แบบฝึกหดั กิจกรรมในชั้นเรียน 

และงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

(2) แบบประเมินกิจกรรมสังเกตพฤติกรรมการเรียนและการตอบขอ้ซกัถามของผูเ้รียน 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 
(1) สามารถคิดวเิคราะห์เพื่อแกไ้ขปัญหาไดเ้หมาะสมและเป็นระบบ 
(2) สามารถใชค้วามรู้ภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏิบติัเพื่อการปฏิบติังานและการแกปั้ญหา

ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
(3) มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
(4) สามารถน าความรู้ทางภาษามาประยกุตใ์ชแ้กปั้ญหาในชีวติประจ าวนัและส่ือสารอยา่ง

มีประสิทธิภาพ 

3.2 วธีิการสอน 

(1) จดัการเรียนการสอนท่ีหลากหลายท่ีฝึกกระบวนการคิด วเิคราะห์  

(2) ฝึกใหน้กัศึกษาอ่านและเขียนจดหมายภาษาองักฤษไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
เหมาะสมและเป็นระบบ  

(3) ส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนแบบ การระดมความคิด การอภิปราย 
และกิจกรรมโครงงาน (Project-based Learning)  

(4) ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และไม่คดัลอกถอ้ยค าหรืองานของคนอ่ืน 

3.3 วธีิการประเมินผล 
(1) ประเมินผลจากการทดสอบยอ่ย การท าโครงงาน การสอบกลางภาคและ    ปลายภาค 



(2) ประเมินผลความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

จากกิจกรรมในชั้นเรียนและงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

   4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา 
(1) มนุษยสัมพนัธ์และบุคลิกภาพดี 
(2) สามารถท างานเเป็นหมู่คณะได ้รู้บทบาททั้งการเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 
(3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นรวมทั้งเคารพในคุณค่าและ  

ศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์
(4) มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายและต่อส่วนรวม 
(5) สามารถใชภ้าษาองักฤษเพื่อสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและหมู่คณะไดอ้ยา่งมีประสิ

ทธิภาพ 

4.2 วธีิการสอน 

(1) กิจกรรมกลุ่ม การอภิปราย 

(2) การท าโครงงาน 

 4.3 วธีิการประเมินผล 
(1) จากพฤติกรรมการท างานทั้งงานเด่ียวและงานกลุ่มในฐานะผูน้ าหรือผูต้าม 

(2) ประเมินผลผูเ้รียนจากบทบาทการเป็นผูน้ าและผูต้ามในการท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  
          5.1 ทกัษะการวเิคราะห์ตัวเลข 
การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา   

(1) สามารถใชภ้าษาในการส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสม 
(2) สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้ขอ้มูลเพื่อเพิ่มพูนความรู้ได้ 
(3) มีทกัษะในการน าเสนอโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
(4) สามารถน าความรู้ทางภาษาไปสืบคน้ขอ้มูลและน าเสนอไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

 

5.2 วธีิการสอน 



(1) จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้การฝึกทกัษะภาษาเพื่อการส่ือสารทั้งการอ่าน การพูด 

การฟังและการเขียน  

(2) จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใหผู้เ้รียนมีโอกาสสืบคน้และน าเสนอขอ้มูลโดยใชเ้ทคโ

นโลยสีารสนเทศ 

5.3 วธีิการประเมินผล 
(1)  ประเมินผลผูเ้รียนจากความสามารถในการใชภ้าษาในการส่ือสารจากการสอบวดัผล   
(2)  ประเมินผลงานของผูเ้รียนจากการน าเสนอรายงานหนา้ชั้นเรียนและรายงานท่ีเป็นรูปเล่ม 

 
หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 

1. แผนการสอน 
 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ /รายละเอยีด จ านวนช่ัว
โมง 

กจิกรรมการเรียนการสอ
น/ส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

1 Course introduction 3 - PowerPoint 

- Practice/ Exercises 
ผศ.ดร.ณุวีร์ ชมพูชาติ 
  

2 Product descriptions & 

brochures 

3 - PowerPoint 

- Practice/ Exercises 
ผศ.ดร.ณุวีร์ ชมพูชาติ 
 

3 Product descriptions & 

brochures 

3 - PowerPoint 

- Practice/ Exercises 
ผศ.ดร.ณุวีร์ ชมพูชาติ   

4 Production descriptions & 

brochures 

3 - PowerPoint 

- Practice/ Exercises 

 

ผศ.ดร.ณุวีร์ ชมพูชาติ 

5 Product promotion 3 - PowerPoint 

- Practice/ Exercises 
ผศ.ดร.ณุวีร์ ชมพูชาติ 



สัปดาห์ที่ หัวข้อ /รายละเอยีด จ านวนช่ัว
โมง 

กจิกรรมการเรียนการสอ
น/ส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

6 Product promotion 3 - ผศ.ดร.ณุวีร์ ชมพชูาติ 

7 Product promotion 3 - PowerPoint 

- Practice/ Exercises 
ผศ.ดร.ณุวีร์ ชมพชูาติ 

 

MID-TERM EXAM 

9 News releases 3 - PowerPoint 

- Practice/ Exercises 
ผศ.ดร.ณุวีร์ ชมพชูาติ 

10 News releases 3 - PowerPoint 

- Practice/ Exercises 
ผศ.ดร.ณุวีร์ ชมพชูาติ 

11 News releases 3 - PowerPoint 

- Practice/ Exercises 
ผศ.ดร.ณุวีร์ ชมพชูาติ 

12 Reports & proposals 3 - PowerPoint 

- Practice/ Exercises 
ผศ.ดร.ณุวีร์ ชมพชูาติ 

13 Reports & proposals 3 - PowerPoint 

- Practice/ Exercises 
ผศ.ดร.ณุวีร์ ชมพชูาติ 

14 Reports & proposals 3 - PowerPoint ผศ.ดร.ณุวีร์ ชมพชูาติ 

15 Reports & proposals 3 Practice/ Exercises ผศ.ดร.ณุวีร์ ชมพชูาติ 



สัปดาห์ที่ หัวข้อ /รายละเอยีด จ านวนช่ัว
โมง 

กจิกรรมการเรียนการสอ
น/ส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

16 Term project presentations 3 Presentation ผศ.ดร.ณุวีร์ ชมพชูาติ 

 

Final Exam 

 
 
 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กจิกรรม 
ที่ 

ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมิน สัปดาห์ ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล 

1 
2 
3 
4 
 

5 
 
 
 
 

2.1, 3.1, 5.1 
2.1,3.1,5.1 
1.1,4.1 
1.1,2.1,3.1,4.1 
 
1.1,2.1,3.1,4.1 
 
 

การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค 
การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
การท าแบบฝึกหดัเด่ียวและกลุ่มในหวัขอ้ท่ีก าหนด 
การท ากิจกรรมโครงงานในหวัขอ้ท่ีก าหนด 
 

8 
17 

ตลอดภาคการศึกษา 
ตลอดภาคการศึกษา 

 
16 

 
 
 

15 
35 
10 
20 

 
20 

 
 
 

 
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  
 

1. เอกสารต าราหลกั 

 Writing for Business by Asst. Prof. Dr. Nuwee Chomphuchart 



 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

 Piotrowski, M. (1996). Effective Business Writing: A Guide For Those Who 

Write on the Job. NY: HarperCollins Reference. 

 

 

 

3.เอกสารและข้อมูลแนะน า 

 Davis, K. (2010). The McGraw-Hill 36-Hour Course Business Writing and 

Communication. NY: McGraw-Hill.  

 

 
หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา  

 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา  

(1) จดัสอบและเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาไดฝึ้กฝน ตีความกลอนชนิดต่างๆ                        

พร้อมตรวจและใหค้ าแนะน า 

(2) ส่งเสริมใหป้ระเมินผลผูส้อนผา่นส่ือท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

(1) ประเมินผลตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 

(2) พิจารณาจากพฤติกรรมในการเรียนของนกัศึกษา ผลงานและพฒันาการของนกัศึกษา 

และสอบถามทศันคติท่ีมีต่อรายวชิา 

3. การปรับปรุงการสอน 

(1) ปรับปรุงรายวชิาตามผลการประเมินของนกัศึกษา 

(2) พฒันาแบบฝึกหดัและการสอนตามขอ้มูลการประเมินและคะแนนสอบต่างๆ          



(3) ปรับเน้ือหาการสอนตามข่าวสารขอ้มูลปัจจุบนัและความสนใจของผูเ้รียน 

(4) เสริมแบบฝึกหดัท่ีนกัศึกษาตอ้งการปรับปรุงเพื่อกระตุน้ใหเ้กิดก าลงัใจในการเรียนอยา่ง

ต่อเน่ือง 

(5) ใชเ้ทคโนโลยเีสริมการเรียนการสอน 

 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา  

ทวนสอบมาตรฐานโดยคณะกรรมการประเมินผลการศึกษาจากภายนอก  

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา  

ทบทวนและปรับปรุงรายวชิาเม่ือส้ินภาคการศึกษา 

 
 
 
 
 
 

 


