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มคอ.3 
 

 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา .......มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย................................  

คณะ / ภาควิชา ......คณะมนษุยศาสตร์ / สาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารธุรกิจ.......  

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยท่ัวไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 

HS 446  การเขียนรายงานทางธุรกจิ(Business Report Writing) 

2. จ านวนหน่วยกิต หรือจ านวนช่ัวโมง 

 3(2-2-5) 

3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารธุรกิจ   เป็นวชิาโทบงัคบั 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ศุทธินี ตั้งสัจจานุรักษ์ 

5. ภาคการศึกษา/ชัน้ปีที่เรียน 
 ภาคการศึกษาท่ี 1/2558   นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 

6. รายวิชาที่เรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

HS206  การเขียนเพ่ือการส่ือสาร2 (Communicative Writing 2) 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 

  ไม่มี 

8. สถานที่เรียน 
 มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
15 August 2016 
 

รายละเอียดของรายวิชา 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1. 

เพ่ือให้นกัศกึษาได้รู้หลกัและการฝึกเขียนรายงานทางธุรกิจในรูปแบบต่างๆโดยเนน้ความถูกตอ้งใน
การน าเสนอเน้ือความภาษาและการอา้งอิงการเขียนรายงานตามความสนใจของผูเ้รียนในหวัขอ้ท่ีเห
มาะสม 
2. เพ่ือให้นกัศกึษาฝึกเขียนทางธุรกิจในสถานการณ์ท่ีจ าลองขึน้ 
ฝึกวิเคราะห์ข้อมลูท่ีเป็นกร๊าฟและตารางสถิตท่ีิเก่ียวข้องกบัการเขียนรายงานทางธุรกิจ 
 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพื่อปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่

งชาติ 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา 

 
หลกัและการฝึกเขียนรายงานทางธุรกิจในรูปแบบต่างๆโดยเนน้ความถูกตอ้งในการน าเสนอเน้ือคว
ามภาษาและการอา้งอิงการเขียนรายงานตามความสนใจของผูเ้รียนในหวัขอ้ท่ีเหมาะสม  
 

2. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

 
 
3. 
จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษา
เป็นรายบุคคล 

บรรยา
ย 

สอนเสริม การฝึกปฏิบัตงิานภาคสนาม/การฝึ
กงาน 

การศึกษาด้วยตนเ
อง 

45ชัว่โม
ง 

ตามความตอ้งการของผูเ้รี
ยน 

30 ชัว่โมง 30ชัว่โมง 
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3 ชัว่โมง/สัปดาห์ 
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม  จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
(1)  มีวนิยั ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 

    (2)  เคารพกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัขององคก์ร  

    ( 3)  มีความซ่ือสตัยสุ์จริต 

1.2 วิธีการสอน 
(1) สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมในระหวา่งการจดัการเรียนการสอน  

(2) ปลูกฝังใหน้กัศึกษามีระเบียบวนิยัโดยเนน้การเขา้ชั้นเรียนใหต้รงเวลา 

การส่งงานภายในเวลาท่ีก าหนด 

การแต่งกายและปฏิบติัตนใหเ้หมาะสมถูกตอ้งตามระเบียบของมหาวทิยาลยั 

(3) สอดแทรกเร่ืองจรรยาบรรณและทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพผา่นการเรียนการสอน 

(4) ปลูกฝังใหน้กัศึกษาแต่งกายและปฏิบติัตนใหเ้หมาะสม 

ปลูกฝังค่านิยมเร่ืองความซ่ือสตัยสุ์จริตผา่นการเรียนการสอนและงานท่ีไดรั้บม

อบหมาย   

(5) เปิดโอกาสใหน้กัศึกษาจดัและ/หรือเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคม  

1.3 วิธีการประเมินผล 
(1) ประเมินจากพฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียนของนกัศึกษา  

จากการใหค้ะแนนการเขา้หอ้งเรียน การส่งงานตรงเวลา  

และพฤติกรรมการสอบท่ีเป็นไปอยา่งสุจริต 

(2) ประเมินจากการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณธรรมและจริยธรรม 

2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รับ 
(1) ความรู้ในศาสตร์หลกัทั้งภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏิบติัอยา่งกวา้งขวาง 
(2) มีความรู้ท่ีเกิดจากบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
(3) มีกระบวนการแสวงหาความรู้เพ่ือพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

2.2 วิธีการสอน 
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(1) จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
และส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความรู้รอบ ทั้งดา้นทฤษฎีและปฏิบติั  

(2) จดัการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ 
และเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนแสดงความคิดเห็นและซกัถามขอ้สงสยั 

(3) ส่งเสริมใหผู้เ้รียนศึกษาดว้ยตนเองและรู้จกัคน้ควา้ขอ้มูลจากแหล่งสารสนเทศต่
างๆ 

2.3 วิธีการประเมินผล 
(1) ประเมินผลจากการทดสอบ แบบฝึกหดั กิจกรรมในชั้นเรียน 

และงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

(2) สงัเกตพฤติกรรมการเรียนและการตอบขอ้ซกัถามของผูเ้รียน 

3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
(1) สามารถคิดวเิคราะห์เพ่ือแกไ้ขปัญหาไดเ้หมาะสมและเป็นระบบ 
(2) สามารถใชค้วามรู้ภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏิบติัเพื่อการปฏิบติังานและการแ

กปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 
(3) มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
(4) สามารถน าความรู้ทางภาษามาประยกุตใ์ชแ้กปั้ญหาในชีวติประจ าวนัและส่ือส

ารอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.2 วิธีการสอน 
 จดัการเรียนการสอนท่ีหลากหลายท่ีฝึกกระบวนการคิด วเิคราะห์และวพิากษ ์ 

พร้อมทั้งฝึกการแกปั้ญหาต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสมและเป็นระบบ 

(2)   ส่งเสริมใหผู้เ้รียนประยกุตค์วามรู้ท่ีไดรั้บเพ่ือแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนและ  
น าไปบูรณาการกบัศาสตร์อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

(3)   ส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนแบบโครงงาน (Project-based Learning) 

(4)   ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

 

3.3 วิธีการประเมินผล 
(1) ประเมินผลจากการทดสอบ 
(2) ประเมินผลความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

จากกิจกรรมในชั้นเรียนและงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
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  4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
(1) มนุษยสมัพนัธ์และบุคลิกภาพดี 
(2) สามารถท างานเป็นหมู่คณะได ้รู้บทบาททั้งการเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 
(3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นรวมทั้งเคารพในคุณค่าและ  

ศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์
(4) มีความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายและต่อส่วนรวม 
(5) สามารถใชภ้าษาองักฤษเพ่ือสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและหมู่ 
 คณะไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

4.2 วิธีการสอน 
(1) จดักิจกรรรมการเรียนการสอน 

ท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนรู้จกัปรับตวัในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นและเรียนรู้บทบาทกา

รเป็นผูน้ าและผูต้ามในสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

(2) จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีผูเ้รียนสามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรี

ยนรู้เพ่ือพฒันาตนเองในการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นและเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีขอ

งมนุษยท์ั้งดา้นวชิาการและวชิาชีพ 

(3) จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดแ้สดงออกถึงความรับผิดช

อบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายทั้งส่วนตนและส่วนรวมโดยใชส่ื้อการสอน ไดแ้ก่ 

iPad, Discussion and post in iPad 

4.3 วิธีการประเมินผล 
(1) จากพฤติกรรมการท างานทั้งงานเด่ียวและงานกลุ่มในฐานะผูน้ าหรือผูต้าม 

(2) ประเมินผลผูเ้รียนจากบทบาทการเป็นผูน้ าและผูต้ามในการท ากิจกรรมเป็นกลุ่

ม 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข 
การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา  

(1) สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้ขอ้มูลเพ่ือเพ่ิมพนูความรู้ไดแ้ละมีการ 
            น าขอ้มูลท่ีไดม้าท าการหาค่าความถ่ีทางสถิติแบง่าย 

5.2 วิธีการสอน 
(1) จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้การฝึกทกัษะภาษาเพ่ือการส่ือสารทั้งการพู

ด การฟังและการเขียน  

(2) จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใหผู้เ้รียนมีโอกาสสืบคน้และน าเสนอขอ้มูลโด

ยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
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5.3 วิธีการประเมินผล 
(1) ประเมินผลผูเ้รียนจากความสามารถในการใชภ้าษาในการส่ือสารจากการสอบ

วดัผล   
(2) ประเมินผลงานของผูเ้รียนจากการน าเสนอรายงานหนา้ชั้นเรียนและรายงานท่ีเ

ป็นรูปเล่ม 

 
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 
1. แผนการสอน 

 
สัปดาห์ที่ หัวข้อ /รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือที่ใช้ ผู้สอน 

1 (Unit 1)   

Introduction to 

Business Report 

Writing 

3 Writing task ผศ.ศุทธินี 

2 (Unit 2)  Gathering 

information 

Assessment reports 

3 Writing task ผศ.ศุทธินี 

3 (Unit 3)  Analyzing 

information 

Progress reports 

3 Writing task ผศ.ศุทธินี 

4 Presentation 

(interview) 

3 Presentation ผศ.ศุทธินี 

5 (Unit 4) Organizing 

information 

3 Writing task ผศ.ศุทธินี 

6 (Unit 4) Cont. 3 Writing task ผศ.ศุทธินี 

7 Introduction to Term 

project (Case 2) 

3 Presenting progress ผศ.ศุทธินี 

8 Designing 

questionnaires 

 

3 Writing ผศ.ศุทธินี 

9 Mid-term 3 Mid-term  

10 (Unit 5)  Survey 

reports 

3 Writing task ผศ.ศุทธินี 

11 Survey reports 

(Cont.) 

3 Writing task ผศ.ศุทธินี 

12 (Unit 6)  Presenting 

information 

3 Writing task ผศ.ศุทธินี 

13 Presenting 

information (Cont.) 

3 Presentation ผศ.ศุทธินี 

14 (Unit 7) Proposal 

reports 

3 Writing task ผศ.ศุทธินี 

15 (Unit 8) Presentation 3 Presentation  ผศ.ศุทธินี 
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techniques 

16 Presentation 3 Presentation ผศ.ศุทธินี 

17 Final exam    

 
 
 
 
 
 
 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กจิกรรมที ่ 
 

ผลการเรียนรู้ 
 

วธีิการประเมนิ  
 
 

ก าหนดเวลาการประเมิ
น (สัปดาห์ที)่ 

สัดส่วนของการประเมิ
นผล 

 

1 2.1, 3.1, 5.1 การท างานในชั้นเรียน 
 

ตลอดภาคการศึกษา 
 

30% 

2 2.1, 3.1, 5.1 
การสอบปลาย หลงัสปัดาห์สุดทา้ยท่ีศึ

กษา 
40% 

3 1.1, 4.1 การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 5% 

4 
1.1, 2.1, 3.1, 
4.1 

External reading ก่อนสอบกลางภาค 5% 

5 1.1, 2.1, 3.1, 
4.1 

(Case 1) หลงัสอบกลางภาค 5% 

6 
1.1, 2.1, 3.1, 
4.1 

Term project (Case 2) สปัดาห์สุดทา้ยก่อนส
อบปลายภาค 

15% 

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. เอกสารต าราหลัก 

Teaching Material prepared by SutthineeTangsajjanuraks (2016) revised. 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

Comfort&Revell&Stott. 1984. Business Reports in English. Cambridge University 
Press. 

Sweeney, S. 2000. Communicating in Business. Cambridge University Press. 
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Wood, N. 2003. Business and Commerce: Workshop. Oxford University Press. 

 

 

 

 

 

 

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
1) จดัสอบและเปิดโอกาสให้นกัศกึษาได้ฝึกฝนความสามารถทางการเขียนรายงานทางธุรกิจประเภท

ตา่งๆ พร้อมตรวจและให้ค าแนะน า 

2)  ส่งเสริมใหป้ระเมินผลผูส้อนผา่นส่ือท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
1)ประเมินผลตามที่มหาวิทยาลยัก าหนด 

2)  พิจารณาจากพฤติกรรมในการเรียนของนกัศึกษา ผลงานและพฒันาการของนกัศึกษา และ 

     สอบถามทศันคติท่ีมีต่อรายวชิา 

3. การปรับปรุงการสอน 
           1)  ปรับปรุงรายวชิาตามผลการประเมินของนกัศึกษา 

2) พฒันาแบบฝึกหดัและการสอนตามขอ้มูลการประเมินและคะแนนสอบต่างๆ          
3) ปรับเน้ือหาการสอนตามขอ้มูลปัจจุบนัและความสนใจของผูเ้รียน 

4)  เสริมแบบฝึกหดัท่ีนกัศึกษาตอ้งการปรับปรุงเพื่อกระตุน้ใหเ้กิดก าลงัใจในการเรียนอยา่ง 
ต่อเน่ือง 
5) ใชเ้ทคโนโลยเีสริมการเรียนการสอนPowerPoint, iPad เป็นตน้ 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

ทวนสอบมาตรฐานโดยคณะกรรมการประเมินผลการศึกษาจากภายนอก 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
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การปรับปรุงบทเรียน แบบฝึกหดั กิจกรรม 

และขอ้สอบทุกภาคการศึกษาตามผลการประเมินรายวชิาโดยนกัศึกษา  

ผลการประชุมผูส้อนเพื่อพิจารณาการใหค้ะแนนและประเมินขอ้สอบ  

และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวชิาโดยผูท้รงคุณวฒิุ 


