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รายละเอยีดของรายวชิา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  คณะมนุษยศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์ / สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารธุรกิจ 

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
1. รหัสและช่ือรายวชิา  
            HS304/HE311  Business Communication 1 (การส่ือสารธุรกิจ 1) 
2. จ านวนหน่วยกติ   

 3 (2-2-5) 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 

 หลกัสูตรศิลปศาสตร์บณัฑิต  สาขาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และ
ประยกุตศิ์ลป์  เป็นวิชาเฉพาะ (กลุม่วิชาเอก) 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา และอาจารย์ผู้สอน 
              ผศ. ดร. ตัก๊วา โบวสุ์วรรณ์  และคณะอาจารยผ์ูส้อน: อาจารยสิ์รินยา จิระสวสัด์ิ และอาจารยไ์อดา 
ด ารงผล 
5.  ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน 

 ภาคการศึกษาท่ี 1/2560  นกัศึกษาชั้นปีท่ี  3 
6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 

 ไม่มี 
8. สถานทีเ่รียน    

 มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
9. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
        31  กรกฎาคม  2560    
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
1 จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

1. เพื่อให้นกัศึกษามีความรู้เก่ียวกบัรูปแบบมาตรฐานและองค์ประกอบท่ีส าคญัของการเขียนจดหมายทาง
ธุรกิจ ในรูปแบบต่างๆไดแ้ก่ จดหมาย จดหมายอิเลคทรอนิคส์ และแฟกซ์ 
2. เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถเลือกใชภ้าษารูปแบบต่างๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม กบัรูปแบบจดหมายท่ีใช ้และ
สถานการณ์ 
3. เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถน าความรู้และทกัษะในการเขียนจดหมาย จากสถานการณ์ทางธุรกิจในชั้นเรียนไป
ประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์จริง 
4 เพื่อให้นกัศึกษาสามารถเขียนจดหมายสมคัรงานและประวติัส่วนตวัอยา่งยอ่ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และสามารถ
ตอบค าถามในการสัมภาษณ์งานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
2 วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

เพื่อปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2552 
ของกระทรวงศกึษาธิการและส านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา (2552) และแนวการสอนท่ีเน้นผู้ เรียน
เป็นส าคญั 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
 
1. ค าอธิบายรายวชิา  

หลกัการเขียนจดหมายธุรกิจท่ีดี  และการฝึกเขียนโดยเนน้ความถูกตอ้งของรูปแบบของจดหมาย  ความ
เหมาะสมของถอ้ยค าและความชดัเจนของขอ้ความ  การฝึกเขียนจดหมายประเภทต่าง ๆทั้งในรูปแบบธรรมดา
และอิเล็กทรอนิกส์  การเขียนประวติัยอ่  การเขียนจดหมายสมคัรงานและกรอกใบสมคัร  การสัมภาษณ์เขา้
ท างาน 
2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ช่ัวโมง ตามความต้องการ
ของผู้เรียน 

30 ช่ัวโมง 30 ช่ัวโมง 



3 
 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

3 ชัว่โมง ต่อสัปดาห์  
 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

     1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตอ้งพฒันา 

            1)  มีวนิยั ตรงต่อเวลา มีความรับผดิชอบต่อตนเอง 
      2)  เคารพกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัขององคก์ร 
      3)  มีจรรยาบรรณและมีทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพ 
      4)  มีจิตสาธารณะ 
      5) มีความซ่ือสัตยสุ์จริต 

1.2 วธีิการสอน 
1) ระดมความคิดของนกัศึกษาในชั้นเรียนเก่ียวกบั Code of Conduct ท่ีจะใชใ้นชั้นเรียน รวมทั้ง   

หลกัเกณฑใ์นการใหค้ะแนน 
              2) สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมในระหวา่งการจดัการเรียนการสอน   

3) ปลูกฝังใหน้กัศึกษามีระเบียบวนิยัโดยเนน้การเขา้ชั้นเรียนใหต้รงเวลาและการส่งงานภายในเวลาท่ี  
    ก าหนด   
3) ปลูกฝังใหน้กัศึกษาแต่งกายและปฏิบติัตนใหเ้หมาะสมถูกตอ้งตามระเบียบของมหาวทิยาลยั 

4) ปลูกฝังค่านิยมเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริตผา่นการเรียนการสอน การท ากิจกรรมกลุ่มและงานท่ีไดรั้บ 

    มอบหมาย                
          

 1.3 วธีิการประเมินผล 

              1) แบบบนัทึกการเขา้ชั้นเรียน 
              2) แบบบนัทึกการส่งงาน 
              3) การสังเกตการณ์ของผูส้อน 
              4) แบบประเมินกิจกรรมการเรียน          
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2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ท่ีตอ้งไดรั้บ 

1) มีความรู้ท่ีดีในดา้นการเขียนจดหมายธุรกิจภาษาองักฤษประเภทต่าง ๆ โดยใชรู้ปแบบของจดหมาย
ท่ีถูกตอ้ง ใชถ้อ้ยค าและขอ้ความท่ีชดัเจนเหมาะสม 

           2)  มีความรู้ท่ีเกิดจากบูรณการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

           3)  มีกระบวนการแสวงหาความรู้เพื่อพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

           4)  มีความรู้ในทกัษะการเขียนจดหมายธุรกิจภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจอยา่งกวา้งขวางและ 

                เป็นระบบ    
             5)  มีความเขา้ใจภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารธุรกิจอยา่งถ่องแทแ้ละสามารถประยกุต ์ความรู้ใน     
                สถานการณ์ต่างๆ 

2.2 วธีิการสอน 

1) การบรรยายและฝีกปฏิบติัท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั และส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความรู้ทั้งในเร่ือง   
    หลกัการเขียนท่ีดีของจดหมายธุรกิจประเภทต่าง ๆ เป็นภาษาองักฤษโดยเนน้ความถูกตอ้งของ 

    รูปแบบของจดหมายธรรมดาและอิเล็กทรอนิกส์  ความเหมาะสมของถอ้ยค าและความชดัเจนของ 

    ขอ้ความ  
       2) การเรียนรู้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
       3) การเรียนรู้ผา่นแบบฝึกหดัและกิจกรรมต่าง ๆ   

2.3 วธีิการประเมินผล 
                1)  การสอบยอ่ยท่ีเนน้การเขียนจดหมายธุรกิจประเภทต่าง ๆ ท่ีเนน้การปฏิบติัจริง 

         2)  แบบประเมินกิจกรรมสังเกตพฤติกรรมการเรียนและการตอบขอ้ซกัถามของผูเ้รียน 

 

 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาท่ีตอ้งพฒันา 

1)  สามารถคิดวเิคราะห์เพื่อแกไ้ขปัญหาไดเ้หมาะสมและเป็นระบบ 

2)  สามารถใชค้วามรู้ทางดา้นการเขียนจดหมายธุรกิจเป็นภาษาองักฤษประเภทต่าง ๆ ทั้งรูปแบบ 

     ธรรมดาและอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการปฏิบติังานและการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3)  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

4) สามารถน าความรู้ทางดา้นการเขียนจดหมายธุรกิจเป็นภาษาองักฤษประเภทต่าง ๆ ทั้งรูปแบบ 
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     ธรรมดาและอิเล็กทรอนิกส์มาประยกุตใ์ชแ้กปั้ญหาในชีวติประจ าวนัและส่ือสารอยา่งมี 

     ประสิทธิภาพ 

3.2 วธีิการสอน 
       1) กิจกรรมระดมความคิด 
       2) บทบาทสมมุติ 
       3) การเรียนรู้ตามภาระงาน (Task-based Learning) 
       4) การสืบคน้ขอ้มูลในหอ้งสมุดและทางอินเตอร์เน็ต         
3.3 วธีิการประเมินผล 

1)  การสอบยอ่ย สอบกลางภาคและสอบปลายภาค  
       2)  ประเมินผลพฒันาการการเรียนรู้จากแบบฝึกหดัและกิจกรรม  
 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  
4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบท่ีตอ้งพฒันา  

1) มีมนุษยส์ัมพนัธ์ และบุคลิกภาพดี   
2) สามารถท างานเป็นหมู่คณะได ้รู้บทบาททั้งการเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 
3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นรวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของความเป็น          
    มนุษย ์
4) เป็นผูมี้ความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายและต่อส่วนรวม 
5) สามารถส่ือสารเพื่อสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและหมู่คณะไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 4.2 วธีิการสอน 
     1) กิจกรรมและแบบฝึกหดัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขียนจดหมายธุรกิจเป็นภาษาองักฤษประเภท  
         ต่าง ๆ   
     2) กิจกรรมกลุ่ม 
4.3 วธีิการประเมินผล 

1) สังเกตจากพฤติกรรมการท างานทั้งงานเด่ียวและงานกลุ่มในฐานะผูน้ าหรือผูต้าม 

2) ประเมินผลผูเ้รียนจากงานเขียน 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์ การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีตอ้งพฒันา 
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          1) สามารถใชภ้าษาองักฤษในการเขียนเพื่อการส่ือสารธุรกิจไดอ้ยา่งเหมาะสม 
           2) สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้ขอ้มูลเพื่อเพิ่มพูนความรู้ได ้ 
           3) มีทกัษะในการน าเสนอโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  
          4) สามารถน าความรู้ทางภาษาไปสืบคน้ขอ้มูลและน าเสนอไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

5.2 วธีิการสอน 
      1)  กิจกรรมและแบบฝึกหดัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขียนจดหมายภาษาองักฤษประเภทต่าง ๆใน 
           วงการธุรกิจ 
      2)  การคน้ควา้หาขอ้มูลผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อใชใ้นการท ากิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสาร 
           ธุรกิจ 
 5.3 วธีิการประเมินผล 
      1)  การประเมินการฝึกปฏิบติัในชั้นเรียน  
      2)  แบบประเมินการเขียน 

   
หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 
1. แผนการสอน 
 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

1 Course Introduction 
Unit 1:  The basics: emails, 
letters and faxes      
 

3 ชม.  PowerPoint Presentation 
 Writing tasks  
 Group discussion 

 

ดร. ตัก๊วา โบว์
สุวรรณ์ และคณะ
อาจารยผ์ูส้อน 

2 Unit 1:  The basics: emails, 
letters and faxes      
 

3 ชม.  PowerPoint Presentation 
 Writing tasks  
 Group discussion 

ดร. ตัก๊วา โบว์
สุวรรณ์ และคณะ
อาจารยผ์ูส้อน 

3 Unit 2:  Making   
     enquiries 

3 ชม.  PowerPoint Presentation 
 Writing tasks  

ดร. ตัก๊วา โบว์
สุวรรณ์ และคณะ
อาจารยผ์ูส้อน 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

  Group discussion 
4 Unit 2:  Making   

     enquiries 
 

3 ชม.  PowerPoint Presentation 
 Writing tasks  
 Group discussion 
 Task-based learning 

ดร. ตัก๊วา โบว์
สุวรรณ์ และคณะ
อาจารยผ์ูส้อน 

5 Unit 3: Contacting   
            Customers 
 

3 ชม.  PowerPoint Presentation 
 Writing tasks  
 Group discussion 

ดร. ตัก๊วา โบว์
สุวรรณ์ และคณะ
อาจารยผ์ูส้อน 

6 Unit 3: Contacting   
            Customers 
 

3 ชม.  PowerPoint Presentation 
 Writing tasks  
 Group discussion 

ดร. ตัก๊วา โบว์
สุวรรณ์ และคณะ
อาจารยผ์ูส้อน 

7 Unit 3: Contacting   
            Customers 
 

6 ชม.  PowerPoint Presentation 
 Writing tasks  
 Group discussion 
 Task-based learning 

ดร. ตัก๊วา โบว์
สุวรรณ์ และคณะ
อาจารยผ์ูส้อน 

8 Midterm  Examination 
(25%) 

2 ชม. 11 October 2017  

9 Unit 6: Correspondence to 
gain employment and job 
interview 
 

3 ชม.  PowerPoint Presentation 
 Writing tasks  
 Group discussion 

Task-based learning 

ดร. ตัก๊วา โบว์
สุวรรณ์ และคณะ
อาจารยผ์ูส้อน 

10 Unit 4: Complaining and 
requesting 

3 ชม.  PowerPoint Presentation 
 Writing tasks  
 Group discussion 

ดร. ตัก๊วา โบว์
สุวรรณ์ และคณะ
อาจารยผ์ูส้อน 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

11  Unit 4: Complaining and 
requesting 

  3 ชม.  PowerPoint Presentation 
 Writing tasks  
 Group discussion 

ดร. ตัก๊วา โบว์
สุวรรณ์ และคณะ
อาจารยผ์ูส้อน 

12 Unit 4: Complaining and 
requesting 

  3 ชม.  PowerPoint Presentation 
 Writing tasks 
  Group discussion 
 Task-based learning 

ดร. ตัก๊วา โบว์
สุวรรณ์ และคณะ
อาจารยผ์ูส้อน 

13 Unit 5: Response to 
customer complaints and 
apologizing 

3 ชม.  PowerPoint Presentation 
 Writing tasks  
 Group discussion 

ดร. ตัก๊วา โบว์
สุวรรณ์ และคณะ
อาจารยผ์ูส้อน 

14  Unit 5: Response to 
customer complaints and 
apologizing 

3 ชม.  PowerPoint Presentation 
 Writing tasks 
  Group discussion 

ดร. ตัก๊วา โบว์
สุวรรณ์ และคณะ
อาจารยผ์ูส้อน 

15 Unit 5: Response to 
customer complaints and 
apologizing 

3 ชม.  PowerPoint Presentation 
 Writing tasks  
 Group discussion 
 Task-based learning 

ดร. ตัก๊วา โบว์
สุวรรณ์ และคณะ
อาจารยผ์ูส้อน 

16 Unit 6: Correspondence to 
gain employment and job 
interview 
 

3 ชม.  PowerPoint Presentation 
 Writing tasks 
  Group discussion 
 Task-based learning 

ดร. ตัก๊วา โบว์
สุวรรณ์ และคณะ
อาจารยผ์ูส้อน 

17 Final Examination (30%) 3 ชม. 15 December 2017  
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กจิกรรม
ที ่ 
 

ผลการเรียนรู้*  
 

วธีิการประเมิน  
 
 

ก าหนดเวลาการ
ประเมิน 

(สัปดาห์ที่) 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

 

1 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 
การมีส่วนร่วมในการท าแบบฝึกหดั

เด่ียวและกลุ่มในชั้นเรียน 
ตลอดภาค
การศึกษา 

5% 

2 2.1, 3.1, 3.2, 4.1 
การเขียนจดหมายทางธุรกิจ (role 

cards) กิจกรรมกลุ่ม 
4, 7, 11, 14 20% 

3 
2.3, 2.5, 3.1, 

3.3, 5.4  
การเขียน resume (assignment) 

กิจกรรมเด่ียว 
สัปดาห์ท่ี 9 – 15 5% 

4 2.1, 3.2 
การอ่านบทความทางธุรกิจ (External 

Reader) กิจกรรมเด่ียว 
(สอบร่วมกบัการสอบปลายภาค) 

17 5% 

5 2.1, 3.2 

การสอบยอ่ย  2 คร้ัง (1. เขียน
จดหมายสมคัรงานจาก ประกาศรับ
สมคัรงานและ resume ท่ีก าหนดให ้

2. เขียนตอบค าถาม interview 
questions 

15, 16 10 % 

6 2.1, 3.1, 5.1 การสอบกลางภาค 8 25% 

7 2.1, 3.1, 5.1 การสอบปลายภาค  17 30% 

     

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. ต าราและเอกสาร 
English for Business Communication, teaching materials compiled, adapted, and composed by Takwa 
Bosuwon (7th  Edition) 
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2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
1. Barnard, R. & Meehan, A. (2005). Writing for the real World: An introduction to business writing. 

Oxford: Oxford University Press. 
2.  Littlejohn, A. (2005). Company to Company: A task-based approach to business emails, letters and 

faxes. Cambridge: Cambridge University Press. 
3. Pile, L. (2004). E-mailing: DELTA business communication skills. UK: DELTA Publishing. 
3.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 
1. Different styles of writing business letters http://www.slideshare.net/seemababbas/business-letter-and-  
different-styles 
2. Basic Business Letters https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/653/01/ 
3. How to have a good job interview http://www.wikihow.com/Have-a-Good-Job-Interview 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

1) จดัสอบและเปิดโอกาสให้นกัศึกษาไดฝึ้กฝนความรู้ดา้นการเขียนจดหมายภาษาองักฤษในวงการ
ธุรกิจประเภทต่าง ๆ                

2)  ส่งเสริมใหป้ระเมินผลผูส้อนผา่นส่ือท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
            1)  ประเมินผลตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
            2)  พิจารณาจากพฤติกรรมในการเรียนของนกัศึกษา ผลงานและพฒันาการของนกัศึกษา และ 

     สอบถามทศันคติท่ีมีต่อรายวชิา 
3. การปรับปรุงการสอน  
              1)  ปรับปรุงรายวชิาตามผลการประเมินของนกัศึกษา 

2) พฒันาแบบฝึกหดัและการสอนตามขอ้มูลการประเมินและคะแนนสอบต่างๆ          
3) ปรับเน้ือหาการสอนตามขอ้มูลปัจจุบนัและความสนใจของผูเ้รียน 
4)  เสริมแบบฝึกหดัท่ีนกัศึกษาตอ้งการปรับปรุงเพื่อกระตุน้ใหเ้กิดก าลงัใจในการเรียนอยา่งต่อเน่ือง 
5) ใชเ้ทคโนโลยเีสริมการเรียนการสอน  

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
1) ใหน้กัศึกษามีโอกาสตรวจสอบคะแนนก่อนการตดัเกรด 

http://www.slideshare.net/seemababbas/business-letter-and-%20different-styles
http://www.slideshare.net/seemababbas/business-letter-and-%20different-styles
https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/653/01/
http://www.wikihow.com/Have-a-Good-Job-Interview
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2) ทวนสอบมาตรฐานโดยคณะกรรมการประเมินผลการศึกษาจากภายนอก 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
ปีการศึกษา 2559 วางแผนให้สอบ External Reader ร่วมกบัการสอบปลายภาค เพื่อแกปั้ญหาการหา
หอ้งสอบไม่ได ้    

 
 


