
 มคอ. 3 
 

  
 

รายละเอยีดของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
คณะ  มนุษยศาสตร์และประยกุตศ์ิลป์ 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
1. รหัสและช่ือรายวิชา  

 HX005 การเขียนทางธุรกิจ 
              Writing for Business 

2. จ านวนหน่วยกิต   
 3(2-2-5) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
 หลกัสูตรศิลปะศาสตร์บณัฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารธุรกิจ ประเภทรายวชิาโท 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน 
 อาจารยป์านชยั พนูวตัถุ 

5.  ภาคการศึกษา / ช้ันปีที่เรียน 
 ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 4 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี 
 HX004 การส่ือสารธุรกิจ 2 
             Business Communication 2 

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

8. สถานที่เรียน    
 คณะมนุษยศาสตร์และประยกุตศ์ิลป์ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
 วนัที่จดัท า  29 สิงหาคม 2560 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1. เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจและพฒันาทกัษะในการเขียนทางธุรกิจประกอบดว้ยการ
ให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ การบริการ ข่าวประชาสัมพนัธ์ และกิจกรรมต่างๆขององคก์รผ่าน
ส่ือส่ิงพมิพอิ์เล็กทรอนิกส์ 

2. เพือ่ใหผู้เ้รียนมีความรู้ ความสามารถในการส่ือความหมาย เลือกใชลี้ลาภาษา องคป์ระกอบที่
ส าคญัของการเขียนแต่ละประเภท และมีรูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสม 

2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 ไม่มี 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 
1. ค าอธิบายรายวิชา  

 หลักและการฝึกเขียนข้อความด้านธุรกิจในเร่ืองการให้ข้อมูลเก่ียวกับสินค้า การบริการ ข่าว
ประชาสัมพนัธ์ และกิจกรรมต่างๆเพื่อประชาสัมพนัธ์องคก์รผ่านส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ืออิเล็กทรอนิกส์ การส่ือ
ความหมาย ลีลาภาษาที่ใช ้องคป์ระกอบส าคญัของการเขียนแต่ละประเภท และรูปแบบการน าเสนอ 
2. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง 

30 ชัว่โมงต่อภาค
การศึกษา 

สอน เส ริ ม ต า มความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย 

 30 ชัว่โมงต่อภาค
การศึกษา 

 45 ชัว่โมงต่อภาค
การศึกษา 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

1-4 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตอ้งพฒันา 

  (1)  มีวนิยั ตรงต่อเวลา มีความรับผดิชอบต่อตนเอง 
  (2)  เคารพต่อกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัขององคก์ร 
  (3)  มีความซ่ือสตัยสุ์จริต 

1.2 วธีิการสอน  

(1)  สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมในระหว่างการจดัการเรียนการสอน 

              (2)  ปลูกฝังให้ผูเ้รียนมีระเบียบวนิยัโดยเนน้การเขา้ชั้นเรียนใหต้รงเวลา การส่งงานภายในเวลาที่ 
                     ก าหนด การแต่งกายและปฏิบติัตนใหเ้หมาะสมถูกตอ้งตามระเบียบของมหาวทิยาลยั 
              (3)  ปลูกฝังค่านิยมเร่ืองความซ่ือสตัยสุ์จริตผา่นการเรียนการสอนและงานที่ไดรั้บมอบหมาย 

1.3 วธีิการประเมินผล 

(1)  ประเมินจากพฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียนของผูเ้รียน จากการใหค้ะแนนการเขา้หอ้งเรียนและการมี 
       ส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียน การส่งงานตรงต่อเวลา และพฤติกรรมการสอบที่เป็นไปอยา่ง 
       สุจริต 

2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ที่ตอ้งไดรั้บ  

 (1)  มีความรู้ในศาสตร์หลกัทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัอยา่งกวา้งขวาง 
              (2)  มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆที่เก่ียวขอ้ง 
              (3)  มีกระบวนการแสวงหาความรู้เพือ่พฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
              (4)  มีความรู้ในทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเพือ่ส่ือสารธุรกิจอยา่งกวา้งขวางและเป็นระบบ 
              (5)  มีความเขา้ใจภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารธุรกิจอยา่งถ่องแท ้และสามารถประยกุตค์วามรู้เพือ่ใช ้
                     ในสถานการณ์ต่างๆ 

2.2 วธีิการสอน 

 (1)  จดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั และส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความรู้รอบ ทั้งดา้นทฤษฎี 
       และปฏิบตัิ 
(2)  จดัการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ และเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนแสดงความคิดเห็นและซกัถาม 
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      ขอ้สงสยั 
(3)  ส่งเสริมใหผู้เ้รียนศึกษาดว้ยตนเองและรู้จกัคน้ควา้ขอ้มูลจากแหล่งสารสนเทศต่างๆ 

2.3 วธีิการประเมินผล 

 (1) ประเมินผลจากการทดสอบ แบบฝีกหดั กิจกรรมในชั้นเรียน และงานที่ไดรั้บมอบหมาย 

             (2)  สงัเกตพฤติกรรมการเรียนและการตอบขอ้ซกัถามของผูเ้รียน 
3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาที่ตอ้งพฒันา 

 (1)  สามารถคิดวเิคราะห์เพือ่แกไ้ขปัญหาไดเ้หมาะสมและเป็นระบบ 
             (2)  สามารถใชค้วามรู้ภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏิบตัิเพือ่การปฏิบตัิงานและการแกปั้ญหาไดอ้ยา่ง 
                    เหมาะสม 
             (3)  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
             (4)  สามารถน าความรู้ทางภาษามาประยกุตใ์ชแ้กปั้ญหาในชีวติประจ าวนัและส่ือสารอยา่งมี 
                    ประสิทธิภาพ 

3.2 วธีิการสอน 

(1)  จดัการเรียนการสอนที่หลากหลายเพือ่ฝึกกระบวนการคิด วเิคราะห์และวพิากษ ์พร้อมทั้งฝึกการ 

                     แกปั้ญหาต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสมและเป็นระบบ 
             (2)  ส่งเสริมให้ผูเ้รียนประยกุตค์วามรู้ที่ไดรั้บเพือ่แกไ้ขปัญหาที่เกิดขึ้น และน าไปบูรณาการกบั 
                    ศาสตร์อ่ืนๆที่เก่ียวขอ้ง 
             (3)  ส่งเสริมการจดัการสอนแบบโครงงาน (Project-based Learning) 
             (4)  ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความคิดสร้างสรรค ์

3.3 วธีิการประเมินผล 

 (1)  ประเมินผลจากการทดสอบ 
              (2)  ประเมินผลจากความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์จากกิจกรรมในชั้นเรียนและงานที่ไดรั้บมอบหมาย 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

4.1 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบที่ตอ้งพฒันา  

(1)  มีมนุษยสมัพนัธแ์ละบุคลิกภาพที่ดี 
(2)  สามารถท างานเป็นหมู่คณะได ้ณุ้บทบาททั้งการเป็นผูน้ าและผูต้ามที่ดี 
(3)  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของความ 
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       เป็นมนุษย ์
(4)  มีความรับผดิชอบอบต่องานทีไ่ดรั้บมอบหมายและต่อส่วนรวม 
(5)  สามารถใชภ้าษาองักฤษเพือ่สร้างความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและหมู่คณะไดอ้ยา่งมี 
       ประสิทธิภาพ 

4.2 วธีิการสอน 

(1)  จดักิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผูเ้รียนรู้จกัปรับตวัในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น  

                     และเรียนรู้บทบาทของการเป็นผูน้ าและผูต้ามในสถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
             (2)  จดักิจกรรมการเรียนการสอนที่ผูเ้รียนสามารถวางแผนและรับผดิชอบอบในการเรียนรู้เพือ่ 
                    พฒันาตนเองในการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น และเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของมนุษยท์ั้งดา้นวชิาการ 
                    และวชิาชีพ 
             (3)  จดักิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดแ้สดงออกถึงความรับผดิชอบต่องานที่ไดรั้บ 
                    มอบหมายทั้งส่วนตวัและส่วนรวม 

4.3 วธีิการประเมินผล 

 (1)  สงัเกตจากพฤติกรรมการท างาน ทั้งงานเด่ียวและงานกลุ่มในฐานะผูน้ าหรือผูต้าม 
             (2)  ประเมินผลผูเ้รียนจากบทบาทการเป็นผูน้ าและผูต้ามในการท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์ การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศที่ตอ้งพฒันา 

(1)  สามารถใชภ้าษาในการส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสม 

              (2)  สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้ขอ้มูลเพือ่เพิม่พนูความรู้ได ้
              (3)  มีทกัษะในการน าเสนอโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
              (4)  สามารถน าความรู้ทางภาษาไปใชใ้นการสืบคน้ขอ้มูล และน าเสนอไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

5.2 วธีิการสอน 

   (1)  จดักิจกรรมการเรียนการสอนที่เนน้การฝึกทกัษะภาษาเพือ่การส่ือสารทั้งการฟัง พดู อ่านและ 
          เขียน 
   (2)  จดักิจกรรมการเรียนการสอนที่ใหผู้เ้รียนมีโอกาสสืบคน้และน าเสนอขอ้มูลโดยใชเ้ทคโนโลย ี
          สารสนเทศ 
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5.3 วธีิการประเมินผล 

(1)  ประเมินผลผูเ้รียนจากความสามารถในการใชภ้าษาในการส่ือสารจากการสอบวดัผล 
(2)  ประเมินผลงานของผูเ้รียนจากการน าเสนอรายงานหนา้ชั้นเรียน และรายงานที่เป็นรูปเล่ม 

 
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือที่ใช้  

ผู้สอน 

1-5 Course introduction, 
descriptions of companies, 
products, and services 

15 1. แนะน าเน้ือหาวชิา 
วตัถุประสงคข์องวชิา 
การเรียนการสอน 
โครงงาน และการ
ประเมินผล 

2. ใชส่ื้อ PowerPoint และ 
Electronic Media ต่างๆ
ประกอบการบรรยาย 
โดยใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วม
ในการอภิปรายประเด็น
ส าคญัที่เก่ียวขอ้งการ
สาระการเรียนรู้ 

3. ใหผู้เ้รียนฝึกฟัง พดู อ่าน
และเขียนใหข้อ้มูล
องคก์ร สินคา้และบริการ 
ผา่นส่ือส่ิงพมิพแ์ละส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์  

อาจารยป์านชยั 
พนูวตัถุ 

6 Design of brochures 
 
 

3 1. ใชส่ื้อ PowerPoint และ 
Electronic Media ต่างๆ
ประกอบการบรรยาย 

อาจารยป์านชยั 
พนูวตัถุ 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือที่ใช้  

ผู้สอน 

โดยใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วม
ในการอภิปรายประเด็น
ส าคญัที่เก่ียวขอ้งการ
สาระการเรียนรู้ 

2. ใหผู้เ้รียนฝึกออกแบบ
และน าเสนอแผน่พบั
เพือ่ใหข้อ้มูลเก่ียวกบั
องคก์ร สินคา้และบริการ 

7, 10 Sales letters 
 
 

6 1. ใชส่ื้อ PowerPoint และ 
Electronic Media ต่างๆ
ประกอบการบรรยาย 
โดยใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วม
ในการอภิปรายประเด็น
ส าคญัที่เก่ียวขอ้งการ
สาระการเรียนรู้ 

2. ใหผู้เ้รียนฝึกเขียน Sales 
letters เพือ่ส่งเสริมการ
ขายสินคา้และบริการ 
โดยเนน้ที่รูปแบบและ
ภาษาที่ใชใ้หเ้หมาะสม
และถูกตอ้ง ผา่นส่ือ
ส่ิงพมิพแ์ละส่ือ
อิเล็กทรอนิกส ์

อาจารยป์านชยั 
พนูวตัถุ 

8 สปัดาห์ทบทวนความรู้มาม่า 
9 การสอบกลางภาค 

11-13 News releases 
 

9 1. ใชส่ื้อ PowerPoint และ 
Electronic Media ต่างๆ

อาจารยป์านชยั 
พนูวตัถุ 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือที่ใช้  

ผู้สอน 

 ประกอบการบรรยาย 
โดยใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วม
ในการอภิปรายประเด็น
ส าคญัที่เก่ียวขอ้งการ
สาระการเรียนรู้ 

2. ใหผู้เ้รียนฝึกเขียน News 
releases เพือ่เป็นการ
ประชาสมัพนัธแ์ละให้
ขอ้มูลเก่ียวกบัองคก์ร 
สินคา้ บริการ และ
กิจกรรมต่างๆ ผา่นส่ือ
ส่ิงพมิพแ์ละส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยเนน้
การใชภ้าษาและรูปแบบ
ที่ถูกตอ้งและเหมาะสม 

14-16 Proposals and 
recommendations 

9 1. ใชส่ื้อ PowerPoint และ 
Electronic Media ต่างๆ
ประกอบการบรรยาย 
โดยใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วม
ในการอภิปรายประเด็น
ส าคญัที่เก่ียวขอ้งการ
สาระการเรียนรู้ 

2. ใหผู้เ้รียนฝึกเขียน 
Business proposals ผา่น
ส่ือส่ิงพมิพแ์ละส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยเนน้

อาจารยป์านชยั 
พนูวตัถุ 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือที่ใช้  

ผู้สอน 

การใชภ้าษาและรูปแบบ
ที่ถูกตอ้งและเหมาะสม 

17 Term project presentation 
 
 

3 1. ผูเ้รียนน าเสนอโครงงาน
เป็นกลุ่ม 

 

18-19 สอบปลายภาค 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรม

ที่ 
 

ผลการเรียนรู้*  
 

วิธีการประเมิน  
 
 

ก าหนดเวลาการ
ประเมิน 

(สัปดาห์ที่) 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

 

1 1.1, 4.1 
Class Attendance and 
Participation 

ตลอดทั้งภาค
การศึกษา 

10% 

2 
1.1, 2.1, 3.1, 
4.1, 5.1 

Assignments ตลอดทั้งภาค
การศึกษา 

10% 

3 
1.1, 2.1, 3.1, 
4.1, 5.1 

Term Project Presentation 17 10% 

5 2.1, 3.1 Quizzes & External Reading 7, 13, 16 30% 
6 2.1, 3.1 Final Examination 18-19 40% 

* ระบุผลการเรียนรู้หวัขอ้ยอ่ยตามแผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบต่อผลการเรียนรู้ 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
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2. เอกสารและข้อมูลส าคญั 
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3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
Littlejohn, A. 2005. Company to Company: A task-based approach to business emails, letters, 

and faxes. Cambridge: Cambridge University Press. 

Mackey, D. 2006. Send Me an Update. New York: McGraw-Hill Companies. 

Pradubpongse, S. 2006. Business Communication 2. Bangkok: UTCC Printing Center. 
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