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รายละเอียดของรายวิชา

ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1541206 ภาษาไทยธุ รกิจ
2. จานวนหน่วยกิต
3 (3-0-6)
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
4. อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู้ อน
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริ ด เจริ ญราษฎร์
5. ภาคการศึกษา
ภาคเรี ยนที่ 2/2563
6. รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรี ยน
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี กรุ งเทพมหานคร
9. วันที่จดั ทาหรื อปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุ ด
วันที่ 21 ตุลาคม 2563
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดประสงค์ของรายวิชา
1.1 เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาธุ รกิจ
1.2 เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถใช้ภาษาสื่ อสารทางธุ รกิจได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
1.3 เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถเขียนเอกสารทางธุ รกิจประเภทต่าง ๆ ได้
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
เครื่ องมือการใช้คาศัพท์และสานวนที่เหมาะสมในการติดต่อสื่ อสารทางธุ รกิจตามกาลเทศะบุคคล
และเครองสื่ อสารการเขียนและการอ่านเอกสารเผยแพร่ ทางธุ รกิจการประชุมการสัมภาษณ์การเขียนข้อความ
โฆษณาและประชาสัมพันธ์การวิเคราะห์ภาษาไทยที่ใช้ในวงการธุ รกิจ
Using appropriate language, expressions, Vocabulary, idioms and Communications tools in
business Communication for particular situations and people writing and reading business documents,
arranging business meetings and interviews, writing advertisements and public relations, analyzing the use
of Thai language in a business Context.
บรรยาย

สอนเสริม

การฝึ กปฏิบัติ

การศึกษาด้ วยตนเอง

43 ชัว่ โมง

สอนเสริ มตามความ
ต้องการของนักศึกษา

-

3 ชัว่ โมง

3. จานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึ กษาและแนะนาทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
การให้คาปรึ กษาและแนะนาทางวิชาการ ผ่านทางระบบ E – Lerning แล e- mail ตามความ
ต้องการของนักศึกษา สัปดาห์ละ 1 ชัว่ โมง
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณลักษณะที่พฒั นานักศึกษาด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ได้แก่
1.1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม เสี ยสละ และซื่อสัตย์สุจริ ต
1.1.2 การมีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1.1.3 การมีภาวะความเป็ นผูน้ าและผูต้ าม สามารถทางานเป็ นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
และลาดับความสาคัญได้
1.1.4 เคารพสิ ทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี ของ
ความเป็ นมนุษย์
1.1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 อาจารย์ประพฤติตนเป็ นแบบอย่าง
1.2.2 มอบหมายให้นกั ศึกษาจัดทารายงานจากการศึกษาค้นคว้าเป็ นรายกลุ่ม
1.2.3 มีการกากับดูแลพฤติกรรมของนักศึกษาสม่าเสมอจนเป็ นนิสัย
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 สังเกตพฤติกรรมการเข้าเรี ยนและการส่ งงานที่ได้รับมอบหมาย
1.3.2 สังเกตการตอบคาถาม การร่ วมกันอภิปรายเนื้ อหา
1.3.2 ประเมินผลการทารายงานจากการศึกษาค้นคว้า และการอ้างอิงตามหลักวิชาการ
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ตอ้ งได้รับ ได้แก่
2.1.1 นักศึกษามีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาเพื่อการสื่ อสารทางธุ รกิจ
2.1.2 นักศึ กษามี ความรู ้ ค วามเข้าใจหลักการการเขี ย นรายงานทางธุ รกิ จ และการอ้างอิ ง
แหล่งข้อมูลตามหลักวิชาการได้อย่างถูกต้อง
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 บรรยายร่ วมกับการอภิปรายกลุ่ม
2.2.2 มอบหมายให้นกั ศึกษาจัดทารายงานจากการศึกษาค้นคว้าเป็ นรายกลุ่ม
2.2.4 ให้นกั ศึกษาทาแบบฝึ กหัด
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 สังเกตพฤติกรรมการตอบคาถาม และการแสดงความคิดเห็นร่ วมกัน
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2.3.2 ประเมินผลจากการทารายงาน
2.3.4 ประเมินผลการทาแบบฝึ กหัด
2.3.5 การสอบปลายภาค
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ตอ้ งพัฒนา
3.1.1 สามารถใช้ภาษาในการสื่ อสารทางธุ รกิจได้อย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธภาพ
3.1.2 สามารถนาเสนอสารได้อย่างเป็ นระบบและเหมาะสม ตลอดจนมีความคิดสร้างสรรค์
ในการนาเสนอ
3.1.3 สามารถสื บค้น และมีวจิ ารณญาณในการคัดสรรข้อมูลสารสนเทศ การจัดระบบ การ
เชื่อมโยง ตลอดจนการประมวลผลข้อมูล เพื่อนาไปสู่ การนาเสนอสารที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 ใช้การสอนโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง มีการแสดงความคิดเห็นร่ วมกัน
3.2.2 ให้นกั ศึกษาทากิจกรรมตามใบงาน ได้แก่ การแสดงบทบาทสมมติ การฝึ กเขียน
จดหมายทางธุ รกิจ การสร้างแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ตลอดจนการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
และการโฆษณา
3.2.3 มอบหมายให้นกั ศึกษาจัดทารายงานจากการศึกษาค้นคว้าเป็ นรายกลุ่ม พร้อมนาเสนอ
หน้าชั้นเรี ยน
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 สังเกตพฤติกรรมการตอบคาถาม การแสดงความคิดเห็น
3.3.2 ประเมินผลจากเนื้อหาของรายงาน และการนาเสนอด้วยวาจา
3.3.3 ประเมินผลจากใบงาน
3.3.4 การสอบปลายภาค
4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ตอ้ งพัฒนา ได้แก่
4.1.1 ความสามารถในการแสดงออกซึ่งภาวะผูน้ าและการเป็ นผูต้ ามที่ดี
4.1.2 การสร้างสัมพันธภาพระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน
4.1.3 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง และรับผิดชอบงานกลุ่มตามที่ได้รับมอบหมาย
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 อาจารย์ประพฤติตนเป็ นแบบอย่าง
4.2.2 ใช้การสอนโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง โดยมีการแสดงความคิดเห็นร่ วมกัน
4.2.3 จัดให้มีกิจกรรมการอภิปรายกลุ่ม
4.2.4 มอบหมายให้นกั ศึกษาจัดทารายงานจากการศึกษาค้นคว้าเป็ นรายกลุ่ม
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4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 สังเกตพฤติกรรมการตอบคาถาม การแสดงความคิดเห็น และการอภิปรายกลุ่ม
4.3.2 สังเกตพฤติกรรมการเข้าห้องเรี ยน การส่ งงานตรงตามกาหนดเวลา
5. ทักษะวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอ้ งพัฒนา
5.1.1 มีความสามารถในการจัดสรรเวลาสาหรับการจัดทารายงานได้อย่างเหมาะสม
5.1.2 มีความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงสถิติ เพื่อรายงานผลในรายงานทางธุ รกิจ
5.1.3 สามารถใช้ภาษาสื่ อสารทางธุ รกิจได้อย่างมีสิทธิภาพ
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 บรรยายร่ วมกับการอภิปรายกลุ่ม
5.2.2 จัดกิจกรรมตามใบงาน ได้แก่
1) ให้นกั ศึกษาเขียนจดหมายสมัครงาน
2) ให้นกั ศึกษาสร้างแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์
3) ให้นกั ศึกษาเข้ากลุ่มประชุมและเขียนรายงานการประชุม
3) ให้นกั ศึกษาฝึ กเขียนการประชาสัมพันธ์ และการโฆษณา
5.2.3 มอบหมายให้นกั ศึกษาจัดทารายงานจากการศึกษาค้นคว้าเป็ นรายกลุ่ม พร้อมนาเสนอ
ประกอบสื่ อ
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินผลจากการรายงานความคืบหน้าของการทารายงานแต่ละสัปดาห์
5.3.2 ประเมินผลจากการทากิจกรรมตามใบงาน
5.3.3 ประเมินผลการนาเสนอผลการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ รายงาน 1 ฉบับ สื่ อในการนาเสนอ
5.3.4 สอบปลายภาค
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สั ปดาห์ ที่

หัวข้ อ/รายละเอียด

1

1. ปฐมนิเทศ การเตรี ยมตัว กติกา
ในชั้นเรี ยน
2. แนะนารายวิชา ขอบเขตของ
เนื้อหา รู ปแบบการจัดการเรี ยนการ
สอน และการวัดผลประเมินผล
3. ชี้แจงการทารายงานจาก
การศึกษาค้นคว้า
3. ภาษาเพื่อการสื่ อสารทางธุ รกิจ

2

การใช้เครื่ องมือสื่ อสารทางธุ รกิจ

3

การอ่านเอกสารทางธุ รกิจ

จานวน
กิจกรรมการเรียน
ชั่วโมง
การสอน สื่ อทีใ่ ช้
3
1. กิจกรรม
- บรรยายประกอบ Power
Point
- สนทนา ซักถาม
- อภิปรายกลุ่ม
ความสาคัญของการสื่ อสาร
- มอบหมายงานจัดทา
รายงานทางธุ รกิจ
2. สื่ อประกอบ ได้แก่
- ตัวอย่างรายงานทางธุ รกิจ
3
1. กิจกรรม
- บรรยายประกอบ Power
Point
- สนทนา ซักถาม
- นักศึกษาแสดงบทบาท
สมมติ
2. สื่ อประกอบได้แก่
- ตัวอย่างเว็บไซต์
3

1. กิจกรรม
- บรรยายประกอบ Power
Point
- สนทนา ซักถาม
2. สื่ อประกอบ ได้แก่
ตัวอย่างเอกสารทางธุ รกิจ

ผู้สอน
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ดร.วาริ ด เจริ ญราษฎร์

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ดร.วาริ ด เจริ ญราษฎร์

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ดร.วาริ ด เจริ ญราษฎร์
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แผนการสอน (ต่อ)
สั ปดาห์ ที่

หัวข้ อ/รายละเอียด

4

จดหมาย

5

การสัมภาษณ์

6

การประชุมและเอกสารการประชุม

จานวน
กิจกรรมการเรียน
ชั่วโมง
การสอน สื่ อทีใ่ ช้
3
1. กิจกรรม
- บรรยายประกอบ Power
Point
-ทากิจกรรมตามใบงานที่ 1
2. สื่ อประกอบ ได้แก่
ตัวอย่างจดหมายประเภท
ต่าง ๆ
3
1. กิจกรรม
- บรรยายประกอบ Power
Point
-ทากิจกรรมตามใบงานที่ 2
2. สื่ อประกอบ ได้แก่
ตัวอย่างแบบสอบถามและ
แบบสัมภาษณ์
3
1. กิจกรรม
- บรรยายประกอบ Power
Point
-ทากิจกรรมตามใบงานที่ 3
2. สื่ อประกอบ ได้แก่
- รู ปแบบการประชุม
- ตัวอย่างเอกสารการ
ประชุม

ผู้สอน
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ดร.วาริ ด เจริ ญราษฎร์

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ดร.วาริ ด เจริ ญราษฎร์

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ดร.วาริ ด เจริ ญราษฎร์
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แผนการสอน (ต่อ)
สั ปดาห์ ที่

หัวข้ อ/รายละเอียด

จานวน
กิจกรรมการเรียน
ชั่วโมง
การสอน สื่ อทีใ่ ช้
3
1. กิจกรรม
- บรรยายประกอบ Power
Point
- สนทนา ซักถาม
2. สื่ อประกอบ ได้แก่
ตัวอย่างรายงานทางธุ รกิจ
สอบกลางภาค

7

การเขียนรายงานทางธุ รกิจ

8

สอบกลางภาค

9
10

สื บค้นข้อมูลเพื่อการจัดทารายงาน
ทางธุ รกิจ
การเขียนรายงานทางธุ รกิจ (ต่อ)

3

11

การประชาสัมพันธ์

3

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

ผู้สอน
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ดร.วาริ ด เจริ ญราษฎร์

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ดร.วาริ ด เจริ ญราษฎร์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ดร.วาริ ด เจริ ญราษฎร์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ดร.วาริ ด เจริ ญราษฎร์

1. กิจกรรม
- บรรยายประกอบ Power
Point
- สนทนา ซักถาม ติดตาม
ความก้าวหน้าของรายงาน
2. สื่ อประกอบ ได้แก่
ตัวอย่างรายงานทางธุ รกิจ
1. กิจกรรม
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
- บรรยายประกอบ Power ดร.วาริ ด เจริ ญราษฎร์
Point
- ร่ วมกันวิเคราะห์ตวั อย่าง
การประชาสัมพันธ์
2. สื่ อประกอบ ได้แก่
ตัวอย่างการประชาสัมพันธ์

มคอ.3

แผนการสอน (ต่อ)
สั ปดาห์ ที่

หัวข้ อ/รายละเอียด

12

การประชาสัมพันธ์ (ต่อ)

13

การโฆษณา

14

นักศึกษานาเสนอรายงานทางธุ รกิจ

15

ทบทวนบทเรี ยน

จานวน
กิจกรรมการเรียน
ชั่วโมง
การสอน สื่ อทีใ่ ช้
3
1. กิจกรรม
- บรรยายประกอบ Power
Point
-ทากิจกรรมตามใบงานที่ 4
2. สื่ อประกอบ ได้แก่
ตัวอย่างการประชาสัมพันธ์
3
1. กิจกรรม
- บรรยายประกอบ Power
Point
- อภิปรายกลุ่ม
2. สื่ อประกอบ ได้แก่
ตัวอย่างการโฆษณา
3
นักศึกษานาเสนอรายงาน
3

1. กิจกรรม
- บรรยายสรุ ป
- สนทนา ซักถาม

ผู้สอน
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ดร.วาริ ด เจริ ญราษฎร์

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ดร.วาริ ด เจริ ญราษฎร์

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ดร.วาริ ด เจริ ญราษฎร์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ดร.วาริ ด เจริ ญราษฎร์

มคอ.3

2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

ผลการเรี ยนรู้ที่ 2-3 และ 5
ผลการเรี ยนรู้ที่ 2-3 และ 5
ผลการเรี ยนรู้ที่ 1 - 5

การสอบกลางภาค
การสอบปลายภาค
1. สังเกตพฤติกรรม
2. สังเกตการอภิปราย
แสดงความคิดเห็น
ตอบคาถาม
ประเมินผลการทา
กิจกรรมตามใบงาน 1
-4
ประเมินผลรายงาน
ทางธุ รกิจ

ผลการเรี ยนรู้ที่ 3

ผลการเรี ยนรู้ที่ 1 - 5

สั ปดาห์ ที่
ประเมิน
8
16
1 - 15

สั ดส่ วน
ของการประเมินผล
20%
40%
10%

4-7

10%

14

20%

เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
80 – 100
75 – 79
70 – 74
65 – 69
60 – 64
55 – 59
50 – 54
0 – 49

เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

หมายเหตุ กรณี ที่นกั ศึกษาต้องการตรวจสอบคะแนนการประเมินผลการเรี ยนรู ้ นักศึกษาสามารถติดต่อ
อาจารย์ผสู้ อนได้ภายใน 1 ภาคการศึกษา

มคอ.3

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
วาริ ด เจริ ญราษฎร์ . (2561) ภาษาไทยธุรกิจ. กรุ งเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
ไม่มี
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
ปรี ชา ช างขวัญยืน. (2536). ภาษาไทยธุรกิจ. กรุ งเทพมหานคร : สร างสรรค วิชาการ.
พิศเพลิน สงวนพงศ (2531) ภาษาไทยธุรกิจ. พิมพ ครั้งที่ 2. กรุ งเทพมหานคร : บริ ษทั วัชริ นทร
การพิมพ์. เมตตา กฤตวิทย. (2532) หลักการสัมภาษณ ในวงการบริ หาร การศึกษาและการ
สื่ อสารมวลชน.
กรุ งเทพมหานคร : คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย.
สุ ภาพ รุ งเจริ ญ. (2531) ภาษาไทยธุ รกิจ 1. พิมพ ครั้งที่ 3. กรุ งเทพมหานคร : โรงพิมพ คุรุสภา.
.................. (2531) ภาษาไทยธุ รกิจ 2. พิมพ ครั้งที่ 3. กรุ งเทพมหานคร : โรงพิมพ คุรุสภา.
สุ โขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. (2541) การเขียนทางธุ รกิจ. นนทบุรี : โรงพิมพ มหาวิทยาลัย
สุ โขทัยธรรมธิราช.
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธิ์ การประเมินประสิ ทธิ ผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ผา่ นอินเทอร์ เน็ต
2. กลยุทธิ์ การประเมินการสอน
2.1 นักศึกษาทาแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอน และผลการเรี ยนรู ้ที่ได้
2.2 ผลการเรี ยนของนักศึกษา
3. การปรับปรุ งการสอน
3.1 เมื่อได้ผลการประเมินจากข้อที่ 2 หาข้อสรุ ป และวิธีการปรับปรุ ง
4. การทวนมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 ทดสอบระหว่างเรี ยนโดยการตั้งคาถามทบทวน
4.2 ทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นเมื่ อ เสร็ จ สิ้ น การเรี ย นการสอนในรายวิ ช าโดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน โดยมีคณะกรรมการเฉพาะเพื่อจัดทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน ตรวจสอบแบบทดสอบ รายงานกิ จกรรมต่างๆ วิธีการให้คะแนน และการสังเกตพฤติกรรม
ผูเ้ รี ยน
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิ ทธิผลของรายวิชา
5.1 ปรับปรุ งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน โดยจัดทาคลังข้อสอบมาตรฐานที่มีค่า
ความยากง่าย ค่าอานาจจาแนก และค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบ อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน
5.2 ปรับปรุ งเนื้ อหาวิชาให้ทนั สมัยทุก ๆ 3 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับเหตุการณ์และวิถีสังคมใน
ปัจจุบนั
5.3 ปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้เหมาะสมกับคุณลักษณะของผูเ้ รี ยนในแต่ละปี และจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบนั

