
 

 

 

 

 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู ้

มุ่งเน้นสมรรถนะอาชพีและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

 

 

 

รายวชิา  หลักการติดต่อสื่อสาร  20220306 

หลักสูตรประกาศนยีบัตรวชิาชีพชั้นสูง 

สาขาวชิาการจัดการส านักงาน 

 

 

 

จัดท าโดย 

นางสาวศิรวิรรณ  เกาแกกูล 

 

 

 

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยนครพนม 

 



ค าน า 
 

 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

เล่มนี้เป็นการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  ตามหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพขั้นสูง  (ปวส.)  โดย

มุ่งเน้นการฝึกทักษะในภาคปฏิบัติให้กับนักเรียนนักศึกษามากที่สุด  มีการบูรณาการคุณธรรมจรยิธรรม

เข้าไปในแผนการจัดการเรยีนรู้  เพื่อให้นักเรียนนักศกึษามีความสามารถตามจุดมุ่งหมายทางการศึกษา      

3  ด้าน  คือ  ดา้นพุทธพิสัย  ด้านจติพิสัย  และดา้นจติพิสัย 
 

 

 

 

 

                นางสาวศิริวรรณ  เกาแกกลู  

               สาขาวิชาการจัดการส านักงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เกณฑ์การประเมินผลรายวิชา 

 ๑.  ด้านความพรอ้ม  ๑๐ % 

  1.1  เวลาเรยีนต้องไม่น้อยกว่า   80%  (ขาดเรียน  4  ครั้ง ได้  IA) 

  1.2  การมาเรียนที่มเีวลาเรียน  หมายถึง  การมาเรียนทันเวลาและอยู่ตลอดครบคาบ  

  1.3  การมาเรียนที่มเีวลาจะคิดให้เฉพาะผูท้ี่แต่งกายถูกต้องตามระเบียบเท่านั้น  

  1.4  มเีครื่องมืออุปกรณ์การเรียนครบถ้วน 

 2.  ด้านการเรียน – การปฏิบัติงาน  70% 

  2.1  ต้องส่งงานตามก าหนดเวลา  (ขาดส่งงานได้  I) 

  2.2  ผลของการตรวจงานของอาจารย์ผู้สอนถือเป็นข้อยุติ 

  2.3  ต้องเข้าสอบประเมินผลของสภาพจริง  (ขาดสอบได้  I) 

  2.4  ผลงานที่ไม่ผ่านเกณฑข์ั้นต่ าต้องท าใหม่ทุกครั้ง 

 3.  ด้านจติพิสัย  (คุณธรรม  จริยธรรม)  20% 

  3.1  การพูดจา  กิริยามารยาท  ความใส่ใจใฝรู่้ 

  3.2  การรักษาความสะอาดพืน้ที่บริเวณที่ท างาน 

  3.3  การเก็บเครื่องมืออุปกรณ์ – การบ ารุงรักษา 

  3.4  การส่งคืนเครื่องมอื – อุปกรณ์ 

 4.  การตัดสินผลการเรียนตลอดภาคเรียน 

  4.1  ได้คะแนนรวมจาก  3  ด้าน  ร้อยละ  80 – 100  A 

  4.2  ได้คะแนนรวมจาก  3  ด้าน  ร้อยละ  75 – 79  B+ 

  4.3  ได้คะแนนรวมจาก  3  ด้าน  ร้อยละ  70 – 74  B 

  4.4  ได้คะแนนรวมจาก  3  ด้าน  ร้อยละ  65 – 69  C+ 

  4.5  ได้คะแนนรวมจาก  3  ด้าน  ร้อยละ  60 – 64  C 

  4.6  ได้คะแนนรวมจาก  3  ด้าน  ร้อยละ  55 – 59  D+ 

  4.7  ได้คะแนนรวมจาก  3  ด้าน  ร้อยละ  50 – 54  D 

  4.8  ได้คะแนนรวมจาก  3  ด้าน  ร้อยละ  0 – 49  F 

 

 

 

 

     (นางสาวศิริวรรณ  เกาแกกูล)           (......................................................)  

          อาจารย์ประจ าวิชา                                            ตัวแทนนกัศึกษา  

   



รายละเอยีดของรายวชิา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา 

      มหาวิทยาลัยนครพนม 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา 

     คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

หมวดที่  1.  ลักษณะและข้อมูลโดยทั่วไปของรายวิชา 

1.รหัสและชื่อรายวิชา 

   20220306  หลักการตดิต่อสื่อสาร 
 

2.จ านวนหน่วยกิต 

    3  หนว่ยกิต        
 

3.หลักสูตร  และประเภทของรายวิชา 

     3.1  หลักสูตร 

            ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสงู 

ประเภทของรายวิชา  หมวดวิชาชีพ 
 

4.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

          นางสาวศิริวรรณ เกาแกกลู 
 

5.ภาคการศึกษา  ชั้นปีที่เรยีน 

     ภาคการศกึษาที่  1  ปวส. 2 
 

6.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (pre-requisite) 

     วชิาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
 

7.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน 

     ไม่มี 
 

8.สถานที่เรยีน 

     อาคาร 2 หอ้ง  2304  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

9.วันท่ีจัดท าหรอืปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา  คร้ังล่าสุด 

     16 สิงหาคม 2560 
 



หมวดที่  2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1.  จุดประสงคข์องรายวิชา 

 1.1  เพื่อให้นักศึกษามีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการใชภ้าษาธุรกิจ 

 1.2  เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ภาษาสื่อสารทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 1.3  เพื่อให้นักศึกษาสามารถเขียนเอกสารทางธุรกิจประเภทต่าง ๆ ได้  

 

หมวดที่  3  ลักษณะและการด าเนินการ 

1.  ค าอธิบายรายวิชา 

 การใช้ภาษา  ส านวนและค าพูดที่เหมาะสมในการตดิต่อสื่อสารทางธุรกิจตามกาลเทศะ  

บุคคล  และเครื่องมือสื่อสาร  การใชโ้ทรศัพท์  การจดขอ้ความตามค าสั่ง  การกรอกแบบฟอร์ม  การ

สัมภาษณ์  การเขียนค าอวยพร  การเขียนข่าวแจก  ( Press Release)  การประชุม  ชีแ้จงขอ้เท็จจริง  

การประชุมแถลงขา่ว  การเขียนข้อความโฆษณาและการประชาสัมพันธ์  การเขียนและการอา่น

เอกสารเผยแพร่ทางธุรกิจ  เสนอรายงานผลทางวิชาการ  การเขียนและเสนอรายงานผลการประชุม  

รายงานผลการวิจัย  รายงานปกติ  รายงานความก้าวหน้าและรายงานอื่น ๆ ที่ใช้ในวงการธุรกิจ 

 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง 

43  ช่ัวโมง สอนเสริมตามความ

ต้องการของนักศึกษา 

- 3  ช่ัวโมง 

 

3.  จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศกึษาเป็นรายบุคคล 

 การให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการ  ผ่านทางระบบ  E – Lerning  แล  e- mail ตาม

ความตอ้งการของนักศึกษา  สัปดาห์ละ  1  ช่ัวโมง   

 

 

 

 

 

 

 

 



หมวดที่  4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศกึษา 

1.  คุณธรรม  จรยิธรรม 

 1.1  คุณลักษณะที่พัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรม จรยิธรรม  ได้แก่  

  1.1.1  ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม  จริยธรรม  เสียสละ  และซื่อสัตย์สุจริต  

  1.1.2  การมวีินัย ตรงต่อเวลา  และความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 

  1.1.3  การมภีาวะความเป็นผู้น าและผูต้าม  สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อ

ขัดแย้ง และล าดับความส าคัญได้ 

  1.1.4  เคารพสิทธิและรับฟังความคดิเห็นของผู้อื่น  รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี

ของความเป็นมนุษย์ 

  1.1.5  มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวิชาชีพ  

 1.2  วิธีการสอน 

  1.2.1  อาจารย์ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง  

  1.2.2  มอบหมายใหน้ักศึกษาจัดท ารายงานจากการศกึษาค้นคว้าเป็นรายกลุ่ม  

  1.2.3  มีการก ากับดูแลพฤติกรรมของนักศึกษาสม่ าเสมอจนเป็นนิสัย  

 1.3  วิธีการประเมนิผล  

  1.3.1  สังเกตพฤติกรรมการเข้าเรียนและการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย  

  1.3.2  สังเกตการตอบค าถาม  การร่วมกันอภปิรายเนื้อหา 

  1.3.2  ประเมินผลการท ารายงานจากการศกึษาค้นคว้า  และการอา้งองิตามหลัก

วิชาการ 

2.  ความรู้ 

 2.1  ความรูท้ี่ตอ้งได้รับ  ได้แก่ 

  2.1.1  นักศึกษามีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการใชภ้าษาเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ  

  2.1.2  นักศึกษามีความรูค้วามเข้าใจหลักการการเขียนรายงานทางธุรกิจ  และการ

อ้างองิแหล่งข้อมูลตามหลักวิชาการได้อย่างถูกต้อง 

 2.2  วิธีการสอน  

  2.2.1  บรรยายร่วมกับการอภปิรายกลุ่ม  

  2.2.2  มอบหมายใหน้ักศึกษาจัดท ารายงานจากการศกึษาค้นคว้าเป็นรายกลุ่ม   

  2.2.4  ให้นักศึกษาท าแบบฝกึหัด 

 2.3  วิธีการประเมนิผล  

  2.3.1  สังเกตพฤติกรรมการตอบค าถาม  และการแสดงความคิดเห็นรว่มกัน  

  2.3.2  ประเมินผลจากการท ารายงาน   



  2.3.4  ประเมินผลการท าแบบฝกึหัด 

  2.3.5  การสอบปลายภาค  

3.  ทักษะทางปัญญา 

 3.1  ทักษะทางปัญญาที่ตอ้งพัฒนา  

  3.1.1  สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธภาพ 

  3.1.2  สามารถน าเสนอสารได้อย่างเป็นระบบและเหมาะสม  ตลอดจนมคีวามคิด

สร้างสรรคใ์นการน าเสนอ   

  3.1.3  สามารถสืบค้น  และมีวจิารณญาณในการคัดสรรข้อมูลสารสนเทศ  การ

จัดระบบ  การเชื่อมโยง  ตลอดจนการประมวลผลข้อมูล  เพื่อน าไปสู่การน าเสนอสารที่ถูกต้องตาม

หลักวิชาการ 

 3.2  วิธีการสอน  

  3.2.1  ใช้การสอนโดยเน้นผู้เรยีนเป็นศูนย์กลาง  มีการแสดงความคิดเห็นรว่มกัน   

  3.2.2  ให้นักศึกษาท ากิจกรรมตามใบงาน ได้แก่  การแสดงบทบาทสมมต ิ การฝึกเขียน

จดหมายทางธุรกิจ  การสรา้งแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์  ตลอดจนการเขียนเพื่อการ

ประชาสัมพันธ์และการโฆษณา 

  3.2.3  มอบหมายใหน้ักศึกษาจัดท ารายงานจากการศกึษาค้นคว้าเป็นรายกลุ่ม พร้อม

น าเสนอหน้าช้ันเรยีน  

 3.3  วิธีการประเมนิผล  

  3.3.1  สังเกตพฤติกรรมการตอบค าถาม การแสดงความคิดเห็น    

  3.3.2  ประเมินผลจากเนื้อหาของรายงาน  และการน าเสนอด้วยวาจา     

  3.3.3  ประเมินผลจากใบงาน 

  3.3.4  การสอบปลายภาค  

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 4.1  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ตอ้งพัฒนา ได้แก่  

  4.1.1  ความสามารถในการแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าและการเป็นผู้ตามที่ดี     

  4.1.2  การสรา้งสัมพันธภาพระหว่างผู้เรยีนด้วยกัน  

  4.1.3  มีความรับผดิชอบต่อหน้าที่ของตนเอง  และรับผิดชอบงานกลุ่มตามที่ได้รับ

มอบหมาย 

 4.2  วิธีการสอน  

  4.2.1  อาจารย์ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง 

  4.2.2  ใช้การสอนโดยเน้นผู้เรยีนเป็นศูนย์กลาง  โดยมีการแสดงความคดิเห็นร่วมกัน   

  4.2.3  จัดให้มกีิจกรรมการอภิปรายกลุ่ม  



  4.2.4  มอบหมายใหน้ักศึกษาจัดท ารายงานจากการศกึษาค้นคว้าเป็นรายกลุ่ม   

 4.3  วิธีการประเมนิผล  

  4.3.1  สังเกตพฤติกรรมการตอบค าถาม  การแสดงความคิดเห็น  และการอภปิรายกลุ่ม  

  4.3.2  สังเกตพฤติกรรมการเข้าหอ้งเรียน  การส่งงานตรงตามก าหนดเวลา 

5.  ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   

 5.1  ทักษะวิเคราะหเ์ชงิตัวเลข  การสื่อสาร  และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา  

  5.1.1  มีความสามารถในการจัดสรรเวลาส าหรับการจัดท ารายงานได้อย่างเหมาะสม  

  5.1.2  มีความสามารถในการวิเคราะหข์้อมูลเชิงสถิต ิ เพื่อรายงานผลในรายงานทางธุรกิจ 

  5.1.3  สามารถใช้ภาษาสื่อสารทางธุรกิจได้อย่างมีสทิธิภาพ    

  5.2  วิธีการสอน 

  5 .2.1  บรรยายร่วมกับการอภปิรายกลุ่ม 

  5.2.2  จัดกิจกรรมตามใบงาน ได้แก่    

   1)  ให้นักศึกษาเขียนจดหมายสมัครงาน    

   2)  ให้นักศึกษาสร้างแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ 

   3)   ให้นักศึกษาเข้ากลุ่มประชุมและเขียนรายงานการประชุม 

   3)  ให้นักศึกษาฝกึเขียนการประชาสัมพันธ์   และการโฆษณา 

  5.2.3  มอบหมายใหน้ักศึกษาจัดท ารายงานจากการศกึษาค้นคว้าเป็นรายกลุ่ม  พรอ้ม

น าเสนอประกอบสื่อ 

 5.3  วิธีการประเมนิผล  

  5.3.1  ประเมินผลจากการรายงานความคบืหนา้ของการท ารายงานแตล่ะสัปดาห์  

  5.3.2  ประเมินผลจากการท ากิจกรรมตามใบงาน  

  5.3.3  ประเมินผลการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า  ได้แก่  รายงาน  1  ฉบับ  สื่อในการ

น าเสนอ 

  5.3.4  สอบปลายภาค 

 
 
 
 
 
 
 
 



หมวดที่  5  แผนการสอนและการประเมินผล 

 

1.  แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรยีน 

การสอน สื่อที่ใช้ 
ผู้สอน 

1 

 

1.  ปฐมนิเทศ  การเตรียมตัว  

กติกาในชัน้เรียน 

2.  แนะน ารายวิชา  ขอบเขตของ

เนือ้หา  รูปแบบการจัดการเรียน

การสอน  และการวัดผล

ประเมินผล 

3.  ชีแ้จงการท ารายงานจาก

การศกึษาค้นคว้า   

3. ภาษาเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 

     

3 1. กิจกรรม 

    - บรรยายประกอบ 

Power Point 

    - สนทนา ซักถาม 

    -  อภิปรายกลุ่ม 

ความส าคัญของการสื่อสาร 

    - มอบหมายงานจัดท า

รายงานทางธุรกิจ 

2. สื่อประกอบ ได้แก่ 

   - ตัวอย่างรายงานทาง

ธุรกิจ 

อ.ศริิวรรณ เกาแกกูล 

2 

 

การใชเ้ครื่องมือสื่อสารทางธุรกิจ 3 1. กิจกรรม 

    - บรรยายประกอบ 

Power Point 

    - สนทนา ซักถาม 

    - นักศึกษาแสดงบทบาท

สมมติ 

2. สื่อประกอบได้แก่ 

    - ตัวอย่างเว็บไซต์   

 

อ.ศริิวรรณ เกาแกกูล 

3 

 

การอา่นเอกสารทางธุรกิจ 3 1. กจิกรรม 

    - บรรยายประกอบ Power 

Point 

    - สนทนา ซักถาม 

2. สื่อประกอบ ได้แก่ 

    ตัวอย่างเอกสารทางธุรกิจ 

 

  



แผนการสอน  (ต่อ) 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรยีน 

การสอน สื่อที่ใช้ 
ผู้สอน 

4  

 

จดหมาย 3 1. กิจกรรม 

    - บรรยายประกอบ 

Power Point 

    -ท ากิจกรรมตามใบงาน

ที่ 1 

2. สื่อประกอบ ได้แก่     

    ตัวอย่างจดหมาย

ประเภทต่าง ๆ  

อ.ศริิวรรณ เกาแกกูล 

5 

 

การสัมภาษณ์  3 1. กิจกรรม 

    - บรรยายประกอบ 

Power Point 

    -ท ากิจกรรมตามใบงาน

ที่ 2 

2. สื่อประกอบ ได้แก่     

    ตัวอย่างแบบสอบถาม

และแบบสัมภาษณ์ 

อ.ศริิวรรณ เกาแกกูล 

6 

 

การประชุมและเอกสารการ

ประชุม 

 

3 1. กิจกรรม 

    - บรรยายประกอบ 

Power Point 

    -ท ากิจกรรมตามใบงาน

ที่ 3 

2. สื่อประกอบ ได้แก่      

    - รูปแบบการประชุม 

    - ตัวอย่างเอกสารการ

ประชุม 

อ.ศริิวรรณ เกาแกกูล 

  

 



แผนการสอน  (ต่อ) 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรยีน 

การสอน สื่อที่ใช้ 
ผู้สอน 

7 

 

การเขียนรายงานทางธุรกิจ 3 1. กิจกรรม 

    - บรรยายประกอบ 

Power Point 

    - สนทนา  ซักถาม 

2. สื่อประกอบ ได้แก่      

    ตัวอย่างรายงานทาง

ธุรกิจ 

อ.ศริิวรรณ เกาแกกูล 

8 

 

สอบกลางภาค  สอบกลางภาค อ.ศริิวรรณ เกาแกกูล 

9 

 

สืบค้นข้อมูลเพื่อการจัดท ารายงาน

ทางธุรกิจ 

 ศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง อ.ศริิวรรณ เกาแกกูล 

10 สอบกลางภาค อ.ศริิวรรณ เกาแกกูล 

11-12 การเขียนรายงานทางธุรกิจ (ต่อ) 3 1. กิจกรรม 

    - บรรยายประกอบ 

Power Point 

    - สนทนา  ซักถาม  

ติดตามความก้าวหน้าของ

รายงาน 

2. สื่อประกอบ ได้แก่      

    ตัวอย่างรายงานทาง

ธุรกิจ 

อ.ศริิวรรณ เกาแกกูล 

13 

 

การประชาสัมพันธ์ 3 1. กจิกรรม 

    - บรรยายประกอบ Power 

Point 

    - รว่มกันวิเคราะห์

ตัวอย่างการประชาสัมพันธ ์

2. สื่อประกอบ ได้แก่      

   ตัวอย่างการประชาสัมพันธ ์

อ.ศริิวรรณ เกาแกกูล 



แผนการสอน  (ต่อ) 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรยีน 

การสอน สื่อที่ใช้ 
ผู้สอน 

14  

 

การประชาสัมพันธ์ (ต่อ) 3 1. กิจกรรม 

    - บรรยายประกอบ 

Power Point 

    -ท ากิจกรรมตามใบงาน

ที่ 4 

2. สื่อประกอบ ได้แก่      

   ตัวอย่างการ

ประชาสัมพันธ์ 

อ.ศริิวรรณ เกาแกกูล 

15 

 

การโฆษณา 3 1. กิจกรรม 

    - บรรยายประกอบ 

Power Point 

    - อภปิรายกลุ่ม 

2. สื่อประกอบ ได้แก่      

   ตัวอย่างการโฆษณา 

อ.ศริิวรรณ เกาแกกูล 

16 

 

นักศึกษาน าเสนอรายงานทาง

ธุรกิจ  

3 นักศึกษาน าเสนอรายงาน   อ.ศริิวรรณ เกาแกกูล 

17 

 

ทบทวนบทเรียน 3 1. กิจกรรม 

    - บรรยายสรุป 

    - สนทนา ซักถาม   

อ.ศริิวรรณ เกาแกกูล 

18 สอบปลายภาค อ.ศริิวรรณ เกาแกกูล 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  แผนการประเมนิผลการเรียนรู้ 

ผลการ

เรยีนรู้ 

วิธีการประเมินผลนักศกึษา สัปดาห์ที่ 

ประเมิน 

สัดส่วนของ 

การ ประเมินผล 

 สอบกลางภาค 

สอบปลายภาค 

จติพิสัย 

30 

       30 

      20 

30% 

30% 

20% 

 วิเคราะหก์รณีศกึษา การค้นคว้า การท าแบบฝกึหัด 

การท างานกลุ่มและผลงาน 

การส่งงานตามที่มอบหมาย 

ตลอดภาค 

การศึกษา 

20% 

 

หมายเหตุ  กรณีที่นักศกึษาต้องการตรวจสอบคะแนนการประเมนิผลการเรียนรู้ นักศึกษาสามารถ

ติดตอ่อาจารย์ผู้สอนได้ภายใน 1 ภาคการศกึษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมวดที่  6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1.  ต าราและเอกสารหลัก 

อุดม  พรประเสริฐ  และคณะ.  (2551)  ภาษาไทยธุรกิจ.  กรุงเทพมหานคร :  มหาวิทยาลัยราชภัฎ

สวนดุสิต. 

2.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

 ไม่มี  

3.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 

ปรีชา ช างขวัญยืน.  (2536).  ภาษาไทยธุรกิจ.  กรุงเทพมหานคร : สรางสรรค วิชาการ.  

พิศเพลิน สงวนพงศ .  (2531)  ภาษาไทยธุรกิจ.  พิมพ ครั้งที่ 2.  กรุงเทพมหานคร : บริษัท วัชรนิทร 

การพิมพ.์ เมตตา กฤตวิทย.  (2532)  หลักการสัมภาษณ ในวงการบริหาร การศกึษาและการ

สื่อสารมวลชน.      

                 กรุงเทพมหานคร :  คณะนติิศาสตร  จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย. 

สุภาพ รุ งเจรญิ.  (2531)  ภาษาไทยธุรกิจ 1.   พิมพ ครั้งที ่3.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ คุรุสภา.  

..................   (2531)  ภาษาไทยธุรกิจ 2.  พิมพ ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ คุรุสภา.  

สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย.  (2541)  การเขียนทางธุรกิจ.  นนทบุรี : โรงพิมพมหาวิทยาลัย 

                  สุโขทยัธรรมธิราช .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1.  กลยุทธิ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศกึษา 

 นักศกึษาประเมินการสอนของอาจารย์ผ่านอินเทอร์เน็ต  

2.  กลยุทธิ์การประเมินการสอน 

 2.1  นักศึกษาท าแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  และผลการเรียนรู้ที่ได้  

 2.2  ผลการเรียนของนักศึกษา  

3.  การปรับปรุงการสอน 

 3.1  เมื่อได้ผลการประเมินจากข้อที่  2  หาข้อสรุป และวิธีการปรับปรุง  

4.  การทวนมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  

 4.1  ทดสอบระหว่างเรียนโดยการตัง้ค าถามทบทวน   

 4.2  ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนเมื่อเสร็จสิน้การเรียนการสอนในรายวิชาโดยใช้

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน โดยมีคณะกรรมการเฉพาะเพื่อจัดท าแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรยีน ตรวจสอบแบบทดสอบ รายงานกิจกรรมต่างๆ วิธีการใหค้ะแนน และการสังเกต

พฤติกรรมผู้เรยีน 

 

5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสทิธิผลของรายวิชา  

 5.1  ปรับปรุงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน  โดยจัดท าคลังข้อสอบมาตรฐานที่มคี่า

ความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก  และค่าความเช่ือม่ันของแบบทดสอบ  อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  

 5.2  ปรับปรุงเนื้อหาวิชาให้ทันสมัยทุก ๆ 3 ปี  เพื่อให้สอดคล้องกับเหตุการณแ์ละวิถีสังคมใน

ปัจจุบัน 

 5.3  ปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้เหมาะสมกับคุณลักษณะของผู้เรยีนในแตล่ะปี  และจัดกิจกรรม

ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน 

 

 


