
 

 

กําหนดการสอน (Course Syllabus) 

รหัสวิชา: 3203-2013 ชื่อวิชา : การสื่อสารธุรกิจไทย  จํานวน : 3 หนวยกิต  3  ช่ัวโมง 
 

หลักสูตรการศึกษา (Course status) : ปวส.1 เลขานุการ   ความรูพ้ืนฐาน (Pre-requisite) : การสื่อสารธุรกิจไทย 
  

ภาคเรียนท่ี (Semester) : 1/2558     วัน-เวลาท่ีเรียน (Class Meeting) : พฤหัส  10.20-12.20 น. 
ศุกร 10.20-11.20 น.   

 

ชื่อผูสอน (Instructor) :นางดาวรุง  เดชบุญ   ท่ีทํางาน (Office) : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

โทรศัพท (Phone) :  089 - 7012962    อีเมล (E-Mail) :dowrung.rung42@gmail.com 
 

หนังสือเรียน (Text Book) : สุนี  เลิศแสวงกิจ  การสื่อสารธุรกิจไทย.  :  วังอักษร  
 

แหลงควาเพ่ิมเติม (Reference) :หนังสือในหองสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย, หนังสือในหองสมุดแผนกวิชาการเลขานุการ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย   และ www.google.co.th 
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1.  มีความความเขาใจในการติตอสื่อสารและการใชอุปกรณสื่อสาร 
2.  มีทักษะในการติดตอสื่อสาร และการรางโตตอบจดหมาย 
3.  มีเจตคติที่ดีตอการติดตอสื่อสาร 

 

มาตรฐานรายวิชา  
1.  ปฏิบัติการในการติดตอสื่อสาร 
2.  ใชเครื่องมือในการติดตอสื่อสาร 

  

คําอธิบายรายวิชา  
                ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการสื่อสาร ความสําคัญและหลักการสื่อสารที่ดี ประเภทของการสื่อสาร วิธีการใชเครื่องมือสื่อสารแต
ละประเภท และการบํารุงรักษา การใชสํานวนในการพูดติดตอสื่อสาร วิธีการใชสํานวนการเขียนจดหมายธุรกิจและหนังสือราชการ การ
รางและโตตอบจดหมาย การบันทึกขอความ การสรุป ยอเรื่อง การสรางแบบฟอรมเอกสารในการติดตอสื่อสาร และการใหบริการในงาน
ตาง ๆ 
 

สมรรถนะ (Competency)  
ความรู นักเรียนมีความรูอธิบาย/บอก 

1. เก่ียวกับความรูเบื้องตนเก่ียวกับการสื่อสาร 
2. เก่ียวกับการใชเครื่องมือสื่อสารและการบํารุงรักษา 
3. เก่ียวกับการใชสํานวนในการพูดติดตอสื่อสาร 
4. เก่ียวกับหลักการและศิลปะในการเขียน 
5. เก่ียวกับการรางเอกสารทางราชการ 
6. เก่ียวกับการรางเอกสารเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 
7. เก่ียวกับจัดทําแบบฟอรมเอกสารในการติดตอสื่อสาร 

 



 2 
 
 
 
 
 

ทักษะ 
    - 
 
คุณธรรม 

1. ความมีวินัย – ความรับผิดชอบ  2. ความซื่อสัตย 3.  ความสนใจใฝรู - ความมีมนุษยสัมพันธ 
 

ตัวชี้วัด (KPI:  Key Performance Indicator)  
 1.  ผูเรียนนําความรูเก่ียวกับการเรียนการสื่อสารธุรกิจไทยไปใชในการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม  
 2.  ผูเรียนผานการประเมินรายวิชาที่ระดับคะแนน 2.0 ขึ้นไป รอยละ 80 ของจํานวนผูเรียนทั้งหมด  
 

เกณฑการใหคะแนน (Mark Allocation)   
เกณฑการใหคะแนน มี 2 สวน   100% 

   1.  เวลาเรียนการแตงกาย และความประพฤติ   20% 
2.  เก็บคะแนนตามสภาพจริง     80% 

วิธีการสอน (Instructional Strategies)  
การจัดการเรียนการสอนแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง มุงใหผูเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูทั้งทางดานรางกาย 

สติปญญา สังคม และอารมณ ดังน้ี 
 1.  บรรยายและนําเสนอเปน Powerpoint  และใหนักศึกษาทําการศึกษาคนควาจาก website ตาง ๆ 
                2.  ฝกปฏิบัติการรางเอกสารทางราชการ 
 3.  มอบหมายงานใหนักศึกษาทํา 
 

การมอบหมายงานใหนักศึกษาคนควา (Work Assignments) 
ใหนักศึกษาคนควางาน จาก  website  ตาง ๆ   และนําเสนอเปน powerpoint  

 

เกณฑการประเมินผล (Assessment) 

ระดับคะแนน ระดับผลการ
เรียน 

ความหมาย  ระดับคะแนน ระดับผลการเรียน ความหมาย 

80 - 100 4.0 การเรียนดีเย่ียม  60 - 64 2.0 การเรียนพอใช 
75 - 79 3.5 การเรียนดีมาก  55 - 59 1.5 การเรียนออน 
70 - 74 3.0 การเรียนดี  50 - 54 1.0 การเรียนออนมาก 
65 - 69 2.5 การเรียนดีพอใช  0 - 49 0 การเรียนขั้นตํ่า 
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รายละเอียดกําหนดการสอน  ชื่อวิชา : เลขานุการบริหาร     18   ครั้ง  54  ช่ัวโมง 

ท่ี หัวขอ 
กิจกรรมและ

กระบวนการสอน 
สื่อการสอน 

การ
ประเมินผล 

สมรรถนะของผูเรียน 

1 แนะนําการเรียนวิชาการสื่อสารธุรกิจไทย จุดประสงคการ
เรียน  

ฟงครูแนะนําการ
เรียน และบรรยาย
ถึงภาพรวม
เก่ียวกับวิชาการ
สื่อสารธุรกิจไทย 

  หนังสือ    

1-3 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการสื่อสาร 
- ความหมายของการสื่อสาร 
- ความสําคัญของการสื่อสาร 
- หลักของการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 
- หนาที่ของการสื่อสาร 
- ประเภทของการสื่อสาร 
- แบบทดสอบและกิจกรรมการฝกทักษะ 

บรรยาย 
แบงกลุมนําเสนอ 
 

หนังสือ 
Power point 

งานที่สง, 
ประเมินตาม
สภาพจริง 
ทดสอบ 

4-5 การใชเคร่ืองมือสื่อสารและการบํารุงรักษา 
- เครื่องโทรศัพท 
- เครื่องโทรสาร 
- เครื่องคอมพิวเตอร 
- ระบบการประชุมทางไกล 
- ปจจัยสําคัญในการเลือกใชเครื่องมือสื่อสาร 
- แบบทดสอบและกิจกรรมการฝกทักษะ 

บรรยาย 
แบงกลุมนําเสนอ 
 

หนังสือ 
Power point 

งานที่สง, 
ประเมิน ตาม
สภาพจริง 
ทดสอบ 

6-7 การใชสํานวนในการพูดติดตอสื่อสาร 
- ความสําคัญของการพูด 
- ประเภทของการพูด 
- หลักในการพูดที่ดี 
- การวิเคราะหผูพูดและองคประกอบตาง ๆ 
- การใชนํ้าเสียงและการออกเสียงในการพูด 
- การพูดในการสื่อสารธุรกิจ 
- มารยาทในการพูด 
- แบบทดสอบและกิจกรรมการฝกทักษะ 

บรรยาย 
แบงกลุมนําเสนอ 
 

หนังสือ 
Power point 

งานสง, 
ประเมิน ตาม
สภาพจริง 
ทดสอบ 

8-10 หลักการและศิลปะในการเขียน 
- ความหมายและความสําคัญของการเขียน 
- จุดมุงหมายของการเขียน 
- ระดับของภาษาที่ใชในการเขียน 

บรรยาย 
แบงกลุมนําเสนอ 
 

หนังสือ 
Power point 

งานสง, 
ประเมิน ตาม
สภาพจริง 
ทดสอบ 
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- ขั้นตอนในการเขียน 
- การใชภาษาในการเขียน 
- การใชโวหารในการเขียน 
- แบบทดสอบและกิจกรรมการฝกทักษะ 

 

ท่ี หัวขอ 
กิจกรรมและ
กระบวนการ

สอน 
สื่อการสอน การประเมินผล สมรรถนะของผูเรียน 

11-13 การรางเอกสารทางราชการ 
- ชนิดของหนังสือราชการ 
- ขั้นตอนการเขียนหนังสือราชการ 
- หลักการเขียนหนังสือราชการ 
- การเขียนขอความในหนังสือราชการ 
- การใชภาษาในการเขียนหนังสือราชการ 
- แบบทดสอบและกิจกรรมการฝกทักษะ 

บรรยาย 
แบงกลุม
นําเสนอ 
 

หนังสือ 
Power point 

งานที่สง, 
ประเมินตาม
สภาพจริง 
ทดสอบ 

14-16 การรางเอกสารเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 
- จดหมายธุรกิจ 
- บันทึกทางธุรกิจ 
- รายงานทางธุรกิจ 
- แบบทดสอบและกิจกรรมการฝกทักษะ 

บรรยาย 
แบงกลุม
นําเสนอ 
 

หนังสือ 
Power point 

งานที่สง, 
ประเมินตาม
สภาพจริง 
ทดสอบ 

17-18 การสรางแบบฟอรมเอกสารในการติดตอสื่อสาร 
- การสรางแบบฟอรมเอกสารดวยคอมพิวเตอร 
- การสรางแบบฟอรมหนังสือราชการ 
- การสรางแบบฟอรมจดหมายธุรกิจ 
- แบบทดสอบและกิจกรรมการฝกทักษะ 
- แบบทดสอบและกิจกรรมการฝกทักษะ 

บรรยาย 
แบงกลุม
นําเสนอ 
 

หนังสือ 
Power point 

งานที่สง, 
ประเมินตาม
สภาพจริง 
ทดสอบ 

 
 
 


