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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 

1552638 ภาษาอังกฤษส าหรับงานเลขานุการและงานส านักงาน (English for Secretarial and Office Work)  
2. จ านวนหน่วยกิต 
 3 หน่วยกิต 3(3-0-6) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเลือก 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 อาจารย์กนกวรรณ กุลสุทธิ์  
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาที ่1/2561 ชั้นปีที่ 2  
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

- 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 

- 
8. สถานที่เรียน 

ห้อง 1209 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

1 สิงหาคม 2561 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1.1 นักศึกษามีความตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่องาน มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพงานเลขานุการ 
1.2 นักศึกษามีความรอบรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการและงานส านักงาน  
1.3 นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานเลขานุการและงานส านักงานอย่างมือ

อาชีพ  
1.4 นักศึกษามีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถติดต่อสื่อสารทางธุรกิจในการท างาน

ร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี  
1.5 นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ที่จ าเป็นในการท างานของตน  

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เน้นย้ าความส าคัญเรื่องรูปแบบและน าเสนอตัวอย่างส านวนที่ใช้ในเอกสารทางธุรกิจที่จ าเป็นให้มาก

ขึ้น เพ่ือให้เกิดความแม่นย าเรื่องรูปแบบและส านวน  
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 

การใช้ภาษาอังกฤษส าหรับงานส านักงานเบื้องต้น ค าศัพท์เกี่ยวกับงานเลขานุการ การใช้อุปกรณ์
ส านักงาน การรับโทรศัพท์ การนัดหมาย การจัดแฟ้มเอกสาร การจัดการประชุม การเขียนจดหมายโต้ตอบ
ทางธุรกิจเบื้องต้น และงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง ฝึกการใช้โปรแกรมชุดส านักงาน และฝึกทักษะงานเลขานุการ
ในส านักงาน   
 English usage in an introduction to office work: secretarial terminology, using office 
equipment, handling telephones, making appointments, filing, arranging meetings, writing basic 
business correspondence and related paper work; practice using Microsoft Office Suite and 
secretarial skills in an office.   
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยายการฝึก 
 

สอนเสริม ปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 45 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา 
 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย 

ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

ศึกษาด้วยตนเอง 90 
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น   
    รายบุคคล 

- ผู้สอนให้ค าปรึกษาผ่านจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ 
- ผู้สอนจัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มย่อยจ านวน 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  

 
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรยีนรู้ของนักศึกษา 

วิธีการสอนและการประเมินผล 

ผลการเรียนรูท้ี่ต้องการพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

ค่าน้ าหนัก
ของการ

ประเมินผล 
4.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) มีวินัย ตรงต่อเวลา 

รับผิดชอบต่อหน้าท่ีที่ได้รับ
มอบหมาย 

2) มีความซื่อสัตย์สุจริตต่องานที่
ได้รับมอบหมาย 

3) เคารพข้อตกลง กฎระเบียบ 
และข้อบังคับ 

4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ  

1) มอบหมายงานให้
นักศึกษาโดยก าหนด
ระยะเวลาส่งที่แน่นอน  

2) มอบหมายงานให้
นักศึกษาพร้อมชี้แจง
เรื่องการทุจรติ 

3) ช้ีแจงข้อตกลง 
กฎระเบียบและ
ข้อบังคับระหว่างผูส้อน
และผูเ้รียน 

4) สอดแทรกเรื่อง
จรรยาบรรณทาง

1) ประเมินจากการตรวจ
งานท่ีมอบหมายให้
นักศึกษาและสังเกต
พฤติกรรมการเข้า
เรียน การตรงต่อเวลา  

2) ตรวจสอบช้ินงานของ
นักศึกษาท่ีได้รับ
มอบหมายว่ามีการ
อ้างอิงแหล่งที่มาอย่าง
ถูกต้องและไม่ได้
คัดลอกมาจากผู้อื่น   

3) สอบถามความรู้ความ
เข้าใจเรื่องข้อตกลง 

1-15 5% 
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ผลการเรียนรูท้ี่ต้องการพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

ค่าน้ าหนัก
ของการ

ประเมินผล 
วิชาการและวิชาชีพท่ี
เกี่ยวข้องกับรายวิชา  

  

กฎระเบียบและ
ข้อบังคับระหว่าง
ผู้สอนและผูเ้รียน 

4) สอบถามความรู้ความ
เข้าใจเรื่อง
จรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ 

4.1.2 ด้านความรู้ 
1) มีความรู้ความเข้าใจ และมี

ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง 
การพูด การอ่าน และการเขียน 

2) มีความรู้ความเข้าใจด้าน
ค าศัพท์ ส านวน และ
ไวยากรณ์ในบริบททางธุรกิจ 

3) มีความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐาน
ทางธุรกิจ 

4) บูรณาการความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษกับธุรกิจด้าน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  

1) บรรยายหน้าท่ีความ
รับผิดชอบและงานท่ี
เกี่ยวข้องกับงาน
เลขานุการและงาน
ส านักงาน โดยมี
ตัวอย่างประกอบ และ
เปิดโอกาสให้นักศึกษา
สังเกต พูดคุย ฝึกอ่าน 
ฝึกเขียนกับเพื่อนในช้ัน
เรียน 

2) อธิบายค าศัพท์ ส านวน 
และไวยากรณ์ที่จ าเป็น
กับงานเลขานุการและ
งานส านักงาน  

3) มอบหมายให้นักศึกษา
ค้นคว้าหาข้อมูล
เกี่ยวกับงานเลขานุการ
และงานส านักงานที่
เกี่ยวข้องและจ าเป็น 
แล้วน าเสนอข้อมลู  

4) น าเสนอกรณีศึกษา 
และสถานการณ์ต่างๆ 
ที่ประยุกต์ความรู้
ภาษาอังกฤษและ
น าไปใช้ในงาน
เลขานุการและงาน
ส านักงาน โดยจดัการ
เรียนการสอน
หลากหลายรูปแบบ   

1) ประเมินจากการ
สังเกตผูเ้รียนระหว่าง
สอน  

2) ประเมินจากการให้
นักศึกษาฝึกโตต้อบ 
ท าแบบทดสอบย่อย 
แสดงบทบาทสมมุติ
เกี่ยวกับค าศัพท์ 
ส านวนและไวยากรณ์
ที่จ าเป็นกับงาน
เลขานุการและงาน
ส านักงาน 

3) ประเมินจากการ
น าเสนอในช้ันเรียน  

4) ประเมินจากการ
ซักถามและสังเกต
ผู้เรยีนระหว่างสอน  

 

1-15 45% 

4.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
1) สืบค้นข้อมูลและแสวงหา

ความรู้เพ่ิมเติม ทันต่อ
เหตุการณ์และเทคโนโลยี
ใหม่ๆ  

1) มอบหมายงานให้
นักศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง  

2) มอบหมายงานโดย
ก าหนดสถานการณ์ที่

1) ประเมินจากงานท่ี
มอบหมายให้นักศึกษา  

2) ประเมินจากผลงาน
ตามเกณฑ์การ

1-15 35% 
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ผลการเรียนรูท้ี่ต้องการพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

ค่าน้ าหนัก
ของการ

ประเมินผล 
2) คิดสร้างสรรค์ และปรับใช้องค์

ความรู้อย่างเหมาะสม 
3) คิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา

ได้อย่างมีระบบ  
4) สังเคราะห์องค์ความรู ้

หลากหลายให้กับ
นักศึกษาเพื่อฝึกการใช้
ค าศัพท์และส านวน 
และเปดิโอกาสให้
นักศึกษาได้แสดงความ
คิดเห็น วิเคราะหด์้วย
เหตุผล 

3) มอบหมายให้นักศึกษา
ฝึกงานในส านักงาน
หลักสตูรภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ   

4) มอบหมายให้นักศึกษา
นักศึกษาเขียนรายงาน
สะท้อนองค์ความรู้ทีไ่ด้
เรียนในรายวิชา 

ประเมินท่ีก าหนด 
(Rubrics) 

3) ประเมินโครงงานตาม
เกณฑ์การประเมินที่
ก าหนด (Rubrics) 

4) ประเมินจากการตรวจ
รายงาน และใหผ้ล
สะท้อนกลับ 

 

4.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
1) ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
2) สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3) มีความรับผิดชอบต่อบทบาท

ของตนที่มีต่อผู้อื่น  

1) ใช้กิจกรรมคู่และกลุม่ 
2) ใช้กิจกรรมถาม-ตอบ 

และให้นักศึกษาแสดง
ความคิดเห็นโดยใช้
ภาษาในการสื่อสาร
ระหว่างผูส้อนกับ
นักศึกษา และระหว่าง
นักศึกษากับนักศึกษา
ด้วยกันเอง  

3) มอบหมายให้นักศึกษา
น าเสนองานเป็นกลุ่ม 
โดยมีการแบ่งบทบาท
หน้าท่ีความรับผิดชอบ
ในกลุ่ม 

1) ประเมินจาก
พฤติกรรมของ
นักศึกษาในการท า
กิจกรรมคู่และกลุ่ม 

2) ประเมินจากการ
สังเกตภาษาท่ี
นักศึกษาใช้ในการ
สื่อสารภายในช้ันเรยีน  

3) ประเมินจากผลการ
น าเสนองานของ
นักศึกษา 

 

1-15 5% 

4.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน

การสืบค้นและน าเสนอข้อมลู
ได้ 

2) ติดต่อสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3) ค านวณตัวเลข หรือวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงตัวเลขเบื้องต้นได ้

1) มอบหมายงานให้
นักศึกษาค้นคว้าข้อมูล
เพิ่มเตมิจากเว็บไซต์
และสื่อออนไลน์ท่ี
น่าเชื่อถือ   

2) ฝึกให้นักศึกษาใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการท างานท่ีได้รับ
มอบหมาย รวมทั้งใช้
โปรแกรม Outlook 
เพื่อจัดการตารางนัด
หมาย ส่งจดหมาย

1) ประเมินจากการ
สังเกตการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการท างานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

2) ประเมินจากการ
น าเสนอตามเกณฑ์ที่
ก าหนด  

3) ประเมินจากความ
ถูกต้องของผลงานท่ี
สร้างโดยการใช้

1-15 10% 
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ผลการเรียนรูท้ี่ต้องการพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

ค่าน้ าหนัก
ของการ

ประเมินผล 
4) ค านวณตัวเลข หรือ

ประมวลผลข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปได้ 

อีเล็กทรอนิกส์ และ
บันทึกงานท่ีต้องท า  

3) ฝึกใช้การค านวณ การ
จัดการข้อมลู การสร้าง
แผนภูมดิ้วยโปรแกรม
ส าเรจ็รูป Excel  

โปรแกรมส าเร็จรูป 
Outlook และ Excel 

 

 
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

5.1 แผนการสอน (หมวดที่ 5 ข้อ 2) 
สัปดาห์

ที ่
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียนการสอน / 

ใบงาน 
สื่อที่ใช ้

การวัดและประเมินผล 
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

1 
(3 ชม.) 

 
 
 

ชี้แจงค าอธิบายรายวิชา 
จุดมุ่งหมาย แนวการสอน 
ข้อก าหนดต่าง ๆ รวมทั้ง
วิธีการวัดและประเมินผล 
ชี้แจงและท าความเข้าใจ
นโยบายและระบบประกัน
คุณภาพการเรียนการสอน 
 
งานเลขานุการเบื้องต้น 
(Introduction to 
Secretarial Work)  

 ชี้แจงค าอธิบายรายวิชา 
จุดมุ่งหมาย แนวการสอน 
ข้อก าหนดต่างๆ รวมทั้ง
วิธีการวัดและประเมินผล 

 ชี้แจงและท าความเข้าใจ
นโยบายและระบบประกัน
คุณภาพการเรียนการสอน 

 จัดกิจกรรม Active 
Learning ระดมสมอง
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกบั
นักศึกษาเกีย่วกับคุณสมบัติ
ของเลขานุการ ทัศนคติเชิง
บวกที่เลขานกุารพึงมีต่อการ
ท างาน และขอบขา่ยความ
รับผิดชอบของงานเลขานุการ
และงานส านักงาน  

 บรรยายเนื้อหาเกี่ยวกบั
คุณสมบัติของเลขานุการ 
ทัศนคติเชิงบวกที่เลขานุการ
พึงมีต่อการท างาน และ
ขอบข่ายความรับผิดชอบของ
งานเลขานุการและงาน
ส านักงาน รวมทั้งซักถามข้อ
สงสัย  

 ยกตัวอย่างคุณสมบัติที่ดีของ
ของเลขานุการ ทัศนคติเชิง
บวกต่อการท างาน และ
รายละเอียดงานเลขานกุาร
และงานส านักงาน 

 ให้นักศึกษาท าแบบฝกึหัด
และเฉลยร่วมกัน 

 สรุปเนื้อหาที่เรียน ท าค าถาม
ทบทวน และเฉลยค าถาม  

1. มคอ. 3 รายวิชา
ภาษาอังกฤษส าหรับ
งานเลขานุการและ
งานส านักงาน  

2. คอมพิวเตอร์แบบ
พกพา และ
โปรแกรมพาวเวอร์
พอยด์  

3. เอกสารประกอบการ
เรียน 

1. ประเมินจากการซักถาม
และสังเกตผู้เรียนระหว่าง
สอน 
2. ประเมินจากความ
ถูกต้องในการท า
แบบฝึกหัดและแบบฝกึหัด
ทบทวน 
3. ประเมินจากความ
ถูกต้องเหมาะสมของ
ชิ้นงาน  
 
 

กนกวรรณ  
กุลสุทธิ ์



6 
 

สัปดาห์
ที ่

(ชม.) 
หัวข้อ/รายละเอียด 

กิจกรรมการเรียนการสอน / 
ใบงาน 

สื่อที่ใช ้
การวัดและประเมินผล 
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

กิจกรรม/ใบงาน:      
- ฝึกบุคลิกภาพให้เป็นเลขานุการ
ตรงตามคุณสมบัติ  
- เขียน mind mapping ระบุ 
รายละเอียดงานเลขานกุารและ
งานส านักงาน  

2 
(3 ชม.) 

 

การใช้อุปกรณ์ส านักงาน 
(Using Office Equipment)  

 ระดมสมองแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับนักศึกษา
เกี่ยวกบัอุปกรณ์ส านักงาน
ประเภทต่างๆ ที่จ าเป็นต่อ
ส านักงาน  

 บรรยายเนื้อหาเกี่ยวกบั
อุปกรณ์ส านักงานต่างๆ 
และวิธีใช้งานเครื่องใช้
ส านักงานที่จ าเป็นต่อ
ส านักงาน เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ 
เป็นต้น  

 ยกตัวอย่างอปุกรณ์
ส านักงานและเครื่องใช้
ส านักงาน  

 ให้นักศึกษาจบัคู่ค าศัพท์
และรูปภาพอุปกรณ์
ส านักงาน ฝึกอ่านค าอธิบาย
ตามรูปภาพวิธีใช้งาน
เครื่องใช้ส านักงาน และ
ทดลองใช้อุปกรณ์และ
เครื่องใช้ส านักงานของจริง 

 ซักถาม แสดงความคิดเห็น 
และสรุปวิธีใช้เครื่องใช้ใน
ส านักงานร่วมกัน 

 ให้นักศึกษาท าแบบฝกึหัด
และเฉลยร่วมกัน 

 สรุปเนื้อหาที่เรียน ท า
ค าถามทบทวน และเฉลย
ค าถาม  

กิจกรรม/ใบงาน:      
- ทดลองใช้งานอุปกรณ์
ส านักงานต่างๆ 

1. คอมพิวเตอร์แบบ
พกพา และ
โปรแกรมพาวเวอร์
พอยด์  

2.  เอกสาร
ประกอบการเรียน 

3. อุปกรณ์ส านักงาน
และเครื่องใช้
ส านักงานจริง 

1. ประเมินจากการซักถาม
และสังเกตผู้เรียนระหว่าง
สอน 
2. ประเมินจากความ
ถูกต้องในการท า
แบบฝึกหัดและแบบฝกึหัด
ทบทวน 
3. ประเมินจากความ
ถูกต้องในการทดลองใช้
งานอุปกรณ์ส านักงาน
ต่างๆ  
  

กนกวรรณ  
กุลสุทธิ ์

3 
(3 ชม.) 

 

การใชโ้ทรศัพท์ในส านักงาน 
(Handling Telephone 
Calls in an Office)   

 ระดมสมองแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับนักศึกษา
เกี่ยวกบัมารยาทการใช้
โทรศัพท์ในส านักงาน   

 บรรยายเนื้อหาเกี่ยวกบั
ค าศัพท์และส านวนการใช้
โทรศัพท์ที่จ าเป็นใน
ส านักงาน   

1. คอมพิวเตอร์แบบ
พกพา และ
โปรแกรมพาวเวอร์
พอยด์  

2. เอกสารประกอบการ
เรียน 

3. วีดีโอคลิป 

1. ประเมินจากการซักถาม
และสังเกตผู้เรียนระหว่าง
สอน 
2. ประเมินจากความ
ถูกต้องในการท า
แบบฝึกหัดและแบบฝกึหัด
ทบทวน 

กนกวรรณ  
กุลสุทธิ ์



7 
 

สัปดาห์
ที ่

(ชม.) 
หัวข้อ/รายละเอียด 

กิจกรรมการเรียนการสอน / 
ใบงาน 

สื่อที่ใช ้
การวัดและประเมินผล 
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

 ยกตัวอย่างส านวนการใช้
โทรศัพท์ในสถานการณ์
ต่างๆ ในส านักงาน   

 ให้นักศึกษาจบัคู่เพื่อฝึกบท
สนทนาทางโทรศัพท์  

 ซักถาม แสดงความคิดเห็น 
สรุปเนื้อหาเกี่ยวกับส านวน
การใช้โทรศัพท์ที่จ าเป็นใน
ส านักงานร่วมกัน   

 ให้นักศึกษาท าแบบฝกึหัด
และเฉลยร่วมกัน 

 ให้นักศึกษาฝึกเขยีนบท
สนทนาโดยใช้ค าศัพท์และ
ส านวนที่ถูกตอ้งเหมาะสม 
และแสดงบทบาทสมมุติ   

 สรุปเนื้อหาที่เรียน ให้ท า
ค าถามทบทวน และเฉลย
ค าถาม  

กิจกรรม/ใบงาน:      
- ฝึกมารยาทการใช้โทรศัพท์ใน
ส านักงาน (การแสดงบทบาท
สมมุต)ิ 
- ฝึกพูดโต้ตอบทางโทรศัพท์ใน
ส านักงาน (การแสดงบทบาท
สมมุต)ิ 

3. ประเมินจากความ
ถูกต้อง คล่องแคล่วและ
เหมาะสมในการใช้ค าศัพท์ 
ส านวนการใช้
ภาษาอังกฤษสนทนาทาง
โทรศัพท์ (การแสดง
บทบาทสมมุติ) 10% 
  

4 
(3 ชม.) 

 

การนัดหมาย (Making 
Appointments) 

 บรรยายเนื้อหาและส านวน
เกี่ยวกบัการนัดหมาย การ
ปรับเปลี่ยนนัดหมาย และ
การยกเลิกนัดหมายทาง
จดหมายอีเล็กทรอนิกส ์

 ยกตัวอย่างการนัดหมาย 
การปรับเปลี่ยนนัดหมาย 
และการยกเลิกนัดหมายทาง
จดหมายอีเล็กทรอนิกส์  

 ให้นักศึกษาจบัคู่เพื่อฝึกอา่น
ข้อความการนัดหมาย การ
ปรับเปลี่ยนนัดหมาย และ
การยกเลิกนัดหมายทาง
จดหมายอีเล็กทรอนิกส ์

 ให้นักศึกษาท าแบบฝกึหัด
และเฉลยร่วมกัน 

 ซักถาม แสดงความคิดเห็น 
สรุปรูปแบบ วธิีการเขียน
เพื่อขอนัดหมาย 
ปรับเปลี่ยนนัดหมายและ
ยกเลิกนัดหมายทาง
จดหมายอีเล็กทรอนิกส์ 

1. คอมพิวเตอร์แบบ
พกพา และ
โปรแกรมพาวเวอร์
พอยด์  

2. เอกสารประกอบการ
เรียน 

1. ประเมินจากการซักถาม
และสังเกตผู้เรียนระหว่าง
สอน 
2. ประเมินจากความ
ถูกต้องในการท า
แบบฝึกหัด  
3. ประเมินจากความ
ถูกต้องเหมาะสมของ
ชิ้นงาน - เขยีนจดหมาย
อีเล็กทรอนิกส ์10% 
 

กนกวรรณ  
กุลสุทธิ ์
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สัปดาห์
ที ่

(ชม.) 
หัวข้อ/รายละเอียด 

กิจกรรมการเรียนการสอน / 
ใบงาน 

สื่อที่ใช ้
การวัดและประเมินผล 
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

และส านวนที่เกีย่วข้อง
ร่วมกัน  

 สรุปเนื้อหาที่เรียน ให้ท า
ค าถามทบทวน และเฉลย
ค าถาม  

กิจกรรม/ใบงาน:      
การเขียนจดหมายอีเล็กทรอนิกส์
เพื่อนัดหมาย ปรับเปลี่ยนนัด
หมาย และเพื่อยกเลิกนัดหมาย 

5 
(3 ชม.) 

 

การนัดหมาย (Making 
Appointments) 

 บรรยายเนื้อหาและส านวน
เกี่ยวกบัการนัดหมาย การ
ปรับเปลี่ยนนัดหมาย และ
การยกเลิกนัดหมายทาง
โทรศัพท์ 

 ยกตัวอย่างการนัดหมาย 
การปรับเปลี่ยนนัดหมาย 
และการยกเลิกนัดหมายทาง
โทรศัพท์ 

 ให้นักศึกษาจบัคู่เพื่อฝึกอา่น
ข้อความการนัดหมาย การ
ปรับเปลี่ยนนัดหมาย และ
การยกเลิกนัดหมายทาง
โทรศัพท์ 

 ซักถาม แสดงความคิดเห็น 
สรุปรูปแบบ วธิีการเขียน
เพื่อขอนัดหมาย 
ปรับเปลี่ยนนัดหมายและ
ยกเลิกนัดหมายทาง
โทรศัพท์ และส านวนที่
เกี่ยวขอ้งร่วมกัน      

 ให้นักศึกษาท าแบบฝกึหัด
และเฉลยร่วมกัน 

 ให้นักศึกษาฝึกสนทนาเพื่อ
ขอนัดหมาย ปรับเปลี่ยน 
และยกเลิกนัดหมายโดยใช้
ค าศัพท์และส านวนทีถู่กต้อง
เหมาะสม 

 สรุปเนื้อหาที่เรียน ให้ท า
ค าถามทบทวน และเฉลย
ค าถาม  

กิจกรรม/ใบงาน:      
พูดโต้ตอบเพื่อนัดหมาย 
ปรับเปลี่ยนนัดหมาย และเพือ่
ยกเลิกนัดหมาย 

1. คอมพิวเตอร์แบบ
พกพา และ
โปรแกรมพาวเวอร์
พอยด์  

2. เอกสาร
ประกอบการเรียน 

1. ประเมินจากการซักถาม
และสังเกตผู้เรียนระหว่าง
สอน 
2. ประเมินจากความ
ถูกต้องในการท า
แบบฝึกหัดและแบบฝกึหัด
ทบทวน 
3. ประเมินจากความ
ถูกต้อง คล่องแคล่วและ
เหมาะสมในการใช้ค าศัพท์ 
ส านวนการใช้
ภาษาอังกฤษพูดโต้ตอบ
เพื่อนัดหมาย ปรับเปลี่ยน
นัดหมาย และเพื่อยกเลิก
นัดหมาย 
 

กนกวรรณ  
กุลสุทธิ ์

6 
(3 ชม.) 

 

การจัดแฟ้มเอกสาร (Filing 
Documents)  

 ระดมสมองแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับนักศึกษา

1. คอมพิวเตอร์แบบ
พกพา และ

1. ประเมินจากการซักถาม
และสังเกตผู้เรียนระหว่าง
สอน 

กนกวรรณ  
กุลสุทธิ ์
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สัปดาห์
ที ่

(ชม.) 
หัวข้อ/รายละเอียด 

กิจกรรมการเรียนการสอน / 
ใบงาน 

สื่อที่ใช ้
การวัดและประเมินผล 
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

 
 

เกี่ยวกบัความจ าเป็นในการ
จัดแฟ้มเอกสารในส านกังาน 

 บรรยายเนื้อหาเกี่ยวกบัตู้
เก็บเอกสารประเภทตา่งๆ 
ยกตัวอย่างประกอบการ
บรรยาย  

 ซักถาม แสดงความคิดเห็น  
 ให้นักศึกษาจบัคู่เพื่อฝึกอา่น 

เขียนสรุปลักษณะ ขอ้ดี 
ข้อด้อยของตู้เก็บเอกสารแต่
ละประเภท  

 ให้นักศึกษาท าแบบฝกึหัด
และเฉลยร่วมกัน 

 สรุปเนื้อหาที่เรียน ให้ท า
ค าถามทบทวน และเฉลย
ค าถาม  

กิจกรรม/ใบงาน:      
จับคู่สรุปลักษณะ ข้อด ีข้อด้อย
ของตู้เก็บเอกสาร 

โปรแกรมพาว
เวอร์พอยด ์ 

2. จดหมายฉบับจริง
ที่จะน าไปเก็บ 
เอกสาร
ประกอบการเรียน 

2. ประเมินจากความ
ถูกต้องในการท า
แบบฝึกหัด 
 

7 
(3 ชม.) 

 
 
 

การจัดแฟ้มเอกสาร (Filing 
Documents)  

 บรรยายเนื้อหาเกี่ยวกบั 
ระบบที่ใช้ในการจัดเก็บ
เอกสาร และวิธกีารจัดเก็บ
เอกสาร 

 ยกตัวอย่างประกอบการ
บรรยาย  

 ซักถาม แสดงความคิดเห็น  
 ให้นักศึกษาจบัคู่เพื่อฝึกอา่น 

เขียนสรุปลักษณะ ขอ้ดี 
ข้อด้อยของระบบที่ใช้ในการ
จัดเก็บเอกสาร 

 ให้นักศึกษาท าแบบฝกึหัด
และเฉลยร่วมกัน 

 สรุปเนื้อหาที่เรียน ให้ท า
ค าถามทบทวน และเฉลย
ค าถาม  

กิจกรรม/ใบงาน:      
- ทดลองจัดแฟ้มเอกสารใน
ส านักงาน 
- ทดสอบความรู้เรื่องระบบการ
จัดแฟ้มเอกสาร 

1. คอมพิวเตอร์แบบ
พกพา และ
โปรแกรมพาวเวอร์
พอยด์  

2. จดหมายฉบับจริงที่
จะน าไปเก็บ 
เอกสาร
ประกอบการเรียน 

1. ประเมินจากการซักถาม
และสังเกตผู้เรียนระหว่าง
สอน 
2. ประเมินจากความ
ถูกต้องในการท า
แบบฝึกหัดและแบบฝกึหัด
ทบทวน 
3. ประเมินจากความ
ถูกต้องในการทดลองจัด
แฟ้มเอกสาร  
4. ประเมินจากผลคะแนน
การทดสอบยอ่ย 10% 

กนกวรรณ  
กุลสุทธิ ์

8 
(3 ชม.) 

 

การจัดการประชุมทางธุรกจิ 
(Arranging Business 
Meetings) 

 ระดมสมองแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับนักศึกษา
เกี่ยวกบัความส าคัญของการ
จัดการประชุมทางธุรกิจ 

 บรรยายเนื้อหาเกี่ยวกบัการ
เตรียมความพร้อมกอ่นการ

1. คอมพิวเตอร์แบบ
พกพา และ
โปรแกรมพาวเวอร์
พอยด์  

2. วีดีโอคลิป เอกสาร
ประกอบการเรียน 

1. ประเมินจากการซักถาม
และสังเกตผู้เรียนระหว่าง
สอน 
2. ประเมินจากความ
ถูกต้องในการท า
แบบฝึกหัด  

กนกวรรณ  
กุลสุทธิ ์



10 
 

สัปดาห์
ที ่

(ชม.) 
หัวข้อ/รายละเอียด 

กิจกรรมการเรียนการสอน / 
ใบงาน 

สื่อที่ใช ้
การวัดและประเมินผล 
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

ประชุม ระหว่างประชุม 
และภายหลังการประชุม 

 บรรยายค าศัพทแ์ละส านวน
การเขียนวาระการประชุม
และรายงานการประชุม 
พร้อมตัวอย่างประกอบ 

 สรุปรูปแบบ วธิีการเขียน 
และส านวนการเขียนวาระ
การประชุมและรายงานการ
ประชุม ร่วมกัน   

 ให้นักศึกษาจบัคู่เพื่อฝึกอา่น
จับใจความ  

 ให้นักศึกษาฝึกเขยีน โดยใช้
ค าศัพท์และส านวนทีถู่กต้อง
เหมาะสม 

 สรุปเนื้อหาที่เรียน ให้ท า
ค าถามทบทวน และเฉลย
ค าถาม   

กิจกรรม/ใบงาน:      
- การเขียนวาระการประชุมและ
รายงานการประชุม 

3. ประเมินจากความ
ถูกต้องเหมาะสมของ
ชิ้นงาน – วาระการ
ประชุมและรายงานการ
ประชุม  10% 

9 
(3 ชม.) 

 

การจัดการประชุมทางธุรกจิ 
(Arranging Business 
Meetings) 

 บรรยายค าศัพทแ์ละส านวน
ที่ใช้ในการประชุม ได้แก่ 
การเปิดประชุม การ
น าเสนอความคิดเห็น การ
เห็นด้วย การเห็นแตกตา่ง 
การปิดประชุม 

 ซักถาม แสดงความคิดเห็น 
และสรุปเนื้อหาร่วมกัน  

 ให้นักศึกษาท าแบบฝกึหัด
และเฉลยร่วมกัน 

 ให้นักศึกษาแสดงบทบาท
สมมุติในสถานการณ์การ
ประชุมทางธุรกิจ โดยใช้
ค าศัพท์และส านวนทีถู่กต้อง
เหมาะสม 

 สรุปเนื้อหาที่เรียน ให้ท า
ค าถามทบทวน และเฉลย
ค าถาม   

กิจกรรม/ใบงาน:      
- การแสดงบทบาทสมมุติใน
สถานการณ์การประชุมทางธุรกจิ 

1. คอมพิวเตอร์แบบ
พกพา และ
โปรแกรมพาวเวอร์
พอยด์  

2. วีดีโอคลิป เอกสาร
ประกอบการเรียน 

1. ประเมินจากการซักถาม
และสังเกตผู้เรียนระหว่าง
สอน 
2. ประเมินจากความ
ถูกต้องในการท า
แบบฝึกหัดและแบบฝกึหัด
ทบทวน 
3. ประเมินจากความ
ถูกต้อง คล่องแคล่วและ
เหมาะสมในการใช้ค าศัพท์ 
ส านวนการใช้
ภาษาอังกฤษระหว่างการ
ประชุม (การแสดงบทบาท
สมมุต)ิ    
 

กนกวรรณ  
กุลสุทธิ ์

10 
(3 ชม.) 

 

การเขียนบันทกึทางธุรกจิ 
(Writing Business 
Memorandums) 

 ระดมสมองแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับนักศึกษา
เกี่ยวกบัวัตถุประสงค์และ
หลักการเขยีนบันทึกทาง
ธุรกิจ 

1. คอมพิวเตอร์แบบ
พกพา และ
โปรแกรมพาวเวอร์
พอยด์  

1. ประเมินจากการซักถาม
และสังเกตผู้เรียนระหว่าง
สอน 

กนกวรรณ  
กุลสุทธิ ์



11 
 

สัปดาห์
ที ่

(ชม.) 
หัวข้อ/รายละเอียด 

กิจกรรมการเรียนการสอน / 
ใบงาน 

สื่อที่ใช ้
การวัดและประเมินผล 
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

 บรรยายเนื้อหาและส านวน
การเขียนบันทกึทางธุรกจิ 

 ยกตัวอย่างบันทกึทางธุรกจิ 
 สรุปรูปแบบ วธิีการเขียน 

และส านวนบันทกึทางธุรกิจ   
 ให้นักศึกษาจบัคู่เพื่อฝึกอา่น

จับใจความวัตถุประสงค์และ
เนื้อหาในบันทึกทางธุรกิจ 

กิจกรรม/ใบงาน:      
การเขียนบันทกึทางธุรกจิและ
การทดสอบ 

2. เอกสารประกอบการ
เรียน 

2. ประเมินจากความ
ถูกต้องในการท า
แบบฝึกหัด  

11 
(3 ชม.) 

 

การเขียนบันทกึทางธุรกจิ 
(Writing Business 
Memorandums) 

 ซักถาม แสดงความคิดเห็น 
และสรุปเนื้อหาใจความใน
บันทึกทางธุรกจิร่วมกัน  

 ให้นักศึกษาท าแบบฝกึหัด
และเฉลยร่วมกัน 

 ให้นักศึกษาฝึกเขยีนบันทึก
ทางธุรกิจโดยใช้ค าศัพท์และ
ส านวนที่ถูกตอ้งเหมาะสม 

 สรุปเนื้อหาที่เรียน ให้ท า
ค าถามทบทวน และเฉลย
ค าถาม  

กิจกรรม/ใบงาน:      
การเขียนบันทกึทางธุรกจิและ
การทดสอบ 

1. คอมพิวเตอร์แบบ
พกพา และ
โปรแกรมพาวเวอร์
พอยด์  

2. เอกสารประกอบการ
เรียน 

1. ประเมินจากการซักถาม
และสังเกตผู้เรียนระหว่าง
สอน 
2. ประเมินจากความ
ถูกต้องในการท า
แบบฝึกหัดและแบบฝกึหัด
ทบทวน 
3. ประเมินจากความ
ถูกต้องเหมาะสมของ
ชิ้นงาน 5% 
 

กนกวรรณ  
กุลสุทธิ ์

12 
(3 ชม.) 

 

การเขียนข้อความทาง
โทรสาร (Writing Fax 
Messages) 
 

 ระดมสมองแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับนักศึกษา
เกี่ยวกบัวัตถุประสงค์และ
หลักการเขยีนข้อความทาง
โทรสาร 

 บรรยายเนื้อหาและส านวน
การเขียนข้อความทาง
โทรสาร 

 ยกตัวอย่างขอ้ความทาง
โทรสาร 

 สรุปรูปแบบ วธิีการเขียน 
และส านวนขอ้ความทาง
โทรสาร   

 ให้นักศึกษาจบัคู่เพื่อฝึกอา่น
จับใจความวัตถุประสงค์และ
เนื้อหาในข้อความทาง
โทรสาร 

กิจกรรม/ใบงาน:      
การเขียนข้อความทางโทรสาร 

1. สื่อการสอน: 
คอมพิวเตอร์แบบ
พกพา และ
โปรแกรมพาวเวอร์
พอยด์  

2. เอกสารประกอบการ
เรียน 

1. ประเมินจากการซักถาม
และสังเกตผู้เรียนระหว่าง
สอน 
2. ประเมินจากความ
ถูกต้องในการท า
แบบฝึกหัด 
 

กนกวรรณ  
กุลสุทธิ ์



12 
 

สัปดาห์
ที ่

(ชม.) 
หัวข้อ/รายละเอียด 

กิจกรรมการเรียนการสอน / 
ใบงาน 

สื่อที่ใช ้
การวัดและประเมินผล 
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

13 
(3 ชม.) 

 

การเขียนข้อความทาง
โทรสาร (Writing Fax 
Messages) 
 

 ซักถาม แสดงความคิดเห็น 
และสรุปเนื้อหาใจความใน
ข้อความทางโทรสารรว่มกัน  

 ให้นักศึกษาท าแบบฝกึหัด
และเฉลยร่วมกัน 

 ให้นักศึกษาฝึกเขยีน
ข้อความทางโทรสาร โดยใช้
ค าศัพท์และส านวนทีถู่กต้อง
เหมาะสม 

 สรุปเนื้อหาที่เรียน ให้ท า
ค าถามทบทวน และเฉลย
ค าถาม  

กิจกรรม/ใบงาน:      
การเขียนข้อความทางโทรสาร 

1. คอมพิวเตอร์แบบ
พกพา และ
โปรแกรมพาวเวอร์
พอยด์  

2. เอกสาร
ประกอบการเรียน 

1. ประเมินจากการซักถาม
และสังเกตผู้เรียนระหว่าง
สอน 
2. ประเมินจากความ
ถูกต้องในการท า
แบบฝึกหัดและแบบฝกึหัด
ทบทวน 
3. ประเมินจากความ
ถูกต้องเหมาะสมของ
ชิ้นงาน 5% 
 

กนกวรรณ  
กุลสุทธิ ์

14 
(3 ชม.) 

 

การใช้โปรแกรมชุดส านกังาน 
(Using Microsoft Office)  

 ระดมสมองแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับนักศึกษา
เกี่ยวกบัโปรแกรมชุด
ส านักงานประเภทต่างๆ 

 บรรยายเนื้อหาการใช้
โปรแกรมชุดส านักงาน 
Outlook  

 ยกตัวอย่างวิธีการใช้
โปรแกรมชุดส านักงาน 
Outlook  

 ซักถาม แสดงความคิดเห็น 
และสรุปวิธกีารใช้โปรแกรม
ชุดส านักงาน Outlook 
ร่วมกัน  

 ให้นักศึกษาจบัคู่เพื่อฝึก
วิธีการใช้โปรแกรมชุด
ส านักงาน Outlook  

 ให้นักศึกษาท าแบบฝกึหัด
และเฉลยร่วมกัน 

 ให้นักศึกษาฝึกใชโ้ปรแกรม 
Outlook เพื่องาน
เลขานุการและงาน
ส านักงานตามสถานการณ์ที่
ก าหนด  

 สรุปเนื้อหาที่เรียน ให้ท า
ค าถามทบทวน และเฉลย
ค าถาม  

กิจกรรม/ใบงาน: 
การทดสอบการใช้โปรแกรมชุด
ส านักงาน Outlook  

1. สื่อการสอน: 
คอมพิวเตอร์แบบ
พกพา และ
โปรแกรมพาว
เวอร์พอยด ์ 

2. สื่อการสอน: 
โปรแกรม 
Outlook 

3. เอกสาร
ประกอบการเรียน 

 

1. ประเมินจากการซักถาม
และสังเกตผู้เรียนระหว่าง
สอน 
2. ประเมินจากความ
ถูกต้องในการท า
แบบฝึกหัดและแบบฝกึหัด
ทบทวน 
3. ประเมินจากความ
ถูกต้องของผลงานที่สร้าง
โดยการใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป Outlook 
4. ประเมินจากผลคะแนน
การทดสอบยอ่ย (สอบ
ปฏิบัติ) 10% 
  

กนกวรรณ  
กุลสุทธิ ์

15 
(3 ชม.) 

 

การใช้โปรแกรมชุดส านกังาน 
(Using Microsoft Office)  

 ระดมสมองแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับนักศึกษา

1. สื่อการสอน: 
คอมพิวเตอร์แบบ
พกพา และ

1. ประเมินจากการซักถาม
และสังเกตผู้เรียนระหว่าง
สอน 

กนกวรรณ  
กุลสุทธิ ์



13 
 

สัปดาห์
ที ่

(ชม.) 
หัวข้อ/รายละเอียด 

กิจกรรมการเรียนการสอน / 
ใบงาน 

สื่อที่ใช ้
การวัดและประเมินผล 
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

เกี่ยวกบัโปรแกรมชุด
ส านักงานประเภทต่างๆ 

 บรรยายเนื้อหาการใช้
โปรแกรมชุดส านักงาน 
Excel  

 ยกตัวอย่างวิธีการใช้
โปรแกรมชุดส านักงาน 
Excel 

 ซักถาม แสดงความคิดเห็น 
และสรุปวิธกีารใช้โปรแกรม
ชุดส านักงาน Excel ร่วมกัน   

 ให้นักศึกษาจบัคู่เพื่อฝึก
วิธีการใช้โปรแกรมชุด
ส านักงาน Excel 

 ให้นักศึกษาท าแบบฝกึหัด
และเฉลยร่วมกัน 

 ให้นักศึกษาฝึกใชโ้ปรแกรม 
Excel เพื่องานเลขานุการ
และงานส านักงานตาม
สถานการณ์ที่ก าหนด  

 สรุปเนื้อหาที่เรียน ให้ท า
ค าถามทบทวน และเฉลย
ค าถาม  

กิจกรรม/ใบงาน: 
การทดสอบการใช้โปรแกรมชุด
ส านักงาน Excel  

โปรแกรมพาวเวอร์
พอยด์  

2. สื่อการสอน: 
โปรแกรม Excel 

3. เอกสาร
ประกอบการเรียน 

 

2. ประเมินจากความ
ถูกต้องในการท า
แบบฝึกหัดและแบบฝกึหัด
ทบทวน 
3. ประเมินจากความ
ถูกต้องของผลงานที่สร้าง
โดยการใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป Excel 
4. ประเมินจากผลคะแนน
การทดสอบยอ่ย (สอบ
ปฏิบัติ) 10% 
  

หมายเหตุ ระหว่างภาคเรียน จัดกิจกรรมฝึกงานในส านักงานหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ และประเมินจากการซักถามและ
สังเกตผู้เรียนระหว่างฝึกงาน 10% 
 
5.2 การวัดและการประเมินผล    
1) การวัดผล : 

- คะแนนระหว่างภาค  ร้อยละ 70 
o การแสดงบทบาทสมมุติในการโต้ตอบธุรกิจ   10%  
o งานเขียนเอกสารการประชุมทางธุรกิจ    10% 
o งานเขียนจดหมายอีเล็กทรอนิกส์     10% 
o งานเขียนบันทึกทางธุรกิจและข้อความทางโทรสาร  10% 
o การทดสอบย่อยความรู้เรื่องระบบการจัดแฟ้มเอกสาร 10%   
o การทดสอบย่อย (การสอบปฏิบัติการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป) 10% 
o การฝึกงานในส านักงานหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ   10% 

- คะแนนปลายภาค  ร้อยละ 30 
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2) การประเมินผล : ใช้ระบบ  อิงกลุ่ม   อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน (คะแนน) ระดับผลการเรียน 
90-100 A 
85-89 B+ 
75-84 B 
70-74 C+ 
60-69 C 
55-59 D+ 
50-54 D 
0-50 F 

 
เกณฑ์การประเมินของมหาวิทยาลัย 

ระดับคะแนน ระดับผลการเรียน 
90-100 A 
85-89 B+ 
75-84 B 
70-74 C+ 
60-69 C 
55-59 D+ 
50-54 D 
0-49 F 

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลัก 
Kanokwan Kunlasuth. (2016). English for secretarial and office work. Bangkok: Suan Dusit  

Graphic Site.   
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

- 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
ดุจดาว ดวงเด่น. (2550). จัดเอกสารง่ายๆ ให้งานทันสมัยและลดต้นทุน: Effective filing system.      

กรุงเทพฯ: สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ.  
เพ็ญนภา ส าเนียง. 2553. Microsoft Office 2010 ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ:  เอส พี ซี บุ๊คส์.  
สุรางค์ นพคุณ. (2540). การจัดการเอกสาร Records management. กรุงเทพฯ: เทคนิคพริ้นติ้ง.  
Allen-Bond, J., Vaughan, A. & Heyen, N. (1994). Business calls. Harlow: Longman. 
Barnard, R. & Meehan, A. (2005). Writing for real world 2: An introduction to business writing.  

Oxford: Oxford University Press. 
Dignen, B. (2003). Communicating in business English. New York: Compass Publishing. 
Helgesen, M. & Adams, K. (1995). Workplace English: Office file. Harlow: Longman.  
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Ibbotson, M. & Stephens, B. (2006). Business start-up 2. Cambridge: Cambridge University Press.  
Littlejohn, A. (2005). Company to company. Cambridge: Cambridge University Press. 
Lougheed, L. (1993). Business correspondence; Letters, faxes, and memos. Massachusetts:  

Addison-Wesley Publishing Company.  
Pohl, A. (2002). Test your professional English: Secretarial. Harlow: Pearson Education.   
Seely, J. (2005). Oxford guide to effective writing and speaking. Oxford: Oxford University Press.   
Thomson, K. (2007). English for meetings. Oxford: Oxford University Press.  
Toselli, M. & Millan, A. M. (2006). English for secretaries and administrative personnel.  

 Madrid: McGraw-Hill. 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

นักศึกษาประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
ของรายวิชา รวมถึงวิธีการสอน การจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ วิธีการวัดและ
ประเมินผล และข้อเสนอแนะเพ่ือท าการปรับปรุงรายวิชา  
7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน 

ใช้แบบประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยมีคณะกรรมการประเมินที่แต่งตั้ง
โดยหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นผู้ออกแบบแบบประเมิน เก็บ
รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งสะท้อนกลับสู่อาจารย์ผู้รับผิดชอบการสอน 
7.3 การปรับปรุงการสอน 
          น าผลการประเมินที่ได้จากข้อที่ 7.1 และ 7.2 มาปรับปรุงการเรียนการสอน โดยน าผลการประเมิน
และข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป 
7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

1) ประเมินข้อสอบรายวิชาให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของรายวิชาและพิจารณาควบคู่
กับรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) 

2) ติดตามและตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาทั้งภาพรวม และรายบุคคลในแต่ละรายวิชาของ
ภาคเรียนนั้นๆ 

3) ทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาร่วมกับอาจารย์ประจ ารายวิชา ดังประเด็นต่อไปนี้ 
ผลลัพธ์การเรียนรู ้ พฤติกรรมความ

รับผิดชอบและการ
มีส่วนร่วมในการ

ท างาน 

คะแนนสอบ งานท่ีได้รับมอบหมาย 
(แบบฝึกหัด โครงงาน 

รายงาน) 

การแสดงบทบาท
สมมตุิด้วยทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข/ 
การสื่อสาร/ การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
คุณธรรม จริยธรรม     
ความรู้     
ทักษะทางปัญญา     
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู ้ พฤติกรรมความ
รับผิดชอบและการ
มีส่วนร่วมในการ

ท างาน 

คะแนนสอบ งานท่ีได้รับมอบหมาย 
(แบบฝึกหัด โครงงาน 

รายงาน) 

การแสดงบทบาท
สมมตุิด้วยทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข/ 
การสื่อสาร/ การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ภาษาและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

    

   
7.5 การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

1) อาจารย์ผู้สอนด าเนินการทวนสอบด้วยตนเอง ด้วยการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา 

2) กรณีที่ผลการเรียนรู้ของรายวิชายังไม่ได้ประสิทธิผล อาจารย์ผู้สอนจะปรับปรุงแก้ไขรายวิชา 

 

 


