รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
ประจาภาคเรียนที่ 1/2560

รหัสวิชา 1552638 ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษสาหรับงานเลขานุการและงานสานักงาน
(English for Secretarial and Office Work)
ตอนเรียน A1 B1 นักศึกษารหัส 59

อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์กนกวรรณ กุลสุทธิ์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสติ

1
รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
1552638 ภาษาอังกฤษสาหรับงานเลขานุการและงานสานักงาน (English for Secretarial and Office Work)
2. จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต 3(3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะด้าน
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์กนกวรรณ กุลสุทธิ์
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ชั้นปีที่ 2
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
8. สถานที่เรียน
สาหรับตอนเรียน A1 ห้อง 32304 อาคาร 32 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สาหรับตอนเรียน B1 ห้อง 1208 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
2 สิงหาคม 2560
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 นักศึกษามีความตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่องาน มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพงานเลขานุการ
1.2 นักศึกษามีความรอบรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการและงานสานักงาน
1.3 นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานเลขานุการและงานสานักงานอย่างมือ
อาชีพ
1.4 นักศึกษามีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่ส ามารถติดต่อสื่อสารทางธุรกิจในการทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ดี
1.5 นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ที่จาเป็นในการทางานของตน
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพิ่มเนื้อหาทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จาเป็น

2
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
การใช้ภาษาอังกฤษสาหรับ งานสานักงานเบื้องต้น คาศัพท์เกี่ยวกับงานเลขานุการ การใช้อุปกรณ์
สานักงาน การรับโทรศัพท์ การนัดหมาย การจัดแฟ้มเอกสาร การจัดการประชุม การเขียนจดหมายโต้ตอบ
ทางธุรกิจเบื้องต้น และงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง ฝึกการใช้โปรแกรมชุดสานักงาน และฝึกทักษะงานเลขานุการ
ในสานักงาน
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. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยายการฝึก
สอนเสริม
ปฏิบัติ/งาน
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึกงาน
บรรยาย 45 ชั่วโมงต่อ สอนเสริมตามความ
ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ศึกษาด้วยตนเอง 90
ภาคการศึกษา
ต้องการของนักศึกษา
ภาคสนาม
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
เฉพาะราย
3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
- ผู้สอนให้คาปรึกษาผ่านจดหมายอีเล็กทรอนิกส์
- ผู้สอนจัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มย่อยจานวน 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
4.1 แผนพัฒนาและประเมินผลการเรียนรู้ (หมวดที่ 5 ข้อ 2)
ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา
(ความรับผิดชอบหลัก)
4.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) มีวินัย ตรงต่อเวลา
รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย
2) มีความซื่อสัตย์สุจริตต่องานที่
ได้รับมอบหมาย
4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ

กลยุทธ์การสอน

กลยุทธ์การประเมิน

1) มอบหมายงานให้
1) ประเมินจากการตรวจ
นักศึกษาโดยกาหนด
งานที่มอบหมายให้
ระยะเวลาส่งที่แน่นอน
นักศึกษาและสังเกต
2) มอบหมายงานให้
พฤติกรรมการเข้า
นักศึกษาพร้อมชี้แจง
เรียน การตรงต่อเวลา
เรื่องการทุจริต
2) ตรวจสอบชิ้นงานของ
3) ชี้แจงข้อตกลง
นักศึกษาที่ได้รับ
กฎระเบียบและ
มอบหมายว่ามีการ
ข้อบังคับระหว่างผูส้ อน
อ้างอิงแหล่งที่มาอย่าง
และผูเ้ รียน
ถูกต้องและไม่ได้
คัดลอกมาจากผู้อื่น

สัปดาห์ที่
ประเมิน
1-15

สัดส่วน
ของการ
ประเมินผล
5%

3
ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา
(ความรับผิดชอบหลัก)

4.1.2 ด้านความรู้
2) มีความรู้ความเข้าใจด้าน
คาศัพท์ สานวน และ
ไวยากรณ์ในบริบททางธุรกิจ
3) มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐาน
ทางธุรกิจ
4) บูรณาการความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษกับธุรกิจด้าน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

4.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา

กลยุทธ์การสอน

กลยุทธ์การประเมิน

4) สอดแทรกเรื่อง
จรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องกับรายวิชา

3) สอบถามความรู้ความ
เข้าใจเรื่องข้อตกลง
กฎระเบียบและ
ข้อบังคับระหว่าง
ผู้สอนและผูเ้ รียน
4) สอบถามความรู้ความ
เข้าใจเรื่อง
จรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ
1) ประเมินจากการ
สังเกตผูเ้ รียนระหว่าง
สอน
2) ประเมินจากการให้
นักศึกษาฝึกโต้ตอบ
ทาแบบทดสอบย่อย
แสดงบทบาทสมมุติ
เกี่ยวกับคาศัพท์
สานวนและไวยากรณ์
ที่จาเป็นกับงาน
เลขานุการและงาน
สานักงาน
3) ประเมินจากการ
นาเสนอในชั้นเรียน
4) ประเมินจากการ
ซักถามและสังเกต
ผู้เรียนระหว่างสอน

1) บรรยายหน้าที่ความ
รับผิดชอบและงานที่
เกี่ยวข้องกับงาน
เลขานุการและงาน
สานักงาน โดยมี
ตัวอย่างประกอบ และ
เปิดโอกาสให้นักศึกษา
สังเกต พูดคุย ฝึกอ่าน
ฝึกเขียนกับเพื่อนในชั้น
เรียน
2) อธิบายคาศัพท์ สานวน
และไวยากรณ์ที่จาเป็น
กับงานเลขานุการและ
งานสานักงาน
3) มอบหมายให้นักศึกษา
ค้นคว้าหาข้อมูล
เกี่ยวกับงานเลขานุการ
และงานสานักงานที่
เกี่ยวข้องและจาเป็น
แล้วนาเสนอข้อมูล
4) นาเสนอกรณีศึกษา
และสถานการณ์ต่างๆ
ที่ประยุกต์ความรู้
ภาษาอังกฤษและ
นาไปใช้ในงาน
เลขานุการและงาน
สานักงาน โดยจัดการ
เรียนการสอน
หลากหลายรูปแบบ
1) มอบหมายงานให้
1) ประเมินจากงานที่
นักศึกษาค้นคว้าด้วย
มอบหมายให้นักศึกษา
ตนเอง

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วน
ของการ
ประเมินผล

1-15

50%

1-15

35%

4
ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา
(ความรับผิดชอบหลัก)

กลยุทธ์การสอน

1) สืบค้นข้อมูลและแสวงหา
2) มอบหมายงานโดย
ความรู้เพิ่มเติม ทันต่อ
กาหนดสถานการณ์ที่
เหตุการณ์และเทคโนโลยี
หลากหลายให้กับ
ใหม่ๆ
นักศึกษาเพื่อฝึกการใช้
2) คิดสร้างสรรค์ และปรับใช้องค์
คาศัพท์และสานวน
ความรู้อย่างเหมาะสม
และเปิดโอกาสให้
3) คิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา
นักศึกษาได้แสดงความ
ได้อย่างมีระบบ
คิดเห็น วิเคราะห์ด้วย
เหตุผล
3) มอบหมายให้นักศึกษา
ฝึกงานในสานักงาน
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ
4) มอบหมายให้นักศึกษา
นักศึกษาเขียนรายงาน
สะท้อนองค์ความรู้ทไี่ ด้
เรียนในรายวิชา
4.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์
1) ใช้กิจกรรมคู่และกลุม่
2) ใช้กิจกรรมถาม-ตอบ
ระหว่างบุคคลและความ
และให้นักศึกษาแสดง
รับผิดชอบ
ความคิดเห็นโดยใช้
1) ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
ภาษาในการสื่อสาร
2) สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระหว่างผูส้ อนกับ
3) มีความรับผิดชอบต่อบทบาท
นักศึกษา และระหว่าง
ของตนที่มีต่อผู้อื่น
นักศึกษากับนักศึกษา
ด้วยกันเอง
3) มอบหมายให้นักศึกษา
นาเสนองานเป็นกลุ่ม
โดยมีการแบ่งบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ในกลุ่ม
4.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง 1) มอบหมายงานให้
นักศึกษาค้นคว้าข้อมูล
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เพิ่มเติมจากเว็บไซต์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อออนไลน์ที่
1) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
น่าเชื่อถือ
การสืบค้นและนาเสนอข้อมูล
2) ฝึกให้นักศึกษาใช้
ได้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2) ติดต่อสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยี
ในการทางานที่ได้รับ
สารสนเทศ
มอบหมาย รวมทั้งใช้
โปรแกรม Outlook

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วน
ของการ
ประเมินผล

1) ประเมินจาก
พฤติกรรมของ
นักศึกษาในการทา
กิจกรรมคู่และกลุ่ม
2) ประเมินจากการ
สังเกตภาษาที่
นักศึกษาใช้ในการ
สื่อสารภายในชั้นเรียน
3) ประเมินจากผลการ
นาเสนองานของ
นักศึกษา

1-15

5%

1) ประเมินจากการ
สังเกตการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการทางานที่ได้รับ
มอบหมาย
2) ประเมินจากการ
นาเสนอตามเกณฑ์ที่
กาหนด
3) ประเมินจากความ
ถูกต้องของผลงานที่

1-15

5%

กลยุทธ์การประเมิน
2) ประเมินจากผลงาน
ตามเกณฑ์การ
ประเมินที่กาหนด
(Rubrics)
3) ประเมินโครงงานตาม
เกณฑ์การประเมินที่
กาหนด (Rubrics)
4) ประเมินจากการตรวจ
รายงาน และให้ผล
สะท้อนกลับ

5
ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา
(ความรับผิดชอบหลัก)
4) คานวณตัวเลข หรือ
ประมวลผลข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปได้

กลยุทธ์การสอน

กลยุทธ์การประเมิน

เพื่อจัดการตารางนัด
หมาย ส่งจดหมาย
อีเล็กทรอนิกส์ และ
บันทึกงานที่ต้องทา
3) ฝึกใช้การคานวณ การ
จัดการข้อมูล การสร้าง
แผนภูมดิ ้วยโปรแกรม
สาเร็จรูป Excel

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วน
ของการ
ประเมินผล

สร้างโดยการใช้
โปรแกรมสาเร็จรูป
Outlook และ Excel

4.2 เกณฑ์การให้คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
ผลการเรียนรู้

1

2

3

4

ไม่ตรงเวลา /
เข้าเรียนบ้าง /
ส่งงานน้อย

ไม่ค่อยตรง
เวลา / เข้า
เรียนบ้าง / ส่ง
งานน้อย

เข้าเรียนไม่
สม่าเสมอ / ส่ง
งานไม่ทันตาม
กาหนดเวลา

มีความรู้และ
ทักษะ
ภาษาอังกฤษ
น้อยมาก
ด้านทักษะทาง ไม่ค่อยสืบค้น
ปัญญา
ข้อมูลความรู้ /
ไม่ค่อยมี
ความคิด
สร้างสรรค์ใน
การทางาน /
คิด วิเคราะห์
และแก้ปัญหา
ไม่ค่อยได้

มีความรู้และ
ทักษะ
ภาษาอังกฤษ
น้อย
สืบค้นข้อมูล
ความรู้
พอสมควร /
ไม่ค่อยมี
ความคิด
สร้างสรรค์ใน
การทางาน /
คิด วิเคราะห์
และแก้ปัญหา
ได้ปานกลาง

เข้าเรียน
สม่าเสมอ / ส่ง
งานตาม
กาหนดเวลา
แต่ไม่ครบ
จานวน
มีความรู้และ
ทักษะ
ภาษาอังกฤษดี

ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

ด้านความรู้

5

เข้าเรียน
สม่าเสมอ / ส่ง
งานตาม
กาหนดเวลา
และครบตาม
จานวน
มีความรู้และ
มีความรู้และ
ทักษะ
ทักษะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษดี
ปานกลาง
มาก
สืบค้นข้อมูล
สืบค้นข้อมูล
สืบค้นข้อมูล
ความรู้ได้ดี / มี ความรู้ได้ดี / มี ความรู้ได้ดี / มี
ความคิด
ความคิด
ความคิด
สร้างสรรค์ดีใน สร้างสรรค์ดี
สร้างสรรค์ดีมาก
การทางาน / มากในการ
ในการทางาน /
คิด วิเคราะห์ ทางาน / คิด
คิด วิเคราะห์
และแก้ปัญหา วิเคราะห์ และ และแก้ปัญหาได้
ได้ดี
แก้ปัญหาได้ดี ดีมาก /
มาก
สังเคราะห์
ความรู้ที่ได้ได้ดี

ร้อยละ
การ
ผ่าน
เกณฑ์
60

60

60

6
เกณฑ์การให้คะแนน
ผลการเรียนรู้
ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

1

2

ทางานเป็นทีม ทางานเป็นทีม
น้อยมาก /
น้อย / สื่อสาร
สื่อสารไม่ค่อยรู้ ไม่ค่อยรู้เรื่อง
เรื่อง

ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ไม่ค่อยใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ประกอบการ
นาเสนองาน /
ไม่ค่อยใช้
โปรแกรม
สาเร็จรูปใน
การ
ประมวลผล
งาน
ผ่านเกณฑ์ทุกด้านที่ร้อยละ 60

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ประกอบการ
นาเสนองาน
น้อย / ใช้
โปรแกรม
สาเร็จรูปใน
การ
ประมวลผล
งานน้อย

3

4

ทางานเป็นทีม
ได้ค่อนข้างดี /
สื่อสารรู้เรื่อง /
มีความ
รับผิดชอบต่อ
งานที่ได้รับ
มอบหมายใน
กลุ่ม

ทางานเป็นทีม
ได้ดี / สื่อสารรู้
เรื่อง /
มีความ
รับผิดชอบดีต่อ
งานที่ได้รับ
มอบหมายใน
กลุ่ม / เป็น
ผู้นาได้ดี

5

ทางานเป็นทีม
ได้ดี / สื่อสาร
ชัดเจนมาก /
มีความ
รับผิดชอบดี
มากต่องานที่
ได้รับ
มอบหมายใน
กลุ่ม / เป็น
ผู้นาได้ดีมาก
ใช้เทคโนโลยี ใช้เทคโนโลยี ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สารสนเทศ
สารสนเทศ
ประกอบการ ประกอบการ ประกอบการ
นาเสนองานได้ นาเสนองานได้ นาเสนองานได้
ค่อนข้างดี / ใช้ ดี / ใช้
ดีมาก / ใช้
โปรแกรม
โปรแกรม
โปรแกรม
สาเร็จรูปใน
สาเร็จรูปใน
สาเร็จรูปใน
การ
การ
การ
ประมวลผล
ประมวลผล
ประมวลผล
งานได้ค่อนข้าง งานได้ดี
งานได้ดีมาก
ดี

ร้อยละ
การ
ผ่าน
เกณฑ์
60

60

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
1
ชี้แจงคาอธิบายรายวิชา
จุดมุ่งหมาย แนวการสอน
ข้อกาหนดต่าง ๆ รวมทั้งวิธีการ
วัดและประเมินผล
ชี้แจงและทาความเข้าใจ
นโยบายและระบบประกัน
คุณภาพการเรียนการสอน

จานวน
กิจกรรมการเรียน
ชั่วโมง
การสอนและสื่อที่ใช้
3
 ระดมสมองแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นกับนักศึกษาเกีย่ วกับ
คุณสมบัติของเลขานุการ
ทัศนคติเชิงบวกที่เลขานุการพึง
มีต่อการทางาน และขอบข่าย
ความรับผิดชอบของงาน
เลขานุการและงานสานักงาน
 บรรยายเนื้อหาเกีย่ วกับ
คุณสมบัติของเลขานุการ

การวัดและประเมินผล
1. สังเกตจากการตอบคาถามใน
ชั้นเรียน
2. ประเมินจากความถูกต้องในการ
ทาแบบฝึกหัดและแบบฝึกหัด
ทบทวน
3. มาตรฐานการเรียนรู้ที่วัดใน
สัปดาห์นี้
1.1: 1), 2) และ 4)

7
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

งานเลขานุการเบื้องต้น
(Introduction to Secretarial
Work)







2

การใช้อุปกรณ์สานักงาน (Using
Office Equipment)

3








กิจกรรมการเรียน
การสอนและสื่อที่ใช้
ทัศนคติเชิงบวกที่เลขานุการพึง
มีต่อการทางาน และขอบข่าย
ความรับผิดชอบของงาน
เลขานุการและงานสานักงาน
รวมทั้งซักถามข้อสงสัย
ยกตัวอย่างคุณสมบัติที่ดีของ
ของเลขานุการ ทัศนคติเชิงบวก
ต่อการทางาน และรายละเอียด
งานเลขานุการและงาน
สานักงาน
ให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัดและ
เฉลยร่วมกัน
สรุปเนื้อหาที่เรียน ทาคาถาม
ทบทวน และเฉลยคาถาม
สื่อการสอน: มคอ. 3 รายวิชา
ภาษาอังกฤษสาหรับงาน
เลขานุการและงานสานักงาน
สื่อการสอน: คอมพิวเตอร์แบบ
พกพา และโปรแกรมพาวเวอร์
พอยด์
สื่อการสอน: เอกสาร
ประกอบการเรียน
ระดมสมองแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นกับนักศึกษาเกีย่ วกับ
อุปกรณ์สานักงานประเภทต่างๆ
ที่จาเป็นต่อสานักงาน
บรรยายเนื้อหาเกีย่ วกับอุปกรณ์
สานักงานต่างๆ และวิธีใช้งาน
เครื่องใช้สานักงานที่จาเป็นต่อ
สานักงาน เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เป็น
ต้น
ยกตัวอย่างอุปกรณ์สานักงาน
และเครื่องใช้สานักงาน
ให้นักศึกษาจับคู่คาศัพท์และ
รูปภาพอุปกรณ์สานักงาน ฝึก
อ่านคาอธิบายตามรูปภาพวิธีใช้
งานเครื่องใช้สานักงาน และ
ทดลองใช้อุปกรณ์และเครื่องใช้
สานักงานของจริง

การวัดและประเมินผล
2.1: 2) , 3) และ 4)
3.1: 1), 2) และ 3)
4.1: 1), 2) และ 3)
5.1: 1), 2) และ 4)

1. สังเกตจากการตอบคาถามใน
ชั้นเรียน
2. ประเมินจากความถูกต้องในการ
ทาแบบฝึกหัดและแบบฝึกหัด
ทบทวน
3. มาตรฐานการเรียนรู้ที่วัดใน
สัปดาห์นี้
1.1: 1), 2) และ 4)
2.1: 2) , 3) และ 4)
3.1: 1), 2) และ 3)
4.1: 1), 2) และ 3)
5.1: 1), 2) และ 4)

8
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง






3

การใช้โทรศัพท์ในสานักงาน
(Handling Telephone Calls
in an Office)

3














กิจกรรมการเรียน
การสอนและสื่อที่ใช้
ซักถาม แสดงความคิดเห็น และ
สรุปวิธีใช้เครื่องใช้ในสานักงาน
ร่วมกัน
ให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัดและ
เฉลยร่วมกัน
สรุปเนื้อหาที่เรียน ทาคาถาม
ทบทวน และเฉลยคาถาม
สื่อการสอน: คอมพิวเตอร์แบบ
พกพา และโปรแกรมพาวเวอร์
พอยด์
สื่อการสอน: อุปกรณ์สานักงาน
และเครื่องใช้สานักงานจริง
เอกสารประกอบการเรียน
ระดมสมองแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นกับนักศึกษาเกีย่ วกับ
มารยาทการใช้โทรศัพท์ใน
สานักงาน
บรรยายเนื้อหาเกีย่ วกับคาศัพท์
และสานวนการใช้โทรศัพท์ที่
จาเป็นในสานักงาน
ยกตัวอย่างสานวนการใช้
โทรศัพท์ในสถานการณ์ต่างๆ ใน
สานักงาน
ให้นักศึกษาจับคู่เพื่อฝึกบท
สนทนาทางโทรศัพท์
ซักถาม แสดงความคิดเห็น สรุป
เนื้อหาเกี่ยวกับสานวนการใช้
โทรศัพท์ที่จาเป็นในสานักงาน
ร่วมกัน
ให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัดและ
เฉลยร่วมกัน
ให้นักศึกษาฝึกเขียนบทสนทนา
โดยใช้คาศัพท์และสานวนที่
ถูกต้องเหมาะสม และแสดง
บทบาทสมมุติ
สรุปเนื้อหาที่เรียน ให้ทาคาถาม
ทบทวน และเฉลยคาถาม
สื่อการสอน: คอมพิวเตอร์แบบ
พกพา และโปรแกรมพาวเวอร์
พอยด์

การวัดและประเมินผล

1. สังเกตจากการตอบคาถามใน
ชั้นเรียน
2. ประเมินจากความถูกต้องในการ
ทาแบบฝึกหัดและแบบฝึกหัด
ทบทวน
3. ประเมินจากการแสดงบทบาท
สมมุติ
4. มาตรฐานการเรียนรู้ที่วัดใน
สัปดาห์นี้
1.1: 1), 2) และ 4)
2.1: 2) , 3) และ 4)
3.1: 1), 2) และ 3)
4.1: 1), 2) และ 3)
5.1: 1), 2) และ 4)

9
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง


4-5

การนัดหมาย (Making
Appointments)

6


















กิจกรรมการเรียน
การสอนและสื่อที่ใช้
สื่อการสอน: วีดีโอคลิป เอกสาร
ประกอบการเรียน
บรรยายเนื้อหาและสานวน
เกี่ยวกับการนัดหมาย การ
ปรับเปลีย่ นนัดหมาย และการ
ยกเลิกนัดหมายทางจดหมาย
อีเล็กทรอนิกส์
ยกตัวอย่างการนัดหมาย การ
ปรับเปลีย่ นนัดหมาย และการ
ยกเลิกนัดหมายทางจดหมาย
อีเล็กทรอนิกส์
ให้นักศึกษาจับคู่เพื่อฝึกอ่าน
ข้อความการนัดหมาย การ
ปรับเปลีย่ นนัดหมาย และการ
ยกเลิกนัดหมายทางจดหมาย
อีเล็กทรอนิกส์
ซักถาม แสดงความคิดเห็น สรุป
รูปแบบ วิธีการเขียนเพื่อขอนัด
หมาย ปรับเปลี่ยนนัดหมายและ
ยกเลิกนัดหมายทางจดหมาย
อีเล็กทรอนิกส์ และสานวนที่
เกี่ยวข้องร่วมกัน
บรรยายเนื้อหาและสานวน
เกี่ยวกับการนัดหมาย การ
ปรับเปลีย่ นนัดหมาย และการ
ยกเลิกนัดหมายทางโทรศัพท์
ยกตัวอย่างการนัดหมาย การ
ปรับเปลีย่ นนัดหมาย และการ
ยกเลิกนัดหมายทางโทรศัพท์
ให้นักศึกษาจับคู่เพื่อฝึกอ่าน
ข้อความการนัดหมาย การ
ปรับเปลีย่ นนัดหมาย และการ
ยกเลิกนัดหมายทางโทรศัพท์
ซักถาม แสดงความคิดเห็น สรุป
รูปแบบ วิธีการเขียนเพื่อขอนัด
หมาย ปรับเปลี่ยนนัดหมายและ
ยกเลิกนัดหมายทางโทรศัพท์
และสานวนที่เกี่ยวข้องร่วมกัน
ให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัดและ
เฉลยร่วมกัน

การวัดและประเมินผล

1. สังเกตจากการตอบคาถามใน
ชั้นเรียน
2. ประเมินจากความถูกต้องในการ
ทาแบบฝึกหัดและแบบฝึกหัด
ทบทวน
3. มาตรฐานการเรียนรู้ที่วัดใน
สัปดาห์นี้
1.1: 1), 2) และ 4)
2.1: 2) , 3) และ 4)
3.1: 1), 2) และ 3)
4.1: 1), 2) และ 3)
5.1: 1), 2) และ 4)

10
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง







6-7

การจัดแฟ้มเอกสาร (Filing
Documents)

6













กิจกรรมการเรียน
การสอนและสื่อที่ใช้
ให้นักศึกษาฝึกเขียนจดหมาย
อีเล็กทรอนิกส์เพื่อขอนัดหมาย
ปรับเปลีย่ น และยกเลิกนัด
หมายโดยใช้คาศัพท์และสานวน
ที่ถูกต้องเหมาะสม
ให้นักศึกษาฝึกสนทนาเพื่อขอ
นัดหมาย ปรับเปลี่ยน และ
ยกเลิกนัดหมายโดยใช้คาศัพท์
และสานวนที่ถูกต้องเหมาะสม
สรุปเนื้อหาที่เรียน ให้ทาคาถาม
ทบทวน และเฉลยคาถาม
สื่อการสอน: คอมพิวเตอร์แบบ
พกพา และโปรแกรมพาวเวอร์
พอยด์
สื่อการสอน: เอกสาร
ประกอบการเรียน
ระดมสมองแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นกับนักศึกษาเกีย่ วกับ
ความจาเป็นในการจัดแฟ้ม
เอกสารในสานักงาน
บรรยายเนื้อหาเกีย่ วกับตู้เก็บ
เอกสารประเภทต่างๆ ระบบที่
ใช้ในการจัดเก็บเอกสาร และ
วิธีการจัดเก็บเอกสาร
ยกตัวอย่างประกอบการ
บรรยาย
ซักถาม แสดงความคิดเห็น
ให้นักศึกษาจับคู่เพื่อฝึกอ่าน
เขียนสรุปลักษณะ ข้อดี ข้อด้อย
ของตู้เก็บเอกสารแต่ละประเภท
และระบบที่ใช้ในการจัดเก็บ
เอกสาร
ให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัดและ
เฉลยร่วมกัน
สรุปเนื้อหาที่เรียน ให้ทาคาถาม
ทบทวน และเฉลยคาถาม
สื่อการสอน: คอมพิวเตอร์แบบ
พกพา และโปรแกรมพาวเวอร์
พอยด์

การวัดและประเมินผล

1. สังเกตจากการตอบคาถามใน
ชั้นเรียน
2. ประเมินจากความถูกต้องในการ
ทาแบบฝึกหัดและแบบฝึกหัด
ทบทวน
3. ประเมินจากผลคะแนนการ
ทดสอบย่อย
4. มาตรฐานการเรียนรู้ที่วัดใน
สัปดาห์นี้
1.1: 1), 2) และ 4)
2.1: 2) , 3) และ 4)
3.1: 1), 2) และ 3)
4.1: 1), 2) และ 3)
5.1: 1), 2) และ 4)

11
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง


8-9

การจัดการประชุมทางธุรกิจ
(Arranging Business
Meetings)

6



















กิจกรรมการเรียน
การสอนและสื่อที่ใช้
สื่อการสอน: จดหมายฉบับจริงที่
จะนาไปเก็บ เอกสาร
ประกอบการเรียน
ระดมสมองแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นกับนักศึกษาเกีย่ วกับ
ความสาคัญของการจัดการ
ประชุมทางธุรกิจ
บรรยายเนื้อหาเกีย่ วกับการ
เตรียมความพร้อมก่อนการ
ประชุม ระหว่างประชุม และ
ภายหลังการประชุม
บรรยายคาศัพท์และสานวนการ
เขียนวาระการประชุมและ
รายงานการประชุม พร้อม
ตัวอย่างประกอบ
สรุปรูปแบบ วิธีการเขียน และ
สานวนการเขียนวาระการ
ประชุมและรายงานการประชุม
ร่วมกัน
ให้นักศึกษาจับคู่เพื่อฝึกอ่านจับ
ใจความ
ให้นักศึกษาฝึกเขียน โดยใช้
คาศัพท์และสานวนที่ถูกต้อง
เหมาะสม
บรรยายคาศัพท์และสานวนที่ใช้
ในการประชุม ได้แก่ การเปิด
ประชุม การนาเสนอความ
คิดเห็น การเห็นด้วย การเห็น
แตกต่าง การปิดประชุม
ซักถาม แสดงความคิดเห็น และ
สรุปเนื้อหาร่วมกัน
ให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัดและ
เฉลยร่วมกัน
ให้นักศึกษาแสดงบทบาทสมมุติ
ในสถานการณ์การประชุมทาง
ธุรกิจ โดยใช้คาศัพท์และสานวน
ที่ถูกต้องเหมาะสม
สรุปเนื้อหาที่เรียน ให้ทาคาถาม
ทบทวน และเฉลยคาถาม

การวัดและประเมินผล

1. สังเกตจากการตอบคาถามใน
ชั้นเรียน
2. ประเมินจากความถูกต้องในการ
ทาแบบฝึกหัดและแบบฝึกหัด
ทบทวน
3. ประเมินจากการแสดงบทบาท
สมมุติ
4. มาตรฐานการเรียนรู้ที่วัดใน
สัปดาห์นี้
1.1: 1), 2) และ 4)
2.1: 2) , 3) และ 4)
3.1: 1), 2) และ 3)
4.1: 1), 2) และ 3)
5.1: 1), 2) และ 4)

12
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง



10-11 การเขียนบันทึกทางธุรกิจ
(Writing Business
Memorandums)

6













12-13 การเขียนข้อความทางโทรสาร
(Writing Fax Messages)

6






กิจกรรมการเรียน
การสอนและสื่อที่ใช้
สื่อการสอน: คอมพิวเตอร์แบบ
พกพา และโปรแกรมพาวเวอร์
พอยด์
สื่อการสอน: วีดีโอคลิป เอกสาร
ประกอบการเรียน
ระดมสมองแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นกับนักศึกษาเกีย่ วกับ
วัตถุประสงค์และหลักการเขียน
บันทึกทางธุรกิจ
บรรยายเนื้อหาและสานวนการ
เขียนบันทึกทางธุรกิจ
ยกตัวอย่างบันทึกทางธุรกิจ
สรุปรูปแบบ วิธีการเขียน และ
สานวนบันทึกทางธุรกิจ
ให้นักศึกษาจับคู่เพื่อฝึกอ่านจับ
ใจความวัตถุประสงค์และเนื้อหา
ในบันทึกทางธุรกิจ
ซักถาม แสดงความคิดเห็น และ
สรุปเนื้อหาใจความในบันทึก
ทางธุรกิจร่วมกัน
ให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัดและ
เฉลยร่วมกัน
ให้นักศึกษาฝึกเขียนบันทึกทาง
ธุรกิจโดยใช้คาศัพท์และสานวน
ที่ถูกต้องเหมาะสม
สรุปเนื้อหาที่เรียน ให้ทาคาถาม
ทบทวน และเฉลยคาถาม
สื่อการสอน: คอมพิวเตอร์แบบ
พกพา และโปรแกรมพาวเวอร์
พอยด์
สื่อการสอน: เอกสาร
ประกอบการเรียน
ระดมสมองแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นกับนักศึกษาเกีย่ วกับ
วัตถุประสงค์และหลักการเขียน
ข้อความทางโทรสาร
บรรยายเนื้อหาและสานวนการ
เขียนข้อความทางโทรสาร
ยกตัวอย่างข้อความทางโทรสาร

การวัดและประเมินผล

1. สังเกตจากการตอบคาถามใน
ชั้นเรียน
2. ประเมินจากความถูกต้องในการ
ทาแบบฝึกหัดและแบบฝึกหัด
ทบทวน
3. ประเมินจากผลคะแนนการ
ทดสอบย่อย
4. มาตรฐานการเรียนรู้ที่วัดใน
สัปดาห์นี้
1.1: 1), 2) และ 4)
2.1: 2) , 3) และ 4)
3.1: 1), 2) และ 3)
4.1: 1), 2) และ 3)
5.1: 1), 2) และ 4)

1. สังเกตจากการตอบคาถามใน
ชั้นเรียน
2. ประเมินจากความถูกต้องในการ
ทาแบบฝึกหัดและแบบฝึกหัด
ทบทวน
3. ประเมินจากผลคะแนนการ
ทดสอบย่อย
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สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง









14-15 การใช้โปรแกรมชุดสานักงาน
(Using Microsoft Office)

6










กิจกรรมการเรียน
การสอนและสื่อที่ใช้
สรุปรูปแบบ วิธีการเขียน และ
สานวนข้อความทางโทรสาร
ให้นักศึกษาจับคู่เพื่อฝึกอ่านจับ
ใจความวัตถุประสงค์และเนื้อหา
ในข้อความทางโทรสาร
ซักถาม แสดงความคิดเห็น และ
สรุปเนื้อหาใจความในข้อความ
ทางโทรสารร่วมกัน
ให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัดและ
เฉลยร่วมกัน
ให้นักศึกษาฝึกเขียนข้อความ
ทางโทรสาร โดยใช้คาศัพท์และ
สานวนที่ถูกต้องเหมาะสม
สรุปเนื้อหาที่เรียน ให้ทาคาถาม
ทบทวน และเฉลยคาถาม
สื่อการสอน: คอมพิวเตอร์แบบ
พกพา และโปรแกรมพาวเวอร์
พอยด์
สื่อการสอน: เอกสาร
ประกอบการเรียน
ระดมสมองแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นกับนักศึกษาเกีย่ วกับ
โปรแกรมชุดสานักงานประเภท
ต่างๆ
บรรยายเนื้อหาการใช้โปรแกรม
ชุดสานักงาน Outlook และ
Excel
ยกตัวอย่างวิธีการใช้โปรแกรม
ชุดสานักงาน Outlook และ
Excel
ซักถาม แสดงความคิดเห็น และ
สรุปวิธีการใช้โปรแกรมชุด
สานักงาน Outlook และ
Excel ร่วมกัน
ให้นักศึกษาจับคู่เพื่อฝึก
วิธีการใช้โปรแกรมชุดสานักงาน
Outlook และ Excel
ให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัดและ
เฉลยร่วมกัน

การวัดและประเมินผล
4. มาตรฐานการเรียนรู้ที่วัดใน
สัปดาห์นี้
1.1: 1), 2) และ 4)
2.1: 2) , 3) และ 4)
3.1: 1), 2) และ 3)
4.1: 1), 2) และ 3)
5.1: 1), 2) และ 4)

1. สังเกตจากการตอบคาถามใน
ชั้นเรียน
2. ประเมินจากความถูกต้อง

ของผลงานที่สร้างโดยการใช้
โปรแกรมสาเร็จรูป Outlook
และ Excel
3. ประเมินจากผลคะแนนการ
ทดสอบย่อย
4. มาตรฐานการเรียนรู้ที่วัดใน
สัปดาห์นี้
1.1: 1), 2) และ 4)
2.1: 2) , 3) และ 4)
3.1: 1), 2) และ 3)
4.1: 1), 2) และ 3)
5.1: 1), 2) และ 4)
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Final Examination
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กิจกรรมการเรียน
การวัดและประเมินผล
การสอนและสื่อที่ใช้
ให้นักศึกษาฝึกใช้โปรแกรม
Outlook และ Excel เพื่องาน
เลขานุการและงานสานักงาน
ตามสถานการณ์ที่กาหนด
สรุปเนื้อหาที่เรียน ให้ทาคาถาม
ทบทวน และเฉลยคาถาม
สื่อการสอน: คอมพิวเตอร์แบบ
พกพา และโปรแกรมพาวเวอร์
พอยด์
สื่อการสอน: โปรแกรม
Outlook และ Excel
เอกสารประกอบการเรียน
1. สังเกตจากความซื่อสัตย์ในการ
แบบทดสอบ
ทาแบบทดสอบ ไม่ลอกเพื่อนในชั้น
เรียน
2. ประเมินจากคะแนนทดสอบ
3. มาตรฐานการเรียนรู้ที่วัดใน
สัปดาห์นี้
1.1: 1), 2) และ 4)
2.1: 2) , 3) และ 4)
3.1: 1), 2) และ 3)
4.1: 1), 2) และ 3)
5.1: 1), 2) และ 4)

5.2 เกณฑ์การประเมินผล ใช้ระบบอิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
แผนการประเมินผลการเรียนรู้
- คะแนนระหว่างภาค
ร้อยละ 70
- คะแนนปลายภาค
ร้อยละ 30
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

1. งานที่
ได้รับ
มอบหมาย
(ชิ้นงาน การ
แสดง
บทบาท

1.1 มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริตต่องานที่
ได้รับมอบหมาย
1.4 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ

1.1 ประเมินจากการส่งงานที่
มอบหมายตรงเวลา และจาก
คุณภาพของผลงาน
1.2 ตรวจสอบชิ้นงานของนักศึกษา
ที่ได้รับมอบหมายว่ามีการอ้างอิง

สัปดาห์ที่
ประเมิน
1, 2, 3, 5, 9,
11, 13
และตลอด
ภาคเรียน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
50 %

15
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

สมมุติ และ
การฝึกงาน
ในสานักงาน
หลักสูตร
ภาษา
อังกฤษ
ธุรกิจ)

2.2 มีความรู้ความเข้าใจด้าน
คาศัพท์ สานวน และไวยากรณ์ใน
บริบททางธุรกิจ
2.3 มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐาน
ทางธุรกิจ
2.4 บูรณาการความรูด้ ้าน
ภาษาอังกฤษกับธุรกิจด้านต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง
3.1 สืบค้นข้อมูลและแสวงหา
ความรู้เพิ่มเติม ทันต่อเหตุการณ์
และเทคโนโลยีใหม่ๆ
3.2 คิดสร้างสรรค์ และปรับใช้องค์
ความรู้อย่างเหมาะสม
3.3 คิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา
ได้อย่างมีระบบ
4.1 ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
4.2 สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.3 มีความรับผิดชอบต่อบทบาท
ของตนที่มีต่อผู้อื่น
5.1 ใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นและ
นาเสนอข้อมูลได้
5.2 ติดต่อสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.4 คานวณตัวเลข หรือ
ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปได้

แหล่งที่มาอย่างถูกต้องและไม่ได้
คัดลอกมาจากผู้อื่น
1.4 สอบถามความรู้ความเข้าใจถึง
สิ่งที่ควรทาและไม่ควรทาในฐานะ
เลขานุการ
2.2 ประเมินจากการสังเกตการใช้
คาศัพท์ สานวนการใช้ภาษาอังกฤษ
ในงานเลขานุการและงานสานักงาน
ที่ถูกต้องเหมาะสม
2.3 ประเมินจากการนาเสนอในชั้น
เรียน
2.4 ประเมินจากการซักถามและ
สังเกตผูเ้ รียนระหว่างสอน ความ
ถูกต้องเหมาะสมของชิ้นงาน และ
การสังเกตการแสดงบทบาทสมมุติ
3.1 ประเมินจากงานที่มอบหมายให้
นักศึกษา
3.2 ประเมินจากผลงานตามเกณฑ์
การประเมินที่กาหนด
3.3 ประเมินโครงงานตามเกณฑ์การ
ประเมินที่กาหนด และผลการ
ฝึกงานในสานักงานหลักสูตร
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
4.1 ประเมินจากพฤติกรรมของ
นักศึกษาในการทากิจกรรมคู่และ
กลุ่ม
4.2 ประเมินจากการสังเกตภาษาที่
นักศึกษาใช้ในการสื่อสารภายในชัน้
เรียน
4.3 ประเมินจากผลการนาเสนองาน
ของนักศึกษา
5.1 ประเมินจากการสังเกตการใช้
เทคโนโลยีในการทางานที่ได้รับ
มอบหมาย
5.2 ประเมินจากการนาเสนอตาม
เกณฑ์ที่กาหนด

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
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ผลการเรียนรู้

2. การ
1.1 มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ
ทดสอบย่อย ต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริตต่องานที่
ได้รับมอบหมาย
2.2 มีความรู้ความเข้าใจด้าน
คาศัพท์ สานวน และไวยากรณ์ใน
บริบททางธุรกิจ
2.4 บูรณาการความรูด้ ้าน
ภาษาอังกฤษกับธุรกิจด้านต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง
5.2 ติดต่อสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.4 คานวณตัวเลข หรือ
ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปได้

3. การสอบ
ปลายภาค

1.1 มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริตต่องานที่
ได้รับมอบหมาย
2.2 มีความรู้ความเข้าใจด้าน
คาศัพท์ สานวน และไวยากรณ์ใน
บริบททางธุรกิจ
2.4 บูรณาการความรูด้ ้าน
ภาษาอังกฤษกับธุรกิจด้านต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง

วิธีการประเมิน
5.4 ประเมินจากความถูกต้องของ
ผลงานที่สร้างโดยการใช้โปรแกรม
สาเร็จรูป Outlook และ Excel
1.1 ประเมินจากการมาเรียนและ
การตรงต่อเวลาในการเข้าทดสอบ
ย่อย
1.2 ประเมินจากการสังเกตว่าไม่มี
การทุจริตระหว่างการทดสอบ
2.2 ประเมินจากตรวจคาตอบใน
แบบทดสอบย่อยเกีย่ วกับคาศัพท์
สานวนและไวยากรณ์ในการใช้
ภาษาอังกฤษในงานเลขานุการและ
งานสานักงาน
2.4 ประเมินจากการทดสอบ
ภาคปฏิบตั ิการใช้โปรแกรมชุด
สานักงาน Outlook และ Excel
เพื่อปฏิบัติงานเลขานุการและงาน
สานักงาน
5.2 ประเมินจากความถูกต้องของ
ผลงานที่สร้างโดยการใช้โปรแกรม
สาเร็จรูป Outlook
5.4 ประเมินจากความถูกต้องของ
ผลงานที่สร้างโดยการใช้โปรแกรม
สาเร็จรูป Excel
1.1 ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรมการเข้าสอบและการตรง
ต่อเวลา
1.2 ประเมินจากการสังเกตระหว่าง
การสอบว่านักศึกษาทาข้อสอบด้วย
ตนเอง ไม่ได้คัดลอกผู้อื่น
2.2 ประเมินจากคะแนนสอบ
เกี่ยวกับคาศัพท์ สานวนและ
ไวยากรณ์ที่จาเป็นกับงานเลขานุการ
และงานสานักงาน
2.4 ประเมินจากคะแนนสอบ
เกี่ยวกับความรู้และทักษะ

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

7, 15

20 %

16

30 %

17
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

สัปดาห์ที่
ประเมิน

วิธีการประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

ภาษาอังกฤษในงานเลขานุการและ
งานสานักงาน

เกณฑ์การประเมินของมหาวิทยาลัย
ระดับคะแนน
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-49

ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
Kanokwan Kunlasuth. (2016). English for secretarial and office work. Bangkok: Suan Dusit
Graphic Site.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
ดุจดาว ดวงเด่น. (2550). จัดเอกสารง่ายๆ ให้งานทันสมัยและลดต้นทุน: Effective filing system.
กรุงเทพฯ: สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ.
เพ็ญนภา สาเนียง. 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.
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.
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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.
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญให้นักศึกษาประเมินประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอนของรายวิชา รวมถึงวิธีการสอน การจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
วิธีการวัดและการประเมินผล และข้อเสนอแนะเพื่อทาการปรับปรุงรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
ใช้แบบประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยมีคณะกรรมการประเมินที่แต่ง ตั้งโดยหลักสูตร
ภาษาอังกฤษธุร กิจเป็นผู้ ออกแบบ เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งสะท้อนกลับสู่ อาจารย์
ผู้รับผิดชอบการสอน
3. การปรับปรุงการสอน
หลั ก สู ต รก าหนดให้ อ าจารย์ ผู้ ส อนทบทวนและปรั บ ปรุ ง กลยุ ท ธ์ แ ละวิ ธี ก ารสอนจากผลการ ประเมิ น
ประสิทธิผลของรายวิชา และจัดทารายงานรายวิชาตามรายละเอียดที่ สกอ. กาหนดทุ กภาคการศึกษา รวมถึง
มีการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจาของหลักสูตรเพื่อหารือปัญหาการเรียนรู้ของนักศึกษาและ
ร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้สอนร่วมและผู้สอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยมีหน้าที่หลักดังนี้
1.1 ประเมินข้อสอบรายวิชาให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของรายวิชาและพิจารณา
ควบคู่กับรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3)
1.2 ติดตามและตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาทั้งภาพรวม และรายบุค คลในแต่ละรายวิชาของ
ภาคเรียนนั้นๆ
1.3 ทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาร่วมกับอาจารย์ประจารายวิชา

ผลลัพธ์การเรียนรู้

คุณธรรม จริยธรรม

พฤติกรรมความ
รับผิดชอบและการ
มีส่วนร่วมในการ
ทางาน


คะแนนสอบ

งานที่ได้รับมอบหมาย
(แบบฝึกหัด โครงงาน
รายงาน)


การนาเสนอผลงาน
ด้วยทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข/
การสื่อสาร/ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ


19

ผลลัพธ์การเรียนรู้

ความรู้
ทักษะทางปัญญา
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

พฤติกรรมความ
รับผิดชอบและการ
มีส่วนร่วมในการ
ทางาน



คะแนนสอบ

งานที่ได้รับมอบหมาย
(แบบฝึกหัด โครงงาน
รายงาน)







การนาเสนอผลงาน
ด้วยทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข/
การสื่อสาร/ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ











2. มีการทวนสอบคะแนนและผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรทุกภาคการศึกษา
3. มีการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับคณะทุกภาคการศึกษา
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
หลั กสู ตรมีร ะบบการทบทวนประสิ ทธิ ผ ลของรายวิช า โดยพิจารณาจากผลการประเมิน การสอนโดย
นักศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการหลักสูตรพิจารณาความเหมาะสมของเกณฑ์การให้คะแนน การ
รายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการ
ทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ และนาเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผล
การดาเนินการของรายวิชา เสนอต่อประธานหลักสูตร เพื่อนาเข้าที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์
ประจาหลักสูตรพิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสาหรับใช้ในปีการศึกษาถัดไป

