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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1552629 ภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานุการ
English for Secretaries
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
กนกวรรณ กุลสุทธิ์
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 /2555 ชั้นปที่ 2
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
-
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษามีความรูและทักษะที่จําเปนตองานเลขานุการและงานสํานักงาน ไดแก สามารถใช
อุปกรณสํานักงานในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการเอกสารในสํานักงาน
สามารถพู ด โต ต อบทางโทรศั พ ท อ ย า งมื อ อาชีพ สามารถโต ต อบจดหมายและเอกสารธุ ร กิ จ ที่
เกี่ยวของกับงานเลขานุการได โดยใชทักษะทางคอมพิวเตอรในการจัดการงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งเสริมสรางใหนักศึกษามีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย และมีบุคลิกภาพเหมาะสม
กับการทํางาน
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษาสามารถนําความรูและทักษะดานงานเลขานุการและงานสํานักงานไปใชในการ
ทํางานจริงได โดยเนนการฝกทักษะการทํางานในสํานักงาน การคิดเชิงวิเคราะหและการตัดสินใจ
การนําเสนอความคิดสรางสรรค รวมทั้งสามารถนําเทคโนโลยีมาชวยอํานวยความสะดวกในการ
ทํางาน สามารถใชทักษะในการสืบคนเพื่อมองหาความรูใหมๆ มาประยุกตใชในการทํางาน ทั้งนี้ มี
การเปลี่ยนแปลงตัวอยางหรือบริบทใหทันสมัยและเกี่ยวของกับภาคธุรกิจอยูเสมอ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษางานสํานักงานเบื้องตน เชน อุปกรณสํานักงาน คําศัพทเกี่ยวกับเลขานุการ การจัดแฟม
เอกสาร การรับโทรศัพท จดหมายโตตอบทางธุรกิจเบื้องตน และงานเอกสารที่เกี่ยวของ การฝก
ทักษะการทํางานในสํานักงาน (ทั้งในและนอกสํานักงาน) ฝกทักษะทางคอมพิวเตอร เชน โปรแกรม
ไมโครซอฟทออฟฟศ ฯลฯ
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม
ปฏิบัต/ิ งาน
การศึกษาดวยตนเอง
ภาคสนาม/การ
ฝกงาน
บรรยาย 45 ชั่วโมงตอ สอนเสริมตามความ
มีการฝกปฏิบัติงานใน ศึกษาดวยตนเอง 6
ภาคการศึกษา
ตองการของนักศึกษา สํานักงาน
ชั่วโมงตอสัปดาห
เฉพาะราย
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3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
- ผูสอนใหคําปรึกษาผานทางอีเมล
- ผูสอนจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือเปนกลุม ตามความตองการ 3 ชั่วโมงตอสัปดาห

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
พัฒนานักศึกษาใหเปนผูม ีคุณธรรม จรรยาบรรณ จริยธรรมที่ดี ดังนี้
1) แสดงออกถึงความซื่อสัตยสุจริต
2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
3) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
4) มีภาวะผูนาํ สามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาตามลําดับ
ความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ ื่น
5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
1) บรรยาย ศึกษาตัวอยาง ซักถาม
2) อภิปรายกลุม
3) ทําแบบฝก
4) วิพากษงาน
5) ฝกปฏิบัติงาน
1.3 วิธีการประเมินผล
1) สังเกตพฤติกรรมการเขาเรียน การตรงตอเวลา การมีสวนรวม การทํางานเปนทีม
2) มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย โดยสงตามกําหนด ทําดวยตนเองไมลอกผูอนื่
3) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกในระหวางการฝกปฏิบัติงานในสํานักงานหลักสูตร
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
1) มีความรูความเขาใจ และทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งดานการฟง การพูด การอาน และการ
เขียน
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2) มีความรูและความเขาใจความรูและทักษะในการสือ่ สาร ทัง้ งานเอกสารธุรกิจและการพูด
โตตอบที่เกี่ยวของกับงานเลขานุการได
3) สามารถบูรณาการความรูดานภาษาอังกฤษกับการทํางานเลขานุการและงานสํานักงาน
ได
2.2 วิธีการสอน
1) บรรยาย ศึกษาตัวอยาง ซักถาม
2) อภิปรายกลุม
3) ทําแบบฝก
4) วิพากษงาน
5) บทบาทสมมุติ
6) ฝกปฏิบัติงาน
2.3 วิธีการประเมินผล
1) ตรวจแบบฝกหัด
2) การสังเกตการแสดงบทบาทสมมุติ
3) ผลการฝกปฏิบัติงานในสํานักงาน
4) ทดสอบยอย สอบปลายภาค
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตอ งพัฒนา
1) คิด วิเคราะห และแกไขปญหาไดอยางมีระบบ
2) คิดสรางสรรค และปรับใชองคความรูอยางเหมาะสม
3) สืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพิ่มเติม ทันตอเหตุการณและเทคโนโลยีใหมๆ เพื่อการ
เรียนรูที่ยั่งยืนตลอดชีวิต
4) สังเคราะหองคความรู เพื่อหาแนวทางใหมในการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
1) มอบหมายใหทําแบบฝกและนําเสนอ
2) อภิปราย
3) วิพากษ
4) ฝกปฏิบัติงาน
3.3 วิธีการประเมินผล
1) ตรวจแบบฝกหัด
2) การสังเกตการแสดงบทบาทสมมุติ
3) ทดสอบยอย สอบปลายภาค
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4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
1) ใชภาษาเพื่อการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
3) วางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูของตนเอง
4) รับผิดชอบตอบทบาทและหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
4.2 วิธีการสอน
1) มอบหมายใหทํางานเปนรายบุคคล งานคู และงานกลุม
2) การนําเสนองาน
3) การวิพากษงาน
4.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากผลงานการนําเสนอ
2) ประเมินจากผลการปฏิบัติงานในสํานักงาน
3) ประเมินโดยเพื่อนรวมชั้นเรียน
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอง
พัฒนา
1) ใชนวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยีในการสืบคนและนําเสนอขอมูลได
2) สื่อสารโดยใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาทักษะในการ
สื่อสารทั้งการฟง พูด อาน เขียน การนําเสนอ
3) พัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห วิเคราะหเชิงตัวเลขเบื้องตนได
5.2 วิธีการสอน
1) มอบหมายใหทํางานเปนรายบุคคล งานคู และงานกลุม
2) การนําเสนองาน
5.3 วิธีการประเมินผล
1) การทดสอบความเร็วในการพิมพดีด (Typing Speed)
2) การทดสอบภาคปฏิบัติการใชโปรแกรมชุดสํานักงานเพื่อจัดทําตารางการนัดหมายและ
อื่นๆที่เกี่ยวของกับงานเลขานุการ ไดแก Microsoft Outlook
3) การนําเสนอผลงาน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

1

ชี้แจงคําอธิบายรายวิชา
จุดมุงหมาย แนวการ
สอน ขอกําหนดตาง ๆ
รวมทั้งกระบวนการ
วัดผลประเมินผล

3

2

บทที่ 1 ความรูเกี่ยวกับ
เลขานุการเบื้องตน
(Introduction to
Secretary)

3

3-4

บทที่ 2 การสมัครงาน
ตําแหนงเลขานุการ
(Application for
Secretary)
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กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อที่ใช (ถามี)
 บรรยาย
 ซักถาม/ เอกสารแนวการ
สอน
 ทํากิจกรรมนําเขาสู
บทเรียน (Warm up
Activity)
 แลกเปลี่ยนและแสดง
ความคิดเห็น
 บรรยาย/ยกตัวอยาง
 อภิปราย
 ซักถาม
 ทําแบบฝกหัด
 ฝกปฏิบัติเปนคูและกลุม
 แลกเปลี่ยนและแสดง
ความคิดเห็น
 บรรยาย/ยกตัวอยาง
 อภิปราย
 ซักถาม
 ทําแบบฝกหัด
 บทบาทสมมุติ

ผูสอน
กนกวรรณ
กุลสุทธิ์

กนกวรรณ
กุลสุทธิ์

กนกวรรณ
กุลสุทธิ์
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สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

5

บทที่ 3 อุปกรณ
สํานักงาน
(Office Equipment)

3

6-7

บทที่ 4 การโตตอบทาง
โทรศัพทเชิงธุรกิจ
(Taking Business Calls)

6

8-9

บทที่ 5 เครื่องมือสื่อสาร 6
ภายในสํานักงาน
(Internal Communication
Tools)

กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อที่ใช (ถามี)
 อธิบายขอสงสัยจากงานที่
ไดคืน
 แลกเปลี่ยนและแสดง
ความคิดเห็น
 บรรยาย/ยกตัวอยาง
 อภิปราย
 ซักถาม
 ทําแบบฝกหัด
 ฝกปฏิบัติเปนคู
 อธิบายขอสงสัยจากงานที่
ไดคืน
 แลกเปลี่ยนและแสดง
ความคิดเห็น
 บรรยาย/ยกตัวอยาง
 อภิปราย
 ซักถาม
 ทําแบบฝกหัด
 ฝกปฏิบัติเปนคูและกลุม
 บทบาทสมมุติ
 แลกเปลี่ยนและแสดง
ความคิดเห็น
 บรรยาย/ยกตัวอยาง
 อภิปราย
 ซักถาม
 ทําแบบฝกหัด
 ฝกปฏิบัติเปนคูและกลุม

ผูสอน
กนกวรรณ
กุลสุทธิ์

กนกวรรณ
กุลสุทธิ์

กนกวรรณ
กุลสุทธิ์

8
สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

10-11

บทที่ 6 จดหมายทาง
ธุรกิจและจดหมายเชิญ
(Business Letters and
Invitations)

12-13

บทที่ 7 ระบบการจัดแฟม 6
เอกสาร
(Filing System)

14-15

ทักษะการใชงาน
โปรแกรมคอมพิวเตอร
(Computer Skills with
the Secretary)
โปรแกรมชุดสํานักงาน
ไดแก Outlook
PowerPoint
การฝกพิมพดีด (Typing
Speed)
สอบปลายภาค
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6

6

1.30

กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อที่ใช (ถามี)
 อธิบายขอสงสัยจากงานที่
ไดคืน
 แลกเปลี่ยนและแสดง
ความคิดเห็น
 บรรยาย/ยกตัวอยาง
 อภิปราย
 ซักถาม
 ทําแบบฝกหัด
 ฝกปฏิบัติเปนคูและกลุม
 แลกเปลี่ยนและแสดง
ความคิดเห็น
 บรรยาย/ยกตัวอยาง
 อภิปราย
 ซักถาม
 ทําแบบฝกหัด
 ฝกปฏิบัติเปนคูและกลุม
 ทดสอบยอย
 แลกเปลี่ยนและแสดง
ความคิดเห็น
 บรรยาย/ยกตัวอยาง
 ซักถาม
 ฝกปฏิบัติ
 ทดสอบยอย

สอบปลายภาค

ผูสอน
กนกวรรณ
กุลสุทธิ์

กนกวรรณ
กุลสุทธิ์
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่
1

2

3

4

ผลการ
เรียนรู
1.1 1.2 1.3
4.4

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน
ผลการฝกปฏิบัติงาน ตลอดภาคการศึกษา
ในสํานักงาน

สัดสวนของการ
ประเมินผล
10%

2.1 2.2 2.3
3.1 3.2 3.3
4.1 4.2 4.4
5.1 5.2
2.1 2.2 2.3
5.1 5.2

การทํางานตามที่
ไดรับมอบหมาย /
รายบุคคล คู และ
กลุม
ทดสอบยอย

ตลอดภาคการศึกษา

40%

13, 15

20%

2.1 2.2 2.3

สอบปลายภาค

16

30%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
กนกวรรณ กุลสุทธิ์, 2555. ภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานุการ. กรุงเทพฯ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
เพ็ญนภา สําเนียง. 2553. Microsoft Office 2010 ฉบับสมบูรณ. กรุงเทพฯ: เอส พี ซี บุค ส.
สุรางค นพคุณ. 2540. การจัดการเอกสาร Records Management. กรุงเทพฯ: เทคนิคพริ้นติ้ง.
Millan, A.M. and Toselli, M. (2001). On the job: English for secretaries and
administrative personnel. Madrid: McGraw-Hill.
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
สื่อสิ่งพิมพตาง ๆ และเว็บไซตที่เกี่ยวของกับงานเลขานุการและงานสํานักงาน
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนาระหวางนักศึกษาและผูสอน (เปนทางการและไมเปนทางการ)
- แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา (ผานระบบบริหารการศึกษา)
2. กลยุทธการประเมินการสอน
- สังเกตการมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษา
- ผลการเรียนของนักศึกษา (จากการทําแบบฝกหัด การนําเสนอผลงาน และการสอบ)
- ผลการประเมินการเรียนการสอน
3. การปรับปรุงการสอน
- ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูสอนในรายวิชาที่เกี่ยวของ
- ทําวิจัยในชั้นเรียน
- สอบถามพูดคุยแลกเปลีย่ นความรูความคิดเห็นกับผูประกอบอาชีพเลขานุการ
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- ใชการทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยทา นอื่นทีอ่ ยู
ภายในหรือภายนอกหลักสูตร
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบขอสอบ วิธีและเกณฑการใหคะแนนสอบ
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 5 ป หรือตามขอเสนอแนะ และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิต์ าม
ขอ 4
- เปลี่ยนหรือสลับผูส อนเพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูและมีมุมมองในการประยุกตความรูจากผูสอนที่
หลากหลาย

