รายละเอียดของรายวิ ชา (มคอ.3)
ประจาภาคเรียนที่ 1/2560

รหัสวิ ชา 1552638 ชื่อรายวิ ชา ภาษาอังกฤษสาหรับงานเลขานุการและงานสานักงาน
(English for Secretarial and Office Work)
ตอนเรียน A1 B1 นักศึกษารหัส 59

อาจารย์ผสู้ อน
อาจารย์กนกวรรณ กุลสุทธิ์

1

หลักสูตรศิ ลปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชาภาษาอังกฤษธุรกิ จ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิ ทยาลัยสวนดุสิต
รายละเอียดของรายวิ ชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิ ทยาเขต/คณะ/ภาควิ ชา
ธุรกิจ

มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่
1. รหัสและชื่อรายวิ ชา
1552638 ภาษาอังกฤษสาหรับงานเลขานุ การและงานสานักงาน (English for Secretarial and Office
Work)
2. จานวนหน่ วยกิ ต
3 หน่วยกิต 3(3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิ ชา
หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะด้าน
4. อาจารย์ผ้รู บั ผิ ดชอบรายวิ ชาและอาจารย์ผ้สู อน
อาจารย์กนกวรรณ กุลสุทธิ ์
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ชัน้ ปี ท่ี 2
6. รายวิ ชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
7. รายวิ ชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
8. สถานที่เรียน
สาหรับตอนเรียน A1 ห้อง 32304 อาคาร 32 มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
สาหรับตอนเรียน B1 ห้อง 1208 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
9. วันที่จดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิ ชาครัง้ ล่าสุด
2 สิงหาคม 2560

2
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิ ชา
1.1 นักศึกษามีความตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่องาน มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพงานเลขานุ การ
1.2 นักศึกษามีความรอบรูเ้ กีย่ วกับงานเลขานุ การและงานสานักงาน
1.3 นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรูเ้ พื่อใช้ในการปฏิบตั งิ านเลขานุ การและงานสานักงานอย่าง
มืออาชีพ
1.4 นักศึกษามีทกั ษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับทีส่ ามารถติดต่อสือ่ สารทางธุรกิจในการทางาน
ร่วมกับผูอ้ ่นื ได้ด ี
1.5 นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ทจ่ี าเป็ นในการทางานของตน
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิ ชา
เพิม่ เนื้อหาทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทจ่ี าเป็ น

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนิ นการ
1. คาอธิ บายรายวิ ชา
การใช้ภาษาอัง กฤษสาหรับ งานสานั ก งานเบื้องต้น ค าศัพ ท์เกี่ยวกับ งานเลขานุ ก าร การใช้
อุปกรณ์สานักงาน การรับโทรศัพท์ การนัดหมาย การจัดแฟ้ มเอกสาร การจัดการประชุม การเขียน
จดหมายโต้ตอบทางธุรกิจเบื้องต้น และงานเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง ฝึกการใช้โปรแกรมชุดสานักงาน และฝึก
ทักษะงานเลขานุการในสานักงาน
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. จานวนชัวโมงที
่
่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยายการฝึ ก
สอนเสริ ม
ปฏิ บตั ิ /งาน
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การ
ฝึ กงาน
บรรยาย 45 ชัวโมงต่
่
อ สอนเสริมตามความ
ไม่มกี ารฝึกปฏิบตั งิ าน ศึกษาด้วยตนเอง 90
ภาคการศึกษา
ต้องการของนักศึกษา ภาคสนาม
ชัวโมงต่
่
อภาค
เฉพาะราย
การศึกษา
3. จานวนชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิ ชาการแก่นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
- ผูส้ อนให้คาปรึกษาผ่านจดหมายอีเล็กทรอนิกส์
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- ผูส้ อนจัดเวลาให้คาปรึกษาเป็ นรายบุคคลหรือเป็ นกลุ่มย่อยจานวน 3 ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
4.1 แผนพัฒนาและประเมิ นผลการเรียนรู้ (หมวดที่ 5 ข้อ 2)
ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา
(ความรับผิดชอบหลัก)

กลยุทธ์การสอน

กลยุทธ์การประเมิ น

1) ประเมินจากการ
4.1.1 ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม 1) มอบหมายงานให้
นักศึกษาโดยกาหนด
ตรวจงานที่
1) มีวินัย ตรงต่อเวลา
ระยะเวลาส่งที่
มอบหมายให้
รับผิดชอบต่อหน้ าที่ ที่
แน่นอน
นักศึกษาและสังเกต
ได้รบั มอบหมาย
2) มอบหมายงานให้
พฤติกรรมการเข้า
2) มีความซื่อสัตย์สุจริ ตต่อ
นักศึกษาพร้อมชีแ้ จง
เรียน การตรงต่อ
งานที่ได้รบั มอบหมาย
เรือ่ งการทุจริต
เวลา
4) มีจรรยาบรรณทางวิ ชาการ
3) ชีแ้ จงข้อตกลง
2) ตรวจสอบชิน้ งาน
และวิ ชาชี พ
กฎระเบียบและ
ของนักศึกษาทีไ่ ด้รบั
ข้อบังคับระหว่าง
มอบหมายว่ามีการ
ผูส้ อนและผูเ้ รียน
อ้างอิงแหล่งทีม่ า
4) สอดแทรกเรือ่ ง
อย่างถูกต้องและ
จรรยาบรรณทาง
ไม่ได้คดั ลอกมาจาก
วิชาการและวิชาชีพที่
ผูอ้ น่ื
เกีย่ วข้องกับรายวิชา 3) สอบถามความรู้
ความเข้าใจเรือ่ ง
ข้อตกลง กฎระเบียบ
และข้อบังคับระหว่าง
ผูส้ อนและผูเ้ รียน
4) สอบถามความรู้
ความเข้าใจเรือ่ ง
จรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ
1) บรรยายหน้าทีค่ วาม 1) ประเมินจากการ
4.1.2 ด้านความรู้
รับผิดชอบและงานที่
สังเกตผูเ้ รียน
2) มีความรู้ความเข้าใจด้าน
เกีย่ วข้องกับงาน
ระหว่างสอน
คาศัพท์ สานวน และ
เลขานุการและงาน
2) ประเมินจากการให้
ไวยากรณ์ ในบริ บททาง
สานักงาน โดยมี
นักศึกษาฝึกโต้ตอบ
ธุรกิ จ
ตัวอย่างประกอบ
ทาแบบทดสอบย่อย
และเปิ ดโอกาสให้
แสดงบทบาทสมมุติ

สัปดาห์ที่

สัดส่วน

1-15

ของการ
ประเมิ นผล
5%

1-15

50%

ประเมิ น
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา
(ความรับผิดชอบหลัก)

กลยุทธ์การสอน

นักศึกษาสังเกต
3) มีความรู้ความเข้าใจ
พูดคุย ฝึกอ่าน ฝึก
พื้นฐานทางธุรกิ จ
เขียนกับเพือ่ นในชัน้
4) บูรณาการความรู้ด้าน
เรียน
ภาษาอังกฤษกับธุรกิ จด้าน
2) อธิบายคาศัพท์
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
สานวน และ
ไวยากรณ์ทจี่ าเป็ น
กับงานเลขานุ การ
และงานสานักงาน
3) มอบหมายให้
นักศึกษาค้นคว้าหา
ข้อมูลเกีย่ วกับงาน
เลขานุการและงาน
สานักงานทีเ่ กีย่ วข้อง
และจาเป็ น แล้ว
นาเสนอข้อมูล
4) นาเสนอกรณีศกึ ษา
และสถานการณ์
ต่างๆ ทีป่ ระยุกต์
ความรูภ้ าษาอังกฤษ
และนาไปใช้ในงาน
เลขานุการและงาน
สานักงาน โดย
จัดการเรียนการสอน
หลากหลายรูปแบบ
1) มอบหมายงานให้
4.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
นักศึกษาค้นคว้าด้วย
1) สืบค้นข้อมูลและแสวงหา
ตนเอง
ความรู้เพิ่ มเติ ม ทันต่อ
เหตุการณ์ และเทคโนโลยี 2) มอบหมายงานโดย
กาหนดสถานการณ์ที่
ใหม่ๆ
หลากหลายให้กบั
2) คิ ดสร้างสรรค์ และปรับใช้
นักศึกษาเพือ่ ฝึกการ
องค์ความรู้อย่างเหมาะสม
ใช้คาศัพท์และ
3) คิ ด วิ เคราะห์ และแก้ไข
สานวน และเปิ ด
ปัญหาได้อย่างมีระบบ
โอกาสให้นักศึกษาได้

กลยุทธ์การประเมิ น

สัปดาห์ที่
ประเมิ น

สัดส่วน
ของการ
ประเมิ นผล

1-15

35%

เกีย่ วกับคาศัพท์
สานวนและ
ไวยากรณ์ทจี่ าเป็ น
กับงานเลขานุ การ
และงานสานักงาน
3) ประเมินจากการ
นาเสนอในชัน้ เรียน
4) ประเมินจากการ
ซักถามและสังเกต
ผูเ้ รียนระหว่างสอน

1) ประเมินจากงานที่
มอบหมายให้
นักศึกษา
2) ประเมินจากผลงาน
ตามเกณฑ์การ
ประเมินทีก่ าหนด
(Rubrics)
3) ประเมินโครงงาน
ตามเกณฑ์การ
ประเมินทีก่ าหนด
(Rubrics)
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา
(ความรับผิดชอบหลัก)

กลยุทธ์การสอน

3)

4)

4.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ 1)
2)
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
2) สื่อสารได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
3) มีความรับผิดชอบต่อ
บทบาทของตนที่ มีต่อผูอ้ ื่น
3)

4.1.5 ด้านทักษะการวิ เคราะห์ 1)
เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสืบค้นและนาเสนอ 2)
ข้อมูลได้
2) ติ ดต่อสื่อสารโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

แสดงความคิดเห็น
วิเคราะห์ด้วยเหตุผล
มอบหมายให้
นักศึกษาฝึกงานใน
สานักงานหลักสูตร
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
มอบหมายให้
นักศึกษานักศึกษา
เขียนรายงานสะท้อน
องค์ความรูท้ ไี่ ด้เรียน
ในรายวิชา
ใช้กจิ กรรมคูแ่ ละกลุ่ม
ใช้กจิ กรรมถาม-ตอบ
และให้นักศึกษา
แสดงความคิดเห็น
โดยใช้ภาษาในการ
สือ่ สารระหว่างผูส้ อน
กับนักศึกษา และ
ระหว่างนักศึกษากับ
นักศึกษาด้วยกันเอง
มอบหมายให้
นักศึกษานาเสนอ
งานเป็ นกลุ่ม โดยมี
การแบ่งบทบาท
หน้าทีค่ วาม
รับผิดชอบในกลุ่ม
มอบหมายงานให้
นักศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลเพิม่ เติมจาก
เว็บไซต์และสือ่
ออนไลน์ทนี่ ่าเชือ่ ถือ
ฝึกให้นกั ศึกษาใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
ทางานทีไ่ ด้รบั
มอบหมาย รวมทัง้ ใช้

สัปดาห์ที่
ประเมิ น

สัดส่วน
ของการ
ประเมิ นผล

1) ประเมินจาก
พฤติกรรมของ
นักศึกษาในการทา
กิจกรรมคูแ่ ละกลุ่ม
2) ประเมินจากการ
สังเกตภาษาที่
นักศึกษาใช้ในการ
สือ่ สารภายในชัน้
เรียน
3) ประเมินจากผลการ
นาเสนองานของ
นักศึกษา

1-15

5%

1) ประเมินจากการ
สังเกตการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
ทางานทีไ่ ด้รบั
มอบหมาย
2) ประเมินจากการ
นาเสนอตามเกณฑ์ที่
กาหนด

1-15

5%

กลยุทธ์การประเมิ น
4) ประเมินจากการ
ตรวจรายงาน และ
ให้ผลสะท้อนกลับ
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา
(ความรับผิดชอบหลัก)
4) คานวณตัวเลข หรือ
ประมวลผลข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปได้

กลยุทธ์การสอน

กลยุทธ์การประเมิ น

สัปดาห์ที่
ประเมิ น

สัดส่วน
ของการ
ประเมิ นผล

โปรแกรม Outlook
3) ประเมินจากความ
เพือ่ จัดการตารางนัด
ถูกต้องของผลงานที่
หมาย ส่งจดหมาย
สร้างโดยการใช้
อีเล็กทรอนิกส์ และ
โปรแกรมสาเร็จรูป
บันทึกงานทีต่ ้องทา
Outlook และ Excel
3) ฝึกใช้การคานวณ
การจัดการข้อมูล
การสร้างแผนภูมดิ ้วย
โปรแกรมสาเร็จรูป
Excel

4.2 เกณฑ์การให้คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
ผลการเรียนรู้

ด้าน
คุณธรรม
จริ ยธรรม

ด้านความรู้

ด้านทักษะ
ทางปัญญา

1

2

ไม่ตรงเวลา / ไม่คอ่ ยตรง
เข้าเรียนบ้าง / เวลา / เข้า
ส่งงานน้อย
เรียนบ้าง / ส่ง
งานน้อย

มีความรูแ้ ละ
ทักษะ
ภาษาอังกฤษ
น้อยมาก
ไม่คอ่ ยสืบค้น
ข้อมูลความรู้ /
ไม่คอ่ ยมี
ความคิด
สร้างสรรค์ใน
การทางาน /

มีความรูแ้ ละ
ทักษะ
ภาษาอังกฤษ
น้อย
สืบค้นข้อมูล
ความรู้
พอสมควร /
ไม่คอ่ ยมี
ความคิด
สร้างสรรค์ใน

3
เข้าเรียนไม่
สม่าเสมอ / ส่ง
งานไม่ทนั ตาม
กาหนดเวลา

ร้อย
4

เข้าเรียน
สม่าเสมอ / ส่ง
งานตาม
กาหนดเวลา
แต่ไม่ครบ
จานวน
มีความรูแ้ ละ มีความรูแ้ ละ
ทักษะ
ทักษะ
ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
ปานกลาง
ดี
สืบค้นข้อมูล สืบค้นข้อมูล
ความรูไ้ ด้ดี / ความรูไ้ ด้ดี /
มีความคิด
มีความคิด
สร้างสรรค์ดใี น สร้างสรรค์ดี
การทางาน / มากในการ
คิด วิเคราะห์ ทางาน / คิด

5
เข้าเรียน
สม่าเสมอ / ส่ง
งานตาม
กาหนดเวลา
และครบตาม
จานวน
มีความรูแ้ ละ
ทักษะ
ภาษาอังกฤษ
ดีมาก
สืบค้นข้อมูล
ความรูไ้ ด้ดี / มี
ความคิด
สร้างสรรค์ดี
มากในการ
ทางาน / คิด

ละ
การ
ผ่าน
เกณฑ์
60

60

60
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เกณฑ์การให้คะแนน
ผลการเรียนรู้

1

2

3

คิด วิเคราะห์
และแก้ปัญหา
ไม่คอ่ ยได้

การทางาน /
คิด วิเคราะห์
และแก้ปัญหา
ได้ปานกลาง

และแก้ปัญหา
ได้ดี

ทางานเป็ นทีม ทางานเป็ นทีม
น้อย / สือ่ สาร
ความสัมพันธ์ น้อยมาก /
สือ่ สารไม่ค่อย ไม่คอ่ ยรูเ้ รือ่ ง
ระหว่าง
รูเ้ รือ่ ง
บุคคลและ
ความ

ทางานเป็ นทีม
ได้คอ่ นข้างดี /
สือ่ สารรูเ้ รือ่ ง /
มีความ
รับผิดชอบต่อ
งานทีไ่ ด้รบั
มอบหมายใน
กลุ่ม

ด้านทักษะ

รับผิดชอบ

ด้านทักษะ
การวิ เคราะห์
เชิ ง
ตัวเลข การ

ไม่คอ่ ยใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ประกอบการ
สื่อสาร และ นาเสนองาน /
ไม่คอ่ ยใช้
การใช้
โปรแกรม
เทคโนโลยี
สาเร็จรูปใน
สารสนเทศ
การ
ประมวลผล
งาน
ผ่านเกณฑ์ทุกด้านทีร่ อ้ ยละ 60

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

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ประกอบการ
นาเสนองาน
ได้คอ่ นข้างดี /
ใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปใน
การ
ประมวลผล
งานได้
ค่อนข้างดี

4

วิเคราะห์ และ วิเคราะห์ และ
แก้ปัญหาได้ดี แก้ปัญหาได้ดี
มาก
มาก /
สังเคราะห์
ความรูท้ ไี่ ด้ได้ดี
ทางานเป็ นทีม ทางานเป็ นทีม
ได้ดี / สือ่ สารรู้ ได้ดี / สือ่ สาร
เรือ่ ง /
ชัดเจนมาก /
มีความ
มีความ
รับผิดชอบดี รับผิดชอบดี
ต่องานทีไ่ ด้รบั มากต่องานที่
มอบหมายใน ได้รบั
กลุ่ม / เป็ น
มอบหมายใน
ผูน้ าได้ดี
กลุ่ม / เป็ น
ผูน้ าได้ดมี าก
ใช้เทคโนโลยี ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สารสนเทศ
ประกอบการ ประกอบการ
นาเสนองาน นาเสนองาน
ได้ดี / ใช้
ได้ดมี าก / ใช้
โปรแกรม
โปรแกรม
สาเร็จรูปใน
สาเร็จรูปใน
การ
การ
ประมวลผล
ประมวลผล
งานได้ดี
งานได้ดมี าก

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมิ นผล
5.1 แผนการสอน

5

ร้อย
ละ
การ
ผ่าน
เกณฑ์

60

60
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สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
1
ชีแ้ จงคาอธิบายรายวิชา
จุดมุง่ หมาย แนวการสอน
ข้อกาหนดต่าง ๆ รวมทัง้
วิธกี ารวัดและประเมินผล
ชีแ้ จงและทาความเข้าใจ
นโยบายและระบบประกัน
คุณภาพการเรียนการสอน
งานเลขานุการเบือ้ งต้น
(Introduction to Secretarial
Work)

2

การใช้อุปกรณ์สานักงาน
(Using Office Equipment)

จานวน
กิ จกรรมการเรียน
ชัวโมง
่
การสอนและสื่อที่ใช้
3
• ระดมสมองแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นกับนักศึกษาเกีย่ วกับ
คุณสมบัตขิ องเลขานุ การ
ทัศนคติเชิงบวกทีเ่ ลขานุ การ
พึงมีต่อการทางาน และ
ขอบข่ายความรับผิดชอบของ
งานเลขานุการและงาน
สานักงาน
• บรรยายเนื้อหาเกีย่ วกับ
คุณสมบัตขิ องเลขานุ การ
ทัศนคติเชิงบวกทีเ่ ลขานุ การ
พึงมีต่อการทางาน และ
ขอบข่ายความรับผิดชอบของ
งานเลขานุการและงาน
สานักงาน รวมทัง้ ซักถามข้อ
สงสัย
• ยกตัวอย่างคุณสมบัตทิ ดี่ ขี อง
ของเลขานุการ ทัศนคติเชิง
บวกต่อการทางาน และ
รายละเอียดงานเลขานุ การ
และงานสานักงาน
• ให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัด
และเฉลยร่วมกัน
• สรุปเนื้อหาทีเ่ รียน ทาคาถาม
ทบทวน และเฉลยคาถาม
• สือ่ การสอน: มคอ. 3 รายวิชา
ภาษาอังกฤษสาหรับงาน
เลขานุการและงานสานักงาน
• สือ่ การสอน: คอมพิวเตอร์
แบบพกพา และโปรแกรม
พาวเวอร์พอยด์
• สือ่ การสอน: เอกสาร
ประกอบการเรียน
3
• ระดมสมองแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นกับนักศึกษาเกีย่ วกับ
อุปกรณ์สานักงานประเภท
ต่างๆ ทีจ่ าเป็ นต่อสานักงาน

การวัดและประเมิ นผล
1. สังเกตจากการตอบคาถามใน
ชัน้ เรียน
2. ประเมินจากความถูกต้องใน
การทาแบบฝึกหัดและ
แบบฝึกหัดทบทวน
3. มาตรฐานการเรียนรูท้ วี่ ดั ใน
สัปดาห์น้ี
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
ชัน้ เรียน
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สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชัวโมง
่
•

•
•

•

•
•
•

•

3

การใช้โทรศัพท์ในสานักงาน
(Handling Telephone Calls
in an Office)

3

•

•

กิ จกรรมการเรียน
การสอนและสื่อที่ใช้
บรรยายเนื้อหาเกีย่ วกับ
อุปกรณ์สานักงานต่างๆ และ
วิธใี ช้งานเครือ่ งใช้สานักงานที่
จาเป็ นต่อสานักงาน เช่น
เครือ่ งคอมพิวเตอร์
เครือ่ งพิมพ์ เป็ นต้น
ยกตัวอย่างอุปกรณ์สานักงาน
และเครือ่ งใช้สานักงาน
ให้นักศึกษาจับคูค่ าศัพท์และ
รูปภาพอุปกรณ์สานักงาน ฝึก
อ่านคาอธิบายตามรูปภาพ
วิธใี ช้งานเครือ่ งใช้สานักงาน
และทดลองใช้อุปกรณ์และ
เครือ่ งใช้สานักงานของจริง
ซักถาม แสดงความคิดเห็น
และสรุปวิธใี ช้เครือ่ งใช้ใน
สานักงานร่วมกัน
ให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัด
และเฉลยร่วมกัน
สรุปเนื้อหาทีเ่ รียน ทาคาถาม
ทบทวน และเฉลยคาถาม
สือ่ การสอน: คอมพิวเตอร์
แบบพกพา และโปรแกรม
พาวเวอร์พอยด์
สือ่ การสอน: อุปกรณ์
สานักงานและเครือ่ งใช้
สานักงานจริง เอกสาร
ประกอบการเรียน
ระดมสมองแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นกับนักศึกษาเกีย่ วกับ
มารยาทการใช้โทรศัพท์ใน
สานักงาน
บรรยายเนื้อหาเกีย่ วกับ
คาศัพท์และสานวนการใช้
โทรศัพท์ทจี่ าเป็ นในสานักงาน

การวัดและประเมิ นผล
2. ประเมินจากความถูกต้องใน
การทาแบบฝึกหัดและ
แบบฝึกหัดทบทวน
3. มาตรฐานการเรียนรูท้ วี่ ดั ใน
สัปดาห์น้ี
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
ชัน้ เรียน
2. ประเมินจากความถูกต้องใน
การทาแบบฝึกหัดและ
แบบฝึกหัดทบทวน
3. ประเมินจากการแสดง
บทบาทสมมุติ
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สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชัวโมง
่
•

•
•

•
•

•

•

•
4-5

การนัดหมาย (Making
Appointments)

6

•

•

•

กิ จกรรมการเรียน
การสอนและสื่อที่ใช้
ยกตัวอย่างสานวนการใช้
โทรศัพท์ในสถานการณ์ต่างๆ
ในสานักงาน
ให้นักศึกษาจับคูเ่ พือ่ ฝึกบท
สนทนาทางโทรศัพท์
ซักถาม แสดงความคิดเห็น
สรุปเนื้อหาเกีย่ วกับสานวน
การใช้โทรศัพท์ทจี่ าเป็ นใน
สานักงานร่วมกัน
ให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัด
และเฉลยร่วมกัน
ให้นักศึกษาฝึกเขียนบท
สนทนาโดยใช้คาศัพท์และ
สานวนทีถ่ ูกต้องเหมาะสม
และแสดงบทบาทสมมุติ
สรุปเนื้อหาทีเ่ รียน ให้ทา
คาถามทบทวน และเฉลย
คาถาม
สือ่ การสอน: คอมพิวเตอร์
แบบพกพา และโปรแกรม
พาวเวอร์พอยด์
สือ่ การสอน: วีดโี อคลิป
เอกสารประกอบการเรียน
บรรยายเนื้อหาและสานวน
เกีย่ วกับการนัดหมาย การ
ปรับเปลีย่ นนัดหมาย และการ
ยกเลิกนัดหมายทางจดหมาย
อีเล็กทรอนิกส์
ยกตัวอย่างการนัดหมาย การ
ปรับเปลีย่ นนัดหมาย และการ
ยกเลิกนัดหมายทางจดหมาย
อีเล็กทรอนิกส์
ให้นักศึกษาจับคูเ่ พือ่ ฝึกอ่าน
ข้อความการนัดหมาย การ
ปรับเปลีย่ นนัดหมาย และการ

การวัดและประเมิ นผล
4. มาตรฐานการเรียนรูท้ วี่ ดั ใน
สัปดาห์น้ี
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
ชัน้ เรียน
2. ประเมินจากความถูกต้องใน
การทาแบบฝึกหัดและ
แบบฝึกหัดทบทวน
3. มาตรฐานการเรียนรูท้ วี่ ดั ใน
สัปดาห์น้ี
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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สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชัวโมง
่

•

•

•

•

•

•
•

•

กิ จกรรมการเรียน
การสอนและสื่อที่ใช้
ยกเลิกนัดหมายทางจดหมาย
อีเล็กทรอนิกส์
ซักถาม แสดงความคิดเห็น
สรุปรูปแบบ วิธกี ารเขียนเพือ่
ขอนัดหมาย ปรับเปลีย่ นนัด
หมายและยกเลิกนัดหมาย
ทางจดหมายอีเล็กทรอนิกส์
และสานวนทีเ่ กีย่ วข้องร่วมกัน
บรรยายเนื้อหาและสานวน
เกีย่ วกับการนัดหมาย การ
ปรับเปลีย่ นนัดหมาย และการ
ยกเลิกนัดหมายทางโทรศัพท์
ยกตัวอย่างการนัดหมาย การ
ปรับเปลีย่ นนัดหมาย และการ
ยกเลิกนัดหมายทางโทรศัพท์
ให้นักศึกษาจับคูเ่ พือ่ ฝึกอ่าน
ข้อความการนัดหมาย การ
ปรับเปลีย่ นนัดหมาย และการ
ยกเลิกนัดหมายทางโทรศัพท์
ซักถาม แสดงความคิดเห็น
สรุปรูปแบบ วิธกี ารเขียนเพือ่
ขอนัดหมาย ปรับเปลีย่ นนัด
หมายและยกเลิกนัดหมาย
ทางโทรศัพท์ และสานวนที่
เกีย่ วข้องร่วมกัน
ให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัด
และเฉลยร่วมกัน
ให้นักศึกษาฝึกเขียนจดหมาย
อีเล็กทรอนิกส์เพือ่ ขอนัด
หมาย ปรับเปลีย่ น และ
ยกเลิกนัดหมายโดยใช้
คาศัพท์และสานวนทีถ่ ูกต้อง
เหมาะสม
ให้นักศึกษาฝึกสนทนาเพือ่ ขอ
นัดหมาย ปรับเปลีย่ น และ
ยกเลิกนัดหมายโดยใช้

การวัดและประเมิ นผล

12
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชัวโมง
่

•

•

•
6-7

การจัดแฟ้ มเอกสาร (Filing
Documents)

6

•

•

•
•
•

•
•

•

กิ จกรรมการเรียน
การสอนและสื่อที่ใช้
คาศัพท์และสานวนทีถ่ ูกต้อง
เหมาะสม
สรุปเนื้อหาทีเ่ รียน ให้ทา
คาถามทบทวน และเฉลย
คาถาม
สือ่ การสอน: คอมพิวเตอร์
แบบพกพา และโปรแกรม
พาวเวอร์พอยด์
สือ่ การสอน: เอกสาร
ประกอบการเรียน
ระดมสมองแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นกับนักศึกษาเกีย่ วกับ
ความจาเป็ นในการจัดแฟ้ ม
เอกสารในสานักงาน
บรรยายเนื้อหาเกีย่ วกับตู้เก็บ
เอกสารประเภทต่างๆ ระบบที่
ใช้ในการจัดเก็บเอกสาร และ
วิธกี ารจัดเก็บเอกสาร
ยกตัวอย่างประกอบการ
บรรยาย
ซักถาม แสดงความคิดเห็น
ให้นักศึกษาจับคูเ่ พือ่ ฝึกอ่าน
เขียนสรุปลักษณะ ข้อดี
ข้อด้อยของตู้เก็บเอกสารแต่
ละประเภท และระบบทีใ่ ช้ใน
การจัดเก็บเอกสาร
ให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัด
และเฉลยร่วมกัน
สรุปเนื้อหาทีเ่ รียน ให้ทา
คาถามทบทวน และเฉลย
คาถาม
สือ่ การสอน: คอมพิวเตอร์
แบบพกพา และโปรแกรม
พาวเวอร์พอยด์

การวัดและประเมิ นผล

1. สังเกตจากการตอบคาถามใน
ชัน้ เรียน
2. ประเมินจากความถูกต้องใน
การทาแบบฝึกหัดและ
แบบฝึกหัดทบทวน
3. ประเมินจากผลคะแนนการ
ทดสอบย่อย
4. มาตรฐานการเรียนรูท้ วี่ ดั ใน
สัปดาห์น้ี
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)

13
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชัวโมง
่
•

8-9

การจัดการประชุมทางธุรกิจ
(Arranging Business
Meetings)

6

•

•

•

•

•
•

•

•
•
•

กิ จกรรมการเรียน
การสอนและสื่อที่ใช้
สือ่ การสอน: จดหมายฉบับ
จริงทีจ่ ะนาไปเก็บ เอกสาร
ประกอบการเรียน
ระดมสมองแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นกับนักศึกษาเกีย่ วกับ
ความสาคัญของการจัดการ
ประชุมทางธุรกิจ
บรรยายเนื้อหาเกีย่ วกับการ
เตรียมความพร้อมก่อนการ
ประชุม ระหว่างประชุม และ
ภายหลังการประชุม
บรรยายคาศัพท์และสานวน
การเขียนวาระการประชุมและ
รายงานการประชุม พร้อม
ตัวอย่างประกอบ
สรุปรูปแบบ วิธกี ารเขียน และ
สานวนการเขียนวาระการ
ประชุมและรายงานการ
ประชุม ร่วมกัน
ให้นักศึกษาจับคูเ่ พือ่ ฝึกอ่าน
จับใจความ
ให้นักศึกษาฝึกเขียน โดยใช้
คาศัพท์และสานวนทีถ่ ูกต้อง
เหมาะสม
บรรยายคาศัพท์และสานวนที่
ใช้ในการประชุม ได้แก่ การ
เปิ ดประชุม การนาเสนอความ
คิดเห็น การเห็นด้วย การเห็น
แตกต่าง การปิ ดประชุม
ซักถาม แสดงความคิดเห็น
และสรุปเนื้อหาร่วมกัน
ให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัด
และเฉลยร่วมกัน
ให้นักศึกษาแสดงบทบาท
สมมุตใิ นสถานการณ์การ
ประชุมทางธุรกิจ โดยใช้

การวัดและประเมิ นผล

1. สังเกตจากการตอบคาถามใน
ชัน้ เรียน
2. ประเมินจากความถูกต้องใน
การทาแบบฝึกหัดและ
แบบฝึกหัดทบทวน
3. ประเมินจากการแสดง
บทบาทสมมุติ
4. มาตรฐานการเรียนรูท้ วี่ ดั ใน
สัปดาห์น้ี
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)

14
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชัวโมง
่

•

•

•
10-11

การเขียนบันทึกทางธุรกิจ
(Writing Business
Memorandums)

6

•

•
•
•
•

•

•
•

•

•

กิ จกรรมการเรียน
การสอนและสื่อที่ใช้
คาศัพท์และสานวนทีถ่ ูกต้อง
เหมาะสม
สรุปเนื้อหาทีเ่ รียน ให้ทา
คาถามทบทวน และเฉลย
คาถาม
สือ่ การสอน: คอมพิวเตอร์
แบบพกพา และโปรแกรม
พาวเวอร์พอยด์
สือ่ การสอน: วีดโี อคลิป
เอกสารประกอบการเรียน
ระดมสมองแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นกับนักศึกษาเกีย่ วกับ
วัตถุประสงค์และหลักการ
เขียนบันทึกทางธุรกิจ
บรรยายเนื้อหาและสานวน
การเขียนบันทึกทางธุรกิจ
ยกตัวอย่างบันทึกทางธุรกิจ
สรุปรูปแบบ วิธกี ารเขียน และ
สานวนบันทึกทางธุรกิจ
ให้นักศึกษาจับคูเ่ พือ่ ฝึกอ่าน
จับใจความวัตถุประสงค์และ
เนื้อหาในบันทึกทางธุรกิจ
ซักถาม แสดงความคิดเห็น
และสรุปเนื้อหาใจความใน
บันทึกทางธุรกิจร่วมกัน
ให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัด
และเฉลยร่วมกัน
ให้นักศึกษาฝึกเขียนบันทึก
ทางธุรกิจโดยใช้คาศัพท์และ
สานวนทีถ่ ูกต้องเหมาะสม
สรุปเนื้อหาทีเ่ รียน ให้ทา
คาถามทบทวน และเฉลย
คาถาม
สือ่ การสอน: คอมพิวเตอร์
แบบพกพา และโปรแกรม
พาวเวอร์พอยด์

การวัดและประเมิ นผล

1. สังเกตจากการตอบคาถามใน
ชัน้ เรียน
2. ประเมินจากความถูกต้องใน
การทาแบบฝึกหัดและ
แบบฝึกหัดทบทวน
3. ประเมินจากผลคะแนนการ
ทดสอบย่อย
4. มาตรฐานการเรียนรูท้ วี่ ดั ใน
สัปดาห์น้ี
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)

15
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชัวโมง
่
•

12-13

การเขียนข้อความทางโทรสาร
(Writing Fax Messages)

6

•

•

•
•
•

•

•
•

•

•

•
14-15

การใช้โปรแกรมชุดสานักงาน
(Using Microsoft Office)

6

•

กิ จกรรมการเรียน
การสอนและสื่อที่ใช้
สือ่ การสอน: เอกสาร
ประกอบการเรียน
ระดมสมองแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นกับนักศึกษาเกีย่ วกับ
วัตถุประสงค์และหลักการ
เขียนข้อความทางโทรสาร
บรรยายเนื้อหาและสานวน
การเขียนข้อความทาง
โทรสาร
ยกตัวอย่างข้อความทาง
โทรสาร
สรุปรูปแบบ วิธกี ารเขียน และ
สานวนข้อความทางโทรสาร
ให้นักศึกษาจับคูเ่ พือ่ ฝึกอ่าน
จับใจความวัตถุประสงค์และ
เนื้อหาในข้อความทาง
โทรสาร
ซักถาม แสดงความคิดเห็น
และสรุปเนื้อหาใจความใน
ข้อความทางโทรสารร่วมกัน
ให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัด
และเฉลยร่วมกัน
ให้นักศึกษาฝึกเขียนข้อความ
ทางโทรสาร โดยใช้คาศัพท์
และสานวนทีถ่ ูกต้องเหมาะสม
สรุปเนื้อหาทีเ่ รียน ให้ทา
คาถามทบทวน และเฉลย
คาถาม
สือ่ การสอน: คอมพิวเตอร์
แบบพกพา และโปรแกรม
พาวเวอร์พอยด์
สือ่ การสอน: เอกสาร
ประกอบการเรียน
ระดมสมองแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นกับนักศึกษาเกีย่ วกับ

การวัดและประเมิ นผล

1. สังเกตจากการตอบคาถามใน
ชัน้ เรียน
2. ประเมินจากความถูกต้องใน
การทาแบบฝึกหัดและ
แบบฝึกหัดทบทวน
3. ประเมินจากผลคะแนนการ
ทดสอบย่อย
4. มาตรฐานการเรียนรูท้ วี่ ดั ใน
สัปดาห์น้ี
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
ชัน้ เรียน

16
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชัวโมง
่

•

•

•

•

•
•

•

•

•

16

Final Examination

1.30

•

กิ จกรรมการเรียน
การสอนและสื่อที่ใช้
โปรแกรมชุดสานักงาน
ประเภทต่างๆ
บรรยายเนื้อหาการใช้
โปรแกรมชุดสานักงาน
Outlook และ Excel
ยกตัวอย่างวิธกี ารใช้
โปรแกรมชุดสานักงาน
Outlook และ Excel
ซักถาม แสดงความคิดเห็น
และสรุปวิธกี ารใช้โปรแกรม
ชุดสานักงาน Outlook และ
Excel ร่วมกัน
ให้นักศึกษาจับคูเ่ พือ่ ฝึก
วิธกี ารใช้โปรแกรมชุด
สานักงาน Outlook และ
Excel
ให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัด
และเฉลยร่วมกัน
ให้นักศึกษาฝึกใช้โปรแกรม
Outlook และ Excel เพือ่ งาน
เลขานุการและงานสานักงาน
ตามสถานการณ์ทกี่ าหนด
สรุปเนื้อหาทีเ่ รียน ให้ทา
คาถามทบทวน และเฉลย
คาถาม
สือ่ การสอน: คอมพิวเตอร์
แบบพกพา และโปรแกรม
พาวเวอร์พอยด์
สือ่ การสอน: โปรแกรม
Outlook และ Excel
เอกสารประกอบการเรียน
แบบทดสอบ

การวัดและประเมิ นผล
2. ประเมินจากความถูกต้อง

ของผลงานทีส่ ร้างโดยการ
ใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
Outlook และ Excel
3. ประเมินจากผลคะแนนการ
ทดสอบย่อย
4. มาตรฐานการเรียนรูท้ วี่ ดั ใน
สัปดาห์น้ี
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. สังเกตจากความซื่อสัตย์ใน
การทาแบบทดสอบ ไม่ลอก
เพือ่ นในชัน้ เรียน
2. ประเมินจากคะแนนทดสอบ

17
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชัวโมง
่

กิ จกรรมการเรียน
การสอนและสื่อที่ใช้

การวัดและประเมิ นผล
3. มาตรฐานการเรียนรูท้ วี่ ดั ใน
สัปดาห์น้ี
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 ใช้ระบบอิ งเกณฑ์ของมหาวิ ทยาลัย ดังนี้
แผนการประเมิ นผลการเรียนรู้
- คะแนนระหว่างภาค
- คะแนนปลายภาค

ร้อยละ 70
ร้อยละ 30

กิ จกรรมที่

ผลการเรียนรู้

1. งานที่
ได้รบั
มอบหมาย
(ชิน้ งาน
การแสดง
บทบาท
สมมุติ และ
การฝึกงาน
ใน
สานักงาน
หลักสูตร
ภาษา
อังกฤษ
ธุรกิจ)

1.1 มีวนิ ัย ตรงต่อเวลา
รับผิดชอบต่อหน้าทีท่ ไี่ ด้รบั
มอบหมาย
1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริตต่องาน
ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
1.4 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ
2.2 มีความรูค้ วามเข้าใจด้าน
คาศัพท์ สานวน และไวยากรณ์
ในบริบททางธุรกิจ
2.3 มีความรูค้ วามเข้าใจพืน้ ฐาน
ทางธุรกิจ
2.4 บูรณาการความรูด้ ้าน
ภาษาอังกฤษกับธุรกิจด้านต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง

วิ ธีการประเมิ น

สัปดาห์ที่
ประเมิ น

1.1 ประเมินจากการส่งงานที่
1, 2, 3, 5, 9,
มอบหมายตรงเวลา และจาก
11, 13
คุณภาพของผลงาน
และตลอด
1.2 ตรวจสอบชิน้ งานของ
ภาคเรียน
นักศึกษาทีไ่ ด้รบั มอบหมายว่ามี
การอ้างอิงแหล่งทีม่ าอย่างถูกต้อง
และไม่ได้คดั ลอกมาจากผูอ้ น่ื
1.4 สอบถามความรูค้ วามเข้าใจ
ถึงสิง่ ทีค่ วรทาและไม่ควรทาใน
ฐานะเลขานุการ
2.2 ประเมินจากการสังเกตการใช้
คาศัพท์ สานวนการใช้
ภาษาอังกฤษในงานเลขานุการ
และงานสานักงานทีถ่ ูกต้อง
เหมาะสม
2.3 ประเมินจากการนาเสนอใน
ชัน้ เรียน

สัดส่วนของการ
ประเมิ นผล
50 %
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2. การ
ทดสอบ
ย่อย

ผลการเรียนรู้

วิ ธีการประเมิ น

3.1 สืบค้นข้อมูลและแสวงหา
ความรูเ้ พิม่ เติม ทันต่อเหตุการณ์
และเทคโนโลยีใหม่ๆ
3.2 คิดสร้างสรรค์ และปรับใช้
องค์ความรูอ้ ย่างเหมาะสม
3.3 คิด วิเคราะห์ และแก้ไข
ปั ญหาได้อย่างมีระบบ
4.1 ทางานร่วมกับผูอ้ น่ื ได้
4.2 สือ่ สารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4.3 มีความรับผิดชอบต่อ
บทบาทของตนทีม่ ตี ่อผูอ้ น่ื
5.1 ใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น
และนาเสนอข้อมูลได้
5.2 ติดต่อสือ่ สารโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.4 คานวณตัวเลข หรือ
ประมวลผลข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปได้

2.4 ประเมินจากการซักถามและ
สังเกตผูเ้ รียนระหว่างสอน ความ
ถูกต้องเหมาะสมของชิน้ งาน และ
การสังเกตการแสดงบทบาท
สมมุติ
3.1 ประเมินจากงานทีม่ อบหมาย
ให้นักศึกษา
3.2 ประเมินจากผลงานตาม
เกณฑ์การประเมินทีก่ าหนด
3.3 ประเมินโครงงานตามเกณฑ์
การประเมินทีก่ าหนด และผลการ
ฝึกงานในสานักงานหลักสูตร
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
4.1 ประเมินจากพฤติกรรมของ
นักศึกษาในการทากิจกรรมคูแ่ ละ
กลุ่ม
4.2 ประเมินจากการสังเกตภาษา
ทีน่ ักศึกษาใช้ในการสือ่ สารภายใน
ชัน้ เรียน
4.3 ประเมินจากผลการนาเสนอ
งานของนักศึกษา
5.1 ประเมินจากการสังเกตการใช้
เทคโนโลยีในการทางานทีไ่ ด้รบั
มอบหมาย
5.2 ประเมินจากการนาเสนอตาม
เกณฑ์ทกี่ าหนด
5.4 ประเมินจากความถูกต้องของ
ผลงานทีส่ ร้างโดยการใช้โปรแกรม
สาเร็จรูป Outlook และ Excel
1.1 ประเมินจากการมาเรียนและ
การตรงต่อเวลาในการเข้าทดสอบ
ย่อย

1.1 มีวนิ ัย ตรงต่อเวลา
รับผิดชอบต่อหน้าทีท่ ไี่ ด้รบั
มอบหมาย

สัปดาห์ที่
ประเมิ น

สัดส่วนของการ
ประเมิ นผล

7, 15

20 %
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ผลการเรียนรู้

วิ ธีการประเมิ น

1.2 ประเมินจากการสังเกตว่าไม่ม ี
การทุจริตระหว่างการทดสอบ
2.2 ประเมินจากตรวจคาตอบใน
แบบทดสอบย่อยเกีย่ วกับคาศัพท์
สานวนและไวยากรณ์ในการใช้
ภาษาอังกฤษในงานเลขานุการ
และงานสานักงาน
2.4 ประเมินจากการทดสอบ
ภาคปฏิบตั กิ ารใช้โปรแกรมชุด
สานักงาน Outlook และ Excel
เพือ่ ปฏิบตั งิ านเลขานุการและงาน
สานักงาน
5.2 ประเมินจากความถูกต้องของ
ผลงานทีส่ ร้างโดยการใช้โปรแกรม
สาเร็จรูป Outlook
5.4 ประเมินจากความถูกต้องของ
ผลงานทีส่ ร้างโดยการใช้โปรแกรม
สาเร็จรูป Excel
3. การสอบ 1.1 มีวนิ ัย ตรงต่อเวลา
1.1 ประเมินจากการสังเกต
ปลายภาค รับผิดชอบต่อหน้าทีท่ ไี่ ด้รบั
พฤติกรรมการเข้าสอบและการ
มอบหมาย
ตรงต่อเวลา
1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริตต่องาน 1.2 ประเมินจากการสังเกต
ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ระหว่างการสอบว่านักศึกษาทา
2.2 มีความรูค้ วามเข้าใจด้าน
ข้อสอบด้วยตนเอง ไม่ได้คดั ลอก
คาศัพท์ สานวน และไวยากรณ์ ผูอ้ น่ื
ในบริบททางธุรกิจ
2.2 ประเมินจากคะแนนสอบ
2.4 บูรณาการความรูด้ ้าน
เกีย่ วกับคาศัพท์ สานวนและ
ภาษาอังกฤษกับธุรกิจด้านต่างๆ ไวยากรณ์ทจี่ าเป็ นกับงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง
เลขานุการและงานสานักงาน
2.4 ประเมินจากคะแนนสอบ
เกีย่ วกับความรูแ้ ละทักษะ
ภาษาอังกฤษในงานเลขานุการ
และงานสานักงาน

สัปดาห์ที่
ประเมิ น

สัดส่วนของการ
ประเมิ นผล

16

30 %

1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริตต่องาน
ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
2.2 มีความรูค้ วามเข้าใจด้าน
คาศัพท์ สานวน และไวยากรณ์
ในบริบททางธุรกิจ
2.4 บูรณาการความรูด้ ้าน
ภาษาอังกฤษกับธุรกิจด้านต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง
5.2 ติดต่อสือ่ สารโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.4 คานวณตัวเลข หรือ
ประมวลผลข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปได้
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เกณฑ์การประเมิ นของมหาวิ ทยาลัย
ระดับคะแนน

ระดับผลการเรียน

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

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: สถาบันเพิม่ ผลผลิตแห่งชาติ.
เพ็ญนภา สาเนียง. 2553. Microsoft Office 2010 ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ: เอส พี ซี บุ๊คส์.
สุรางค์ นพคุณ. (2540). การจัดการเอกสาร Records management. กรุงเทพฯ: เทคนิคพริน้ ติง้ .
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 การประเมิ นและปรับปรุงการดาเนิ นการของรายวิ ชา
1. กลยุทธ์การประเมิ นประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชาโดยนักศึกษา
การประเมิน ประสิทธิภาพการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ น สาคัญ ให้นั กศึก ษาประเมิน ประสิทธิภ าพการ
จัด การเรียนการสอนของรายวิช า รวมถึง วิธ ีก ารสอน การจัด กิจ กรรมทัง้ ในและนอกห้องเรียน สิง่
สนับสนุ นการเรียนรู้ วิธกี ารวัดและการประเมินผล และข้อเสนอแนะเพื่อทาการปรับปรุงรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมิ นการสอน
ใช้แ บบประเมิน ประสิทธิภาพการจัด การเรียนการสอนโดยมีค ณะกรรมการประเมิน ที่แ ต่ ง ตัง้ โดย
หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจเป็ นผูอ้ อกแบบ เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ขอ้ มูล รวมทัง้ สะท้อนกลับสู่
อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบการสอน
3. การปรับปรุงการสอน
หลักสูตรกาหนดให้อาจารย์ผสู้ อนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธกี ารสอนจากผลการประเมิน
ประสิทธิผลของรายวิชา และจัดทารายงานรายวิชาตามรายละเอียดที่ สกอ. กาหนดทุ กภาคการศึกษา
รวมถึงมีการประชุมอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบและอาจารย์ประจาของหลักสูตรเพื่อหารือปั ญหาการเรียนรู้ของ
นักศึกษาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
ประชุมแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับผูส้ อนร่วมและผูส้ อนในรายวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาในรายวิ ชา
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา โดยมีหน้าทีห่ ลักดังนี้
1.1 ประเมินข้อสอบรายวิชาให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของรายวิชาและพิจารณา
ควบคู่กบั รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3)
1.2 ติดตามและตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาทัง้ ภาพรวม และรายบุค คลในแต่ละรายวิชา
ของภาคเรียนนัน้ ๆ
1.3 ทวนสอบผลการเรียนรูข้ องนักศึกษาร่วมกับอาจารย์ประจารายวิชา
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ผลลัพธ์การเรียนรู้

คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ทักษะทางปั ญญา
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสือ่ สาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

พฤติกรรมความ
รับผิดชอบและ
การมีสว่ นร่วมใน
การทางาน

คะแนนสอบ

✓
✓
✓
✓

งานทีไ่ ด้รบั
มอบหมาย
(แบบฝึกหัด
โครงงาน รายงาน)

การนาเสนอผลงาน
ด้วยทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข/
การสือ่ สาร/ การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓

2. มีการทวนสอบคะแนนและผลลัพธ์การเรียนรูร้ ะดับหลักสูตรทุกภาคการศึกษา
3. มีการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรูร้ ะดับคณะทุกภาคการศึกษา
5. การดาเนิ นการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชา
หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดย
นักศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการหลักสูตรพิจารณาความเหมาะสมของเกณฑ์การให้คะแนน
การรายงานรายวิช าโดยอาจารย์ผู้ส อน หลัง การทบทวนประสิท ธิผ ลของรายวิช า อาจารย์ผู้สอน
รับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาทีส่ อนและกลยุทธ์การสอนทีใ่ ช้ และนาเสนอแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาในรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา เสนอต่อประธานหลักสูตร เพื่อนาเข้าทีป่ ระชุมอาจารย์
ผูร้ บั ผิดชอบและอาจารย์ประจาหลักสูตรพิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสาหรับ
ใช้ในปี การศึกษาถัดไป

