รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจําภาคเรียนที่ 2/2561
(นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร)

รหัสวิชา 3512103 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) ทักษะงานธุรการและงานสารบรรณ
(ภาษาอังกฤษ) Documentation Skill

อาจารยผูสอน

อาจารยศานสันต รักแตงาม
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คํานํา
รายละเอียดรายวิชาทักษะงานธุรการและงานสารบรรณ (Documentation Skill) รหัสวิชา
3512103 เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจในความหมาย ความสําคัญของการบริหารสํานักงาน
อุปกรณสํานักงาน ระเบียบงานธุรการและงานสารบรรณ สามารถจัดรูปแบบเอกสารการประชุม
การจัดการเดินทางสําหรับการไปประชุมสัมมนา รางและการเขียนหนังสือราชการ
บันทึกภายในและเขียนรายงานการประชุม เขียนจดหมายธุรกิจ ทักษะการพิมพจดหมายราชการ
จดหมายทางธุรกิจ และเอกสารตาง ๆ ในการดําเนินงานในองคการในรูปแบบตาง ๆ
และมีทัศนคติที่ดีตอการบริหารจัดการงานธุรการและงานสารบรรณ รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม ๆ
โดยใชทักษะการคนควาเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนภายในหอง
ผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดจากรายวิชานี้ไปประยุกตใชตอไปในอนาคตได
เอกสารรายละเอียดรายวิชาการทักษะงานธุรการและงานสารบรรณฉบับนี้
เพื่อใหการจัดการเรียนรูเปนไปตามวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว โดยปรับปรุงรูปแบบการสอน
รูปแบบการสงงาน การนําเสนอผลงานของผูเรียน
ความตระหนักรูในเรื่องกระบวนการคิดและความรับผิดชอบของผูเรียนใหมีมากยิ่งขึ้น
และเปนแนวทางที่สามารถปรับปรุงรูปแบบวิธีการเรียนรูใหสอดคลองกับผูเรียนไดดียิ่งขึ้น

คณะผูจัดทํา
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สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

ขอมูลทั่วไป
จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
ลักษณะและการดําเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

หนา
4
4
5
6
9
17
18
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3512103 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) ทักษะงานธุรการและงานสารบรรณ
(ภาษาอังกฤษ) Documentation Skill
2. จํานวนหนวยกิต
3(2-2-5) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย ประเภทวิชาเฉพาะ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารยศานสันต รักแตงาม
อาจารยผูสอน
อาจารยศานสันต รักแตงาม
ตอนเรียน A1, B1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
อาคาร 11 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เขตดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
14 พฤศจิกายน 2561

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจในความหมาย ความสําคัญของการบริหารสํานักงาน
อุปกรณสํานักงาน ระเบียบงานธุรการและงานสารบรรณ
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1.2 เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ และสามารถรางและการเขียนหนังสือราชการ
บันทึกภายในและการเขียนรายงานการประชุม การเขียนจดหมายธุรกิจ ทักษะการพิมพจดหมายราชการ
จดหมายทางธุรกิจรายงานทางการแพทยและเอกสารตาง ๆ ในการดําเนินงานในองคการ
1.3 เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ และสามารถจัดรูปแบบเอกสารการประชุม
การจัดการเดินทางเมื่อไปประชุมสัมมนาได
1.4 เพื่อใหผูเรียนสามารถอธิบายถึงหลักการสําคัญของงานธุรการและงานสารบรรณได
1.5 เพื่อใหผูเรียนสามารถพิมพหนังสือในรูปแบบตาง ๆ ได
1.6 เพื่อใหผูเรียนมีทักษะในงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 เพื่อใหผูเรียนมีทัศนคติที่ดีตอการบริหารจัดการงานธุรการและงานสารบรรณ
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพือ่ ใหนกั ศึกษาเขาใจและสามารถอธิบายถึงแนวคิดพืน้ ฐานเกีย่ วกับงานธุรการและงานสารบรรณได
2.2 เพือ่ ใหนกั ศึกษาสามารถวิเคราะหงานธุรการและงานสารบรรณทีเ่ หมาะสมได
2.3 เพื่อใหนักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของทักษะงานธุรการและงานสารบรรณในองคการ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา (ระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการบริหารสํานักงาน อุปกรณสํานักงาน
ระเบียบงานธุรการและงานสารบรรณ (เอกสารเขา-ออก นําเสนอเพื่อลงนามตาง ๆ
งานการจัดเก็บเอกสาร) การรางและการเขียนหนังสือราชการ
บันทึกภายในและการเขียนรายงานการประชุม การเขียนจดหมายธุรกิจ ทักษะการพิมพจดหมายราชการ
จดหมายทางธุรกิจ รายงานทางการแพทยและเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
การจัดรูปแบบเอกสารการประชุม การจัดการเดินทางเมื่อไปประชุมสัมมนา
Basic knowledge of office management; office equipment; documentation
regulations; incoming and outgoing document; filing; drafting and writing memorandum;
writing memorandum and writing meeting minutes; business correspondences; typing skills
in different formal documents; medical reports and related documents; preparing
documents for various meetings; business trip arrangement.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม
ปฏิบัติ/งาน
การศึกษาดวยตนเอง
ภาคสนาม/การฝกงาน
บรรยาย 45
ไมมี
12 ชั่วโมง
90 ชั่วโมง
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ชั่วโมงตอภาคการศึกษา
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผาน เว็บไซดคณะ
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห
(เฉพาะรายที่ตองการ)

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
 1) มีความซื่อสัตยสุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบ เขาใจผูอื่น เขาใจโลก และเคารพกฎ ระเบียบ
ขอบังคับตาง ๆ ของสถาบันและสังคม รวมถึงการเปนแบบอยางที่ดี ได
 2) มีจิตสํานึกที่คํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน
 3) มีความรู ความเขาใจ ในคุณคาแหงวิชาชีพ และมีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ
 4) มีความพอเพียงในการดําเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล
และการสรางภูมิคุมกัน
1.2 วิธีการสอน
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในระหวางเรียน
มอบหมายงานเดี่ยวและกลุมเพื่อพิจารณาความซื่อสัตย ความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
ความตรงตอเวลาในการสงงานและการเขาเรียน
1.3 วิธีการประเมินผล
การสังเกตและพิจารณาจากการมีสวนรวมในระหวางการเรียน
ความซื่อสัตยและความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย
และความตรงตอเวลาในการสงงานและการเขาเรียน
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
 1) มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรดานบริหารธุรกิจ
 2) มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรที่เกี่ยวของกับการจัดการ ทั้งทางดาน
สังคมศาสตรและวิทยาศาสตร
 3) มีความรูกวางและเปนระบบเกี่ยวกับความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพดานการจัดการ
รวมทั้งมีความเขาใจอยางเทาทันในผลกระทบในสถานการณที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก
 4) มีความรูและความเขาใจในดานการวางแผน การจัดโครงสรางองคการ การปฏิบัติการ
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การควบคุมและการประเมินผลการดําเนินงาน
รวมทั้งการปรับปรุงแผนงานใหสอดคลองกับสถานการณทางธุรกิจ
2.2 วิธีการสอน
(1) การสอนโดยการบรรยาย และใชสื่อประกอบการสอน เชน เครื่องคอมพิวเตอร Hardware/
Software สําหรับการพิมพหนังสือในการติดตอสื่อสาร ตํารา เอกสารประกอบ PowerPoint เปนตน
(2) การอภิปรายประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับสาระการเรียนรู
(3) การมอบหมายงานใหกับนักศึกษาทั้งงานเดี่ยวและงานกลุม
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) การวิเคราะหผลการทํางานเดี่ยว/งานกลุมที่ไดรับมอบหมาย
(2) ทดสอบยอย สอบปลายภาค ดวยการทดสอบปฏิบัติและขอสอบ
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
 1) สามารถสืบคน ประมวลและประเมินขอมูลจากหลายแหลงไดดวยตนเอง
มีความคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ มีเหตุผล
และคิดอยางสรางสรรคเพื่อใหไดสารสนเทศที่เปนประโยชนในการใชงานตามสถานการณแวดลอมทางธุรกิจ
 2) สามารถประยุกตความรูทางการจัดการและดานอื่นที่สัมพันธกัน
จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษาและประสบการณมาใชงานตามสถานการณทั่วไปไดอยางเหมาะสม
 3) มีทักษะในการแกไขปญหาเฉพาะหนาในสถานการณตาง ๆ อยางสรางสรรค
โดยคํานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ และสามารถติดตาม ประเมินผล
และรายงานผลไดอยางถูกตอง ครบถวน
3.2 วิธีการสอน
(1) การวิเคราะหกรณีศึกษา
(2)
มอบหมายงานกลุมเกี่ยวกับการประยุกตใชความรูที่ไดมาวิเคราะหเพื่อแกไขปญหาของหนวยงานใน
องคการธุรกิจ
3.2 วิธีการประเมินผล
(1) การวิเคราะหผลการทํากรณีศึกษา และงานกลุมที่ไดรับมอบหมาย
(2) ทดสอบยอย สอบปลายภาคดวยการปฏิบัติ
โดยเนนขอสอบที่มีการวิเคราะหและการประยุกตความรูที่ศึกษาและสภาพเนื้อหาในบทเรียนที่ไดศึกษา
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4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
 1) สามารถแสดงความเปนกัลยาณมิตร ชวยเหลือผูอื่น
และแสดงความรับผิดชอบในการตัดสินใจในการกระทําของตนเอง รวมถึงความรับผิดชอบตอสังคม
 2) สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความเห็นอยางสรางสรรคในการพัฒนาความรู
และความคิดไดอยางมีประสิทธิภาพ
 3) สามารถทํางานรวมกับผูอื่น แสดงภาวะผูนํา ผูตามไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ
และมีทักษะการแกปญหากลุม
4.2 วิธีการสอน
มอบหมายใหทํางานรวมกันเปนกลุม
โดยเนนความรูที่เรียนในวิชาและการประยุกตใชความรูและการรวมกันอภิปรายหรือนําเสนองานกลุม
4.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินพฤติกรรมในหองเรียน และการทํากิจกรรมกลุม
การมีสวนรวมในการอภิปรายหรือนําเสนองานกลุม
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
 1) สามารถประยุกตใชหลักคณิตศาสตร สถิติ การวิเคราะหเชิงปริมาณมาใชในการวิเคราะห
และตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจําวัน
 2)
สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาตางประเทศที่จําเปนตอการทําธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ
 3) สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสรางความเขาใจในรูปแบบการพูด
การเขียนที่เหมาะสมสําหรับกลุมบุคคลที่แตกตางกันทั้งที่เปนขอมูลธุรกิจและขอมูลอื่น
 4) สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสม
มาใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการแปลความหมาย และการสื่อขอมูล
5.2 วิธีการสอน
(1) มอบหมายงานใหนักศึกษาคนควาดวยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning
และทํารายงานโดยใชความรูที่ไดรับจากการศึกษาในรายวิชา
(2) ใช hardware/software (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ในการจัดการงานธุรการและงานสารบรรณไดอยางเหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
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ประเมินจากงานที่ไดมอบหมายให และการนําเสนอหนาชั้นเรียน
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1. แผนการสอน

สัปดาหที่
1

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
หัวขอการสอน

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการบริหารสํานัก
งาน
ความหมายและความสําคัญของสํานักงา
น
บทบาทหนาที่และประเภทของสํานักงา
น
- ลักษณะของงานสํานักงาน
- การบริหารสํานักงาน
- แนวคิดการบริหารงานยุคใหม
- คุณสมบัติผูบริหารสํานักงาน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
จํานวน
ชั่วโมง
4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1.อาจารยผูสอนแนะนําตัวและอธิบายเนื้อหารายวิช 1) สื่อการสอน Power
า
point
จุดประสงคและเปาหมายของรายวิชาเกณฑการวัดผ 2)
ลและประเมินผล แนะนําหนังสือ แหลงการเรียนรู
และ website เพิ่มเติม
ตําราวิชาทักษะงานธุรการ
2. ถาม/ตอบความรูพื้นฐาน
และงานสารบรรณ
3. ทดสอบกอนเรียน (pre-test)
3) กรณีศึกษา
4.
ผูสอนนําเขาสูบทเรียนและบรรยายเกี่ยวกับการบริห
ารสํานักงาน
5. ใหนักศึกษาวิเคราะหกรณีศึกษา

สอดคลองกับจุดมุงหมา ผูสอน
ยรายวิชา (ระบุขอ)
1.1,1.6,1.7
ศานสันต
รักแตงาม

- Learning Outcome

นักศึกษาเขาใจและสามารถเขียนผังความ
คิด (Mind Map) ได
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สัปดาหที่
2

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
หัวขอการสอน

เครื่องใชสํานักงาน
- ความหมาย ความสําคัญ
และการจัดประเภทของอุปกรณสํานักงาน
วัตถุประสงคของการใชเครื่องใชสํานักงา
น
- ความหมาย
วัตถุประสงคและประโยชนของสํานักงาน
อัตโนมัติ
การบริหารงานธุรการ
- ความหมาย ความสําคัญ
และประเภทของงานธุรการ
- การบริหารงานธุรการ
- การสื่อสารในงานธุรการ

จํานวน
ชั่วโมง
4

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผูสอนบรรยาย อธิบาย เนื้อหา
และรวมกันอภิปรายประเด็นการเรียนรูที่เกี่ยวของร
วมกันในทัศนคติของนักศึกษา
2. ผูสอนมอบหมายงานใหนักศึกษาทําแบบฝกหัด
3. ผูสอนมอบหมายใหนักศึกษา
ศึกษาเนื้อหาและรวมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับสาระการเรียนรู
4. ใหนักศึกษาวิเคราะหกรณีศึกษา

สื่อการสอน
1) สื่อการสอน Power
point
2)

สอดคลองกับจุดมุงหมา ผูสอน
ยรายวิชา (ระบุขอ)
1.1,1.2,1.4,1.7
ศานสันต
รักแตงาม

ตําราวิชาทักษะงานธุรการ
และงานสารบรรณ
3) กรณีศึกษา

Learning Outcome

นักศึกษาเขาใจและสามารถเขียนผังความ
คิด (Mind Map) ได
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สัปดาหที่
3-4

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
หัวขอการสอน
การบริหารงานธุรการ (ตอ)
- การบริหารบุคคลในงานธุรการ
- พัสดุสํานักงาน
- ความหมาย ความสําคัญ
และระบบงานสารบรรณ
-

จํานวน
ชั่วโมง
8

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1. ผูสอนบรรยาย อธิบาย เนื้อหา
1) สื่อการสอน Power
และรวมกันอภิปรายประเด็นการเรียนรูที่เกี่ยวของร
point
วมกันในทัศนคติของนักศึกษา
2)
2.
ใหนักศึกษาวิเคราะหกรณีศึกษาเกี่ยวกับการงานธุรก
ตําราวิชาทักษะงานธุรการ
าร และงานสารบรรณ
และงานสารบรรณ
3. ผูสอนมอบหมายงานใหนักศึกษาทําแบบฝกหัด
3) กรณีศึกษา

สอดคลองกับจุดมุงหมา ผูสอน
ยรายวิชา (ระบุขอ)
1.1,1.2,1.4,1.6,1.7 ศานสันต
รักแตงาม

ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพของงานส
ารบรรณ
- การบริหารงานเอกสารในงานสารบรรณ
การเขียนจดหมายราชการ
- ความหมาย ความสําคัญ ลักษณะ
และประเภทของหนังสือราชการ
- การรางและการเขียนหนังสือราชการ

Learning Outcome
นักศึกษาเขาใจและสามารถเขียนผังความ
คิด (Mind Map) ได
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สัปดาหที่
5-6

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
หัวขอการสอน

การเขียนจดหมายธุรกิจ
- ความหมาย ความสําคัญ ลักษณะ
และประเภทของจดหมายธุรกิจ
- การรางและการเขียนจดหมายธุรกิจ
การจัดประชุม
- ความหมาย ความสําคัญ วัตถุประสงค
และประเภทของการประชุม
- รูปแบบของการจัดประชุม
- การติดตามประเมินผลการประชุม
- การจัดรูปแบบเอกสารการประชุม

จํานวน
ชั่วโมง
8

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผูสอนบรรยาย อธิบาย เนื้อหา
และรวมกันอภิปรายประเด็นการเรียนรูที่เกี่ยวของร
วมกันในทัศนคติของนักศึกษา
2. ใหนักศึกษาวิเคราะหกรณีศึกษา
3. ผูสอนมอบหมายงานใหนักศึกษาทําแบบฝกหัด
4.
นักศึกษานําเสนอวิธีการจัดประชุมในประเภทตางๆ

สื่อการสอน
1) สื่อการสอน Power
point
2)

สอดคลองกับจุดมุงหมา ผูสอน
ยรายวิชา (ระบุขอ)
1.2,1.3,1.7
ศานสันต
รักแตงาม

เอกสารประกอบการสอน
วิชาทักษะงานธุรการและ
งานสารบรรณ
3) กรณีศึกษา

Learning Outcome

นักศึกษาเขาใจและสามารถเขียนผังความ
คิด (Mind Map) ได
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สัปดาหที่
7

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
หัวขอการสอน

การเขียนรายงานการประชุม
- ความหมาย ความสําคัญ วัตถุประสงค
และสวนประกอบ
ของรายงานการประชุม
- ลักษณะของรายงานการประชุมที่ดี
การเขียนรายงานการประชุม (ตอ)
-

จํานวน
ชั่วโมง
4

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผูสอนบรรยายและอธิบายเนื้อหารายวิชา
2.
มอบหมายใหนักศึกษาฝกเขียนรายงานการประชุมโ
ดยใชสถานการณสมมุติในชั้นเรียน
3. กิจกรรมการจับประเด็นสําคัญในการประชุม
4.
ศึกษาเนื้อหาและรวมกันอภิปรายประเด็นสําคัญที่เกี่
ยวของกับสาระการเรียนรู

สื่อการสอน

สอดคลองกับจุดมุงหมา ผูสอน
ยรายวิชา (ระบุขอ)
1.2,1.3,1.7
ศานสันต
รักแตงาม

คุณสมบัติของผูจดบันทึกรายงานการปร
ะชุม
การจัดจัดการเดินทางเพือ่ ประชุมสัมมนา
- ความหมาย ความสําคัญ วัตถุประสงค
ของการจัดการเดินทางเพื่อประชุมสัมมนา
ขั้นตอนในการจัดการเดินทางเพื่อประชุ
มสัมมนา
แนวทางการเตรียมการเดินทางไปประชุ
มตางประเทศในงานราชการ
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- การจัดตารางการเดินทางเพื่อการ

สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

สื่อการสอน

1.
ผูสอนสาธิตและใหนักศึกษาฝกปฏิบัติทักษะการพิม
พงาน
2.
ผูสอนสาธิตและใหนักศึกษาฝกปฏิบัติการตั้งคาในโป
รแกรม Ms-Office
และการพิมพจดหมายราชการในประเภทตางๆ
3.
นักศึกษาฝกทักษะการพิมพจดหมายราชการในประเ
ภทตางๆ

1) สือ่ การสอน Power point
2)

สอดคลองกับจุดมุงหมา
ยรายวิชา (ระบุขอ)

ผูสอน

1.3,1.5,1.6,1.7

ศานสันต
รักแตงาม

1.3,1.4,1.6,1.7

ศานสันต
รักแตงาม

- ประชุมสัมมนา

7
(ตอ)

Learning Outcome

8-9

หัวขอการสอน

นักศึกษาเขาใจและสามารถเขียนผังความ
คิด (Mind Map) ได
8

การพิมพจดหมายราชการ
- ทักษะการพิมพ
- ทักษะการพิมพจดหมายราชการ

Learning Outcome

นักศึกษาสามารถพิมพจดหมายราชการได
อยางถูกตองภายในเวลาที่กําหนด

10-11

กิจกรรมการเรียนการสอน

หัวขอการสอน
การพิมพจดหมายธุรกิจ
- ทักษะการพิมพ
- ทักษะการพิมพจดหมายธุรกิจ

8

1.
ผูสอนสาธิตและใหนักศึกษาฝกปฏิบัติทักษะการพิม
พงาน
2.

3)

ตําราวิชาทักษะงานธุรการ
และงานสารบรรณ

หองปฏิบัติการคอมพิวเต
อร
4) Ms Office – word,
excel, access
1) สือ่ การสอน Power point
2)
ตําราวิชาทักษะงานธุรการ
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ผูสอนสาธิตและใหนักศึกษาฝกปฏิบัติการตั้งคาในโป
และงานสารบรรณ
รแกรม Ms-Office
3)
และการพิมพจดหมายราชการในประเภทตางๆ
3.
หองปฏิบัติการคอมพิวเต
นักศึกษาฝกทักษะการพิมพจดหมายราชการในประเ
อร
ภทตางๆ
4) Ms Office – word,
excel, access

Learning Outcome

นักศึกษาสามารถพิมพจดหมายราชการได
อยางถูกตองภายในเวลาที่กําหนด

สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

12

สอบยอย

3
ชั่วโมง

นักศึกษาทําแบบทดสอบอัตนัย

13-14

หัวขอการสอน

- การสืบคนขอมูล
- ทักษะการพิมพ
- ทักษะการสืบคนขอมูล
(ทางวิชาการ/งานวิจัยในฐานขอมูลออนไล
น)
การเขียนบรรณานุกรมจากการสืบคนใน
งานวิชาการ

Learning Outcome

8

1.
ผูสอนสาธิตและใหนักศึกษาฝกปฏิบัติทักษะการพิม
พงาน
2.
ผูสอนสาธิตและใหนักศึกษาฝกปฏิบัติการตั้งคาในโป
รแกรม Ms-Office
และกาพิมพจดหมายราชการในประเภทตางๆ
3.
นักศึกษาฝกทักษะการพิมพจดหมายราชการในประเ
ภทตางๆ

สื่อการสอน

1) สือ่ การสอน Power point
2)

3)

สอดคลองกับจุดมุงหมา
ยรายวิชา (ระบุขอ)

ผูสอน
ศานสันต
รักแตงาม
ศานสันต
รักแตงาม

1.3,1.6,1.7

ตําราวิชาทักษะงานธุรการ
และงานสารบรรณ

หองปฏิบัติการคอมพิวเต
อร
4) Ms Office – word,
excel, access

-

16

มคอ. 3
นักศึกษาสามารถสืบคนขอมูลทางวิชาการ
และเขียนอางอิงไดอยางถูกตองภายในเวล
าที่กําหนด

สัปดาหที่
15-16

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
หัวขอการสอน

การจัดการงานสารบรรณ
- การสรางจดหมายเวียนอิเล็กทรอนิกส
(Mail Merge/Publisher)
ในงานธุรการและงานสารบรรณ
การจัดการขอมูลในสํานักงานดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส
- การจัดการเอกสารดวยอิเล็กทรอนิกส
- การจัดการ
การประชุมสัมมนาดวยระบบอิเล็กทรอนิ

จํานวน
ชั่วโมง
8

กิจกรรมการเรียนการสอน

สอดคลองกับจุดมุงหมา ผูสอน
ยรายวิชา (ระบุขอ)
1) สือ่ การสอน Power point
1.5,1.6,1.7
ศานสันต
2)
รักแตงาม
สื่อการสอน

1.
ผูสอนสาธิตและใหนักศึกษาฝกปฏิบัติทักษะการพิม
พงาน
2.
ตําราวิชาทักษะงานธุรการ
ผูสอนสาธิตและใหนักศึกษาฝกปฏิบัติการตั้งคาในโป
และงานสารบรรณ
รแกรม Ms-Office
3)
และการพิมพจดหมายราชการในประเภทตางๆ
3.
หองปฏิบัติการคอมพิวเต
นักศึกษาฝกทักษะการพิมพจดหมายราชการในประเ
อร
ภทตางๆ
4) Ms Office – word,
excel, access

17

มคอ. 3
กส

Learning Outcome

นักศึกษาสามารถเขาใจและเขียนผังความ
คิด (Mind Map)
นักศึกษาสามารถจัดรูปแบบเอกสารการป
ระชุมไดอยางเหมาะสม

หมายเหตุ : - กิจกรรมการเรียนการสอนมีความยืดหยุนตามความเหมาะสม
- จัดการเรียนการสอนอยางนอย 15 สัปดาห - เรียนทฤษฎี 7 สัปดาห , เรียนปฏิบัติ 8 สัปดาห
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มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรูที่ได

วิธีการประเมิน
การสอบยอย
สอบปลายภาค

สัปดาหที่ สัดสวนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
2-10
20 %
16
30 %

พุทธิพิสัยทางการเรียน ความตั้งใจ
ความรวมมือในกิจกรรมที่มอบหมาย

ตลอดภาค
การศึกษา

10 %

การจัดประชุมสัมมนาทํารายงาน และ
การนําเสนอรายงาน

ตลอดภาค
การศึกษา

30%

แบบฝกหัดทายบทเรียน

ตลอดภาค
การศึกษา

10%

(ระบุขอ)
1

2

3

4

ขอ 2
1), 2), 3), 4)
ขอ 3
1), 2), 3)
ขอ 1
1), 2), 3), 4)
ขอ 4
1), 2), 3)
ขอ 5
1), 2), 3), 4)
ขอ 1
1), 2), 3), 4)
ขอ 3
1), 2), 3)
ขอ 5
1), 2), 3), 4)
ขอ 2
1), 2), 3), 4)
ขอ 1
1), 2), 3), 4)

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
ปวีณา สปลเลอร. (2559). ทักษะงานธุรการและงานสารบรรณ. กรุงเทพมหานคร: ศูนยบริการสื่อและ
สิ่งพิมพกราฟฟคไซท มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
สุรัสวดี ราชกุลชัย. (2554). การบริหารสํานักงาน. กรุเทพมหานคร: สํานักพิมพจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.
สมสรวง พฤติกุล. (2550). การบริหารงานสํานักงาน ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร:
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
สมิต สัชฌุกร. (2543). การบริหารการประชุม. กรุงเทพมหานคร: บริษัท วิศิษฏสรอรรถ จํากัด.
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
19

มคอ. 3
3.1 http://www.mfa.go.th/_thai/contents/files/customize-20141209-112038-066313.pdf.
(ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหขาราชการไป ศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ
ตางประเทศ พ.ศ. 2549)
3.2 www.huso.kku.ac.th/wirat/chap8.pdf. (การเขียนจดหมายธุรกิจ)
3.3 www.eng.rmutk.ac.th/engweb/dw/ObjRule2535.pdf. (ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม)
3.4 ฯลฯ

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- ประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
- การสนทนาระหวางผูสอนกับนักศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
- ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
- พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักศึกษา การสนทนากับนักศึกษา
และผลประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- การทวนสอบการใหคะแนนจาก การสุมตรวจผลงานของนักศึกษา
การใหคะแนนนักศึกษาโดยอาจารยผูสอน
มีการทวนสอบโดยตั้งคณะกรรมการในการทวนสอบที่เปนผูทรงคุณวุฒิที่ไมใชอาจารยประจําหลักสูตร
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุกป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4
- เชิญวิทยากร หรือเปลี่ยนอาจารยผูสอน เพื่อใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรู
1.
2.
3.
4.
5.
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