รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจาภาคเรียนที่ 1/2562

รหัสวิชา 3512303 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) ทักษะงานธุรการและงานสารบรรณ
(ภาษาอังกฤษ) Administrative and Documentation Skills

อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์มนสินี สุขมาก

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)

คานา
รายวิชาทักษะงานธุรการและงานสารบรรณ (Administrative and Documentation Skills) รหัส
วิชา 3512303 นี้ การจัดการเรียนการสอน โดยมีเนื้อหาสาระตามคาอธิ บายรายวิชา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
สาคัญของผู้สอนในการใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาการ
เรียนการสอนซึ่งจัดไว้ 15 สัปดาห์ ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารสานักงาน เครื่องใช้สานักงาน
การบริ ห ารงานธุร การ การจั ด การงานสารบรรณ การจัด การเอกสารอิ เล็ กทรอนิ ก ส์ การเขีย นโต้ต อบ
จดหมายราชการและจดหมายธุรกิจ ทักษะการพิมพ์จดหมายราชการและจดหมายทางธุรกิจ การจัดทา
รายงาน การจั ด รู ป แบบเอกสารการประชุ ม ระบบการสั ม มนาออนไลน์ การจั ด การเดิ น ทางเพื่ อ
ประชุมสัมมนา ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนได้คานึงถึงผลการเรียนรู้ให้ครบตามมาตรฐานคุณวุฒิที่กาหนด
ไว้ และมุ่งหวังที่จะให้ผู้เรียนสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติได้จริงต่อไป

อาจารย์มนสินี สุขมาก
15 กรกฎาคม 2562
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สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

หน้า
ข้อมูลทั่วไป
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ลักษณะและการดาเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา

4
4
5
6
9
14
15
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3512303 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) ทักษะงานธุรการและงานสารบรรณ
(ภาษาอังกฤษ) Administrative and Documentation Skills
2. จานวนหน่วยกิต
3(2-2-5) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์มนสินี สุขมาก
อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์มนสินี สุขมาก ตอนเรียน A1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 2
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
15 กรกฎาคม 2562

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารสานักงาน เครื่องใช้สานักงาน การบริหารงาน
ธุรการ การจัดการงานสารบรรณ การจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
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1.2. เพื่อให้เกิดทักษะการเขียนโต้ตอบจดหมายราชการและจดหมายธุรกิจ ทักษะการพิมพ์จดหมาย
ราชการและจดหมายทางธุรกิจ การจัดทารายงาน การจัดรูปแบบเอกสารการประชุม ระบบการ
สัมมนาออนไลน์ การจัดการเดินทางเพื่อประชุมสัมมนา
1.3. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์การแก้เฉพาะหน้าได้อย่างมีหลักเกณฑ์
1.4. เพื่อให้เกิดความรู้และสามารถนาความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
1.5. เพื่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่องานเลขานุการในองค์การ
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
การปรับปรุงรายวิชาทักษะงานธุรการและงานสารบรรณเพิ่มเรื่อง การบริหารงานธุรการ การจัดเก็บ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ การจัดทารายงาน ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของ
รายวิชาซึ่งเป็นผลจากรายงานความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตให้มีความสอดคล้องการงานหลักของเลขานุการ
ทางการแพทย์ให้มากขึ้น ซึ่งได้รับคาชี้แนะจากผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ความรู้เบื้ องต้น เกี่ย วกับ การบริห ารสานักงาน เครื่องใช้สานักงาน การบริห ารงานธุรการ การ
จัดการงานสารบรรณ การจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนโต้ตอบจดหมายราชการและจดหมาย
ธุรกิจ ทักษะการพิมพ์จดหมายราชการและจดหมายทางธุรกิจ การจัดทารายงาน การจัดรูปแบบเอกสารการ
ประชุม ระบบการสัมมนาออนไลน์ การจัดการเดินทางเพื่อประชุมสัมมนา
Introduction to office management, office equipment, administration and
documentation management, documentation regulations, incoming and outgoing
document, filing, drafting and writing memorandum, and writing meeting minutes, business
correspondences, typing skills in different formal documents, medical reports and related
documents, preparing documents for various meetings, webinar, seminar trip arrangement
จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
30 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

เป็นรายกรณี

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
30 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

การศึกษาด้วยตนเอง
75 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา
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2. จ านวนชั่ ว โมงต่ อ สั ป ดาห์ ที่ อ าจารย์ ใ ห้ ค าปรึ ก ษาและแนะน าทางวิ ช าการ แก่ นั ก ศึ ก ษาเป็ น
รายบุคคล
นักศึกษาสามารถขอรับคาปรึกษาด้วยการติดต่อสื่อสารดังนี้
2.1 Email : monsinee59@gmail.com
2.2 Line ID : 0640711833
2.3 โทรศัพท์ 064 071 1833
2.4 อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 344 ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2.5 อาจารย์ประจารายวิชาจัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการของ
ผู้เรียน โดยมีการนัดหมายล่วงหน้า

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1. คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เสียสละ มีความรับผิดชอบต่อตนเองสังคมและสิ่งแวดล้อม
เข้ าใจผู้ อื่ น เข้าใจโลก และเคารพกฎ ระเบี ย บ ข้ อบั งคับ ต่ างๆ ของสถาบั น และสั งคม รวมถึ งการเป็ น
แบบอย่างที่ดีได้
1.2. วิธีการสอน
1.2.1. อาจารย์ ผู้ ส อนจั ด การเรียนการสอนโดยวิธี บ รรยาย และยกตั ว อย่างสอดแทรกเรื่อ ง
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์การ ปลูกจิตสานึกขั้นพื้นฐานให้กับนักศึกษา
มุ่งเน้นในคุณค่าแห่งวิชาชีพ และสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
1.2.2. อาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการสอนโดยการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึก
ตนในการรักษาระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา การแต่งกายให้เหมาะสมตามกาลเทศะ ความ
รับผิดชอบในหน้าที่ และความซื่อสัตย์สุจริต
1.2.3. อาจารย์ผู้ สอนจัดการเรียนการสอบแบบผู้ เรียนเป็นส าคัญ โดยมอบหมายให้ นักศึกษา
จัดทาหรือเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมพัฒ นาจิตสาธารณะ และการทาประโยชน์ให้กับ
ชุมชน กิจกรรมภายใน ได้แก่ การยกย่องชมเชยนักศึกษาที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบเป็นที่
ประจักษ์ นักศึกษาที่ทาประโยชน์ให้กับสาขาวิชาฯ คณะ มหาวิทยาลัย และสังคม
1.3. วิธีการประเมินผล
1.3.1. ประเมินจากการสังเกต การสอบถาม เกี่ยวกับทัศนคติ
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1.3.2. ประเมินจากการเข้าชั้นเรียนตรงเวลาของนักศึกษา การส่งงานตามกาหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย ไม่คัดลอกผลงานคนอื่น
1.3.3. ประเมินผลจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาของหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย
2. ความรู้
2.1. ความรู้ที่ต้องได้รับ
2.1.1. มีค วามรู้แ ละความเข้า ใจในสาระสาคัญ ของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจและหรือทาง
การแพทย์
2.1.2. มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ ทั้งทางด้าน
สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2.2. วิธีการสอน
2.2.1. จัดให้มีการเรียนการสอนในหลายรูปแบบโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียน มีความรู้และความเข้าใจ
ในทฤษฎีการบริหารสานักงาน เครื่องใช้สานักงาน การบริหารงานธุรการ การจัดการงาน
สารบรรณ การจั ดการเอกสารอิเล็ กทรอนิกส์ การเขียนโต้ตอบจดหมายราชการและ
จดหมายธุร กิ จ ทั ก ษะการพิ ม พ์ จดหมายราชการและจดหมายทางธุร กิ จ การจั ด ท า
รายงาน การจั ดรู ป แบบเอกสารการประชุ ม ระบบการสั ม มนาออนไลน์ การจัด การ
เดินทางเพื่อประชุมสัมมนา
2.2.2. จัดให้มกี ารเรียนรู้จากกรณีศึกษา งานวิจัย เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาบรรยายเฉพาะเรื่อง
2.2.3. การเรียนรู้จากเครือข่ายทางสังคม (Social Network)
2.2.4. จัดให้มีการเรียนรู้จากการทางานเดี่ยว งานกลุ่ม
2.3. วิธีการประเมินผล
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่างๆ โดย
2.3.1. สังเกตการณ์จากงานที่ได้รับมอบหมายรายบุคคล การแสดงความคิดเห็น การตอบคาถาม
และการทางานเป็นกลุ่ม
2.3.2. การเก็บคะแนนจากกิจกรรม งานทีม่ อบหมายในแต่ละสัปดาห์
2.3.3. การสอบปลายภาค
2.3.4. การรายงานผลการศึกษาค้นคว้า โครงงาน การวิจัย โดยการนาเสนอหน้าชั้นเรียน และ
เอกสารรายงาน
3. ทักษะทางปัญญา
3.1. ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
3.1.1. สามารถสื บ ค้น ประมวลและประเมินข้อมูล จากหลายแหล่ งได้ด้วยตนเอง มีความคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีเหตุผล และคิดอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้ได้สารสนเทศที่เป็น
ประโยชน์ในการใช้งานตามสถานการณ์แวดล้อมทางธุรกิจ
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3.1.2. มีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุผล คิดอย่างสร้างสรรค์ สามารถบูรณา
การความรู้จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษาและประสบการณ์ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทาง
ธุรกิจและสถานการณ์ทั่วไปได้อย่างเหมาะสม
3.2. วิธีการสอน
3.2.1. จัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญด้วยการสัมมนา อภิปรายกลุ่ม สืบค้น
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล นามาสร้างสรรค์งานให้เหมาะสมสามารถใช้งานได้จริง
3.2.2. จัดการเรีย นการสอนฝึ กกระบวนการคิดวิเคราะห์ ให้ กับ นักศึกษา โดยจัดกิจกรรมให้
เหมาะสม และสอดคล้องกับรายวิชาเน้นการปฏิบัติ เพื่อแก้ปัญหาในสถานการณ์จริงจาก
กรณีศึกษา
3.3. วิธีการประเมินผล
3.3.1. การสอบปลายภาค และสอบปฏิบัติ
3.3.2. การรายงานผลการศึกษาค้นคว้า โครงงาน การวิจัย โดยการนาเสนอหน้าชั้นเรียนและ
เอกสารรายงาน
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.1.1 มีความรับผิดชอบในการทางานกับผู้อื่นและรับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
เพื่อพัฒนาตนเองเพื่อการประกอบอาชีพ
4.1.3 สามารถท างานเป็ น ที ม แสดงภาวะผู้ น าต่ อ สมาชิ ก ของกลุ่ ม ได้ อ ย่ า งเหมาะสมตาม
สถานการณ์ และมีทักษะการแก้ปัญหากลุ่ม
4.2. วิธีการสอน
4.2.1. กาหนดกิจกรรมให้ทาเป็นงานกลุ่ม โดยใช้วิธีการจับกลุ่มหลายแบบ เพื่อให้ทุกคนสามารถ
ทางานร่วมกัน พร้อมทั้งแก้ปัญหาในการทางาน
4.2.2. มอบหมายให้ นั ก ศึ ก ษาจั ด ท าหรือ เข้ าร่ ว มโครงการเสริม สร้างความสั ม พั น ธ์ ระหว่า ง
นักศึกษากับชุมชน หรือหน่วยงานต่างๆ
4.3. วิธีการประเมินผล
4.3.1. ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียน
4.3.2. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างที่ทางานร่วมกัน
4.3.3. ประเมินจากการให้ผู้ร่วมงานของนักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผล
4.3.4. ประเมินจากคุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
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5.1.3 สามารถสื่ อ สารเพื่ อ อธิ บ ายและสร้ า งความเข้ า ใจในรู ป แบบการพู ด การเขี ย น ที่
เหมาะสมสาหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันทั้งที่เป็นข้อมูลธุรกิจและข้อมูลอื่น
5.1.4 สามารถน าเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และเทคนิคการสื่ อสารที่ เหมาะสม มาใช้ในการเก็ บ
รวบรวมข้อมูลการแปลความหมาย และการสื่อข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของธุรกิจและหรือ
เลขานุการทางการแพทย์
5.2. วิธีการสอน
5.2.1. จัดกิจกรรมโดยให้มอบหมายงานให้นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์
5.3. วิธีการประเมินผล
5.3.1. ประเมินผลจากการนาเสนอรายงานในประเด็นที่สาคัญ โดยมีเกณฑ์การประเมินเทคนิค
การน าเสนอ การสื บค้นข้อมูล รวบรวมข้อมูล การใช้ภ าษาในการเขียนรายงาน และ
ความสามารถในการอธิบาย
5.3.2. การสอบภาคปฏิบัติวัดทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

1

หัวข้อการสอน
- แนะน าบทเรี ย นและเกณฑ์ ก าร
ประเมินผลการเรียน
- ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ การ
บริหารสานักงาน
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถอธิบายเกี่ยวกับการ
บริหารสานักงานได้

4

2

หัวข้อการสอน
เครื่องใช้สานักงาน
Learning Outcome

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
1) อ ธิ บ า ย เ นื้ อ ห า ร า ย วิ ช า
จุ ด ประสงค์ แ ละเป้ า หมายของ
รายวิ ช าเกณฑ์ ก ารวั ด ผลและ
ประเมินผล
2) แบบทดสอบก่อนเรียน
3) ถาม-ตอบเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้น
ในการบริหารสานักงาน
4) ให้ นั ก ศึ ก ษาสรุ ป เกี่ ย วกั บ การ
บ ริ ห า ร ส า นั ก ง า น พ ร้ อ ม
ยกตัวอย่างหน่วยงานที่นักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1) บรรยายเนื้อหาในบทเรียน
2) ถาม-ตอบ
3) ให้ นั ก ศึ ก ษาเขี ย น Mind map

สือ่ การสอน
(1) Powerpoint
(2) เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชาทักษะฯ

(1) Powerpoint
(2) เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชาทักษะฯ

สอดคล้องกับ
ผู้สอน
จุดมุง่ หมายรายวิชา
(ระบุข้อ)
1.1,1.4
อ.มนสินี
สุขมาก

1.1,1.4

อ.มนสินี
สุขมาก
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สัปดาห์ที่

3

4

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
นั ก ศึ ก ษาสามารถอธิ บ ายเกี่ ย วกั บ
เครื่ อ งใช้ ส านั ก งาน เช่ น ประเภท
วิ ธี ก ารใช้ เครื่ อ งใช้ ส านั ก งาน การ
แก้ไขปัญหาเบื้องต้น
หัวข้อการสอน
การบริหารงานธุรการ
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถอธิบายเกี่ยวกับการ
บริ ห ารงานธุ ร การ และสามารถ
อธิบ าย Flowchart การบริห ารงาน
ธุรการของหน่วยงานได้
หัวข้อการสอน
การจัดการงานสารบรรณ
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถอธิบายการจัดการ
งานสารบรรณได้

จานวน
ชั่วโมง

4

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

เกี่ยวกับเครื่องใช้สานักงาน
4) มอบหมายงานให้ นั ก ศึ ก ษาหา
ข้ อ มู ล การพั ฒ นาของเครื่ อ งใช้
สานักงาน
1) บรรยายเนื้อหาในบทเรียน
(1) Powerpoint
2) ให้ นั ก ศึ ก ษาเขี ย น Flowchart (2) เอกสารประกอบการ
การบริหารงานธุรการ
สอนรายวิชาทักษะฯ
(3) ตัวอย่างการบริหารงาน

1) สอบย่อย
2) บรรยายเนื้อหาในบทเรียน
3) ให้ นั ก ศึ ก ษาแบ่ ง กลุ่ ม ร่ ว มกั น
อภิ ป รายการจั ด การงานสาร
บรรณในหน่วยงานที่นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์ที่ผ่านมา

สอดคล้องกับ
จุดมุง่ หมายรายวิชา
(ระบุข้อ)

ผู้สอน

1.1,1.3,1.4

อ.มนสินี
สุขมาก

(1) แบบทดสอบ
1.1,1.3,1.4
(2) Powerpoint
(3) เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชาทักษะฯ
(4) ตัวอย่างคู่มือการจัดการ
งานสารบรรณ

อ.มนสินี
สุขมาก
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สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

5

หัวข้อการสอน
การจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
Learning Outcome
นั ก ศึ ก ษาสามารถอธิ บ ายวิ ธี ก าร
จัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้

4

6

หัวข้อการสอน
ประเภทของหนังสือราชการ และ
หนังสือธุรกิจ
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถอธิบายรูปแบบของ
หนังสือราชการ และหนังสือธุรกิจได้
หัวข้อการสอน
การเขียนโต้ตอบจดหมายราชการ
Learning Outcome
นั กศึ กษ าสาม ารถ เขี ย น โต้ ตอ บ

4

7

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
1) สอบย่อย
2) บรรยายเนื้อหาในบทเรียน
3) มอบหมายงานกลุ่มให้นักศึกษา
สืบค้นข้อมูลวิธีการจัดการ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ใน
หน่วยงาน และสามารถนามาใช้
ในหน่วยงานทางการแพทย์
1) บรรยายเนื้อหาในบทเรียน
2) ตั ว อย่ า งหนั ง สื อ ราชการ และ
หนังสือธุรกิจ
3) ให้ นั ก ศึ ก ษาสรุ ป เรื่ อ งหนั ง สื อ
ราชการ และหนังสือธุรกิจ

สือ่ การสอน
(1) Powerpoint
(2) เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชาทักษะฯ
(3) ตัวอย่างการจัดการ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ในหน่วยงาน

(1) Powerpoint
(2) เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชาทักษะฯ
(3) ระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณฯ
1) บรรยายเนื้อหาในบทเรียน
(1) Powerpoint
2) ให้นักศึกษาเขียนโต้ตอบหนังสือ (2) เอกสารประกอบการ
ราชการ
สอนรายวิชาทักษะฯ
(3) ระเบียบสานัก

สอดคล้องกับ
ผู้สอน
จุดมุง่ หมายรายวิชา
(ระบุข้อ)
1.1,1.2,1.3,1.4
อ.มนสินี
สุขมาก

1.1,1.2,1.3,1.4

อ.มนสินี
สุขมาก

1.1,1.2,1.3,1.45.1.3 อ.มนสินี
สุขมาก
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สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

จดหมายราชการได้

8

9-10

11

หัวข้อการสอน
การเขียนโต้ตอบจดหมายธุรกิจ
Learning Outcome
นั กศึ กษ าสาม ารถ เขี ย น โต้ ตอ บ
จดหมายธุรกิจได้
หัวข้อการสอน
ทักษะการพิมพ์จดหมายราชการและ
จดหมายทางธุรกิจ
Learning Outcome
นั ก ศึ ก ษาสามารถพิ ม พ์ จ ดหมาย
ราชการและจดหมายทางธุรกิจ ตาม
รูปแบบที่ถูกต้องได้
หัวข้อการสอน

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุง่ หมายรายวิชา
(ระบุข้อ)

นายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณฯ
(4) ตัวอย่างหนังสือราชการ
(5) โจทย์หนังสือราชการ
1) บรรยายเนื้อหา
(1) Powerpoint
1.1,1.2,1.3,1.4
2) ให้นักศึกษาเขียนโต้ตอบจดหมาย (2) เอกสารประกอบการ
ธุรกิจ
สอนรายวิชาทักษะฯ
(3) ตัวอย่างจดหมายธุรกิจ

ผู้สอน

อ.มนสินี
สุขมาก

8

1) บรรยายเนื้อหา
2) Clip การประชุมเพื่อให้นักศึกษา
ทาหนังสือราชการ และจดหมาย
ทางธุรกิจ
3) สอบย่อย

(1) Powerpoint
(2) เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชาทักษะฯ
(3) Clip การประชุม
(4) ทดสอบย่อย

1.1,1.2,1.3,1.4

อ.มนสินี
สุขมาก

4

1) บรรยายเนื้อหาในบทเรียน

(1) Powerpoint

1.1,1.2,1.3,1.4

อ.มนสินี
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สัปดาห์ที่

12

13

14

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
การจัดทารายงาน
Learning Outcome
นั ก ศึกษาสามารถอธิบ ายการจัด ท า
รายงานประเภทต่างๆ ได้
หัวข้อการสอน
การจัดรูปแบบเอกสารการประชุม
Learning Outcome
นั ก ศึ ก ษาสามารถอธิบ ายและพิ ม พ์
เอกสารการประชุม
หัวข้อการสอน
ระบบการสัมมนาออนไลน์
Learning Outcome
นั ก ศึ ก ษาสามารถอธิ บ ายวิ ธี ก าร
จัดระบบการสัมมนาออนไลน์ได้
หัวข้อการสอน
ก า ร จั ด ก า ร เ ดิ น ท า ง เ พื่ อ

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุง่ หมายรายวิชา
(ระบุข้อ)

2) ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มสืบค้นข้อมูล (2) เอกสารประกอบการ
ตามหัวข้อที่กาหนด นามาเขียน
สอนรายวิชาทักษะฯ
รายงานเพื่อนาเสนอ
4

1) บรรยายเนื้อหาในบทเรียน
2) ให้โจทย์เพื่อให้นักศึกษา
จัดรูปแบบเอกสารการประชุม

4

1) บรรยายเนื้อหาในบทเรียน
2) Clip การสัมมนาออนไลน์
3) ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มจัดการ
สัมมนาออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ

4

1) บรรยายเนื้อหาในบทเรียน
2) ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มเพื่อวาง

(1) Powerpoint
(2) เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชาทักษะฯ
(3) ระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณฯ
(1) Powerpoint
(2) เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชาทักษะฯ
(3) Clip การสัมมนา
ออนไลน์
(1) Powerpoint
(2) เอกสารประกอบการ

ผู้สอน
สุขมาก

1.1,1.2,1.3,1.4

อ.มนสินี
สุขมาก

1.1,1.2,1.3,1.4

อ.มนสินี
สุขมาก

1.1,1.2,1.3,1.4

อ.มนสินี
สุขมาก
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สัปดาห์ที่

15

16

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
ประชุมสัมมนา
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถวางแผนการจัดการ
เดินทางเพื่อประชุมสัมมนาได้
หัวข้อการสอน
ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า จั ด ท า คู่ มื อ ก า ร
บริหารงานในสานักงาน เช่น การใช้
เครื่ อ งใช้ส านั ก งาน การจั ด การงาน
สารบ รรณ การจั ด การเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์
Learning Outcome
นักศึกษานาความรู้ที่ได้จากการเรียน
ตลอดภาคการศึกษาจั ดทาคู่มือการ
ทางานในสานักงานได้
สอบปลายภาค

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุง่ หมายรายวิชา
(ระบุข้อ)

ผู้สอน

แผนการสัมมนาทั้งในและ
สอนรายวิชาทักษะฯ
ต่างประเทศ และนาเสนอวิธีการ (3) Website สายการบิน
ดาเนินการจัดประชุม
ต่างๆ โรงแรม
4

1) ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มนาเสนอ
(1) Powerpoint
คู่มือการบริหารงานในสานักงาน (2) การนาเสนองานของ
นักศึกษาแต่ละกลุ่ม

1.1,1.2,1.3,1.4

อ.มนสินี
สุขมาก

2

ข้อสอบปลายภาค

1.1.1
2.1.1,2.1.2
3.1.1,3.1.2

อ.มนสินี
สุขมาก

ข้อสอบปลายภาค

15
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สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุง่ หมายรายวิชา
(ระบุข้อ)
4.1.1,4.1.3

ผู้สอน

หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห์ จานวน 15 สัปดาห์
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม
ผลการเรียนรู้ที่ได้
ที่
(ระบุข้อ)
1
คุณธรรมจริยธรรม

2
3

ความรู้

4

• ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
• ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

5

• ความรู้
• ทักษะทางปัญญา

วิธีการประเมิน
- การตรงต่อเวลา
- ความรับผิดชอบ
- จิตสาธารณะ/จิตอาสา
- กิจกรรมเพื่อส่วนรวม
- งานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
- ทดสอบย่อย
- โครงการ/กิจกรรม
- การนาเสนอผลงาน
- การทางานเป็นทีม

สอบปลายภาค

สัปดาห์ที่ 1-15

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
10%

สัปดาห์ที่ 1-15
สัปดาห์ที่ 1,5,10

10%
20%

สัปดาห์ที่ 1-15

30%
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30%

สัปดาห์ทปี่ ระเมิน

รวมทั้งสิ้น

100%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
ปวีณ า สปิ ล เลอร์ . (2562) เอกสารประกอบการสอนวิ ช าทั ก ษะงานธุ ร การและงานสารบรรณ.
กรุงเทพมหานคร: ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ มสด.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
2.1. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
2.2. สมคิด บางโม (2554). เทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม. กรุงเทพมหานคร. บริษัท วิทยพัฒน์
จากัด.
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3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
3.1. ให้นักศึกษาหาข้อมูลการอบรมในหน่วยงานสาธารณสุข
3.2. Website สายการบิน

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1. การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
1.2. การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
1.3. แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1. ผลการสอบย่อย และผลการสอบปลายภาค
2.2. การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
3.1. แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชา
3.2. การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1. การทวนสอบโดยอาจารย์ผู้สอน
4.2. ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา
โดยตรวจสอบข้อสอบ พิจารณาจากรายงานของผู้เรียน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนน
ตามข้อกาหนดการวัดและประเมินผลประจารายวิชา
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1. ปรับปรุงรายวิชาตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
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