รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

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

อาจารยผูสอน
ผูชวยศาตราจารย ดร.ปวีณา สปลเลอร

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 14 ก.ค. 63)

คำนำ
รายวิชาทักษะงานธุรการและงานสารบรรณ (Administrative and Documentation Skills) รหัส
วิชา 3512303 นี้ การจัดการเรียนการสอน โดยมีเนื้อหาสาระตามคำอธิบายรายวิชา เพื่อใชเปนเครื่องมือ
สำคัญของผูสอนในการใชประกอบการสอนของอาจารย ที่มุงเนนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในเนื้อหาการ
เรียนการสอนซึ่งจัดไว 15 สัปดาห ไดแก ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการบริหารสำนักงาน เครื่องใชสำนักงาน
การบริ ห ารงานธุ ร การ การจั ด การงานสารบรรณ การจัด การเอกสารอิ เล็ กทรอนิ ก ส การเขีย นโตต อบ
จดหมายราชการและจดหมายธุรกิจ ทั กษะการพิมพจดหมายราชการและจดหมายทางธุรกิจ การจัดทำ
รายงาน การจั ด รู ป แบบเอกสารการประชุ ม ระบบการสั ม มนาออนไลน การจั ด การเดิ น ทางเพื่ อ
ประชุมสัมมนา ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนไดคำนึงถึงผลการเรียนรูใหครบตามมาตรฐานคุณวุฒิที่กำหนด
ไว และมุงหวังที่จะใหผูเรียนสามารถนำไปประยุกตใชในการปฏิบัติไดจริงตอไป
อนึ่ง เนื่องจากสถานการณ Covid-19 จึงอาจมีการปรับรูปแบบกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนให
มีความเหมาะสมตามสภานการณ โดยมีการจัดการเรียนการสอน Offline ในการสอนครั้งที่ 1 – 6 และ
สอนแบบ Online ในครั้งที่ 7 – 15

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปวีณา สปลเลอร
14 กรกฎาคม 2563
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สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

หนา
ขอมูลทั่วไป
จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
ลักษณะและการดำเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา

4
4
5
6
10
16
17
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3512303 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) ทักษะงานธุรการและงานสารบรรณ
(ภาษาอังกฤษ) Administrative and Documentation Skills
2. จำนวนหนวยกิต
3(2-2-5) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปวีณา สปลเลอร
อาจารยผูสอน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปวีณา สปลเลอร ตอนเรียน A1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปที่ 2
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
14 กรกฎาคม 2563

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารสำนักงาน เครื่องใชสำนักงาน การบริหารงาน
ธุรการ การจัดการงานสารบรรณ การจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส

4

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 14 ก.ค. 63)
1.2. เพื่อใหเกิดทักษะการเขียนโตตอบจดหมายราชการและจดหมายธุรกิจ ทักษะการพิมพจดหมาย
ราชการและจดหมายทางธุรกิจ การจัดทำรายงาน การจัดรูปแบบเอกสารการประชุม ระบบการ
สัมมนาออนไลน การจัดการเดินทางเพื่อประชุมสัมมนา
1.3. เพื่อใหสามารถวิเคราะหการแกเฉพาะหนาไดอยางมีหลักเกณฑ
1.4. เพื่อใหเกิดความรูและสามารถนำความรูมาประยุกตใชในชีวิตประจำวันได
1.5. เพื่อใหเกิดเจตคติที่ดีตองานเลขานุการในองคการ
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
การปรับปรุงรายวิชาทักษะงานธุรการและงานสารบรรณเพิ่มเรื่อง การบริหารงานธุรการ การจัดเก็บ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส การจัดทำรายงาน ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของ
รายวิชาซึ่งเปนผลจากรายงานความตองการของผูใชบัณฑิตใหมีความสอดคลองการงานหลักของเลขานุการ
ทางการแพทยใหมากขึ้น ซึ่งไดรับคำชี้แนะจากผูทรงคุณวุฒิหลายทาน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ
1. คำอธิบายรายวิชา
ความรูเบื้ องต น เกี่ ย วกับ การบริห ารสำนั กงาน เครื่องใช สำนักงาน การบริห ารงานธุรการ การ
จัดการงานสารบรรณ การจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส การเขียนโตตอบจดหมายราชการและจดหมาย
ธุรกิจ ทักษะการพิมพจดหมายราชการและจดหมายทางธุรกิจ การจัดทำรายงาน การจัดรูปแบบเอกสารการ
ประชุม ระบบการสัมมนาออนไลน 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
จำนวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม
30 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา

เปนรายกรณี

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
30 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา

การศึกษาดวยตนเอง
75 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา
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2. จำนวนชั่ ว โมงต อ สั ป ดาห ที่ อ าจารย ใ ห ค ำปรึ ก ษาและแนะนำทางวิ ช าการแก นั ก ศึ ก ษาเป น
รายบุคคล
นักศึกษาสามารถขอรับคำปรึกษาดวยการติดตอสื่อสารดังนี้
2.1 Email : pawina.s.medsec@gmail.com
2.2 Line ID : 0814587094.
2.3 โทรศัพท 081 458 7094
2.4 อาคาร 3 ชั้น 4 หอง 344 ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2.5 อาจารยประจำรายวิชาจัดเวลาใหคำปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการของ
ผูเรียน โดยมีการนัดหมายลวงหนา

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1. คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1.1.1 มีความซื่อสัตยสุจริต มีวินัย เสียสละ มีความรับผิดชอบตอตนเองสังคมและสิ่งแวดลอม
เข าใจผู อื่ น เข าใจโลก และเคารพกฎ ระเบี ย บ ข อบั งคั บ ต างๆ ของสถาบั น และสั งคม รวมถึ งการเป น
แบบอยางที่ดีได ()
1.2. วิธีการสอน
1.2.1. อาจารย ผู ส อนจั ด การเรีย นการสอนโดยวิธีบ รรยาย และยกตั ว อย างสอดแทรกเรื่ อ ง
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อสรางวัฒนธรรมองคการ ปลูกจิตสำนึกขั้นพื้นฐานใหกับนักศึกษา
มุงเนนในคุณคาแหงวิชาชีพ และสรางทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ
1.2.2. อาจารยผูสอนจัดการเรียนการสอนโดยการเรียนรูเชิงปฏิบัติการ สงเสริมใหนักศึกษาฝก
ตนในการรักษาระเบียบวินัย ตรงตอเวลา การแตงกายใหเหมาะสมตามกาลเทศะ ความ
รับผิดชอบในหนาที่ และความซื่อสัตยสุจริต
1.2.3. อาจารยผู สอนจัด การเรียนการสอบแบบผู เรียนเป นสำคัญ โดยมอบหมายให นั กศึ กษา
จัดทําหรือเขารวมโครงการ/กิ จกรรมพั ฒ นาจิตสาธารณะ และการทํ าประโยชนใหกับ
ชุมชน กิจกรรมภายใน ไดแก การยกยองชมเชยนักศึกษาที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบเปนที่
ประจักษ นักศึกษาที่ทําประโยชนใหกับสาขาวิชาฯ คณะ มหาวิทยาลัย และสังคม
1.3. วิธีการประเมินผล
1.3.1. ประเมินจากการสังเกต การสอบถาม เกี่ยวกับทัศนคติ
1.3.2. ประเมินจากการเขาชั้นเรียนตรงเวลาของนักศึกษา การสงงานตามกำหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย ไมคัดลอกผลงานคนอื่น
1.3.3. ประเมินผลจากการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษาของหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย
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2. ความรู
2.1. ความรูที่ตองไดรับ
2.1.1. มีค วามรูแ ละความเขา ใจในสาระสํ าคัญ ของศาสตรด านบริหารธุรกิ จและหรือทาง
การแพทย ()
2.1.2. มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรที่เกี่ยวของกับการจัดการ ทั้งทางดาน
สังคมศาสตรและวิทยาศาสตร ()
2.2. วิธีการสอน
2.2.1. จัดใหมีการเรียนการสอนในหลายรูปแบบโดยมุงเนนใหผูเรียน มีความรูและความเขาใจ
ในทฤษฎีการบริหารสำนักงาน เครื่องใชสำนักงาน การบริหารงานธุรการ การจัดการงาน
สารบรรณ การจั ด การเอกสารอิ เล็ กทรอนิ กส การเขีย นโตตอบจดหมายราชการและ
จดหมายธุ ร กิ จ ทั ก ษะการพิ ม พ จ ดหมายราชการและจดหมายทางธุ ร กิ จ การจั ด ทำ
รายงาน การจั ดรู ป แบบเอกสารการประชุ ม ระบบการสัม มนาออนไลน การจัด การ
เดินทางเพื่อประชุมสัมมนา
2.2.2. จัดใหมีการเรียนรูจากกรณีศึกษา งานวิจัย เชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกมาบรรยายเฉพาะเรื่อง
2.2.3. การเรียนรูจากเครือขายทางสังคม (Social Network)
2.2.4. จัดใหมีการเรียนรูจากการทํางานเดี่ยว งานกลุม
2.3. วิธีการประเมินผล
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในดานตางๆ โดย
2.3.1. สังเกตการณจากงานที่ไดรับมอบหมายรายบุคคล การแสดงความคิดเห็น การตอบคําถาม
และการทำงานเปนกลุม
2.3.2. การเก็บคะแนนจากกิจกรรม งานที่มอบหมายในแตละสัปดาห
2.3.3. การสอบปลายภาค
2.3.4. การรายงานผลการศึกษาคนควา โครงงาน การวิจัย โดยการนําเสนอหนาชั้นเรียน และ
เอกสารรายงาน
3. ทักษะทางปญญา
3.1. ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
3.1.1. สามารถสื บ คน ประมวลและประเมิน ข อมูล จากหลายแหล งได ดวยตนเอง มีความคิ ด
วิเคราะหอยางเปนระบบ มีเหตุผล และคิดอยางสรางสรรคเพื่อใหไดสารสนเทศที่เป น
ประโยชนในการใชงานตามสถานการณแวดลอมทางธุรกิจ ()
3.1.2. มีความคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ และมีเหตุผล คิดอยางสรางสรรค สามารถบูรณา
การความรูจากสาขาวิชาชี พที่ ศึกษาและประสบการณ เพื่อใช ในการแกปญหาทาง
ธุรกิจและสถานการณทั่วไปไดอยางเหมาะสม ()
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3.2. วิธีการสอน
3.2.1. จัดการเรียนการสอนแบบเน นผูเรียนเป นสำคัญดวยการสัมมนา อภิป รายกลุม สืบค น
ขอมูล วิเคราะหขอมูล นำมาสรางสรรคงานใหเหมาะสมสามารถใชงานไดจริง
3.2.2. จัดการเรีย นการสอนฝกกระบวนการคิ ด วิเคราะห ให กับ นั กศึ กษา โดยจัดกิจ กรรมให
เหมาะสม และสอดคลองกับรายวิชาเนนการปฏิบัติ เพื่อแกปญหาในสถานการณจริงจาก
กรณีศึกษา
3.3. วิธีการประเมินผล
3.3.1. การสอบปลายภาค และสอบปฏิบัติ
3.3.2. การรายงานผลการศึกษาคนควา โครงงาน การวิจัย โดยการนำเสนอหนาชั้นเรียนและ
เอกสารรายงาน
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1. ทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
4.1.1 มีความรับผิดชอบในการทำงานกับผูอื่นและรับผิดชอบในการเรียนรูอยางตอเนื่อง
เพื่อพัฒนาตนเองเพื่อการประกอบอาชีพ ()
4.1.1. 4.1.3 สามารถทํางานเปนทีม แสดงภาวะผูนําตอสมาชิกของกลุมไดอยางเหมาะสมตาม
สถานการณ และมีทักษะการแกปญหากลุม ()
4.2. วิธีการสอน
4.2.1. กําหนดกิจกรรมใหทําเปนงานกลุม โดยใชวิธีการจับกลุมหลายแบบ เพื่อใหทุกคนสามารถ
ทำงานรวมกัน พรอมทั้งแกปญหาในการทำงาน
4.2.2. มอบหมายให นั ก ศึ ก ษาจั ด ทํ าหรือ เข าร ว มโครงการเสริม สรางความสั ม พั น ธ ร ะหวา ง
นักศึกษากับชุมชน หรือหนวยงานตางๆ
4.3. วิธีการประเมินผล
4.3.1. ประเมินจากการรายงานหนาชั้นเรียน
4.3.2. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในระหวางที่ทำงานรวมกัน
4.3.3. ประเมินจากการใหผูรวมงานของนักศึกษามีสวนรวมในการประเมินผล
4.3.4. ประเมินจากคุณภาพของงานที่ไดรับมอบหมาย
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
5.1.3 สามารถสื่ อ สารเพื่ อ อธิ บ ายและสร า งความเข า ใจในรู ป แบบการพู ด การเขี ย นที่
เหมาะสมสําหรับกลุมบุคคลที่แตกตางกันทั้งที่เปนขอมูลธุรกิจและขอมูลอื่น ()
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5.1.4 สามารถนํ าเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และเทคนิคการสื่อสารที่ เหมาะสม มาใชในการเก็ บ
รวบรวมข อมู ลการแปลความหมาย และการสื่อขอมู ลเพื่ อสนับ สนุน การดำเนิ นงานของธุรกิจและหรือ
เลขานุการทางการแพทย ()
5.2. วิธีการสอน
5.2.1. จัดกิจกรรมโดยใหมอบหมายงานใหนักศึกษา เพื่อใหนักศึกษาพัฒนาความสามารถในการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร
5.3. วิธีการประเมินผล
5.3.1. ประเมินผลจากการนำเสนอรายงานในประเด็นที่สำคัญ โดยมีเกณฑการประเมินเทคนิค
การนํ าเสนอ การสื บ คน ขอมูล รวบรวมขอมูล การใช ภ าษาในการเขีย นรายงาน และ
ความสามารถในการอธิบาย
5.3.2. การสอบภาคปฏิบัติวัดทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
(จัดการเรียนการสอนแบบ Offline รอยละ 40 และ แบบ Online รอยละ 60)
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome

1
หัวขอการสอน
(Offline) ทักษะการพิมพจดหมายราชการ
Learning Outcome
นั ก ศึ ก ษาสามารถพิ ม พ จ ดหมาย
ราชการและจดหมายทางธุรกิจตาม
รูปแบบที่ถูกตองได
2
หัวขอการสอน
(Offline) ทักษะการพิมพจดหมายจดหมายธุรกิจ
Learning Outcome
นั ก ศึ ก ษาสามารถพิ ม พ จ ดหมาย
ราชการและจดหมายทางธุรกิจตาม
รูปแบบที่ถูกตองได
3
หัวขอการสอน
(Offline) การจัดทำรายงาน
Learning Outcome
นักศึ กษาสามารถอธิบ ายการจัด ทำ
รายงานประเภทตางๆ ได

จำนวน
ชั่วโมง
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4

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
1) บรรยายเนื้อหา
2) Clip การประชุมเพื่อใหนักศึกษาทำหนังสือ
ราชการ และจดหมายทางธุรกิจ
3) สอบยอย

1)
2)
3)
4)

สอดคลองกับ
ผูสอน
สื่อการสอน
จุดมุงหมายรายวิชา
(ระบุขอ)
Powerpoint
1.1,1.2,1.3,1.4
ผศ.ดร.
ตำราวิชาทักษะงานธุรการและงาน
ปวีณา
สารบรรณ
สปลเลอร
Clip การประชุม
ทดสอบยอย

1) บรรยายเนื้อหา

1) Powerpoint

2) Clip เสียง การประชุมเพื่อใหนักศึกษาทำ
หนังสือราชการ และจดหมายทางธุรกิจ
4) สอบยอย

2) ตำราวิชาทักษะงานธุรการและงาน
สารบรรณ
3) Clip การประชุม
4) ทดสอบยอย
1) Powerpoint
1.1,1.2,1.3,1.4
2) ตำราวิชาทักษะงานธุรการและงาน
สารบรรณ

1) บรรยายเนื้อหาในบทเรียน
2) ใหนักศึกษาแบงกลุมสืบคนขอมูลตามหัวขอที่
กำหนด นำมาเขียนรายงานเพื่อนำเสนอ

1.1,1.2,1.3,1.4

ผศ.ดร.
ปวีณา
สปลเลอร

ผศ.ดร.
ปวีณา
สปลเลอร
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สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome

4
หัวขอการสอน
(Offline) ระบบการสัมมนาออนไลน
Learning Outcome
นั ก ศึ ก ษาสามารถอธิ บ ายวิ ธี ก าร
จัดระบบการสัมมนาออนไลนได
5
หัวขอการสอน
(Offline) การจัดการเดินทางเพื่อ
ประชุมสัมมนา
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถวางแผนการจัดการ
เดินทางเพื่อประชุมสัมมนาได
6
หัวขอการสอน
(Offline) ใหนักศึกษาจัดทำคูมือการบริหารงาน
ในสำนั ก งาน เช น การใช เครื่ อ งใช
สำนั กงาน การจั ดการงานสารบรรณ
การจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส
Learning Outcome
นักศึกษานำความรูที่ไดจากการเรียน
ตลอดภาคการศึกษาจัดทำคูมือการ
ทำงานในสำนักงานได

จำนวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สอดคลองกับ
ผูสอน
สื่อการสอน
จุดมุงหมายรายวิชา
(ระบุขอ)
1) Powerpoint
1.1,1.2,1.3,1.4
ผศ.ดร.
2) ตำราวิชาทักษะงานธุรการและงาน
ปวีณา
สารบรรณ
สปลเลอร
3) Clip การสัมมนาออนไลน

4

1) บรรยายเนื้อหาในบทเรียน
2) Clip การสัมมนาออนไลน

4

1) บรรยายเนื้อหาในบทเรียน
2) ใหนักศึกษาแบงกลุมเพื่อวางแผนการสัมมนา
ทั้งในและตางประเทศ และนำเสนอวิธีการ
ดำเนินการจัดประชุม

1) Powerpoint
2) ตำราวิชาทักษะงานธุรการและ
งานสารบรรณ
3) Website สายการบินและการ
เดินทางในรูปแบบตางๆ โรงแรม

1.1,1.2,1.3,1.4

ผศ.ดร.
ปวีณา
สปลเลอร

4

1) ใหนักศึกษาแบงกลุมนำเสนอคูมือการ
บริหารงานในสำนักงาน

1) Powerpoint
2) การนำเสนองานของนักศึกษาแต
ละกลุม

1.1,1.2,1.3,1.4

ผศ.ดร.
ปวีณา
สปลเลอร
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สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome

จำนวน
ชั่วโมง

7
หัวขอการสอน
(Online) - แนะนำบทเรียนและเกณฑ การ
ประเมินผลการเรียน
- ความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ การ
บริหารสำนักงาน
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถอธิบายเกี่ยวกับการ
บริหารสำนักงานได

4

8
หัวขอการสอน
(Online) เครือ่ งใชสำนักงาน
Learning Outcome
นั ก ศึ ก ษาสามารถอธิ บ ายเกี่ ย วกั บ
เครื่ อ งใช ส ำนั ก งาน เช น ประเภท
วิ ธี ก ารใช เครื่ อ งใช ส ำนั ก งาน การ
แกไขปญหาเบื้องตน

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
1) อธิ บ ายเนื้ อ หารายวิ ช า จุ ด ประสงค แ ละ
เป า หมายของรายวิ ช าเกณฑ ก ารวั ด ผลและ
ประเมินผล
2) แบบทดสอบกอนเรียน
3) ถาม-ตอบเกี่ ย วกั บ ความรู เ บื้ อ งต น ในการ
บริหารสำนักงาน
4) ใหนักศึกษาสรุปเกี่ยวกับการบริหารสำนักงาน
พร อ มยกตั ว อย า งหน ว ยงานที่ นั ก ศึ ก ษาฝ ก
ประสบการณวิชาชีพ
5) วิ ธี สอนแบบบรรยาย (Online) โดยผ า นระบบ
WBSC ร ว มกั บ การใช โ ปรแกรม Microsoft
Teams
1) บรรยายเนื้อหาในบทเรียน
2) ถาม-ตอบ
3) ให นั ก ศึ ก ษ าเขี ย น Mind map เกี่ ย วกั บ
เครื่องใชสำนักงาน
4) มอบหมายงานใหนักศึกษาหาขอมูลการพัฒนา
ของเครื่องใชสำนักงาน
5) วิ ธี สอนแบบบรรยาย (Online) โดยผ านระบบ
WBSC รวมกับการใชโปรแกรม Microsoft Teams

สื่อการสอน
1) PowerPoint
2) ตำราวิชาทักษะงานธุรการและ
งานสารบรรณ
3) ระบบ WBSC

1) PowerPoint
2) ตำราวิชาทักษะงานธุรการและ
งานสารบรรณ
3) ระบบ WBSC/ คลิป VDO

สอดคลองกับ
ผูสอน
จุดมุงหมายรายวิชา
(ระบุขอ)
1.1,1.4
ผศ.ดร.
ปวีณา
สปลเลอร

1.1,1.4

ผศ.ดร.
ปวีณา
สปลเลอร
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สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome

จำนวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
ผูสอน
จุดมุงหมายรายวิชา
(ระบุขอ)
1.1,1.3,1.4
ผศ.ดร.
ปวีณา
สปลเลอร

9
หัวขอการสอน
(Online) การบริหารงานธุรการ
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถอธิบายเกี่ยวกับการ
บริ ห ารงานธุ ร การ และสามารถ
อธิบาย Flowchart การบริหารงาน
ธุรการของหนวยงานได
10
หัวขอการสอน
(Online) การจัดการงานสารบรรณ
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถอธิบายการจัดการ
งานสารบรรณได

4

1) บรรยายเนื้อหาในบทเรียน
2) ให นั กศึ กษาเขี ยน Flowchart การบริ ห ารงาน
ธุรการ
3) วิ ธี สอนแบบบรรยาย (Online) โดยผ า นระบบ
WBSC ร ว มกั บ การใช โ ปรแกรม Microsoft
Teams

1) Powerpoint
2) ตำราวิชาทักษะงานธุรการและ
งานสารบรรณ
3) ตัวอยางการบริหารงาน
4) ระบบ WBSC/ คลิป VDO

4

1) Powerpoint
2) ตำราวิชาทักษะงานธุรการและ
งานสารบรรณ
3) ตัวอยางคูมือการจัดการงานสาร
บรรณ
4) ระบบ WBSC/ คลิป VDO

1.1,1.3,1.4

ผศ.ดร.
ปวีณา
สปลเลอร

11
หัวขอการสอน
(Online) การจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส
Learning Outcome
นั ก ศึ ก ษาสามารถอธิ บ ายวิ ธี ก าร
จัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกสได

4

1) บรรยายเนื้อหาในบทเรียน
2) ให นั ก ศึ ก ษาแบ ง กลุ ม ร ว มกั น อภิ ป รายการ
จัดการงานสารบรรณในหนวยงานที่นักศึกษา
ฝกประสบการณที่ผานมา
3) วิธี สอนแบบบรรยาย (Online) โดยผ านระบบ
WBSC ร ว มกั บ การใช โ ปรแกรม Microsoft
Teams
1) ทดสอบยอย
2) บรรยายเนื้อหาในบทเรียน
3) มอบหมายงานกลุม ใหนักศึกษาสืบคนขอมูล
วิธีการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกสใน
หนวยงาน และสามารถนำมาใชในหนวยงาน
ทางการแพทย

1) Powerpoint
2) ตำราวิชาทักษะงานธุรการและ
งานสารบรรณ
3) ตัวอยางการจัดการเอกสาร
อิเล็กทรอนิกสในหนวยงาน
4) ระบบ WBSC/ คลิป VDO

1.1,1.2,1.3,1.4

ผศ.ดร.
ปวีณา
สปลเลอร
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มคอ. 3

สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome

จำนวน
ชั่วโมง

12
หัวขอการสอน
(Online) การจัดรูปแบบเอกสารการประชุม
Learning Outcome
นั ก ศึ กษาสามารถอธิ บ ายและพิ ม พ
เอกสารการประชุม

4

13
หัวขอการสอน
(Online) ประเภทของหนังสือราชการ และ
หนังสือธุรกิจ
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถอธิบายรูปแบบของ
หนังสือราชการ และหนังสือธุรกิจได
14
หัวขอการสอน
(Online) การเขียนโตตอบจดหมายราชการ
Learning Outcome
นั กศึ ก ษ าสาม ารถเขี ย น โต ต อ บ
จดหมายราชการได

4

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา
(ระบุขอ)

4) วิธีสอนแบบบรรยาย (Online) โดยผานระบบ
WBSC รวมกับการใชโปรแกรม Microsoft Teams
1) บรรยายเนื้อหาในบทเรียน
1) Powerpoint
1.1,1.2,1.3,1.4
2) ใหโจทยเพื่อใหนักศึกษาจัดรูปแบบเอกสารการ
2) ตำราวิชาทักษะงานธุรการและ
ประชุม
งานสารบรรณ
3) วิธีสอนแบบบรรยาย (Online) โดยผานระบบ
3) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวา
WBSC รวมกับการใชโปรแกรม Microsoft Teams
ดวยงานสารบรรณฯ
4) ระบบ WBSC/ คลิป VDO
1) บรรยายเนื้อหาในบทเรียน
1) Powerpoint
1.1,1.2,1.3,1.4
2) ตัวอยางหนังสือราชการ และหนังสือธุรกิจ
2) ตำราวิชาทักษะงานธุรการและ
3) ให นั ก ศึ ก ษาสรุ ป เรื่ อ งหนั ง สื อ ราชการ และ
งานสารบรรณ
หนังสือธุรกิจ
3) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวา
4) วิ ธี สอนแบบบรรยาย (Online) โดยผ านระบบ
ดวยงานสารบรรณฯ
WBSC รวมกับการใชโปรแกรม Microsoft Teams
1) บรรยายเนื้อหาในบทเรียน
1) Powerpoint
1.1,1.2,1.3,1.45.1.3
2) ใหนักศึกษาเขียนโตตอบหนังสือราชการ
2) ตำราวิชาทักษะงานธุรการและงาน
3) วิ ธี สอนแบบบรรยาย (Online) โดยผ านระบบ
สารบรรณ
WBSC รวมกับการใชโปรแกรม Microsoft Teams 3) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยงานสารบรรณฯ
4) ตัวอยางหนังสือราชการ

ผูสอน

ผศ.ดร.
ปวีณา
สปลเลอร

ผศ.ดร.
ปวีณา
สปลเลอร

ผศ.ดร.
ปวีณา
สปลเลอร
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มคอ. 3

สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome

15
หัวขอการสอน
(Online) การเขียนโตตอบจดหมายธุรกิจ
Learning Outcome
นั กศึ ก ษ าสาม ารถเขี ย น โต ต อ บ
จดหมายธุรกิจได
16
สอบปลายภาค

จำนวน
ชั่วโมง
4

2

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา
(ระบุขอ)

5) โจทยหนังสือราชการ
1) บรรยายเนื้อหา
1) Powerpoint
1.1,1.2,1.3,1.4
2) ใหนักศึกษาเขียนโตตอบจดหมายธุรกิจ
2) ตำราวิชาทักษะงานธุรการและงาน
3) วิธีสอนแบบบรรยาย (Online) โดยผานระบบ
สารบรรณ
WBSC รวมกับการใชโปรแกรม Microsoft Teams 3) ตัวอยางจดหมายธุรกิจ
ขอสอบปลายภาค

ขอสอบปลายภาค

1.1.1
2.1.1,2.1.2
3.1.1,3.1.2
4.1.1,4.1.3

ผูสอน

ผศ.ดร.
ปวีณา
สปลเลอร

ผศ.ดร.
ปวีณา
สปลเลอร

หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห จำนวน 15 สัปดาห
เนื่องจากสถานการณ Covid-19 จึงอาจมีการปรับรูปแบบกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนใหมีความเหมาะสมตามสภานการณ โดยมีการจัดการเรียน
การสอน Offline ในครั้งที่ 1 – 6 และ สอนแบบ Online ในการสอนครั้งที่ 7 – 15 โดยมีการจัดเรียบลำดับเนื้อหารายวิชาใหสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนใน
ภาวะวิกฤต

15

มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ผลการเรียนรูท ี่ได
ที่
(ระบุขอ)
1
คุณธรรมจริยธรรม

2
3

ความรู

4

• ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
• ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

5

• ความรู
• ทักษะทางปญญา

วิธีการประเมิน
- การตรงตอเวลา
- ความรับผิดชอบ
- จิตสาธารณะ/จิตอาสา
- กิจกรรมเพื่อสวนรวม
- งานทีไ่ ดรับมอบหมาย
- ทดสอบยอย
- โครงการ/กิจกรรม
- การนำเสนอผลงาน
- การทำงานเปนทีม

สอบปลายภาค

สัปดาหที่ 1-15

สัดสวนของการ
ประเมินผล
10%

สัปดาหที่ 1-15
สัปดาหที่ 1,5,10

20%
20%

สัปดาหที่ 1-15

30%

16

20%

สัปดาหทปี่ ระเมิน

รวมทั้งสิ้น

100%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตำราหลัก
ปวี ณ า สป ล เลอร . (2562) ตำราวิ ช าทั ก ษะงานธุ ร การและงานสารบรรณ. กรุ ง เทพมหานคร:
ศูนยบริการสื่อและสิ่งพิมพกราฟฟคไซท มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
2. เอกสารและขอมูลสำคัญ
2.1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับแกไขเพิ่มเติม
2.2. สมคิด บางโม (2554). เทคนิคการฝกอบรมและการประชุม. กรุงเทพมหานคร. บริษัท วิทยพัฒน
จำกัด.
16

มคอ. 3
3. เอกสารและขอมูลแนะนำ
3.1. ใหนักศึกษาหาขอมูลการอบรมในหนวยงานสาธารณสุข
3.2. Website สายการบิน

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1. การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
1.2. การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน
1.3. แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1. ผลการสอบยอย และผลการสอบปลายภาค
2.2. การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู
3. การปรับปรุงการสอน
3.1. แบบสัมภาษณความคิดเห็นของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชา
3.2. การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1. การทวนสอบโดยอาจารยผูสอน
4.2. ดำเนินการแตงตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา
โดยตรวจสอบขอสอบ พิจารณาจากรายงานของผูเรียน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนน
ตามขอกำหนดการวัดและประเมินผลประจำรายวิชา
5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1. ปรับปรุงรายวิชาตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4
----------------------------
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