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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
1553610 ภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานุการผูบริหาร
English for Executive Secretaries
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
กนกวรรณ กุลสุทธิ์
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 /2556 ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
10 มิถุนายน 2556
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่ อให นั กศึ ก ษามี ค วามรู แ ละทัก ษะในการสื่อ สาร ทั้ งงานเอกสารธุ ร กิ จ และการพูด โต ตอบที่
เกี่ยวของกับงานเลขานุการผูบริหารได โดยสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดการงานได
อยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเสริมสรางใหนักศึกษามีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย และมี
บุคลิกภาพเหมาะสมกับการทํางาน
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษาสามารถนําความรูและทักษะในการทํางานเลขานุการผูบริหารไปใชในการทํางาน
จริงได โดยเนนการฝกการคิดเชิงวิเคราะหและการตัดสินใจ การนําเสนอความคิดสรางสรรค รวมทั้ง
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สามารถนําเทคโนโลยีมาชวยอํานวยความสะดวกในการทํางาน สามารถใชทักษะในการสืบคนเพื่อมอง
หาความรูใหมๆ มาประยุกตใชในการทํางาน ทั้งนี้ มีการเปลี่ยนแปลงตัวอยางหรือบริบทใหทันสมัย
และเกี่ยวของกับภาคธุรกิจอยูเสมอ
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
ฝ กฝนทั กษะการใช ภ าษาในการสื่อ สาร เชน การยอความเอกสารทางธุร กิจ และการโตตอบ
จดหมายทางธุรกิจขั้นสูง เปนตน สํานวนภาษาที่ใชในการจัดการประชุมและการนัดหมาย ฝกฝนผาน
กิจกรรมบทบาทสมมติ และการสรางสถานการณจําลอง เนนการคิดเชิงวิเคราะห การแกปญหา การ
ตัดสินใจ ความรับผิดชอบ ฝกปฏิบัติในสถานประกอบการ
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม
ปฏิบัต/ิ งาน
การศึกษาดวยตนเอง
ภาคสนาม/การฝกงาน
บรรยาย 45 ชั่วโมงตอ สอนเสริมตามความ
- มีการฝกปฏิบัติงาน ศึกษาดวยตนเอง 6
ภาคการศึกษา
ตองการของนักศึกษา
ชั่วโมงตอสัปดาห
เลขานุการใน
เฉพาะราย
สํานักงาน
- จัดโครงการ

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
- ผูสอนจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือเปนกลุมตามความตองการ 3 ชั่วโมงตอสัปดาห ณ
หองหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ
- ผูสอนใหคําปรึกษาผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
พัฒนานักศึกษาใหเปนผูมีคุณธรรม จรรยาบรรณ จริยธรรมที่ดี ดังนี้
1) แสดงออกถึงความซื่อสัตยสุจริต
2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
3) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
4) มีภาวะผูนํา สามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาตามลําดับ
ความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ
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1.2 วิธีการสอน
1) บรรยาย ศึกษาตัวอยาง ซักถาม
2) อภิปรายกลุม
3) ทําแบบฝก
4) วิพากษงาน
5) ฝกปฏิบัติงาน
6) นําเสนอกรอบการดําเนินงานและใหคําปรึกษาโครงการ BE Tea Party 2013: World
Language on the Move to ASEAN 2015
1.3 วิธีการประเมินผล
1) สังเกตพฤติกรรมการเขาเรียน การตรงตอเวลา การมีสวนรวม การทํางานเปนทีม
2) มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย โดยสงตามกําหนด ทําดวยตนเองไมลอกผูอื่น
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
1) มีความรูความเขาใจ และทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งดานการฟง การพูด การอาน และการ
เขียน
2) มีความรูและความเขาใจความรูและทักษะในการสื่อสาร ทั้งงานเอกสารธุรกิจและการพูด
โตตอบที่เกี่ยวของกับงานเลขานุการผูบริหารได
3) สามารถบูรณาการความรูดานภาษาอังกฤษกับมารยาททางธุรกิจได
2.2 วิธีการสอน
1) บรรยาย ศึกษาตัวอยาง ซักถาม
2) อภิปรายกลุม
3) ทําแบบฝก
4) วิพากษงาน
5) บทบาทสมมุติ
6) ฝกปฏิบัติงาน
7) นําเสนอกรอบการดําเนินงานและใหคําปรึกษาโครงการ B.E. Tea Party 2012
International Business Etiquettes: The Path to Business Success
2.3 วิธีการประเมินผล
1) ตรวจแบบฝกหัด
2) การสังเกตบทบาทสมมุติ
3) ผลการฝกปฏิบัติงานในสํานักงาน
4) ผลการดําเนินงานโครงการ BE Tea Party 2013: World Language on the Move to
ASEAN 2015
5) ทดสอบยอย สอบปลายภาค
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3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
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
5) นําเสนอกรอบการดําเนินงานและใหคําปรึกษาโครงการ BE Tea Party 2013: World
Language on the Move to ASEAN 2015
3.3 วิธีการประเมินผล
1) ตรวจแบบฝกหัด
2) การสังเกตบทบาทสมมุติ
3) ผลการดําเนินงานโครงการ BE Tea Party 2013: World Language on the Move to
ASEAN 2015
4) ทดสอบยอย สอบปลายภาค
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) ใหผลสะทอนกลับการเตรียมการและดําเนินงานโครงการ BE Tea Party 2013: World
Language on the Move to ASEAN 2015
4.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากผลงานการนําเสนอ
2) ประเมินจากผลการปฏิบัติงานในสํานักงาน
3) ประเมินโดยเพื่อนรวมชั้นเรียน
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4) ประเมินจากการสังเกตผลดําเนินงานโครงการ BE Tea Party 2013: World Language
on the Move to ASEAN 2015
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ องพัฒนา
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) การทดสอบภาคปฏิบัติการใชโปรแกรมชุดสํานักงานเพื่อจัดทําฐานขอมูลและทําตาราง
และแผนภูมิ ไดแก Microsoft Excel
2) การนําเสนอผลงาน
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

1

ชี้แจงคําอธิบายรายวิชา
จุดมุงหมาย แนวการสอน
ขอกําหนดตาง ๆ รวมทั้ง
กระบวนการวัดผล
ประเมินผล
บทที่ 1 การตอนรับแขก
(Welcoming Visitors)

2

จํานวน
ชั่วโมง
3

3

กิจกรรมการเรียน การ
ผูสอน
สอน สื่อที่ใช (ถามี)
กนกวรรณ
 บรรยาย
 ซักถาม/ เอกสารแนวการ กุลสุทธิ์
สอน
 แลกเปลี่ยนและแสดง
ความคิดเห็น
 บรรยาย/ยกตัวอยาง
 อภิปราย ซักถาม
 ทําแบบฝกหัด
 ฝกปฏิบัติเปนคูและกลุม
 บทบาทสมมุติ/ แบบ
สังเกตการนําเสนอ

กนกวรรณ
กุลสุทธิ์

vii

สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง
6

3-4

บทที่ 2 กําหนดการและ
การนัดหมาย
(Schedules and
Appointments)

5-6

Unit 3 การเดินทาง
เกี่ยวกับธุรกิจ
(Business Trip)

6

7-8

บทที่ 4 จดหมาย
อิเล็กทรอนิกสและ
จดหมายธุรกิจ
(Electronic Mails and
Business Letters)

6

9-10

บทที่ 4 การจัดการขอมูล
ตัวเลขและการบรรยาย
แผนภูมิ
(Dealing with Figures
and Describing Charts)

6

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

ผูสอน
กนกวรรณ
กุลสุทธิ์

กนกวรรณ
กุลสุทธิ์

กนกวรรณ
กุลสุทธิ์

กนกวรรณ
กุลสุทธิ์
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สัปดาหที่

11

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

บทที่ 5 การเขียนโนตยอ
และรายงาน
(Note and Report
Writing)

3

12-13

บทที่ 6 การประชุม
(Meetings)

6

14-15

การใชงานโปรแกรมชุด
สํานักงาน ไมโครซอฟเอ็ก
เซล
(Working with MS
Excel)

6

16

สอบปลายภาค

1.30

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

ผูสอน

กนกวรรณ
กุลสุทธิ์

กนกวรรณ
กุลสุทธิ์

กนกวรรณ
กุลสุทธิ์

ix

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่

1

2

3

4

5

ผลการ
เรียนรู
1.2 1.3 1.4 1.5
2.3
3.1 3.2 3.3 3.4
4.2 4.4
1.2 1.4 1.5
2.1 2.2 2.3
3.1 3.2 3.3 3.4
4.1 4.2 4.3 4.4
1.2, 1.4
2.1 2.2
3.1 3.2 3.3 3.4
4.1 4.2 4.3 4.4
5.1 5.2 5.3
1.4
2.1 2.2
4.1 4.2 4.3 4.4
5.1 5.2 5.3
2.1 2.2

วิธีการประเมิน

ผลการฝกปฏิบัติงาน
ในสํานักงาน

สัปดาหที่ประเมิน

ตลอดภาคการศึกษา

สัดสวน
ของการ
ประเมินผ
ล
10%

ผลการดําเนินงาน
ตลอดภาคการศึกษา
โครงการ BE Tea
Party 2013: World
Language on the
Move to ASEAN
2015
การทํางานตามที่ไดรับ ตลอดภาคการศึกษา
มอบหมาย /รายบุคคล
คู และกลุม

20%

ทดสอบยอย

4, 10, 15

10%

สอบปลายภาค

16

30%

30%

x

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตําราหลัก
กนกวรรณ กุลสุทธิ์. 2556. ภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานุการผูบริหาร. กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ .
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
สุพีชา ถิรจิตตกุล. 2554. คูมือเรียนรูและใชงาน Excel 2010 ฉบับสมบูรณ. กรุงเทพฯ : บริษัทไอ
ดีซีพรีเมียร จํากัด.
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
สื่อสิ่งพิมพตาง ๆ และเว็บไซตที่เกี่ยวของกับงานเลขานุการ
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนาระหวางนักศึกษาและผูสอน (เปนทางการและไมเปนทางการ)
- แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา (ผานระบบบริหารการศึกษา)
2. กลยุทธการประเมินการสอน
- สังเกตการมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษา
- ผลการเรียนของนักศึกษา (จากการทําแบบฝกหัด การนําเสนอผลงาน และการสอบ)
- ผลการประเมินการเรียนการสอน
3. การปรับปรุงการสอน
- ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูสอนในรายวิชาที่เกี่ยวของ
- ทําวิจัยในชั้นเรียน
- สอบถาม พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูประกอบอาชีพเลขานุการผูบริหาร
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- ใชการทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยทานอื่นที่อยู
ภายในหรือภายนอกหลักสูตร
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบขอสอบ วิธีและเกณฑการใหคะแนนสอบ
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 5 ป หรือตามขอเสนอแนะ และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4
- เปลี่ยนหรือสลับผูสอนเพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูและมีมุมมองในการประยุกตความรูจากผูสอนที่
หลากหลาย

