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รหัสวิชา 3663223 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) เทคนิคงานเลขานุการ
(ภาษาอังกฤษ) Secretarial Techniques

อาจารย์ผู้สอน
อ.รจนา กวางรัมย์
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คานา
มคอ.3 นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทำงให้กับอำจำรย์ผู้สอนที่ดำเนินกำรสอน ในรำยวิชำเทคนิคงำน
เลขำนุ กำร รำยวิช ำ 3663223 โดย มคอ.3 ได้แบ่งหมวดที่เกี่ยวข้องกับ กำรสอนไว้ 7 หมวด ดังต่อไปนี้
หมวด 1 ข้อมูลทั่วไป หมวด 2 จุดมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ หมวด 3 ลักษณะและกำรดำเนินกำร หมวด 4
กำรพั ฒ นำผลกำรเรี ย นรู้ ของนั กศึ กษำ หมวด 5 แผนกำรสอนและกำรประเมิน ผล หมวด 6 ทรัพ ยำกร
ประกอบกำรเรียนกำรสอน และหมวด 7 กำรประเมินและปรับปรุงกำรดำเนินกำรของรำยวิชำ โดยในกำร
จัดทำ มคอ.3 นี้คำนึงถึงหัวข้อกำรสอนและ Learning Outcome ที่มีควำมสอดคล้องกับคำอธิบำยรำยวิชำ
รวมทั้งกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนแบบ Active Learning ที่ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกำรเรียนรู้ด้วย
ผู้จัดทำหวังว่ำ มคอ.3 ที่จัดทำขึ้นจะเป็นประโยชน์ สำหรับผู้ที่นำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
และยินดีรับฟังข้อเสนอแนะต่ำงๆ เพื่อปรับปรุงให้ มคอ.3 ฉบับนี้มีควำมสมบูรณ์เพิ่มมำกขึ้น และขอขอบคุณ
มำ ณ โอกำสนี้

หลักสูตรกำรจัดกำรบัณฑิต
คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
15 พฤศจิกำยน 2562
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สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

หน้า
ข้อมูลทั่วไป
จุดมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์
ลักษณะและกำรดำเนินกำร
กำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ
แผนกำรสอนและกำรประเมินผล
ทรัพยำกรประกอบกำรเรียนกำรสอน
กำรประเมินและปรับปรุงกำรดำเนินกำรของรำยวิชำ

4
4
5
6
10
15
15
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
คณะวิทยำกำรจัดกำร

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชำ 3663223 ชื่อรำยวิชำ (ภำษำไทย) เทคนิคงำนเลขำนุกำร
(ภำษำอังกฤษ) Secretarial Techniques
2. จานวนหน่วยกิต
3(2-2-5) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรกำรจัดกำรบัณฑิต วิชำเลือก
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำ อ.รจนำ กวำงรัมย์
อำจำรย์ผู้สอน
อ.รจนำ กวำงรัมย์ ตอนเรียน A1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภำคกำรศึกษำที่ 2/2562 /ชั้นปีที่ 3
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6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
15 พฤศจิกำยน 2562

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีควำมรับผิดชอบ เข้ำใจผู้อื่น เข้ำใจโลก และเคำรพกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆ ของสถำบันและสังคม รวมถึงกำรเป็นแบบอย่ำงที่ดีได้
1.2 เพื่อให้ ผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในคุ ณค่ำแห่งวิชำชีพ และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชำชีพ จรรยำบรรณ
วิชำชีพของเลขำนุกำร
1.3 เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นควำมรู้ ก ว้ำ งและเป็ น ระบบเกี่ ย วกั บ ควำมก้ ำวหน้ ำ ทำงวิช ำกำรและวิช ำชี พ ด้ ำ น
กำรจัดกำร รวมทั้งมีควำมเข้ำใจอย่ำงเท่ำทันในผลกระทบในสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและ
สังคมโลก
1.4 เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นมี ทั ก ษะที่ จ ำเป็ น ในศตวรรษที่ 21 โดยค ำนึ ง ถึ งผลกระทบที่ อ ำจเกิ ด ขึ้ น จำก
กำรตัดสินใจ และสำมำรถติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลได้อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน
1.5 เพื่อให้ผู้เรียนสำมำรถทำงำนร่วมกับผู้อื่น แสดงภำวะผู้นำ ผู้ตำมได้อย่ำงเหมำะสมตำมสถำนกำรณ์
และมีทักษะกำรแก้ปัญหำกลุ่ม
1.6 เพื่อให้ผู้เรียนสำมำรถใช้ทักษะกำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน และกำรเขียนที่เหมำะสมสำหรับกลุ่มบุคคล
ที่แตกต่ำงกันทั้งที่เป็นข้อมูลธุรกิจและข้อมูลอื่น
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อให้ผู้เรียนสำมำรถสร้ำงมโนทัศน์ได้ด้วยตนเองจำกกระบวนกำรเรียนรู้ ที่ปรำกฏในหนังสือ โดย
ปรับปรุงเนื้อหำดังนี้
1) เพิ่มกำรวิเครำะห์จำกกรณีศึกษำของหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยสวนดุสิต และธุรกิจภำยนอก
2) จัดหมวดหมู่ลำดับเนื้อหำให้มีควำมสอดคล้องยิ่งขึน้
3) บูรณำกำรทั้งทฤษฎีและกำรปฏิบัติ
2.2 เพื่อพัฒนำศักยภำพเกี่ยวกับทักษะกำรทำงำน และกำรแสดงออก ได้แก่
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1) ฝึ กกำรปฏิ บั ติตนเองและปฏิ บัติต่อผู้ อื่น ได้แก่ กำรให้ ควำมเคำรพและให้ เกียรติผู้ อื่น โดยมี
วัตถุประสงค์ปลำยทำง คือ ผู้เรียนสำมำรถประยุกต์กำรเรียนกับกำรทำงำนให้เกิดประโยชน์ได้ตลอดชีวิต
2) ฝึกกำรนำเสนอด้วยกำรใช้ภำษำไทยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมีควำมเหมำะสมกับเนื้อหำ ได้แก่
งำนเกี่ยวกับกำรบริกำรด้ำนสื่อสำร โทรศัพท์ กำรเขียนรำยงำนต่ำงๆ
3) เน้ น กำรฝึ กฝนเรี ย นรู้ กำรปฏิ บัติ กำรต้ อนรับแขก กำรพั ฒ นำบุ คลิ กภำพ และกำรสร้ำงมนุ ษย
สัมพันธ์ในสำนักงำน กำรจำแนกควำมสำคัญและกำรแจกงำนในสำนักงำน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ควำมหมำยและควำมสำคัญของงำนเลขำนุกำร ระบบงำนเลขำนุกำร กำรเพิ่มผลผลิตในองค์กำร
หลักกำรทำงำนของเลขำนุกำร บทบำทควำมรับผิดชอบและหน้ำที่ที่สำคัญของเลขำนุกำรระดับต่ำงๆ กำร
จัดองค์กรในสำนักงำน งำนเกี่ยวกับกำรบริกำรด้ำนสื่อสำร โทรศัพท์ กำรบริหำรเวลำ กำรเขียนรำยงำนต่ำงๆ
กำรต้อนรับแขก กำรพัฒนำบุคลิกภำพ และกำรสร้ำงมนุษยสัมพันธ์ในสำนักงำน กำรจำแนกควำมสำคัญและ
กำรแจกงำนในสำนักงำน กำรพัฒนำงำนเลขำนุกำร ฝึกปฏิบัติกำรปฏิบัติงำนเลขำนุกำร และกำรแก้ปัญหำงำน
ด้ำนงำนเลขำนุกำร
Meanings and significance of secretarial work, secretarial system, productivity in
organization, principles of secretary, role and responsibility and important duty of any level
of secretary, organization management in office, work regarding communication services,
telephone, time management, any report writing, greeting the guest, personality development
and relationship creating in office, signification classification and job distribution in office,
secretarial development, secretarial working process technique, and problem solving in
secretarial work
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
บรรยำย 30 ชั่วโมงต่อ
ภำคกำรศึกษำ

ตำมควำมต้องกำรของ
นักศึกษำเฉพำะรำย

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
ปฏิบัติ 30 ชั่วโมงต่อภำค
กำรศึกษำ

การศึกษาด้วยตนเอง
75 ชั่วโมงต่อต่อภำค
กำรศึกษำ

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
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อำจำรย์ผู้สอนกำหนดวัน เวลำในกำรให้คำปรึกษำ (Office Hour) สัปดำห์ละ 6 ชั่วโมง และประกำศให้
ผู้เรียนทรำบ นอกจำกนั้นยังอนุญำตให้นักศึกษำติดต่อผ่ำนโทรศัพท์ และ e-mail ด้วยโดยบอกหมำยเลข
โทรศัพท์ และ e-mail address ส่วนตัวให้ทรำบในสัปดำห์แรก

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนำ
1.1.1 มี ค วำมซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต มี วิ นั ย มี ค วำมรั บ ผิ ด ชอบ เข้ ำ ใจผู้ อื่ น เข้ ำ ใจโลก และเคำรพกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆ ของสถำบันและสังคม รวมถึงกำรเป็นแบบอย่ำงที่ดีได้
1.1.2 มีจิตสำนึกที่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน
1.1.3 มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในคุณค่ำแห่งวิชำชีพ และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชำชีพ จรรยำบรรณวิชำชีพ
1.1.4 มีควำมพอเพียงในกำรดำเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดควำมพอประมำณ ควำมมีเหตุผล และกำร
สร้ำงภูมิคุ้มกัน
1.2 วิธีกำรสอน
1.2.1 บรรยำย อภิปรำย เกี่ยวกับระบบงำนเลขำนุกำร กำรเพิ่มผลผลิตในองค์กำร หลักกำรทำงำน
ของเลขำนุกำร บทบำทควำมรับผิดชอบและหน้ำที่ที่สำคัญของเลขำนุกำรระดับต่ำงๆ
1.2.2 ปลู กฝั งให้ นั กศึกษำมีระเบี ยบวินั ย โดยเน้ นกำรเข้ำชั้นเรียนให้ ตรงเวลำ กำรแต่งกำยตำม
ระเบียบของมหำวิทยำลัย ตลอดจนกำรปฏิบัติตนตำมกฎกติกำของกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำ
1.2.3 กำรมอบหมำยงำนรำยบุคคล/กลุ่ม โดยเน้นกำรส่งงำนให้ตรงเวลำและครบถ้วนตำมที่ผู้สอน
ได้มอบหมำย กระตุ้นให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกและพฤติกรรมที่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วน
ตน รวมทั้งมีควำมซื่อสัตย์สุจริตไม่คัดลอกผลงำนของผู้อื่นมำเป็นของตนเอง
1.3 วิธีกำรประเมินผล
1) กำรประเมินกำรปฏิบัติตนตำมกติกำ
1.1) กำรเข้ำร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน
1.2) กำรตรงต่อเวลำในกำรเข้ำชั้นเรียน และกำรส่งงำน
1.3) กำรแต่งกำยถูกระเบียบ
1.4) รักษำควำมสะอำด และควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยในห้องเรียน
1.5) รักษำทรัพยำกรในชั้นเรียน และประหยัดพลังงำนในกำรใช้ไฟฟ้ำ (ปิดแอร์ ปิดไฟก่อนออก
จำกห้อง)
2) ประเมินกิจกรรมโครงกำร
2.1) โครงกำรเกิดขึ้นจำกปัญหำตำมสภำพจริง
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2.2) เป็นโครงกำรที่มีควำมเป็นไปได้ในกำรปฏิบัติ และมีควำมคิดสร้ำงสรรค์
2.3) เป็นโครงกำรที่นำเสนอควำมคิดอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหำวิทยำลัยหรือสังคมภำยนอก
3) สังเกตแบบมีส่ วนร่วมเกี่ ยวกับวิธีกำรสื่อสำรของผู้เรียน และทัศนคติ กำรแสดงควำมคิดเห็ น
ในกำรทำกิจกรรมในชั้นเรียน
4) กำรตรวจสอบกำรอ้ำงอิงข้อมูลในกำรค้นคว้ำ กำรทำรำยงำน และโครงกำร
5) กำรจัดทำแฟ้มสะสมผลงำน Portfolio ที่สอดคล้องกับกำรทำงำน
2. ความรู้
2.1 ควำมรู้ที่ต้องได้รับ
2.1.1 มีควำมรู้และควำมเข้ำใจในสำระสำคัญของศำสตร์ด้ำนกำรจัดกำร
2.1.2 มีควำมรู้กว้ำงและเป็นระบบเกี่ยวกับควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรและวิชำชีพด้ำนกำรจัดกำร
รวมทั้งมีควำมเข้ำใจอย่ำงเท่ำทันในผลกระทบในสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก
2.1.3 มีควำมรู้และควำมเข้ำใจในด้ำนกำรวำงแผน กำรจัดโครงสร้ำงองค์กำร กำรปฏิบัติกำร กำร
ควบคุมและกำรประเมิน ผลกำรดำเนิน งำน รวมทั้งกำรปรับปรุงแผนงำนให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ ใน
ปัจจุบัน
2.2 วิธีกำรสอน
2.2.1 กำรสอนแบบ Active learning ทั้งกำรเรียนรู้แบบรำยบุคคลและแบบกลุ่ม มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมี
ควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับทักษะกำรนำเสนอ
2.2.2 ศึ ก ษำและเรี ย นรู้ โดยกำรบรรยำย อภิ ป รำย กิ จ กรรมในชั้ น เรี ย น เช่ น กำรตั้ ง ค ำถำม
กรณีศึกษำจำกประเด็นข่ำว บทวิเครำะห์ คลิปวิดีโอ แผนผังควำมคิด เป็นต้น กำรศึกษำค้นคว้ำนอกชั้นเรียน
จำกงำนวิจัย บทควำมวิจัย เว็บไซต์ขององค์กรธุรกิจ และเครือข่ำยสังคม
2.2.3 ฝึกกำรนำเสนอด้วยกำรใช้ควำมสำมำรถทำงภำษำไปบูรณำกำรกับกำรนำเสนองำนด้วยลำย
ลักษณ์อักษร คือกำรเขียนรำยงำน และกำรเขียนโครงกำร กำรนำเสนองำนผ่ำนวำจำ และสื่อประสม เป็น
ต้น
2.2.4 กำรเรียนรู้ด้วยกำรใช้สื่อวีดิโอ สื่อภำพยนตร์ มำใช้ในกำรสอน เพื่อให้นักศึกษำสำมำรถคิด
วิเครำะห์ เปรียบเทียบ และเข้ำใจเนื้อหำรำยวิชำมำกขึ้น
2.3 วิธีกำรประเมินผล
2.3.1 สังเกตจำกกำรมีส่วนร่วมในกำรเรียน เช่น กำรนำเสนองำน กำรอภิปรำย กำรแสดงควำม
คิดเห็น กำรตอบคำถำม
2.3.2 ประเมินจำกคุณภำพของงำนทั้งรำยบุคคลและกลุ่ม กำรนำเสนอผลกำรศึกษำค้นคว้ำ จำก
แหล่งควำมรู้ต่ำงๆ ทั้งกำรนำเสนอหน้ำชั้นเรียนและเอกสำรรำยงำน
2.3.3 ประเมินจำกกำรทดสอบย่อยหรือกำรสอบกลำงภำค และกำรสอบปลำยภำค
3. ทักษะทางปัญญา
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3.1 ทักษะทำงปัญญำที่ต้องพัฒนำ
3.1.1 สำมำรถสืบค้น ประมวลและประเมินข้อมูลจำกหลำยแหล่งได้ด้วยตนเอง มีควำมคิดวิเครำะห์
อย่ำงเป็นระบบ มีเหตุผล และคิดอย่ำงสร้ำงสรรค์เพื่อให้ได้สำรสนเทศที่เหมำะสมกับศตวรรษที่ 21
3.1.2 สำมำรถประยุกต์ควำมรู้ทำงกำรจัดกำรและด้ำนอื่นที่สัมพันธ์กัน จำกสำขำวิชำชีพที่ศึกษำ
และประสบกำรณ์มำใช้งำนตำมสถำนกำรณ์ทั่วไปได้อย่ำงเหมำะสม
3.1.3 มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยคำนึงถึงผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรตัดสินใจ และ
สำมำรถติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลได้อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน
3.1.4 สำมำรถคิดค้น ทำงเลื อก วิเครำะห์ ทำงเลื อกและผลกระทบจำกทำงเลื อกอย่ำงรอบด้ำน มี
ควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจเลือกทำงเลือกที่สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน
3.2 วิธีกำรสอน
3.2.1 บรรยำย อภิปรำยกลุ่ม แลกเปลี่ยนควำมคิดระหว่ำงผู้เรียน
3.2.2 วิเครำะห์กำรเลือกแหล่งข้อมูล ช่องทำงในกำรเข้ำถึงข้อมูล และสำธิตกำรเลือกสรรข้อมูลอย่ำง
มีประสิทธิภำพ
3.2.3 วิเครำะห์ สังเครำะห์ข้อมูลจำกกรณีศึกษำแล้ว ให้ผู้เรียนนำเสนอแนวทำงในกำรแก้ปัญหำ และ
กำรนำมำปรับใช้ในชีวิตของตน
3.3 วิธีกำรประเมินผล
3.3.1 ประเมินจำกกำรมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติกิจกรรม กำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น กำรวิเครำะห์
ข้อมูลโดยเชื่อมโยงกับเนื้อหำบทเรียน ควำมรู้และประสบกำรณ์จำกวิทยำกร
3.3.2 ประเมิน จำกคุณ ภำพของงำนที่ได้รับมอบหมำย เช่น ผลกำรวิเครำะห์ กรณี ศึกษำ ข่ำว บท
วิเครำะห์ต่ำงๆ แผนธุรกิจ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ และกำรแก้ปัญหำในกำรทำงำน
3.3.3 กำรสอบโดยใช้กำรนำเสนองำนเดี่ยว
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบที่ต้องพัฒนำ
4.1.1 สำมำรถแสดงควำมเป็ น กั ล ยำณมิ ต ร ช่ ว ยเหลื อ ผู้ อื่ น และแสดงควำมรับ ผิ ด ชอบในกำร
ตัดสินใจในกำรกระทำของตนเอง รวมถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคม
 4.1.2 สำมำรถแสดงควำมคิ ดริ เริ่ม และควำมเห็ น อย่ำ งสร้ำงสรรค์ ในกำรพั ฒ นำควำมรู้ และ
ควำมคิดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
 4.1.3 สำมำรถท ำงำนร่ว มกับ ผู้อื่น แสดงภำวะผู้ นำ ผู้ตำมได้อย่ ำงเหมำะสมตำมสถำนกำรณ์
และมีทักษะกำรแก้ปัญหำกลุ่ม
4.1.4 มีควำมเข้ำใจในสั งคมพหุ วัฒ นธรรม มี ทักษะในกำรปฏิ สั มพั นธ์กับผู้ อื่น อย่ำงสร้ำงสรรค์
ตระหนักและเข้ำใจในวัฒนธรรมของสังคมที่ตนเองอำศัยอยู่รวมทั้งเข้ำใจควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรม และ
สำมำรถปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่ำงเหมำะสม
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4.2 วิธีกำรสอน
4.2.1 จัดกิจกรรมในชั้นเรียนที่เปิดโอกำสให้นักศึกษำมีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษำผู้อื่นในชั้นเรียน
4.2.2 มอบหมำยงำนกลุ่มและมีกำรเปลี่ยนกลุ่มทำงำนตำมกิจกรรมที่มอบหมำยเพื่ อให้นักศึกษำ
ทำงำนได้กับผู้อนื่
4.2.3 กำรจั ดท ำแผนธุร กิ จ ซึ่ งต้ องมี กำรประสำนงำน กำรติด ต่ อสื่ อสำรระหว่ำงสมำชิ กกลุ่ ม
รวมถึงผู้มีประสบกำรณ์ในกำรทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับแผนธุรกิจที่สนใจ

4.3 วิธีกำรประเมินผล
4.3.1 สั ง เกตพฤติ ก รรมของผู้ เรี ย นในระหว่ ำ งปฏิ บั ติ ง ำนในชั้ น เรี ย น ควำมกล้ ำ แสดงออก
บุคลิกภำพ กำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น กำรประสำนงำนระหว่ำงสมำชิกกลุ่ม กำรติดต่อประสำนงำนกับ
บุคลำกรภำยนอก
4.3.2 ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติกิจกรรม กำรมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับสมำชิกกลุ่มและผู้อื่นในชั้นเรียน
รวมถึงวิทยำกรหรือผู้ประกอบกำร
4.3.3 กำรมีส่วนร่วมในกำรประเมินผลของสมำชิกกลุ่ม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศที่ต้องพัฒนำ
5.1.1 สำมำรถประยุกต์ใช้หลักคณิตศำสตร์ สถิติ กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณมำใช้ในกำรวิเครำะห์
และตัดสินใจในกำรดำเนินชีวิต
5.1.2 สำมำรถสื่อสำรภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศที่จำเป็นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
5.1.3 สำมำรถใช้ ทั กษะกำรฟั ง กำรพู ด กำรอ่ ำน และกำรเขี ยนที่ เหมำะสมส ำหรับกลุ่ มบุ คคลที่
แตกต่ำงกันทั้งที่เป็นข้อมูลธุรกิจและข้อมูลอื่น
5.1.4 สำมำรถน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ เหมำะสม มำใช้ในกำรเก็ บรวบรวมข้อ มูล กำรแปล
ควำมหมำย และกำรสื่อข้อมูล
5.2 วิธีกำรสอน
5.2.1 กำรฟังบรรยำยและแลกเปลี่ยนควำมรู้กับวิทยำกร
5.2.2 กำรค้นคว้ำข้อมูลจำกแหล่งต่ำงๆ ทั้งที่เป็นภำษำไทยและภำษำอังกฤษ กำรนำเสนองำนในชั้น
เรียนทั้งในรูปแบบกำรพูดและกำรเขียน
5.2.3 แนะนำเทคนิคกำรสืบค้นข้อมูล แหล่งข้อมูลและวิธีกำรเลือกข้อมูลที่น่ำเชื่อถือ มอบหมำย
งำนที่ต้องมีกำรสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ
5.3 วิธีกำรประเมินผล
5.3.2 พิจำรณำจำกข้อมูลที่ค้นคว้ำจำกแหล่งต่ำงๆ โดยมีทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ
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5.3.3 ควำมถูกต้องและเหมำะสมของภำษำที่ใช้ในกำรสื่อสำรทั้งด้วยวำจำและลำยลักษณ์อักษร
5.2.3 พิจำรณำทักษะกำรใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องในกำรนำเสนอผลงำน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
1
- หัวข้อการสอน
ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับงำนเลขำนุกำร
- Learning Outcome
มีควำมรู้เกี่ยวกับงำนเลขำนุกำร

2

3

- หัวข้อการสอน
เลขำนุกำรที่ผู้บังคับบัญชำหรือนำย
ต้องกำร หลักกำรทำงำนของเลขำนุกำร
- Learning Outcome
รู้จักบริหำรเวลำ
- หัวข้อการสอน
กำรเพิ่มผลผลิตในองค์กำร
องค์ประกอบในกำรเพิ่มผลผลิต
- Learning Outcome
1. วิเครำะห์สำเหตุของปัญหำในกำรเป็น
เลขำนุกำรได้

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
4 แนะนำรำยวิชำ
แสดงเอกสำรประกอบกำรสอน
กิจกรรมละลำยพฤติกรรม
แนะนำตนเองรำยบุคคล
ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่ำย ขนำด A5
4 กิจกรรมที่ 1 กรณีศึกษำกำรเป็นเลขำนุกำร
ผู้บริหำร

4

สือ่ การสอน
ตำรำ
PPT, VDO

สอดคล้องกับ
ผู้สอน
จุดมุ่งหมายรายวิชา
ข้อ 1.1 1.2
อ.รจนำ
กวำงรัมย์

ตำรำ
ใบงำนกรณีศึกษำ
Clip VDO

ข้อ 1.3 1.4

อ.รจนำ
กวำงรัมย์

บรรยำยและก ำหนดประเด็ น ให้ ผู้ เรี ย น ตำรำ
อภิปรำย ศึกษำค้นคว้ำสถำนกำรณ์ปัจจุบัน ใบงำนกรณีศึกษำ
จำกกรณี ศึ ก ษำที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ กำรกำรเพิ่ ม
ผลผลิตในองค์กำร พร้อมนำเสนอ

ข้อ 1.4 1.5

อ.รจนำ
กวำงรัมย์
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
2. วิเครำะห์ปัจจัยที่เป็นโอกำสสำหรับ
เลขำนุกำรในสถำนกำรณ์ปัจจุบันได้

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

13

มคอ. 3

สัปดาห์ที่
4

5

6

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
- หัวข้อการสอน
บทบำท หน้ำที่ และคุณสมบัติของ
เลขำนุกำร
- Learning Outcome
รู้บทบำทของกำรเป็นเลขำนุกำร
- หัวข้อการสอน
คุณสมบัติของเลขำนุกำร
- Learning Outcome
รู้อุปนิสัย และมำรยำทในกำรเข้ำสังคม
- หัวข้อการสอน
กำรร่ำงจดหมำย หลักกำรร่ำงจดหมำย
เครื่องหมำยที่ใช้ในกำรร่ำงจดหมำย
ควำมหมำยของเครื่องหมำย
- Learning Outcome
สำมำรถเขียนจดหมำยเพื่อใช้ในกำร
สื่อสำรได้

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
สือ่ การสอน
ชั่วโมง
4 บรรยำยและก ำหนดประเด็ น ให้ ผู้ เรี ย น ตำรำ
อภิปรำย ศึกษำค้นคว้ำสถำนกำรณ์ปัจจุบัน YouTube
จำกกรณีศึกษำที่เกี่ยวข้องกับบทบำท หน้ำที่ Clip VDO
ของเลขำนุกำร
4

4

บรรยำยและก ำหนดประเด็ น ให้ ผู้ เรี ย น
อภิปรำย ศึกษำค้นคว้ำสถำนกำรณ์ปัจจุบัน
จำกกรณีศึกษำที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของ
เลขำนุกำร
ผู้เรียนฝึกปฏิบัติในกำรเขียนจดหมำยเพื่อ
นัดหมำย จดหมำยเชิญ

ตำรำ
ใบงำนกรณีศึกษำ

ตำรำ
ตัวอย่ำงจดหมำย
ฝึกปฏิบัติจริง

สอดคล้องกับ
ผู้สอน
จุดมุ่งหมายรายวิชา
ข้อ 1.3
อ.รจนำ
กวำงรัมย์

ข้อ 1.3 1.5

อ.รจนำ
กวำงรัมย์

ข้อ 1.2 1.3 1.4 1.6 อ.รจนำ
กวำงรัมย์
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สัปดาห์ที่
7

8

9

หัวข้อการสอน / Learning
จานวน
Outcome
ชัว่ โมง
- หัวข้อการสอน
4
กำรโต้ตอบจดหมำย วัตถุประสงค์ของ
กำรเขียนจดหมำย ส่วนต่ำงๆ ของ
จดหมำย ประเภทของจดหมำยธุรกิจ
ต่ำงๆ
- Learning Outcome
รู้ขั้นตอนกำรเขียนจดหมำยธุรกิจ
- หัวข้อการสอน
4
เทคนิคกำรใช้โทรศัพท์ วัตถุประสงค์ใน
กำรใช้โทรศัพท์ ประโยชน์ของโทรศัพท์
มำรยำทและศิลปะกำรใช้โทรศัพท์
- Learning Outcome
รู้บทบำทและของผู้ใช้โทรศัพท์ มำรยำท
ในกำรรับโทรศัพท์
- หัวข้อการสอน
4
เทคนิคกำรใช้โทรศัพท์ กำรรับ-ต่อ
โทรศัพท์ กำรรับโทรศัพท์ของเลขำนุกำร
กำรติดต่อ-รับโทรศัพท์ของนักบริหำร

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

ผู้เรียนฝึกปฏิบัติในกำรเขียนจดหมำยเพื่อ
โต้ตอบ และกำรพิมพ์ซองจดหมำย

ตำรำ
YouTube
Clip VDO

เรียนรู้กรณีศึกษำเรื่องมำรยำทในกำรรับ
โทรศัพท์

ใบงำนกรณีศึกษำ
ตำรำ
Clip VDO

บทบำทสมมติกำรรับ และกำรสื่อสำรทำง ตำรำ
โทรศัพท์
สื่อประชำสัมพันธ์
บทบำทสมมติ

สอดคล้องกับ
ผู้สอน
จุดมุ่งหมายรายวิชา
ข้อ 1.4 1.6
อ.รจนำ
กวำงรัมย์

ข้อ 1.1 1.2 1.3 1.5 อ.รจนำ
กวำงรัมย์

ข้อ 1.4 1.5 1.6

อ.รจนำ
กวำงรัมย์
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สัญญำณโทรศัพท์ที่ควรทรำบ
- Learning Outcome
รู้วิธีกำรสื่อสำรที่เหมำะสมกับกำรทำงำน
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สัปดาห์ที่
10

11

หัวข้อการสอน / Learning
จานวน
Outcome
ชัว่ โมง
- หัวข้อการสอน
4
เทคนิคกำรนัดหมำย ควำมหมำยของ
กำรนัดหมำย วิธีนัดหมำย กำรนัดหมำย
ทำงโทรศัพท์
กำรต้อนรับ ศิลปะกำรต้อนรับ กำร
ปฏิบัติตนในกำรต้อนรับ
- Learning Outcome
สำมำรถปฏิ บั ติ ก ำรนั ด หมำยที่ ถู ก ต้ อ ง
และกำรต้อนรับและกำรบริกำรที่ดี
- หัวข้อการสอน
4
เทคนิคกำรประชุม ควำมมุ่งหมำยและ
วัตถุประสงค์ของกำรประชุม หน้ำที่ของ
เลขำนุกำรที่เกี่ยวกับกำรประชุม
- Learning Outcome
สำมำรถเตรียมกำรประชุมได้อย่ำง
ถูกต้อง ตำมวิธีกำรประชุม

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

บรรยำยและก ำหนดประเด็ น ให้ ผู้ เรี ย น ตำรำ
อภิปรำย ศึกษำค้นคว้ำสถำนกำรณ์ปัจจุบัน  PPT
จำกกรณี ศึกษำที่ เกี่ยวข้องกับกำรนัดหมำย  ฝึกปฏิบัติจริง
และกำรต้อนรับ

จัดสถำนกำรณ์จำลอง เรื่องกำรประชุม
ตำรำ
เข้ ำ ร่ ว มสั ง เกตุ ก ำรณ์ กำรประชุ ม ของ PPT
หลักสูตร
สถำนกำรณ์จำลอง

สอดคล้องกับ
ผู้สอน
จุดมุ่งหมายรายวิชา
ข้อ 1.3 1.4
อ.รจนำ
กวำงรัมย์

ข้อ 1.2 1.3 1.4

อ.รจนำ
กวำงรัมย์
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สัปดาห์ที่
12

13

หัวข้อการสอน / Learning
จานวน
Outcome
ชัว่ โมง
- หัวข้อการสอน
4
เทคนิคกำรจัดเก็บเอกสำร ควำมหมำย
ควำมสำคัญของกำรจัดเก็บเอกสำร
วัตถุประสงค์ของกำรจัดเก็บเอกสำร
องค์ประกอบสำคัญของกำรจัดเก็บ
เอกสำร
- Learning Outcome
จัดเก็บเอกสำรได้อย่ำงเป็นระบบ ค้นหำ
ได้งำ่ ย
- หัวข้อการสอน
4
หลักในกำรเก็บเอกสำร ประเภทของกำร
เก็บ แฟ้มเอกสำร กำรโอนเอกสำร กำร
ทำลำยเอกสำร
- Learning Outcome
รู้วิธีกำรเก็บเอกสำร ขั้นตอนในกำรเก็บ
เอกสำรเข้ำ

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

บรรยำยและก ำหนดประเด็ น ให้ ผู้ เรี ย น ตำรำ
อภิปรำย ศึกษำค้นคว้ำสถำนกำรณ์ปัจจุบัน PPT
จำกกรณี ศึ ก ษำที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ กำรจั ด เก็ บ กรณีศึกษำ
เอกสำร

บรรยำยและก ำหนดประเด็ น ให้ ผู้ เรี ย น ตำรำ
อภิปรำย ศึกษำค้นคว้ำสถำนกำรณ์ปัจจุบัน PPT
จำกกรณี ศึ ก ษำที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ กำรจั ด เก็ บ กรณีศึกษำ
เอกสำร

สอดคล้องกับ
ผู้สอน
จุดมุ่งหมายรายวิชา
ข้อ 1.3 1.4
อ.รจนำ
กวำงรัมย์

ข้อ 1.3 1.4

อ.รจนำ
กวำงรัมย์
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สัปดาห์ที่
14

15

16

หัวข้อการสอน / Learning
จานวน
Outcome
ชัว่ โมง
- หัวข้อการสอน
4
เทคนิ คมนุ ษ ยสั มพัน ธ์ ควำมหมำยของ
มนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ปั จ จั ย ที่ ท ำให้ ม นุ ษ ย์
แตกต่ำงกัน สำเหตุของควำมแตกต่ำงกัน
ของมนุษย์
- Learning Outcome
ปรับตัวเรียนรู้กำรอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้
- หัวข้อการสอน
4
แนวทำงเพื่อทำให้เกิดควำมสัมพันธ์ที่ดี
กำรเสริมสร้ำงบุคลิกภำพ มนุษยสัมพันธ์
ในกำรทำงำน
- Learning Outcome
มีมนุษยสัมพันธ์ดีอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

บรรยำยและก ำหนดป ระเด็ น ให้ ผู้ เ รี ย น ตำรำ
อภิปรำย ศึกษำค้นคว้ำสถำนกำรณ์ปัจจุบันจำก PPT
กรณีศึกษำที่เกี่ยวข้องกับมนุษยสัมพันธ์
กรณีศึกษำ

บรรยำยและก ำหนดป ระเด็ น ให้ ผู้ เ รี ย น ตำรำ
อภิปรำย ศึกษำค้นคว้ำสถำนกำรณ์ปัจจุบันจำก PPT
กรณีศึกษำที่เกี่ยวข้องกับมนุษยสัมพันธ์
กรณีศึกษำ
 ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ง ำ น จ ริ ง โ ด ย ก ำ ร เป็ น ฝึกปฏิบัติจริง
คณะกรรมกำรด ำเนิ น งำนในกิ จ กรรมต่ ำ ง
ของหลักสูตร
สอบปลายภาค

สอดคล้องกับ
ผู้สอน
จุดมุ่งหมายรายวิชา
ข้อ 1.4 1.5
อ.รจนำ
กวำงรัมย์

ข้อ 1.3 1.4 1.5 1.6 อ.รจนำ
กวำงรัมย์
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

1

1.1.1, 1.1.3

2

1.1.2, 2.1.2, 2.1.3

3

2.1.2, 4.1.3

4

3.1.3, 4.1.3, 5.1.3

5

1.1.1, 1.1.3, 2.1.2,
3.1.3, 4.1.3, 5.1.3

วิธีการประเมิน
กำรมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
กำรแต่งกำย
ผลกำรปฏิบัติรำยบุคคล
ผลกำรปฏิบัติรำยกลุ่ม
ทดสอบ
ผลจำกกิจกรรมกลุ่ม
ทดสอบ
สอบปลำยภำค
กำรมี ส่ ว นร่ ว มใน กำร
ป ฏิ บั ติ ง ำ น จ ริ ง กั บ
โครงกำร/กิ จ กรรมของ
หลักสูตร
กำรบริหำรงบประมำณ
โครงกำร/กิจกรรม
กำรประสำนงำน
เทคโนโลยี ที่ ใ ช้ ใ นกำร
นำเสนอผลงำน
รวมทั้งสิ้น

สัปดาห์ที่
ประเมิน
สัปดำห์ที่ 1-15

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
5%

สัปดำห์ที่ 1-15

15%

สัปดำห์ที่ 1-15

20%

สัปดำห์ที่ 16
สัปดำห์ที่ 1-15

30%
20%

สัปดำห์ที่ 1-15

10%

100%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
บุศรินทร์ เทพยศ. (2556). เทคนิคงานเลขานุการ. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
อนงค์นำถ ทนันชัย. (2559). การพัฒนาบุคลิกภาพ. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.
สำนักงำน ก.พ. (2560). การเขียนหนังสือราชการ: ความรู้พื้นฐานในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ.
กรุงเทพฯ: สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
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อนงค์นำถ ทนันชัย. (2559). มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ. กรุงเทพฯ : ศูนย์บริกำรสื่อและสิ่งพิมพ์กรำฟ ฟิค
ไซต์. มหำวิทยำลัยสวนดุสิต.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 กำรสนทนำระหว่ำงผู้สอนกับผู้เรียน
1.2 แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรำยวิชำ
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 ผลกำรวิเครำะห์กรณีตัวอย่ำง/กำรอภิปรำย
2.2 รำยงำนกำรค้นคว้ำต่ำงๆ ที่มอบหมำย
2.3 กำรนำเสนอผลงำน และกำรตอบคำถำมของนักศึกษำ
2.4 ผลกำรสอบปลำยภำค
2.5 กำรฝึกปฏิบัติจริง
3. การปรับปรุงการสอน
ยังไม่มีกำรปรับปรุงกำรสอน เนื่องจำกเป็นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนครั้งแรก
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 กำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำในรำยวิชำเมื่อสิ้นสุดภำคกำรศึกษำ
4.2 รำยงำนผลกำรดำเนินงำนรำยวิชำ (มคอ.5) และรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของหลักสูตร (มคอ.7)
4.3 จำกผลกำรเรียนรู้ที่กำหนดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
4.4 ประเมินข้อสอบว่ำครอบคลุมผลกำรเรียนรู้ตำมที่กำหนดไว้ในคำอธิบำยรำยวิชำและกำรให้คะแนนใน
แต่ละรำยวิชำ (มคอ.3) โดยคณะกรรมกำรของหลักสูตร
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
หลักสูตรมีระบบกำรทบทวนประสิทธิผลของรำยวิชำ พิจำรณำจำกผลกำรประเมินกำรสอนโดยนักศึกษำ
ที่เรียนในแต่ละภำคกำรศึกษำ ผลกำรประเมินโดยคณะกรรมกำรประเมินกำรสอนของหลักสูตร กำรรำยงำน
รำยวิชำโดยอำจำรย์ผู้สอนหลังกำรทบทวนประสิทธิผลของรำยวิชำ อำจำรย์ผู้สอนรับผิดชอบในกำรทบทวน
เนื้ อหำที่ ส อน กลยุ ทธ์ที่ใช้ในกำรสอน และคณะกรรมกำรภำยนอกหลั กสู ตร โดยนำผลกำรประเมินมำ
นำเสนอแนวทำงในกำรปรับปรุงพัฒนำต่อไป
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