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รหัสวิชา 3662302
3662302 ชือ่ รายวิชา (ภาษาไทย) การจัดการสํานักงาน
(ภาษาอังกฤษ) Office Management

อาจารย์
อาจารย์ผสู้ อน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา ทหราวานิช

มคอ. 3

คํานํา
มคอ.3 นี้จัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้กับอาจารย์ผู้สอนที่ดําเนินการสอน ในรายวิชาการจัดการ
สํานักงาน รหัสวิชา 3662302 โดย มคอ.3 ได้แบ่งหมวดที่เกี่ยวข้องกับการสอนไว้ 7 หมวด ดังต่อไปนี้
หมวด 1 ข้อมูลทั่วไป หมวด 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ หมวด 3 ลักษณะและการดําเนินการ หมวด 4
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล หมวด 6 ทรัพยากร
ประกอบการเรียนการสอน และหมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา โดยในการ
จัดทํา มคอ.3 นี้คํานึงถึงหัวข้อการสอนและ Learning Outcome ที่มีความสอดคล้องกับคําอธิบายรายวิชา
รวมทั้งกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning ที่ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วย
ผู้จัดทําหวังว่า มคอ.3 ที่จัดทําขึ้นจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่นําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
และยินดีรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อปรับปรุงให้ มคอ.3 ฉบับนี้มีความสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น และขอขอบคุณ
มา ณ โอกาสนี้

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
4 กรกฎาคม 2560
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สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

หน้า
ข้อมูลทั่วไป
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ลักษณะและการดําเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

4
4
5
5
9
17
18
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชือ่ รายวิชา
รหัสวิชา 3662302 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การจัดการสํานักงาน
(ภาษาอังกฤษ) Office Management
2. จํานวนหน่
นวนหน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรการจัดการบัณฑิต วิชาเฉพาะด้าน
4. อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู้ อน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา ทหราวานิช
อาจารย์ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา ทหราวานิช ตอนเรียน A1, B1
5. ภาคการศึกษา/
ษา/ชัน้ ปีทเี่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 2
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre(Pre-requisite) (ถ้
(ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co(Co-requisites) (ถ้
(ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
9. วันทีจ่ ดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่าสุด
4 กรกฎาคม 2560

หมวดที่ 2 จุดมุง่ หมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุง่ หมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการจัดการงานสํานักงาน
1.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และสามารถวิเคราะห์ระบบงานในสํานักงานได้
1.3 เพื่อให้ผู้เรียนรู้บทบาทและหน้าที่งานสํานักงานทั้งในภาครัฐและเอกชน และมีเจตคติที่ดีต่อการ
จัดการงานสํานักงาน
1.4 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวางแผนการจัดการสํานักงาน ด้านงานเอกสาร งานพัสดุ การจัดผังสํานักงาน
การจัดการอุปกรณ์เครื่องใช้และสภาพแวดล้อม และการควบคุมภายในงานสํานักงานได้อย่างเหมาะสม
1.5 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนําหลักของการจัดการงานสํานักงานไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/
นา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการสํานักงาน ฝึกคิดวิเคราะห์ และจัดการการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ดีขึ้น และนักศึกษาสามารถนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ และการทํางานในอนาคต

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
กระบวนการจัดการสํานักงาน บทบาทและหน้าที่งานสํานักงาน การวิเคราะห์ระบบงานในสํานักงาน การ
จัดการงานเอกสารและงานพัสดุ การจัดผังสํานักงาน ระเบียบวิธีปฏิบัติของงานสํานักงาน การจัดการอุปกรณ์
เครื่องใช้และสภาพแวดล้อมในสํานักงาน การควบคุมภายในงานสํานักงาน และฝึกปฏิบัติงานสํานักงาน
Processes of office management, roles and functions of office works, system analysis in
the office, documents and supplies management, office layout design, office work
regulations, equipments and environment management in the office, internal control in
the office, office work training.
2. จํานวนชัว่ โมงที่ใช้ตอ่ ภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
บรรยาย 45 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา

ตามความต้องการของ
นักศึกษาเฉพาะราย

ปฏิบตั /ิ งาน
ภาคสนาม/
ภาคสนาม/การฝึกงาน
ไม่มี

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ชั่วโมงต่อต่อภาค
การศึกษา

3. จํานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทอี่ าจารย์ให้คาํ ปรึกษาและแนะนํ
ษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
อาจารย์ผู้สอนกําหนดวัน เวลาในการให้คําปรึกษา (Office Hour) สัปดาห์ละ 6 ชั่วโมง และประกาศให้
ผู้เรียนทราบ นอกจากนั้นยังอนุญาตให้นักศึกษาติดต่อผ่านโทรศัพท์ และ e-mail ด้วยโดยบอกหมายเลข
โทรศัพท์ และ e-mail address ส่วนตัวให้ทราบ

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบ เข้าใจผู้อื่น เข้าใจโลก และเคารพกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของสถาบันและสังคม รวมถึงการเป็นแบบอย่างที่ดี ได้
1.2.1 มีจิตสํานึกที่คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์สว่ นตน
1.2.3 มีความรู้ ความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ
1.2.4 มีความพอเพียงในการดําเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการ
สร้างภูมิคุ้มกัน
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1.2 วิธีการสอน
1.2.1 กําหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้องที่ชื่นชอบมานําเสนอและร่วมกันอภิปราย
1.2.2 ศึกษาจากกรณีตัวอย่างในประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสํานักงาน
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 พฤติกรรมการตรงต่อเวลาในการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
1.3.2 ประเมินผลจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม และการเสียสละในการอภิปรายในชั้นเรียน
1.3.3 ประเมินการวิเคราะห์กรณีศึกษา
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสําคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ
2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสําคัญของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ ทั้งทางด้าน
สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2.1.3 มีความรู้กว้างและเป็นระบบเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านการจัดการ
รวมทั้งมีความเข้าใจอย่างเท่าทันในผลกระทบในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก
2.1.4 มีความรู้และความเข้าใจในด้านการวางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การปฏิบัติการ การ
ควบคุมและการประเมินผลการดําเนินงาน รวมทั้งการปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทาง
ธุรกิจ
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียน มีความรู้ และความเข้าใจในทฤษฎี ด้าน
การจัดการสํานักงาน
2.2.2 บรรยาย อภิปราย การทํ างานกลุ่ม การนํ า เสนอรายงาน การวิ เคราะห์ กรณี ศึ กษา และ
มอบหมายให้ค้นคว้าหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนํามาสรุปและนําเสนอ
2.2.3 การฝึกจําลองสํานักงาน
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ทดสอบความรู้ ความเข้าใจจากการทดสอบย่อย และปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นหลักการ
และทฤษฎีและการประยุกต์ใช้หลักทฤษฎี
2.3.2 การนําเสนองานหน้าชั้น การอภิปราย แสดงความคิดเห็น การตอบคําถาม จากกรณีศึกษา
2.3.3 การรายงานผลการศึกษาค้นคว้า โดยการนําเสนอหน้าชั้นเรียน และเอกสารรายงาน
2.3.4 จากการฝึกจําลองสํานักงาน
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
3.1.1 สามารถสื บ ค้ น ประมวลและประเมิ น ข้ อมู ล จากหลายแหล่ งได้ ด้ ว ยตนเอง มีค วามคิ ด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีเหตุผล และคิดอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้ได้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการใช้งาน
ตามสถานการณ์แวดล้อมทางธุรกิจ
3.1.2 สามารถประยุกต์ความรู้ทางการจัดการและด้านอื่นที่สัมพันธ์กัน จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษา
และประสบการณ์มาใช้งานตามสถานการณ์ทั่วไปได้อย่างเหมาะสม
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3.1.3

มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยคํานึงถึง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ และสามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน
3.1.4 สามารถคิดค้นทางเลือก วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอย่า งรอบด้าน มี
ความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ ทําให้เกิดการได้เปรียบ
ทางการแข่งขันทางธุรกิจ
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 การสอนแบบการบรรยาย อภิปรายกลุ่มโดยเน้นให้อธิบายหลักการเหตุผล
3.2.2 การสอนโดยใช้กรณีศึกษาด้านการจัดการสํานักงานในบริบทที่หลากหลาย และนําเสนอหน้า
ชั้นเรียน
3.2.3 ร่วมกันอภิปรายในหัวข้อที่จะเรียน ผู้สอนสรุปแนวคิดและบรรยายเพิ่มเติมในหัวข้อดังกล่าว
ตลอดจนมอบหมายให้นักศึกษาทํากรณีศึกษาเพื่อฝึกวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา การนําเสนอผลงาน การ
อภิปรายกลุ่ม และการฝึกจําลองสํานักงาน
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 สังเกตพฤติกรรมการแก้ปัญหา
3.3.2 การทดสอบย่อย และการสอบปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวอเคราะห์สถานการณ์ หรือ
วิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสํานักงาน
3.3.3 ประเมินรายงาน การนําเสนอผลงาน จากการฝึกจําลองสํานักงาน และการตอบคําถามของ
นักศึกษา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรั
คลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.1.1 สามารถแสดงความเป็น กั ล ยาณมิ ต ร ช่ ว ยเหลื อผู้ อื่ น และแสดงความรั บ ผิด ชอบในการ
ตัดสินใจในการกระทําของตนเอง รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
4.1.2 สามารถแสดงความคิ ด ริ เ ริ่ ม และความเห็ น อย่ า งสร้ า งสรรค์ ใ นการพั ฒ นาความรู้ แ ละ
ความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.3 สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่น แสดงภาวะผู้นํา ผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ และ
มีทักษะการแก้ปัญหากลุ่ม
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 มอบหมายงานทั้งรายบุคคลรายกลุ่ม
4.2.2 จัดกิจกรรมกลุ่มมีการวิเคราะห์กรณีศึกษา
4.2.3 การนําเสนอผลงาน
4.2.4 การฝึกจําลองสํานักงาน
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 การตอบข้อซักถามของผู้สอน
4.3.2 สังเกตการณ์นําเสนอผลงาน
4.3.3 สังเกตพฤติกรรมการทํางานเป็นทีมของผู้เรียนในระหว่างที่ทํางานร่วมกันและการติดต่อ
ประสานงาน
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4.3.4 จากการฝึกจําลองสํานักงาน
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
5.1.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์
และตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจําวัน
5.1.2 สามารถสื่ อ สารภาษาไทยและภาษาต่ า งประเทศที่ จํ า เป็ น ต่ อ การทํ า ธุ ร กิ จ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
5.1.3 สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจในรูปแบบการพูด การเขียนที่เหมาะสม
สําหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันทั้งที่เป็นข้อมูลธุรกิจและข้อมูลอื่น
5.1.4 สามารถนํ า เทคโนโลยี ส ารสนเทศ และเทคนิ ค การสื่ อ สารที่ เหมาะสม มาใช้ใ นการเก็ บ
รวบรวมข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่อข้อมูล
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 มอบหมายงานเป็นกลุ่ม เพื่อให้ นักศึกษาศึกษาค้ นคว้าในการพัฒนาความสามารถการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ด้วยตนเองจากเว็บไซต์และจากเอกสารต่างๆ
5.2.2 ฝึกวิเคราะห์สภาพปัญหา และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสํานักงาน
5.2.3 กําหนดให้มีการนําเสนอผลงาน เชิงวิเคราะห์จากกรณีศึกษา หรืองานที่มอบหมายโดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 สังเกตพฤติกรรมในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง และการเขียน จากการนําเสนองานกลุ่ม
หรืองานเดี่ยว และการนําเสนอประสบการณ์การจัดการสํานักงาน
5.3.2 ตรวจสอบความเหมาะสมในการเลือกใช้สื่อเทคโนโลยี
5.3.3 ตรวจผลงานจากการนําเสนอผลงาน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมิ
แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
1
- หัวข้อการสอน
แนะนํารายวิชา และความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับสํานักงานและ
การจัดการสํานักงาน
- Learning Outcome
Outcome
ผู้เรียน เรียนรู้จากการค้นคว้า
ข้อมูลและกระบวนการ
แลกเปลี่ยนในชั้นเรียน
2

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชัว่ โมง
3
1. แนะนําวิธีการเรียนการสอน
2. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตของ
เนื้อหา
3. บรรยายความรู้พื้นฐาน
4. การเรียนรู้จากสภาพการจริง โดย
ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า ข้อมูลตามความสนใจ
และความถนัดของ ตนเองจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ต หนังสือ สัมภาษณ์
จากสถานที่จริง ตามประเด็นกรอบความรู้
ที่ผู้สอนกําหนด
- หัวข้อการสอน
3
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตของ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสํานักงาน
2. เนื้อหาบรรยายความรู้พื้นฐาน
และการจัดการสํานักงาน (ต่อ)
3. การเรียนรู้จากสภาพการจริง โดย
ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า ข้อมูลตามความสนใจ
- Learning Outcome
ผู้เรียน เรียนรู้จากการค้นคว้า
และความถนัดของ ตนเองจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ต หนังสือ สัมภาษณ์
ข้อมูลและกระบวนการ
จากสถานที่จริง ตามประเด็นกรอบความรู้
แลกเปลี่ยนในชั้นเรียน
ที่ผู้สอนกําหนด
4. การนําเสนอประสบการณ์การจัดการ
สํานักงาน

สื่อการสอน
1. ตํารา
2. PowerPoint
3. รายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3)
4. เอกสารที่ เกี่ยวกับ
แนวคิดหลักที่ต้องการ
ให้เกิดการเรียนรู้

1. PowerPoint
2. เอกสารที่ เกี่ยวกับ
แนวคิดหลักที่ต้องการ
ให้เกิดการเรียนรู้

สอดคล้องกับ
จุดมุง่ หมายรายวิชา
ข้อ 1.1

ข้อ 1.1

ผูส้ อน
ผศ.
อภิญญา
ทหราวานิช

ผศ.
อภิญญา
ทหราวานิช
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สัปดาห์ที่
3

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
- หัวข้อการสอน
การวางแผนงานสํานักงาน
- Learning Outcome
ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการคิด
วิเคราะห์ และคําตอบตามหลัก
วิชาการ

4

- หัวข้อการสอน
การจัดองค์การและโครงสร้าง
สํานักงาน
- Learning Outcome
ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้
จากแผนที่ความคิดทําให้จับ
ประเด็นและเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย
ขึ้น

5

- หัวข้อการสอน
การวิเคราะห์ระบบสํานักงาน
และวิธีปฏิบัติ
- Learning Outcome
ผู้เรียน เรียนรู้จากการค้นคว้า

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชัว่ โมง
3
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหา
2. บรรยายเนื้อหา
3. แบ่งกลุ่มผู้เรียนให้ ร่วมกันหาคําตอบ
นําเสนองานหน้าชั้นเรียน และร่วม
อภิปรายแสดงความคิดเห็น
4. การนําเสนอประสบการณ์การจัดการ
สํานักงาน
3
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหา
2. บรรยายเนื้อหา
3. แบ่งกลุ่มผู้เรียนและค้นคว้าข้อมูลที่
เกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ โดยสรุปเป็น
Mind Map นําเสนอหน้าชั้นเรียน พร้อม
ทั้งร่วมกันสรุปประเด็นที่สําคัญของการ
เรียนรู้
4. การนําเสนอประสบการณ์การจัดการ
สํานักงาน
5. การทดสอบย่อย
3
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหา
2. บรรยายเนื้อหา และให้นักศึกษาศึกษา
ตัวอย่างจากคลิปวิดีโอ
3. การเรียนรู้จากสภาพการจริง โดย
ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า ข้อมูลตามความสนใจ

สื่อการสอน
1. PowerPoint
2. กรณีศึกษา

สอดคล้องกับ
จุดมุง่ หมายรายวิชา
ข้อ 1.3 1.5

ผูส้ อน
ผศ.
อภิญญา
ทหราวานิช

1. PowerPoint
2. ใบงาน

ข้อ 1.1 1.3 1.5

ผศ.
อภิญญา
ทหราวานิช

1. PowerPoint
2. คลิปวิดีโอ
3. กรณีศึกษา

ข้อ 1.2 1.5

ผศ.
อภิญญา
ทหราวานิช
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สัปดาห์ที่

6

7

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
ข้อมูลและกระบวนการ
แลกเปลี่ยนในชั้นเรียน

- หัวข้อการสอน
การจัดพื้นที่และการวางผัง
สํานักงาน
- Learning Outcome
ผู้เรียนได้ประสบการณ์ที่จะนําไป
แก้ไขปัญหาและสถานการณ์จริง
ในชีวิต ผู้เรียนได้เรียนรู้การ
แสดงออก ฝึกวางแผนการทํางาน
ร่วมกัน เข้าใจความรู้สึกและ
พฤติกรรมทั้งของตนเองและของ
ผู้อื่น
- หัวข้อการสอน
การจัดการสภาพแวดล้อมใน
สํานักงาน
- Learning Outcome
ผู้เรียนได้ประสบการณ์ที่จะนําไป

จํานวน
ชัว่ โมง

3

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

และความถนัดของ ตนเองจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ต หนังสือ สัมภาษณ์
จากสถานที่จริง ตามประเด็นกรอบความรู้
ที่ผู้สอนกําหนด
4. การนําเสนอประสบการณ์การจัดการ
สํานักงาน
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหา 1. PowerPoint
2. สถานการณ์สมมติ
2. บรรยายเนื้อหา
3. แบ่งกลุ่มผู้เรียนแสดงบทบาทตามที่
ได้รับมอบหมาย หลังจากนั้นจะตั้งคําถาม
และให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นว่า ผู้
แสดงแต่ละคนทําหน้าที่อะไร และทํา
หน้าที่นั้นได้ดีหรือไม่ มีจุดใดต้องแก้ไขหรือ
ปรับปรุง เป็นต้น
4. การนําเสนอประสบการณ์การจัดการ
สํานักงาน
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหา 1. PowerPoint
2. สถานการณ์สมมติ
2. บรรยายเนื้อหา
3. แบ่งกลุ่มผู้เรียนแสดงบทบาทตามที่
ได้รับมอบหมาย หลังจากนั้นจะตั้งคําถาม
และให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นว่า ผู้

สอดคล้องกับ
จุดมุง่ หมายรายวิชา

ผูส้ อน

ข้อ 1.4 1.5

ผศ.
อภิญญา
ทหราวานิช

ข้อ 1.4 1.5

ผศ.
อภิญญา
ทหราวานิช
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หัวข้อการสอน / Learning
จํานวน
Outcome
ชัว่ โมง
แก้ไขปัญหาและสถานการณ์จริง
ในชีวิต ผู้เรียนได้เรียนรู้การ
แสดงออก ฝึกวางแผนการทํางาน
ร่วมกัน เข้าใจความรู้สึกและ
พฤติกรรมทั้งของตนเองและของ
ผู้อื่น
3
- หัวข้อการสอน
การจัดการงานเอกสาร
- Learning Outcome
ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ ค้นหา
คําตอบร่วมกับกลุ่มเพื่อน ร่วมกัน
สรุปผลการแก้ปัญหาและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงสิ่งที่ได้จาก
การลงมือแก้ปัญหา

- หัวข้อการสอน
การจัดการพัสดุสํานักงาน
- Learning Outcome
ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการคิด
วิเคราะห์ และคําตอบตามหลัก

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุง่ หมายรายวิชา

ผูส้ อน

1. PowerPoint
2. ประเด็นปัญหา/
สถานการณ์ปัญหา

ข้อ 1.4 1.5

ผศ.
อภิญญา
ทหราวานิช

1. PowerPoint
2. โจทย์/ประเด็น
ปัญหา

ข้อ 1.4 1.5

ผศ.
อภิญญา
ทหราวานิช

แสดงแต่ละคนทําหน้าที่อะไร และทํา
หน้าที่นั้นได้ดีหรือไม่ มีจุดใดต้องแก้ไขหรือ
ปรับปรุง เป็นต้น
4. การนําเสนอประสบการณ์การจัดการ
สํานักงาน
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหา
2. บรรยายเนื้อหา
3. ใช้เรื่ องจริงหรือปั ญหาที่เกิดขึ้นจริงใน
การทํ า งานหรื อ ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ บุ ค คลใด
บุคคลหนึ่ง เพื่อให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์และ
หาทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยการบูรณา
การความรู้ที่ได้เรียนกับประสบการณ์ตรง
หรือสืบเสาะหาความรู้เพิ่มเติม
4. การนําเสนอประสบการณ์การจัดการ
สํานักงาน
5. การทดสอบย่อย
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหา
2. บรรยายเนื้อหา
3. ผู้สอนนําเสนอประเด็น ปัญหาที่เร้าให้
ผู้เรียน เกิดการคิด และกระตุ้นให้ผู้เรียน
ตอบคําถามอย่างหลากหลาย

12

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
วิชาการ

จํานวน
ชัว่ โมง

10

- หัวข้อการสอน
อุปกรณ์เครื่องใช้สํานักงาน
- Learning Outcome
ผู้เรียน เรียนรู้จากการค้นคว้า
ข้อมูลและกระบวนการ
แลกเปลี่ยนในชั้นเรียน

3

11

- หัวข้อการสอน
การจัดการการประชุม
- Learning Outcome
ผู้เรียน เรียนรู้จากการ ค้นคว้า
ข้อมูลและกระบวนการ
แลกเปลี่ยนในชั้นเรียน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
4. ผู้สอนให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายหรือ
ค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อหาคําตอบที่เป็นไป
ได้มากที่สุด ช่วยกันเลือกคําตอบที่ดีที่สุด
และสรุปคําตอบที่เด่นชัดที่สุด
5. การนําเสนอประสบการณ์การจัดการ
สํานักงาน
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหา
2. บรรยายเนื้อหา
3. การเรียนรู้จากสภาพการจริง โดย
ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า ข้อมูลตามความสนใจ
และความถนัดของ ตนเองจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ต หนังสือ สัมภาษณ์
จากสถานที่จริง ตามประเด็นกรอบความรู้
ที่ผู้สอนกําหนด
4. การนําเสนอประสบการณ์การจัดการ
สํานักงาน
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหา
2. บรรยายเนื้อหา และให้นักศึกษาศึกษา
ตัวอย่างจากคลิปวิดีโอ
3. การเรียนรู้จากสภาพการจริง โดย
ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า ข้อมูลตามความสนใจ
และความถนัดของ ตนเองจากแหล่งข้อมูล

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุง่ หมายรายวิชา

ผูส้ อน

1. PowerPoint
2. กรณีศึกษา

ข้อ 1.4 1.5

ผศ.
อภิญญา
ทหราวานิช

1. PowerPoint
2. คลิปวิดีโอ
3. ใบงาน

ข้อ 1.4 1.5

ผศ.
อภิญญา
ทหราวานิช

13

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชัว่ โมง

12

- หัวข้อการสอน
การควบคุมงานสํานักงาน
- Learning Outcome
ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการคิด
วิเคราะห์ และคําตอบตามหลัก
วิชาการ

3

13

- หัวข้อการสอน
สํานักงานอัตโนมัติ และนักศึกษา
ศึกษาดูงานหน่วยงานที่มีการ
จัดการสํานักงานที่มี
ประสิทธิภาพภายนอก

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
ต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ต หนังสือ สัมภาษณ์
จากสถานที่จริง ตามประเด็นกรอบความรู้
ที่ผู้สอนกําหนด
4. การนําเสนอประสบการณ์การจัดการ
สํานักงาน
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหา
2. บรรยายเนื้อหา
3. ผู้สอนนําเสนอประเด็น ปัญหาที่เร้าให้
ผู้เรียน เกิดการคิด และกระตุ้นให้ผู้เรียน
ตอบคําถามอย่างหลากหลาย
4. ผู้สอนให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายหรือ
ค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อหาคําตอบที่เป็นไป
ได้มากที่สุด ช่วยกันเลือกคําตอบที่ดีที่สุด
และสรุปคําตอบที่เด่นชัดที่สุด
5. การนําเสนอประสบการณ์การจัดการ
สํานักงาน
6. การทดสอบย่อย
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหา
2. บรรยายเนื้อหา
3. ศึกษาดูงานภายนอกมหาวิทยาลัย

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุง่ หมายรายวิชา

ผูส้ อน

1. PowerPoint
2. โจทย์/ประเด็น
ปัญหา

ข้อ 1.4 1.5

ผศ.
อภิญญา
ทหราวานิช

1. PowerPoint
2. สถานการณ์จริง

ข้อ 1.1 1.2 1.3 1.4
1.5

ผศ.
อภิญญา
ทหราวานิช

14

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

14

15

หัวข้อการสอน / Learning
จํานวน
Outcome
ชัว่ โมง
มหาวิทยาลัย
- Learning Outcome
ผู้เรียน เรียนรู้จากประสบการณ์
จริง
3
- หัวข้อการสอน
การฝึกจําลองงานสํานักงาน-Learning Outcome
ผู้เรียนได้ประสบการณ์ที่จะนําไป
แก้ไขปัญหาและสถานการณ์จริง
ในชีวิต ผู้เรียนได้เรียนรู้การ
แสดงออก ฝึกวางแผนการทํางาน
ร่วมกัน เข้าใจความรู้สึกและ
พฤติกรรมทั้งของตนเองและของ
ผู้อื่น
- หัวข้อการสอน
3
การนําเสนอผลการฝึกจําลองงาน
สํานักงานและการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้
- Learning Outcome
ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ ค้นหา
คําตอบร่วมกับกลุ่มเพื่อน ร่วมกัน
สรุปผลการแก้ปัญหาและ

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุง่ หมายรายวิชา

ผูส้ อน

1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหา 1. PowerPoint
2. บรรยายเนื้อหา
2. ประเด็นปัญหา/
3. ฝึ กจํา ลองงานสํ า นั กงานในหน่ว ยงาน สถานการณ์ปัญหา
สํานักงานภายในมหาวิทยาลัย

ข้อ 1.1 1.2 1.3 1.4
1.5

ผศ.
อภิญญา
ทหราวานิช

1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหา 1. PowerPoint
2. สถานการณ์สมมติ
2. บรรยายเนื้อหา
3. ใช้เรื่องจริงหรือปัญหาที่เกิดขึ้นจริงใน
การทํางานหรือที่เกิดขึ้นกับบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง เพื่อให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์และ
หาทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยการบูรณา
การความรู้ที่ได้เรียนกับประสบการณ์ตรง
หรือสืบเสาะหาความรู้เพิ่มเติม

ข้อ 1.1 1.2 1.3 1.4
1.5

ผศ.
อภิญญา
ทหราวานิช

15

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

16

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงสิ่งที่ได้จาก
การลงมือแก้ปัญหา
สอบปลายภาค

จํานวน
ชัว่ โมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุง่ หมายรายวิชา

ผูส้ อน

1.5

16

มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
ผลการ
เรียนรู้
1
1.2.1
2
3

4

2.1.1, 2.1.3, 2.1.4,
3.13
1.2.1, 2.1.1, 2.1.3,
2.1.4, 3.1.3, 5.1.3

2.1.1, 2.1.3, 2.1.4,
3.1.3, 4.1.2

วิธกี ารประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน
ทุกสัปดาห์

การเข้าชั้นเรียน และ
การส่งงาน
ทดสอบย่อย
สัปดาห์ที่ 4,8,12
สอบปลายภาค
16
1. วิเคราะห์กรณีศึกษา/ สัปดาห์ที่ 1-12
อภิปรายและนําเสนอ
หน้าชั้นเรียน
2. การนําเสนอ
สัปดาห์ที่ 2-12
ประสบการณ์การจัดการ
สํานักงาน
สัปดาห์ที่ 1-12
3. การปฏิบัติกิจกรรม
กลุ่มหรือกิจกรรมเดี่ยว
การฝึกจําลองสํานักงาน
สัปดาห์ท่ี 14
รวมทัง้ สิน้

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
5%
15%
40%
10%
5%
10%
15%
100%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรี
ยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
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หมวดที่ 7 การประเมิ
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การสนทนาระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน
1.2 แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 ผลการวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง
2.2 รายงานการค้นคว้าต่างๆ ที่มอบหมาย
2.3 การนําเสนอผลงาน และการตอบคําถามของนักศึกษา
2.4 ผลการฝึกจําลองสํานักงาน
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2.5 ผลการทดสอบย่อย และการสอบปลายภาค
3. การปรับปรุงการสอน
นําผลการประเมินของภาคเรียนปัจจุบันไปปรับปรุง มคอ.3 ของปีการศึกษาถัดไปให้มีความเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาในรายวิชา
4.1 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
4.2 การพิจารณาข้อสอบปลายภาคโดยคณะกรรมการระดับหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะ
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ
ประสิทธิผลของรายวิชา
หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา พิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา
ที่เรียนในแต่ละภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของหลักสูตร การรายงาน
รายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอนหลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวน
เนื้อหาที่สอน กลยุทธ์ที่ใช้ในการสอน และนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป
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