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รหัสวิชา 3663107 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การจัดการสํานักงาน
(ภาษาอังกฤษ) Office Management

อาจารย์ผสู้ อน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา ทหราวานิช

มคอ. 3

คํานํา
มคอ.3 นี้จัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้กับอาจารย์ผู้สอนที่ดําเนินการสอน ในรายวิชาการจัดการ
สํานักงาน รหัสวิชา 3663107 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

หลักสูตรการจัดการบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9 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
ลักษณะและการดําเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

4
4
5
6
10
17
18
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชือ่ รายวิชา
รหัสวิชา 3663107 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การจัดการสํานักงาน
(ภาษาอังกฤษ) Office Management
2. จํานวนหน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรการจัดการบัณฑิต วิชาเลือก
4. อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู้ อน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา ทหราวานิช
อาจารย์ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา ทหราวานิช ตอนเรียน A1
5. ภาคการศึกษา/
ษา/ชัน้ ปีทเี่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre(Pre-requisite) (ถ้
(ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co(Co-requisites) (ถ้
(ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
ห้อง 253 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
9. วันทีจ่ ดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่าสุด
9 กรกฎาคม 2562

หมวดที่ 2 จุดมุง่ หมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุง่ หมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการสํานักงานที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีความ
รับ ผิด ชอบ เข้ า ใจผู้อื่น เข้า ใจโลก และเคารพกฎ ระเบี ยบ ข้ อบั ง คับต่า งๆ ขององค์กร รวมถึ งการเป็ น
แบบอย่างที่ดีได้
1.2 เพื่อให้นักศึกษามีค วามรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการสํานักงาน และเข้าใจเท่า ทันในผลกระทบ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในการจัดการสํานักงาน
1.3 เพื่อให้นักศึกษาประยุกต์ความรู้ที่ได้จากการเรียนการสอนไปฝึกประสบการณ์การจัดการสํานักใน
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้อย่างเหมาะสม
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1.4 นักศึกษาสามารถแสดงความเป็นกัลยาณมิตร ช่วยเหลือผู้อื่น และแสดงความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจในการกระทําของตนเอง รวมถึงความรับผิดชอบต่อองค์กร และมีความคิดริเริ่มและความคิดเห็น
อย่างสร้างสรรค์ในการพัฒนาความรู้ และความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพในการเรียนการสอนและการฝึก
ประสบการณ์การจัดการสํานักงาน
1.5 นักศึกษาสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม มาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การแปล
ความหมาย และการสื่อข้อมูลในการจัดการเรียนการสอนและการฝึกประสบการณ์การจัดการสํานักงาน
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/
นา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการสํานักงาน การฝึกคิดวิเคราะห์ และจัดการการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ดีขึ้น เพื่อนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการ
ทํางานในอนาคต

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ความหมายและความสําคัญของการจัดการสํานักงาน กระบวนการจัดการสํานักงาน สํานักงานกรรมการ
ผู้จัดการ สํานักงานเลขานุการผู้บริหาร บทบาทและหน้าที่งานสํานักงาน การวิเคราะห์ระบบงานในสํานักงาน
ระเบียบวิธีปฏิบัติของงานสํานักงาน การจัดผังและสภาพแวดล้อมในสํานักงาน การจัดการงานเอกสาร การ
จัดการงานประชุม การจัดการงานพัสดุ การจัดการอุปกรณ์เครื่องใช้ การควบคุมภายในสํานักงาน
Meanings and significance of office management, office management process, office of
board of directors, office of executive secretary, role and duty in office, analysis of office
management process, regulations in office, plan and environment in office, document filing
management, conference management, inventory management, equipment management,
internal controlling
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 ในวันอังคาร
เวลา 8.00-11.00 น. วันพุธ เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง 343 และสามารถติดต่อผ่านทางเบอร์โทรศัพท์
ส่วนตัว Line Facebook e-mail address ที่แจ้งให้นักศึกษาทราบในสัปดาห์แรกของการเรียนการสอน
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1.1 มี ความซื่อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต มีวิ นัย มีความรั บ ผิ ด ชอบ เข้ า ใจผู้ อื่น เข้ า ใจโลก และเคารพกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของสถาบันและสังคม รวมถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีได้
 1.1.2 มีจิตสํานึกที่คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
 1.1.3 มีความรู้ ความเข้าใจ ในคุณค่าแห่งวิชาชีพ และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ
1.1.4 มีความพอเพียงในการดําเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการ
สร้างภูมิคุ้มกัน
1.2 วิธีการสอน
อธิบาย ยกตัวอย่างสอดแทรกในเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องและกําหนดให้นักศึกษาอภิปรายตามแนว
ปฏิบัติที่ดีและเหมาะสม
1.2.1 กําหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่า งที่เกี่ยวข้องที่ชื่นชอบเกี่ยวกับการจัดการสํานักงานที่มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบมานําเสนอและร่วมกันอภิปราย
1.2.2 ศึกษาจากกรณีตัวอย่างในประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสํานักงาน
1.2.3 กําหนดให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการจัดการสํานักงานในหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
1.3.2 ประเมินผลจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอภิปรายในชั้นเรียน
1.3.3 ประเมินการวิเคราะห์กรณีศึกษา
1.3.4 ความมีวินัย ความรับผิดชอบ เข้าใจผู้อื่น และเคารพกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กร
จากการฝึกประสบการณ์การจัดการสํานักงานหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสําคัญของศาสตร์ด้านการจัดการ
 2.1.2 มีความรู้กว้างและเป็นระบบเกี่ยวกับความก้า วหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านการ
จัดการ รวมทั้งมีความเข้าใจอย่างเท่าทันในผลกระทบในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคม
โลก
 2.1.3 มีความรู้และความเข้าใจในด้านการวางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การปฏิบัติการ
การควบคุมและการประเมินผลการดําเนินงาน รวมทั้งการปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียน มีความรู้ และความเข้าใจในทฤษฎี ด้าน
การจัดการ
2.2.2 บรรยาย อภิปราย การทํางานกลุ่ม การนําเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา การแสดง
บทบาทสมมติ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และมอบหมายให้ค้นคว้าหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนํามา
สรุปและนําเสนอ
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2.2.3 กําหนดให้นักศึกษานําความรู้ที่ได้ไปฝึกประสบการณ์การจัดการสํานักงานภายในหน่วยงาน
ของมหาวิทยาลัย
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 การนําเสนองานหน้าชั้น การอภิปราย แสดงความคิดเห็น การมีส่วนร่วม การตอบคําถาม
จากกรณีศึกษา
2.3.2 การทดสอบย่อยและการสอบปลายภาค ด้ว ยข้อสอบที่ เน้นหลั ก การและทฤษฎี แ ละการ
ประยุกต์ใช้หลักทฤษฎี
2.3.3 การรายงานผลการศึกษาค้นคว้า โดยการนําเสนอหน้าชั้นเรียน และเอกสารรายงาน
2.3.4 การนําความรู้จากการเรียนการสอนไปฝึกประสบการณ์การจัดการสํานักงานหน่วยงาน
ภายในของมหาวิทยาลัย
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
3.1.1 สามารถสืบค้น ประมวลและประเมินข้อมูลจากหลายแหล่งได้ด้วยตนเอง มีความคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ มีเหตุผล และคิดอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้ได้สารสนเทศที่เหมาะสมกับศตวรรษที่ 21
 3.1.2 สามารถประยุกต์ความรู้ทางการจัดการและด้านอื่นที่สัมพันธ์กัน จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษา
และประสบการณ์มาใช้งานตามสถานการณ์ทั่วไปได้อย่างเหมาะสม
 3.1.3 มีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยคํานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ
และสามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
3.1.4 สามารถคิดค้นทางเลือก วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอย่างรอบด้าน มี
ความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 การสอนแบบการบรรยาย อภิปรายกลุ่มโดยเน้น ให้อธิบายหลักการเหตุผลการจัดการ
สํานักงาน
3.2.2 การสอนโดยใช้เกม กรณีศึกษาด้านการจัดการในบริบทที่หลากหลาย และนําเสนอหน้าชั้น
เรียน
3.2.3 นักศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการสํานักงาน ร่วมกันอภิปราย ผู้สอนสรุป
แนวคิดและบรรยายเพิ่มเติมในหัวข้อดังกล่าวตลอดจนมอบหมายให้นักศึกษาทํากรณีศึกษาเพื่อฝึกวิเคราะห์
และแก้ไขปัญหา และการนําเสนอผลงาน และการอภิปรายกลุ่ม
3.2.4 กําหนดให้นักศึกษานําความรู้ที่ได้ไปฝึกประสบการณ์การจัดการสํานักงานหน่วยงานภายใน
ของมหาวิทยาลัย
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 สังเกตพฤติกรรมการแก้ปัญหาจากการเล่นเกม กรณีศึกษา
3.3.2 การทดสอบย่อยและการสอบปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือ
วิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสํานักงาน
3.3.3 ประเมินจากข้อมูลที่ค้นหา การวิเคราะห์ รายงาน การนําเสนอผลงาน และการตอบคําถาม
ของนักศึกษา
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3.3.4 การประยุ ก ต์ ใช้ ค วามรู้ นํา ไปฝึ ก ประสบการณ์ การจั ด การสํ า นัก งานหน่ ว ยงานภายใน
มหาวิทยาลัย
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 4.1.1 สามารถแสดงความเป็นกัลยาณมิตร ช่วยเหลือผู้อื่น และแสดงความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจในการกระทําของตนเอง รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
 4.1.2 สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความเห็นอย่างสร้างสรรค์ในการพัฒนาความรู้ และ
ความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4.1.3 สามารถทํางานร่ว มกับผู้อื่น แสดงภาวะผู้นํา ผู้ตามได้อย่า งเหมาะสมตามสถานการณ์
และมีทักษะการแก้ปัญหากลุ่ม
4.1.4 มีความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์
ตระหนักและเข้าใจในวัฒนธรรมของสังคมที่ตนเองอาศัยอยู่รวมทั้งเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม และ
สามารถปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 มอบหมายงานทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม
4.2.2 จัดกิจกรรมกลุ่มที่มีการวิเคราะห์กรณีศึกษา การเล่นเกม
4.2.3 การนําเสนอผลงาน
4.2.4 กําหนดให้นักศึกษานําความรู้ที่ได้ไปฝึกประสบการณ์การจัดการสํานักงานหน่วยงานภายใน
ของมหาวิทยาลัย
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ความถูกต้องของงานทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม
4.3.2 การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์กรณีศึกษา การเล่นเกม และการตอบข้อซักถามของผู้สอน
4.3.3 สังเกตการณ์นําเสนอผลงาน
4.3.4 สังเกตพฤติกรรมการทํางานเป็นทีมของผู้เรียนในระหว่างที่ทํางานร่วมกันและการติดต่อ
ประสานงาน
4.3.5 การแสดงความเป็ นกั ลยาณมิต ร การช่ ว ยเหลื อผู้อื่น ความรั บผิ ด ชอบ ความคิ ดริเ ริ่ ม
สร้างสรรค์ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
5.1.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์
และตัดสินใจในการดําเนินชีวิต
5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่จําเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5.1.3 สามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนที่เหมาะสมสําหรับกลุ่มบุคคลที่
แตกต่างกันทั้งที่เป็นข้อมูลธุรกิจและข้อมูลอื่น
 5.1.4 สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม มาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การแปล
ความหมาย และการสื่อข้อมูล
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5.2 วิธีการสอน
5.2.1 มอบหมายงานเป็นกลุ่ม เพื่อให้ นักศึกษาศึกษาค้ นคว้าในการพัฒนาความสามารถการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ด้วยตนเองจากเว็บไซต์และจากเอกสารต่างๆ
5.2.2 ฝึกวิเคราะห์สภาพปัญหา และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสํานักงาน
5.2.3 กําหนดให้มีการนําเสนอผลงาน เชิงวิเคราะห์จากกรณีศึกษา หรืองานที่มอบหมายโดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2.4 กําหนดให้นักศึกษานําความรู้ที่ได้ไปฝึกประสบการณ์การจัดการสํานักงานหน่วยงานภายใน
ของมหาวิทยาลัย
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 สังเกตพฤติกรรมในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง และการเขียน
5.3.2 ตรวจสอบความเหมาะสมในการเลือกใช้สื่อเทคโนโลยี การเก็บรวบรวมข้อมูล และการแปล
ความหมาย
5.3.3 ความถูกต้องของผลงาน
5.3.4 การใช้ เ ทคโนโลยี ใ นการฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ การจั ด การหน่ ว ยงานภายในของ
มหาวิทยาลัย
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาห์
ปดาห์ที่
1

2

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
- หัวข้อการสอน
แนะนํารายวิชา และความหมาย
และความสําคัญของการจัดการ
สํานักงาน
- Learning Outcome
ผู้เรียนเข้าใจภาพรวมของเนื้อหา
รายวิชา และรายละเอียด
เกี่ยวกับการจัดการสํานักงาน
เบื้องต้น
- หัวข้อการสอน
กระบวนการจัดการสํานักงาน
- Learning Outcome
ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด
วิเคราะห์ การทํางานเป็นทีม
และการฝึกทักษะการเขียน
Mind Map

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชัว่ โมง
3
1. แนะนําวิธีการเรียนการสอน
2. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตของ
เนื้อหา
3. บรรยายความรู้พื้นฐาน
4. การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดย
ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า ข้อมูลตามความสนใจ
และความถนัดของตนเองจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ต หนังสือ
สัมภาษณ์ จากสถานที่จริง ตามประเด็น
กรอบความรู้ที่ผู้สอนกําหนด
3
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตของ
เนื้อหา
2. บรรยายความรู้พื้นฐาน
3. แบ่งกลุ่มผู้เรียนและค้นคว้าข้อมูลที่
เกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ โดยสรุปเป็น
Mind Map นําเสนอหน้าชั้นเรียน พร้อม
ทั้งร่วมกันสรุปประเด็นที่สําคัญของการ
เรียนรู้
4. คัดเลือกหน่วยงานการฝึกประสบการณ์

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
2. PowerPoint
3. รายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3)
4. กรณีศึกษา

1. PowerPoint
2. ใบงาน

สอดคล้องกับ
จุดมุง่ หมายรายวิชา
ข้อ 1.1 1.2

ข้อ 1.1 1.2 1.3 1.4
1.5

ผูส้ อน
ผศ.
อภิญญา
ทหราวานิช

ผศ.
อภิญญา
ทหราวานิช

10

มคอ. 3
สัปดาห์
ปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชัว่ โมง

3

- หัวข้อการสอน
สํานักงานกรรมการผู้จัดการ
- Learning Outcome
ผู้เรียนเข้าใจเกี่ยวกับสํานักงาน
กรรมการผู้จัดการ ได้ฝึกทักษะ
การสืบค้น การวิเคราะห์ข้อมูล
และเข้าใจการฝึกประสบการณ์
การจัดการสํานักงาน

3

4

- หัวข้อการสอน
สํานักงานเลขานุการผู้บริหาร
- Learning Outcome
ผู้เรียนเข้าใจเกี่ยวกับสํานักงาน
เลขานุการผู้บริหาร ทักษะในการ
คิดวิเคราะห์จากกรณีศึกษา

3

5

- หัวข้อการสอน
บทบาทและหน้าที่งานสํานักงาน
- Learning Outcome

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
การจัดการสํานักงาน
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหา
2. บรรยายเนื้อหา
3. การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดย
ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า ข้อมูลตามความสนใจ
และความถนัดของตนเองจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ต หนังสือ
สัมภาษณ์ จากสถานที่จริง ตามประเด็น
กรอบความรู้ที่ผู้สอนกําหนด
4. การเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการ
ฝึกประสบการณ์การจัดการสํานักงาน
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหา
2. บรรยายเนื้อหา
3. ใช้เรื่องจริงหรือปัญหาที่เกิดขึ้นจริงใน
การทํางานหรือที่เกิดขึ้นกับบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง เพื่อให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์และ
หาทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยการบูรณา
การความรู้ที่ได้เรียนกับประสบการณ์ตรง
หรือสืบเสาะหาความรู้เพิ่มเติม
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหา
2. บรรยายเนื้อหา และให้นักศึกษาศึกษา
ตัวอย่างจากคลิปวิดีโอ

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุง่ หมายรายวิชา

ผูส้ อน

1. PowerPoint
2. คลิปวีดิโอ

ข้อ 1.1 1.2 1.3 1.4
1.5

ผศ.
อภิญญา
ทหราวานิช

1. PowerPoint
2. กรณีศึกษา

ข้อ 1.1 1.2 1.3 1.4
1.5

ผศ.
อภิญญา
ทหราวานิช

1. PowerPoint
2. บทบาทสมมติ
3. แบบทดสอบย่อย

ข้อ 1.1 1.2 1.3 1.4
1.5

ผศ.
อภิญญา
ทหราวานิช
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สัปดาห์
ปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์
การแก้ปัญหา และทักษะการ
สื่อสารจากการแสดงบทบาท
สมมติ

จํานวน
ชัว่ โมง

6

- หัวข้อการสอน
การวิเคราะห์ระบบงานใน
สํานักงาน
- Learning Outcome
ผู้เรียนมีกระบวนการคิด
วิเคราะห์ การตัดสินใจ การ
ทํางานเป็นทีมในประเด็น
ระบบงานในสํานักงาน

3

7

- หัวข้อการสอน
การวิเคราะห์ระบบงานใน
สํานักงาน
- Learning Outcome
ผู้เรียนมีกระบวนการคิด
วิเคราะห์ การตัดสินใจ การ

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
3. แบ่งกลุ่มผู้เรียนแสดงบทบาทตามที่
ได้รับมอบหมาย หลังจากนั้นจะตั้งคําถาม
และให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นว่า ผู้
แสดงแต่ละคนทําหน้าที่อะไร และทํา
หน้าที่นั้นได้ดีหรือไม่ มีจุดใดต้องแก้ไขหรือ
ปรับปรุง เป็นต้น
4. ทดสอบย่อย
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหา
2. บรรยายเนื้อหา
3. ผู้สอนนําเสนอประเด็น ปัญหาที่เร้าให้
ผู้เรียน เกิดการคิด และกระตุ้นให้ผู้เรียน
ตอบคําถามอย่างหลากหลาย
4. ผู้สอนให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายหรือ
ค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อหาคําตอบที่เป็นไป
ได้มากที่สุด ช่วยกันเลือกคําตอบที่ดีที่สุด
และสรุปคําตอบที่เด่นชัดที่สุด
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหา
2. บรรยายเนื้อหา
3. ใช้เรื่องจริงหรือปัญหาที่เกิดขึ้นจริงใน
การทํางานหรือที่เกิดขึ้นกับบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง เพื่อให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์และ
หาทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยการบูรณา

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุง่ หมายรายวิชา

ผูส้ อน

1. PowerPoint
2. กรณีศึกษา

ข้อ 1.1 1.2 1.3 1.4
1.5

ผศ.
อภิญญา
ทหราวานิช

1. PowerPoint
2. สถานการณ์สมมติ

ข้อ 1.1 1.2 1.3 1.4
1.5

ผศ.
อภิญญา
ทหราวานิช

12

มคอ. 3
สัปดาห์
ปดาห์ที่

8

9

10

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
แก้ปัญหา การทํางานเป็นทีมใน
ประเด็นระบบงานในสํานักงาน
- หัวข้อการสอน
ระเบียบวิธีปฏิบัติของงาน
สํานักงาน
- Learning Outcome
ผู้เรียนเข้าใจระเบียบปฏิบัติของ
งานสํานักงาน มีความคิด
สร้างสรรค์ การแก้ปัญหา การ
ทํางานเป็นทีม การสื่อสารในการ
แสดงบทสมมติ
- หัวข้อการสอน
การจัดผังและสภาพแวดล้อมใน
สํานักงาน
- Learning Outcome
ผู้เรียนมีทักษะในการคิด
วิเคราะห์ ผังและสภาพแวดล้อม
ในสํานักงาน

จํานวน
ชัว่ โมง

- หัวข้อการสอน
การจัดผังและสภาพแวดล้อมใน
สํานักงาน

3

3

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
การความรู้ที่ได้เรียนกับประสบการณ์ตรง
หรือสืบเสาะหาความรู้เพิ่มเติม
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหา
2. บรรยายเนื้อหา และให้นักศึกษาศึกษา
ตัวอย่างจากคลิปวิดีโอ
3. แบ่งกลุ่มผู้เรียนแสดงบทบาทตามที่
ได้รับมอบหมาย หลังจากนั้นจะตั้งคําถาม
และให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นว่า ผู้
แสดงแต่ละคนทําหน้าที่อะไร และทํา
หน้าที่นั้นได้ดีหรือไม่ มีจุดใดต้องแก้ไขหรือ
ปรับปรุง เป็นต้น
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหา
2. บรรยายเนื้อหา
3. ผู้สอนนําเสนอประเด็น ปัญหาที่เร้าให้
ผู้เรียน เกิดการคิด และกระตุ้นให้ผู้เรียน
ตอบคําถามอย่างหลากหลาย
4. ผู้สอนให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายและ
ออกแบบแผนผังและสภาพแวดล้อมใน
สํานักงาน
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหา
2. บรรยายเนื้อหา
3. การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดย

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุง่ หมายรายวิชา

ผูส้ อน

1. PowerPoint
2. คลิปวิดีโอ
3. บทบาทสมมติ

ข้อ 1.1 1.2 1.3 1.4
1.5

ผศ.
อภิญญา
ทหราวานิช

1. PowerPoint
2. โจทย์/ประเด็น
ปัญหา

ข้อ 1.2 1.3 1.4 1.5

ผศ.
อภิญญา
ทหราวานิช

1. PowerPoint
2. กรณีศึกษา
3. แบบทดสอบย่อย

ข้อ 1.2 1.3 1.4 1.5

ผศ.
อภิญญา
ทหราวานิช
13

มคอ. 3
สัปดาห์
ปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
- Learning Outcome
ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์
กระบวนการคิด การออกแบบผัง
และสภาพแวดล้อมในสํานักงาน

จํานวน
ชัว่ โมง

11

- หัวข้อการสอน
การจัดการงานเอกสาร
- Learning Outcome
ผู้เรียนเข้าใจการจัดการงาน
เอกสาร และฝึกทักษะการจัดการ
งานเอกสาร

3

12

- หัวข้อการสอน
การจัดการงานประชุม
- Learning Outcome
ผู้เรียนเข้าใจการจัดการงาน
ประชุม และฝึกทักษะการจัดการ
ประชุม

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า ข้อมูลตามความสนใจ
และความถนัดของ ตนเองจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ต หนังสือ
สัมภาษณ์ จากสถานที่จริง ตามประเด็น
กรอบความรู้ที่ผู้สอนกําหนด
4. ทดสอบย่อย
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหา
2. บรรยายเนื้อหา และให้นักศึกษาศึกษา
ตัวอย่างจากคลิปวิดีโอ
3. การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดย
ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า ข้อมูลตามความสนใจ
และความถนัดของตนเองจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ต หนังสือ
สัมภาษณ์ จากสถานที่จริง ตามประเด็น
กรอบความรู้ที่ผู้สอนกําหนด
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหา
2. บรรยายเนื้อหา
3. ผู้สอนนําเสนอประเด็น ปัญหาที่เร้าให้
ผู้เรียน เกิดการคิด และกระตุ้นให้ผู้เรียน
ตอบคําถามอย่างหลากหลาย
4. ผู้สอนให้ผู้เรียนร่วมกันจัดประชุมใน
ประเด็นการแก้ปัญหาที่พบในการฝึก

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุง่ หมายรายวิชา

ผูส้ อน

1. PowerPoint
2. กรณีศึกษา

ข้อ 1.1 1.2 1.3 1.4
1.5

ผศ.
อภิญญา
ทหราวานิช

1. PowerPoint
2. ใบงาน

ข้อ 1.1 1.2 1.3 1.4
1.5

ผศ.
อภิญญา
ทหราวานิช

14

มคอ. 3
สัปดาห์
ปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชัว่ โมง

13

- หัวข้อการสอน
การจัดการงานพัสดุ
- Learning Outcome
ผู้เรียนเข้าใจวิธีการ จริยธรรมใน
การจัดการงานพัสดุ ทักษะการ
สื่อสาร และการนําเสนอ

3

14

- หัวข้อการสอน
การจัดการอุปกรณ์เครื่องใช้
- Learning Outcome
ผู้เรียนฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์
เครื่องใช้สํานักงาน ทักษะการ
สื่อสาร และการนําเสนอ

3

15

- หัวข้อการสอน
การควบคุมภายในสํานักงาน
- Learning Outcome

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
ประสบการณ์การจัดการสํานักงาน
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหา
2. บรรยายเนื้อหา
3. ใช้เรื่องจริงหรือปัญหาที่เกิดขึ้นจริงใน
การทํางานหรือที่เกิดขึ้นกับบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง เพื่อให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์และ
หาทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยการ บูรณา
การความรู้ที่ได้เรียนกับประสบการณ์ตรง
หรือสืบเสาะหาความรู้เพิ่มเติม
4. นําเสนอข้อมูลการสัมภาษณ์
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหา
2. บรรยายเนื้อหา
3. แบ่ ง กลุ่ ม ผู้ เ รี ย นแสดงบทบาทตามที่
ได้รับมอบหมาย หลังจากนั้นจะตั้งคําถาม
และให้ ผู้ เ รี ย นแสดงความคิ ด เห็ น ว่ า ผู้
แสดงแต่ ล ะคนทํ า หน้ า ที่ อ ะไร และทํ า
หน้าที่นั้นได้ดีหรือไม่ มีจุดใดต้องแก้ไขหรือ
ปรับปรุง เป็นต้น
4. นําเสนอข้อมูลการสัมภาษณ์
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหา
2. บรรยายเนื้อหา
3. ใช้เรื่องจริงหรือปัญหาที่เกิดขึ้นจริงใน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุง่ หมายรายวิชา

ผูส้ อน

1. PowerPoint
2. ประเด็นปัญหา/
สถานการณ์ปัญหา

ข้อ 1.1 1.2 1.3 1.4
1.5

ผศ.
อภิญญา
ทหราวานิช

1. PowerPoint
2. ประเด็นปัญหา/
สถานการณ์ปัญหา

ข้อ 1.1 1.2 1.3 1.4
1.5

ผศ.
อภิญญา
ทหราวานิช

1. PowerPoint
2. สถานการณ์สมมติ

ข้อ 1.1 1.2 1.3 1.4
1.5

ผศ.
อภิญญา
ทหราวานิช
15

มคอ. 3
สัปดาห์
ปดาห์ที่

16

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด
วิเคราะห์ การแก้ปัญหา การ
สื่อสารการฝึกประสบการณ์การ
จัดการสํานักงาน

จํานวน
ชัว่ โมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุง่ หมายรายวิชา

ผูส้ อน

การทํางานหรือที่เกิดขึ้นกับบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง เพื่อให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์และ
หาทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยการบูรณา
การความรู้ที่ได้เรียนกับประสบการณ์ตรง
หรือสืบเสาะหาความรู้เพิ่มเติม
4. แลกเปลี่ยนประสบการณ์การฝึก
ประสบการณ์การจัดการสํานักงาน
สอบปลายภาค

16

มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม

ผลการเรียนรู้

การอภิปรายกลุ่ม การ
ตอบคํ า ถาม การเล่ ม
เกม การเขี ย น Mind
Map
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
กรณี ศึ ก ษา ประเด็ น
ข่าว บทวิเคราะห์ และ
การนําเสนองาน

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3,
2.1.2, 2.2.3, 3.1.2,
3.1.3, 4.1.2, 4.1.3
1.1.1, 2.1.2, 2.1.3,
3.1.2, 3.1.3, 4.1.1,
4.1.2, 4.1.3, 5.1.3,
5.1.4

สัมภาษณ์ผู้บริหารหรือ 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3,
พนักงานในสํานักงาน 2.1.2, 2.1.3, 3.1.2,
4.1.1, 4.1.2, 4.4.3,
5.1.3, 5.1.4
การฝึ ก ประสบการณ์ 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3,
การจัดการสํานักงาน 2.1.2, 2.1.3, 3.1.2,
4.1.1, 4.1.2, 4.4.3,
5.1.3, 5.1.4

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของ
ประเมิน การประเมินผล
การมี ส่ ว นร่ ว ม ความเอาใจใส่ สัปดาห์ที่
15%
ความถู ก ต้ อ งในการอภิ ป ราย 1-15
กลุ่ ม การเล่ ม เกม การตอบ
คําถาม การเขียน Mind Map
ความถู ก ต้ อ งในการวิ เ คราะห์ สัปดาห์ที่
15%
กรณีศึกษา คลิปวิดีโอ ประเด็น 1-15
ข่าว ความน่าสนใจของสื่อที่ใช้
นํ า เสนอ การมี ส่ ว นร่ ว มของ
สมาชิกกลุ่ม
การตั้งคําถามที่ถูกต้อง ความ สัปดาห์ที่
10%
น่าสนใจของคําถาม การสื่อสาร 13-14
ความชัดเจนของข้อมูลที่ได้
วิธกี ารประเมิน

สัปดาห์ที่
ความตรงต่อเวลา ความ
1-15
รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
ความคิดสร้างสรรค์ในงาน
ความขยันอดทน การ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การเรียนรู้งาน
ทักษะในการทํางาน
ทดสอบย่ อยและสอบ 2.1.2, 2.1.3, 3.1.2, ความถูกต้องของการตอบ การ สัปดาห์ที่
ปลายภาค
3.1.3
ทดสอบย่อย
5,10
ความถูกต้องของการตอบ การ สัปดาห์ที่
สอบปลายภาค
16
รวมทัง้ สิน้
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
อภิญญา ทหราวานิช. (2562). การจัดการสํานักงาน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
ภคพร กระจาดทอง. (2558). การจัดการสํานักงาน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
นฤมล จิตรเอื้อ. (2558). การจัดการสํานักงาน. กรุงเทพฯ: ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น.
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3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
สํานักงานมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง. (2559). ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ.
จาก http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp
อิ น ดี ไซด์ แอนด์ คอนซัล แทนท์ . (2559). การออกแบบและตกแต่ ง สํา นั ก งาน. จากhttp://www.
indesign-th.com/Office%20Design%20Knowledge%201.html
สํานักงานความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน. (2559). สภาพแวดล้อมในการ
ทํ า ง า น . จ า ก http://www.oshthai.org/index.php?option=com_content&view=
category&id=12:environment&Itemid=203&layout=default

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิ
การของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การสนทนาระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน
1.2 แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 จากคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากหลักสูตร
2.2 การสังเกตผู้สอน ความคิดหรือข้อเสนอแนะของผู้สอน จากการประชุมผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผล
การดําเนินงานของรายวิชา (มคอ.5)
2.3 ความพึงพอใจของผู้เรียน จากแบบสอบถาม การสังเกตในขณะการจัดการเรียนการสอน
2.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการรับรู้ของนักศึกษาจากแบบสอบถาม
2.5 ผลงานของนักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
3. การปรับปรุงการสอน
ยังไม่มีการปรับปรุงการสอน เนื่องจากเป็นการจัดการเรียนการสอนครั้งแรก
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
4.2 รายงานผลการดําเนินงานรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)
4.3 จากผลการเรียนรู้ที่กําหนดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
4.4 ประเมินข้อสอบว่าครอบคลุมผลการเรียนรู้ตามที่กําหนดไว้ในคําอธิบายรายวิชาและการให้คะแนนใน
แต่ละรายวิชา (มคอ.3) โดยคณะกรรมการของหลักสูตร
4.5 ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินของผู้เรียนโดยใช้แบบประเมินผลการเรียนรู้ด้านต่างๆ
4.6 จากผลงานของนักศึกษาที่ทํากิจกรรมหรือได้รับรางวัล
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา พิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา
ที่เรียนในแต่ละภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของหลักสูตร การรายงาน
รายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอนหลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวน
เนื้ อหาที่ส อน กลยุทธ์ ที่ใ ช้ ในการสอน และคณะกรรมการภายนอกหลั ก สูต ร โดยนํ าผลการประเมิน มา
นําเสนอแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป
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