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

รหัสวิชา 3664202 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) สำนักงานอิเล็กทรอนิกส
(ภาษาอังกฤษ) Electronic Office

อาจารยผูสอน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิรัฐ ชวนชม

มคอ. 3

คำนำ
มคอ.3 นี้จัดทำขึ้นเพื่อเปนแนวทางใหกับอาจารยผูสอนที่ดำเนินการสอน ในรายวิชาสำนักงาน
อิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 3664202 โดย มคอ.3 ไดแบงหมวดที่เกี่ยวของกับการสอนไว 7 หมวด ดังตอไปนี้
หมวด 1 ขอมูลทั่วไป หมวด 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค หมวด 3 ลักษณะและการดำเนินการ หมวด 4
การพั ฒ นาผลการเรี ย นรู ของนั กศึ กษา หมวด 5 แผนการสอนและการประเมิน ผล หมวด 6 ทรัพ ยากร
ประกอบการเรียนการสอน และหมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา โดยในการ
จัดทำ มคอ.3 นี้คำนึงถึงหัวขอการสอนและ Learning Outcome ที่มีความสอดคลองกับคำอธิบายรายวิชา
รวมทั้งกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning ที่ผูเรียนไดมีสวนรวมในการเรียนรูดวย
ผูจัดทำหวังวา มคอ.3 ที่จัดทำขึ้นจะเปนประโยชนสำหรับผูที่นำไปใชในการจัดการเรียนการสอน
และยินดีรับฟงขอเสนอแนะตางๆ เพื่อปรับปรุงให มคอ.3 ฉบับนี้มีความสมบูรณเพิ่มมากขึ้น และขอขอบคุณ
มา ณ โอกาสนี้
หลักสูตรการจัดการบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
21 มิถุนายน 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
18
19
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ ไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3664202 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) สำนักงานอิเล็กทรอนิกส
(ภาษาอังกฤษ) Electronic Office
2. จำนวนหนวยกิต
3(2-2-5) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรการจัดการบัณฑิต วิชาเลือก
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิรฐั ชวนชม
อาจารยผูสอน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิรัฐ ชวนชม ตอนเรียน A1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปที่ 4
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
หองเรียน 252 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
21 มิถุนายน 2563

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 มี ความซื่ อสั ต ย สุ จ ริ ต มี วิ นั ย เคารพ และสามารถปฏิ บั ติ ตามกฎ ระเบี ย บ ขอบั งคับ ตางๆ ของ
สถาบันและหนวยงานที่ไปฝกงานในสำนักงานมหาวิทยาลัย
1.2 เพื่ อ พั ฒ นาผู เ รี ย นให มี ค วามรู ก ารวางแผนสำนั ก งานและสามารถใช ง านระบบสำนั ก งาน
อิเล็กทรอนิกส การสงขาวดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
1.3 เพื่อใหผูเรียนสามารถสืบคนขาวสารดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ประมวลและประเมินขอมูลจากหลาย
แหล งได ด ว ยตนเอง มี ค วามคิ ด วิ เคราะห อ ย างเป น ระบบ มี เหตุ ผ ล และคิ ด อย า งสร างสรรค เพื่ อ ให ได
สารสนเทศที่เหมาะสมกับศตวรรษที่ 21
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1.4 เพื่อใหผูเรียนสามารถแสดงความคิดริเริ่ม ความเห็นอยางสรางสรรคในการพัฒนาความรู สามารถ
ทำงานรวมกับผูอื่น และมีทักษะการแกปญหากลุม
1.5 เพื่อให ผู เรี ย นเรีย นรู และสามารถนำเทคโนโลยีส ารสนเทศที่ เหมาะสม และนำระบบสำนั กงาน
อิเล็กทรอนิกสมาใชในการจัดเก็บเอกสาร และนำระบบสำนักงานมาใชในการจัดเก็บเอกสาร
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ การจั ด การ ฝ ก คิ ด วิ เคราะห และจั ด การการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไดดีขึ้น
2.2 เพื่อใหนักศึกษาสามารถนำความรูที่ไดไปประยุกตใชในการฝกประสบการณวิชาชีพ และการทำงาน
ในอนาคต

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ

1. คำอธิบายรายวิชา
ความหมายและความสำคัญของสำนักงานอิเล็กทรอนิกส การวางแผนและการพัฒนาระบบสำนักงาน
การวางแผนสำนักงาน การจัดองคการและการปฏิบัติงานในสำนักงาน การควบคุมและการจัดการระบบ
เอกสาร และการนำระบบสำนั กงานอั ต โนมั ติ มาใช ในการเก็ บ และการค น หาข อมู ล ข าวสารด ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส การสงขาวดวยระบบอิเล็กทรอนิกส การจัดทำแบบฟอรม การจัดทำรายงาน และการจัดทำ
คูมือการปฏิบั ติงาน ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสและดิจิทัล ผานเครือขายอินเทอรเน็ ต การใชเทคโนโลยีระบบ
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีการสื่อสารปฏิบัติงานทั่วไป การใชระบบขอมูลงานอัตโนมัติ ระบบเครือขาย
การฝกปฏิบัติงานในสำนักงานภายในมหาวิทยาลัย
Meaning and significance of electronic office, planning and developing office system, office
planning, organization structuring and administrative office, controlling and document
management, how to bring the automatic office system for filing, information searching by
electronic system, news transmitted via electronic system, forming, report preparation,
manual preparation, practicing with electronic form and digital via electronic network,
using of computer technology and communication technology, automatic information
system usage, network system, and practice in university’s office
2. จำนวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม
บรรยาย 30 ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษา

ตามความตองการของ
นักศึกษาเฉพาะราย

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
ปฏิบตั ิ 30 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา

การศึกษาดวยตนเอง
75 ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษา
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3. จำนวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
อาจารยผูสอนกำหนดวัน เวลาในการใหคำปรึกษา (Office Hour) สัปดาหละ 6 ชั่วโมง ในวันพฤหัสบดี
เวลา 9.00-12.00 น. และ เวลา 13.00-16.00 น. ณ หอง 343 และสามารถติดตอผานทางเบอรโทรศัพท
สวนตัว Line Facebook e-mail address ที่แจงใหนักศึกษาทราบในสัปดาหแรกของการเรียนการสอน

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
 1.1.1 มีความซื่อสัตยสุจริต มีวินัย เคารพ และสามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ
ตางๆ ของสถาบันและสังคม รวมถึงการเปนแบบอยางที่ดี
 1.1.2 มีจิตสำนึกที่คำนึงถึงประโยชนสวนรมมากกวาประโยชนสวนตน
 1.1.3 มีความรู ความเขาใจ ในคุณคาแหงวิชาชีพ และมีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ จรรยาบรรณ
วิชาชีพ
1.1.4 มีความพอเพียงในการดำเนิ นชีวิต โดยยึดแนวคิดพอประมาณ ความมีเหตุผลและ
สรางภูมิคุมกัน
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 มอบหมายใหนักศึกษาใหเรียนรูถึงคุณธรรม และจริยธรรม ถึงการนำตัวเลขที่ไดจากการ
คำนวณทางสถิติไปใชในการนำเสนอผลงานและการรายงานผล
1.2.2 สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนอยางสม่ำเสมอ และสรางทัศนคติที่ดีตอ
การปฏิบัติที่ถูกตอง
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 วั ดและประเมิ น จากการสังเกตพฤติก รรมที่ พึ งประสงค มี จ ำนวนเพิ่ มขึ้ น เช น การมี
ทัศนคติที่ดีในเรื่องของความโปรงใส ความเปนอิสระ และความเที่ยงธรรม การมาตรงตอเวลา การแตงกาย
เปนตน
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
2.1.1 มีความรูและความเขาใจในสาระสำคัญของศาสตรดานการจัดการ
 2.1.2 มี ค วามรูก วางและเป น ระบบเกี่ย วกับ ความก าวหน าทางวิช าการและวิช าชี พ ดานการ
จัดการ รวมทั้งมีความเขาใจอยางเทาทันในผลกระทบในสถานการณที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคม
โลก
2.1.3 มีความรูและความเขาใจในดานการวางแผน การจัดโครงสรางองคการ การปฏิบัติการ
การควบคุมและการประเมินผลการดำเนินงาน รวมทั้งการปรับปรุงแผนงานใหสอดคลองกับสถานการณใน
ปจจุบัน
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2.2 วิธีการสอน
2.2.1 การสอนแบบเนนผูเรียนเปนสำคัญในรายวิชา โดยมุงเนนใหผูเรียน มีความรูและความ
เข าใจในศาสตร ที่เป น การจั ดการสำนั กงาน และความรูเกี่ ย วกับ สารสนเทศ สื่ อและเทคโนโลยี มาใช ใน
สำนักงาน
2.2.2 ฝกวิเคราะหกรณีศึกษา คลิปวิดีโอหรือโจทยปญหา
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 สังเกตการอภิปราย แสดงความคิดเห็น การตอบคำถาม
2.3.2 การสอบปลายภาค
2.3.3 การรายงานผลการศึกษาคนควา โดยการนำเสนอหนาชั้นเรียน และเอกสารรายงาน
2.3.4 ประเมินผลจากการปฏิบัติงานจริง
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
 3.1.1 สามารถสื บ ค น ประมวลและประเมิ น ข อ มู ล จากหลายแหล งได ด ว ยตนเอง มี ค วามคิ ด
วิเคราะหอยางเปนระบบ มีเหตุผล และคิดอยางสรางสรรคเพื่อใหไดสารสนเทศที่เหมาะสมกับศตวรรษที่ 21
 3.1.2 สามารถประยุกตความรูทางการจัดการและดานอื่นที่สัมพันธกัน จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษา
และประสบการณมาใชงานตามสถานการณทั่วไปไดอยางเหมาะสม
 3.1.3 มีทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 โดยคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ
และสามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลไดอยางถูกตอง ครบถวน
3.1.4 สามารถคิดคนทางเลือก วิเคราะหทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอยางรอบดาน มี
ความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 การสอนแบบบรรยาย
3.2.2 การมอบหมายทำงานในสำนักมหาวิทยาลัย
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 การสอบปลายภาค
3.3.2 การฝกปฏิบตั ิ
3.3.3 การรายงานผลการศึกษาคนควา โดยการนำเสนอหนาชั้นเรียนและเอกสารรายงาน
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
4.1.1 สามารถแสดงความเปนกัลยาณมิตร ชวยเหลือผูอื่น และแสดงความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจในการกระทำของตนเอง รวมถึงความรับผิดชอบตอสังคม
 4.1.2 สามารถแสดงความคิดริเริ่ม และความเห็น อยางสรางสรรคในการพั ฒ นาความรู และ
ความคิดไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.1.3 สามารถทำงานรวมกับ ผูอื่น แสดงภาวะผู นำ ผูตามไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ
และมีทักษะการแกปญหากลุม
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4.1.4 มีความเขาใจในสังคมพหุวัฒ นธรรม มีทักษะในการปฏิสัมพันธกับผูอื่นอยางสรางสรรค
ตระหนักและเขาใจในวัฒนธรรมของสังคมที่ตนเองอาศัยอยูรวมทั้งเขาใจความแตกตางทางวัฒนธรรม และ
สามารถปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรมไดอยางเหมาะสม
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 กำหนดกิจกรรมหรืองานใหทำเปนกลุม โดยเปนงานที่ตองมีการประสานงานกันระหวาง
นักศึกษา และบุคลากรของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในระหวางที่ทำงานหรือกิจกรรมรวมกัน
4.3.4 การประเมินผลการทำงานจากบุคลากรของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
 5.1.1 สามารถประยุกตใชหลักคณิตศาสตร สถิติ การวิเคราะหเชิงปริมาณมาใชในการวิเคราะห
และตัดสินใจในการดำเนินชีวิต
5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาตางประเทศที่จำเปนไดอยางมีประสิทธิภาพ
 5.1.3 สามารถใช ทั กษะการฟ ง การพู ด การอ าน และการเขียนที่ เหมาะสมสำหรับกลุ มบุ คคลที่
แตกตางกันทั้งที่เปนขอมูลธุรกิจและขอมูลอื่น
 5.1.4 สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ เหมาะสม มาใชในการเก็บรวบรวมขอมูล การแปล
ความหมาย และการสื่อขอมูล
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 บรรยายเกีย่ วกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม มาใชในการเก็บเอกสาร และ สามารถ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมขอมูล
5.2.2 มอบหมายงานใหจัดทำรายงานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม มาใชในการ
เก็บเอกสาร และ สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมขอมูล
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 การประเมินจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวมขอมูล
5.3.2 การฝกงานในสำนักงานมหาวิทยาลัย
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1. แผนการสอน

สัปดาหที่
1
(online)

2
(online)

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
- หัวขอการสอน
แนะนำรายวิชา และความหมาย
และความสำคัญของสำนักงาน
อิเล็กทรอนิกส
- Learning Outcome
ผูเรียน เรียนรูจากการคนควา
ขอมูลและกระบวนการ
แลกเปลี่ยนในชั้นเรียน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

จำนวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
4
1. แนะนำวิธีการเรียนการสอน
2. ชี้แจงวัตถุประสงคและขอบเขตของ
เนื้อหาความหมายและความสำคัญของ
สำนักงานอิเล็กทรอนิกส
3. ใชวิธีการสอนแบบอภิปราย (online)
โดยผานระบบ WBSC รวมกับโปรแกรม
Microsoft Team และ ผูสอนเปดโอกาส
ใหผูเรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
โดยการอภิปราย ซักถาม และวิเคราะห
เนื้อหาเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและ
ทักษะในการคิด การพูด การรับฟง การ
แสดงความคิดเห็น
- หัวขอการสอน
4
1. ชี้แจงวัตถุประสงคและขอบเขตของการ
การวางแผนและการพัฒนาระบบ
วางแผนและการพัฒนาระบบสำนักงาน
สำนักงาน
2. ใชวิธีการสอนแบบอภิปราย (online)
- Learning Outcome
โดยผานระบบ WBSC รวมกับโปรแกรม
ผูเรียน เรียนรูจากการคนควา
Microsoft Team และ ผูสอนเปดโอกาส
ขอมูลและกระบวนการ
ใหผูเรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
แลกเปลี่ยนในชั้นเรียน
โดยการอภิปราย ซักถาม และวิเคราะห

สื่อการสอน
1. หนังสือ
2. PowerPoint
3. รายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3)

สอดคลองกับ
ผูสอน
จุดมุงหมายรายวิชา (ระบุลำดับ)
1.1
ผศ.ดร.จิรัฐ
ชวนชม

4.ระบบ WBSC และ
Microsoft Team
5. เอกสารที่ เกี่ยวกับ
ความสำคัญของ
สำนักงาน
อิเล็กทรอนิกส
1. หนังสือ

2. PowerPoint
3. เอกสารการเรียนที่
เกี่ยวกับการวางแผน
และการพัฒนาระบบ
สำนักงาน
4.ระบบ WBSC และ

1.1 1.2

ผศ.ดร.จิรัฐ
ชวนชม
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สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome

จำนวน
ชั่วโมง

3
(online)

- หัวขอการสอน
การวางแผนสำนักงาน
- Learning Outcome
ผูเรียนไดเรียนรูกระบวนการคิด
วิเคราะห และคำตอบตามหลัก
วิชาการ

4

4
(online)

- หัวขอการสอน
การจัดองคการและการ
ปฏิบัติงานในสำนักงาน
- Learning Outcome
ผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู
จากแผนทีค่ วามคิดทำใหจับ
ประเด็นและเขาใจเนื้อหาไดงาย
ขึน้

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
เนื้อหาเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและ
ทักษะในการคิด การพูด การรับฟง
1. ชี้แจงวัตถุประสงคและขอบเขตเนื้อหา
การวางแผนสำนักงาน
2. ใชวิธีการสอนแบบอภิปราย (online)
โดยผานระบบ WBSC รวมกับโปรแกรม
Microsoft Team และ ผูสอนเปดโอกาส
ใหผูเรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
โดยการอภิปราย ซักถาม และวิเคราะห
เนื้อหาเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและ
ทักษะในการคิด การพูด การรับฟง การ
แสดงความคิดเห็น
3. มอบหมายงานและใหนำเสนอผาน
ระบบ Microsoft team
1. ชี้แจงวัตถุประสงคและขอบเขตเนื้อหา
การจัดองคการและการปฏิบัติงานใน
สำนักงาน
2. ใชวิธีการสอนแบบอภิปราย (online)
โดยผานระบบ WBSC รวมกับโปรแกรม
Microsoft Team และ ผูสอนเปดโอกาส
ใหผูเรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
โดยการอภิปราย ซักถาม และวิเคราะห

สื่อการสอน
Microsoft Team

สอดคลองกับ
ผูสอน
จุดมุงหมายรายวิชา (ระบุลำดับ)

1. หนังสือ

1.1 1.2

ผศ.ดร.จิรัฐ
ชวนชม

1. หนังสือ

1.1 1.2

ผศ.ดร.จิรัฐ
ชวนชม

2. PowerPoint
3. เอกสารการเรียนที่
เกี่ยวกับการวางแผน
สำนักงาน
4.ระบบ WBSC และ
Microsoft Team

2. PowerPoint
3. เอกสารการเรียนที่
เกี่ยวกับการจัด
องคการและการ
ปฏิบัติงานในสำนักงาน
4.ระบบ WBSC และ
Microsoft Team
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สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome

จำนวน
ชั่วโมง

5
(online)

- หัวขอการสอน
การควบคุมและการจัดการระบบ
เอกสาร
- Learning Outcome
ผูเรียน เรียนรูจากการคนควา
ขอมูลและกระบวนการ
แลกเปลี่ยนในชั้นเรียน

4

6
(online)

- หัวขอการสอน
การนำระบบสำนักงานอัตโนมัติ
มาใชในการจัดเก็บ
- Learning Outcome
ผูเรียนไดประสบการณที่จะนำไป
แกไขปญหาและสถานการณจริง

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
เนื้อหาเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและ
ทักษะในการคิด การพูด การรับฟง การ
แสดงความคิดเห็น
1. ชี้แจงวัตถุประสงคและขอบเขตเนื้อหา
การควบคุมและการจัดการระบบเอกสาร
2. ใชวิธีการสอนแบบอภิปราย (online)
โดยผานระบบ WBSC รวมกับโปรแกรม
Microsoft Team และ ผูสอนเปดโอกาส
ใหผูเรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
โดยการอภิปราย ซักถาม และวิเคราะห
เนื้อหาเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและ
ทักษะในการคิด การพูด การรับฟง การ
แสดงความคิดเห็นและใหนักศึกษาศึกษา
ตัวอยางจากคลิปวิดีโอ
1. ชี้แจงวัตถุประสงคและขอบเขตเนื้อหา
การนำระบบสำนักงานอัตโนมัติมาใชใน
การจัดเก็บ
2. ใชวิธีการสอนแบบอภิปราย (online)
โดยผานระบบ WBSC รวมกับโปรแกรม
Microsoft Team และ ผูสอนเปดโอกาส

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
ผูสอน
จุดมุงหมายรายวิชา (ระบุลำดับ)

1. หนังสือ

1.1 1.2
1.4 1.5

ผศ.ดร.จิรัฐ
ชวนชม

1. หนังสือ

1.1 1.2 1.5

ผศ.ดร.จิรัฐ
ชวนชม

2. PowerPoint
3. เอกสารการเรียนที่
เกี่ยวกับการควบคุม
และการจัดการระบบ
เอกสาร
4.ระบบ WBSC และ
Microsoft Team
5. คลิปวิดีโอ

2. PowerPoint
3. เอกสารการเรียนที่
เกี่ยวกับการนำระบบ
สำนักงานอัตโนมัติมา
ใชในการจัดเก็บ
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สัปดาหที่

7
(online)

หัวขอการสอน / Learning
จำนวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
Outcome
ชั่วโมง
ในชีวิต ผูเรียนไดเรียนรูการ
ใหผูเรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
แสดงออก ฝกวางแผนการทำงาน
โดยการอภิปราย ซักถาม และวิเคราะห
รวมกัน เขาใจความรูสึกและ
เนื้อหาเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและ
พฤติกรรมทั้งของตนเองและของ
ทักษะในการคิด การพูด การรับฟง การ
ผูอื่น
แสดงความคิดเห็น
4
- หัวขอการสอน
1. ชี้แจงวัตถุประสงคและขอบเขตเนื้อหา
การคนหาขอมูลขาวสารดวย
การคนหาขอมูลขาวสารดวยระบบ
ระบบอิเล็กทรอนิกส
อิเล็กทรอนิกส
- Learning Outcome
2. ใชวิธีการสอนแบบอภิปราย (online)
ผูเรียนไดฝกการสังเกตุและการ
โดยผานระบบ WBSC รวมกับโปรแกรม
จดบันทึก
Microsoft Team และ ผูสอนเปดโอกาส
ใหผูเรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
โดยการอภิปราย ซักถาม และวิเคราะห
เนื้อหาเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและ
ทักษะในการคิด การพูด การรับฟง การ
แสดงความคิดเห็น
บรรยายเนือ้ หาการคนหาขอมูลขาวสาร
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
3. วิเคราะหการคนหาขอมูลขาวสารดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส และนำเสนอผลจาก
การวิเคราะหผานระบบ MS team

สื่อการสอน
4.ระบบ WBSC และ
Microsoft Team

1. หนังสือ

2. PowerPoint
3. เอกสารการเรียนที่
เกี่ยวกับการคนหา
ขอมูลขาวสารดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส
4.ระบบ WBSC และ
Microsoft Team
5.การทดลองการ
คนหาขอมูลขาวสาร

สอดคลองกับ
ผูสอน
จุดมุงหมายรายวิชา (ระบุลำดับ)

1.1 1.2
1.3 1.5

ผศ.ดร.จิรัฐ
ชวนชม
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สัปดาหที่
8
(online)

9
(online)

หัวขอการสอน / Learning
จำนวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
Outcome
ชั่วโมง
4
- หัวขอการสอน
1. ชี้แจงวัตถุประสงคและขอบเขตเนื้อหา
การสงขาวดวยระบบ
การสงขาวดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
อิเล็กทรอนิกส
2. ใชวธิ ีการสอนแบบอภิปราย (online)
- Learning Outcome
โดยผานระบบ WBSC รวมกับโปรแกรม
ผูเรียนไดคิดวิเคราะห คนหา
Microsoft Team และ ผูสอนเปดโอกาส
คำตอบรวมกับกลุมเพื่อน รวมกัน
ใหผูเรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
สรุปผลการแกปญหาและ
โดยการอภิปราย ซักถาม และวิเคราะห
แลกเปลี่ยนเรียนรูถึงสิ่งที่ไดจาก
เนื้อหาเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและ
การลงมือแกปญหา
ทักษะในการคิด การพูด การรับฟง การ
แสดงความคิดเห็นระบบอิเล็กทรอนิกส
3. วิ เค รา ะ ห ก า ร ส งข า ว ด ว ย ร ะ บ บ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส แ ละนำเสนอผลจากการ
วิเคราะหผา นระบบ MS Team
- หัวขอการสอน
4
1. ชี้แจงวัตถุประสงคและขอบเขตเนื้อหา
การจัดทำแบบฟอรม
การจัดทำแบบฟอรม
- Learning Outcome
2. ใชวิธีการสอนแบบอภิปราย (online)
ผูเรียนไดทดลองการจัดทำ
โดยผานระบบ WBSC รวมกับโปรแกรม
แบบฟอรม
Microsoft Team และ ผูสอนเปดโอกาส
ใหผูเรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
โดยการอภิปราย ซักถาม และวิเคราะห
เนื้อหาเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและ
ทักษะในการคิด การพูด การรับฟง การ

สื่อการสอน
1. หนังสือ

2. PowerPoint
3. เอกสารการเรียนที่
เกี่ยวกับการสงขาวดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส
4.ระบบ WBSC และ
Microsoft Team
4.ระบบ WBSC และ
Microsoft Team
5.การปฏิบัติการสงขาว
ดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส
1. หนังสือ

2. PowerPoint
3. เอกสารการเรียนที่
เกี่ยวกับการจัดทำ
แบบฟอรม
4.ระบบ WBSC และ
Microsoft Team
5. โจทย/ทดลองทำ
แบบฟอรม

สอดคลองกับ
ผูสอน
จุดมุงหมายรายวิชา (ระบุลำดับ)
1.1 1.2
ผศ.ดร.จิรัฐ
ชวนชม
1.3 1.5

1.1 1.2

ผศ.ดร.จิรัฐ
ชวนชม
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สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome

จำนวน
ชั่วโมง

10
(offline)

- หัวขอการสอน
การจัดทำรายงาน
- Learning Outcome
ผูเรียน เรียนรูจากการคนควา
ขอมูลและกระบวนการ
แลกเปลี่ยนในชั้นเรียน

4

11
(offline)

- หัวขอการสอน
การจัดทำคูมือการปฏิบัติงานใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกสและดิจิทัล
ผานเครือขายอินเทอรเน็ต
- Learning Outcome
ผูเรียน เรียนรูจากการ คนควา
ขอมูลและกระบวนการ
แลกเปลี่ยนในชั้นเรียน

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
แสดงความคิดเห็น
การจัดทำแบบฟอรม
3. ผูสอนใหผูเรียนทดลองจัดทำ
แบบฟอรม
1. ชี้แจงวัตถุประสงคและขอบเขตเนื้อหา
การจัดทำรายงาน
2. บรรยายเนือ้ หาการจัดทำรายงาน
3. การเรียนรูจากสภาพการจริง โดย
ผูเรียนศึกษาคนควา ขอมูลตามความสนใจ
และความถนัดของ ตนเองจากแหลงขอมูล
ตางๆ เชน อินเทอรเน็ต หนังสือ สัมภาษณ
จากสถานที่จริง ตามประเด็นกรอบความรู
ที่ผูสอนกำหนด
1. ชี้แจงวัตถุประสงคและขอบเขตเนื้อหา
การจัดทำคูมือการปฏิบัติงานในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกสและดิจิทัลผานเครือขาย
อินเทอรเน็ต
2. บรรยายเนื้อหาการจัดทำคูมือการ
ปฏิบัติงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสและ
ดิจิทัลผานเครือขายอินเทอรเน็ตและให
นักศึกษาศึกษาตัวอยางจากคลิปวิดีโอ

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
ผูสอน
จุดมุงหมายรายวิชา (ระบุลำดับ)

1. หนังสือ

1.1 1.2
1.3 1.5

ผศ.ดร.จิรัฐ
ชวนชม

1. หนังสือ

1.1 1.2 1.5

ผศ.ดร.จิรัฐ
ชวนชม

2. PowerPoint
3. เอกสารการเรียนที่
เกี่ยวกับการจัดทำ
รายงาน

2. PowerPoint
3. เอกสารการเรียนที่
เกี่ยวกับการจัดทำคูมือ
การปฏิบัติงานใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส
และดิจิทัลผาน
เครือขายอินเทอรเน็ต
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สัปดาหที่
12
(offline)

13
(offline)

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
- หัวขอการสอน
การใชเทคโนโลยีระบบ
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีการ
สื่อสารปฏิบัติงานทั่วไป
- Learning Outcome
ผูเรียนไดฝกกระบวนการคิด
วิเคราะห และคำตอบตามหลัก
วิชาการ
- หัวขอการสอน
การใชระบบขอมูลงานอัตโนมัติ
- Learning Outcome
ผูเรียน เรียนรูจากการ คนควา
ขอมูลและกระบวนการ
แลกเปลี่ยนในชั้นเรียน

จำนวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
4
1. ชี้แจงวัตถุประสงคและขอบเขตเนื้อหา
บรรยายเนื้อหาการใชเทคโนโลยีระบบ
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีการสื่อสาร
ปฏิบัติงานทั่วไป
2. ผูสอนนำเสนอประเด็น ปญหาที่เราให
ผูเรียน เกิดการคิด และกระตุนใหผูเรียน
ตอบคำถามอยางหลากหลาย
3. ผูสอนใหผูเรียนรวมกันอภิปรายหรือ
คนควาเพิ่มเติมเพื่อหาคำตอบที่เปนไป
ไดมากที่สุด
4
1. ชี้แจงวัตถุประสงคและขอบเขตเนื้อหา
การใชระบบขอมูลงานอัตโนมัติ
2. บรรยายเนื้อหาการใชระบบขอมูลงาน
อัตโนมัติ
3. ใชเรื่องจริงหรือปญหาที่เกิดขึ้นจริงใน
การทำงานหรือที่เกิดขึ้นกับบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง เพื่อใหผูเรียนคิดวิเคราะหและ
หาทางแกปญหาที่เกิดขึ้น โดยการ บูรณา
การความรูที่ไดเรียนกับประสบการณตรง
หรือสืบเสาะหาความรูเพิ่มเติม

สื่อการสอน
1. หนังสือ

2. PowerPoint
3. เอกสารการเรียนที่
เกี่ยวกับการใช
เทคโนโลยีระบบ
คอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีการสื่อสาร
ปฏิบัติงานทั่วไป
4.โจทย/ประเด็น
ปญหา
1. หนังสือ

2. PowerPoint
3. เอกสารการเรียนที่
เกี่ยวกับการใชระบบ
ขอมูลงานอัตโนมัติ
4.โจทย/ประเด็น
ปญหา

สอดคลองกับ
ผูสอน
จุดมุงหมายรายวิชา (ระบุลำดับ)
1.1 1.2 1.3
ผศ.ดร.จิรัฐ
ชวนชม
1.4 1.5

1.1 1.2 1.5

ผศ.ดร.จิรัฐ
ชวนชม
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สัปดาหที่
14
(offline)

15
(offline)

16

หัวขอการสอน / Learning
จำนวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
Outcome
ชั่วโมง
4
- หัวขอการสอน
1. ชี้แจงวัตถุประสงคและขอบเขตเนื้อหา
ระบบเครือขาย
ระบบเครือขาย
- Learning Outcome
2. บรรยายเนื้อหาระบบเครือขาย
ผูเรียนไดคิดวิเคราะห คนหา
3. ใชเรื่องจริงหรือป ญหาที่ เกิดขึ้น จริงใน
คำตอบรวมกับกลุมเพื่อน รวมกัน
การทำงานหรื อ ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ บุ ค คลใด
สรุปผลการแกปญหาและ
บุคคลหนึ่ง เพื่อใหผูเรียนคิดวิเคราะหและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูถึงสิ่งที่ไดจาก
หาทางแกปญหาที่เกิดขึ้น โดยการ บูรณา
การลงมือแกปญหา
การความรูที่ไดเรียนกับประสบการณตรง
หรือสืบเสาะหาความรูเพิ่มเติม
- หัวขอการสอน
4
1. การฝกงานในสำนักงานมหาวิทยาลัย
การฝกงานในสำนักงาน
ในการทำงานในรูปแบบสำนักงาน
มหาวิทยาลัย
อัตโนมัติหลังจากนั้นจะตั้งคำถามและให
- Learning Outcome
ผูเรียนแสดงความคิดเห็นวา ผูแสดงแตละ
ผูเรียนไดประสบการณที่จะนำไป
คนทำหนาที่อะไร และทำหนาที่นั้นไดดี
แกไขปญหาและ
หรือไม มีจุดใดตองแกไขหรือปรับปรุง
เปนตน
สถานการณจริงในชีวิต ผูเรียนได
เรียนรูการแสดงออก ฝกวางแผน
การทำงานรวมกัน
สอบปลายภาค

สื่อการสอน
1. หนังสือ

2. PowerPoint
3. เอกสารการเรียนที่
เกี่ยวกับระบบ
เครือขาย
4. ประเด็นปญหา/
สถานการณปญหา
1. การฝกงานใน
สำนักงานมหาวิทยาลัย

สอดคลองกับ
ผูสอน
จุดมุงหมายรายวิชา (ระบุลำดับ)
1.1 1.2 1.5
ผศ.ดร.จิรัฐ
ชวนชม

1.1 1.4

ผศ.ดร.จิรัฐ
ชวนชม

หมายเหตุ แผนการสอนในแตละสัปดาหสามารถปรับเปลี่ยนไดตามสถานการณ
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่
1.การเขาชั้นเรียน

ผลการเรียนรู
1.1.1

2.การวิเคราะหโจทย 2.1.2 3.1.1
รวมกันกับผูอื่นและ
3.1.2 3.1.3
นำเสนอผลการคนควา 4.1.2 5.1.4

3.การวิเคราะห
2.1.2 3.1.1
กรณีศึกษา คลิปวิดีโอ 3.1.2 3.1.3
และการนำเสนอ
5.1.4

4.การฝกงานใน
สำนักงาน
มหาวิทยาลัย

1.1.1 2.1.2
3.1.1 3.1.2
3.1.3 4.1.2
5.1.4

5. สอบปลายภาค

2.1.2 3.1.2

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่ประเมิน

1. วัดและประเมินจากการ
สังเกตพฤติกรรมที่พึงประสงค
1. สังเกตการอภิปราย แสดง
ความคิดเห็น การตอบคำถาม
2.การรายงานผลการศึกษา
คนควา โดยการนำเสนองาน
3.สังเกตพฤติกรรมของ
นักศึกษาในระหวางที่ทำงาน
หรือกิจกรรมรวมกัน
1. สังเกตการอภิปราย แสดง
ความคิดเห็น การตอบคำถาม
การรายงานผลการศึกษา
คนควา
2.การสัมภาษณ การนำเสนอ
งาน การประเมินเทคนิคการ
นำเสนอความถูกตอง การใช
ภาษาเขียน ภาษาพูด
ความสามารถในการอธิบาย
1. ประเมินผลจากการ
ปฏิบัติงานจริง
2. การประเมินผลการทำงาน
จากบุคลากรของหนวยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย
การสอบปลายภาค
รวมทั้งสิ้น

สัปดาหที่ 1-15

สัดสวนของ
การประเมินผล
10%

สัปดาหที่ 3 5 7

10%

สัปดาหที่
5 11

20%

สัปดาหที่ 15

20%

สัปดาหที่ 16

40%

100%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตำราหลัก
ณัฎฐพร พิมพายน. (2555). ระบบสำนักงานอัตโนมัติและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส : Office Automation
system and Electronic Commerce. กรุงเทพฯ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช.
2. เอกสารและขอมูลสำคัญ
2.1 กรณีศึกษาดานการจัดการสำนักงานอิเล็กทรอนิกส
2.2 หนังสือพิมพออนไลน เชน ฐานเศรษฐกิจ มติชน กรุงเทพธุรกิจ ประชาชาติธุรกิจ เปนตน
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3. เอกสารและขอมูลแนะนำ
ณัฎฐพร พิมพายน. (2555). ระบบสำนักงานอัตโนมัติและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส : Office Automation
system and Electronic Commerce จาก
https://www.stou.ac.th/schools/sst/main/elearning/oa/index.html
กระทรวงไอซี ที . (2562). วางแผนแปลงโฉมเป น สำนั กงานอิ เล็ ก ทรอนิ กส ด ว ยระบบ e-Office. จาก
https://positioningmag.com/41907
Max Savings (Thailand) Co., Ltd. (2563). องคความรู. จาก
https://www.eofficeservice.com/knowledge.asp?menuname=m6

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การสนทนาระหวางผูสอนกับผูเรียน
1.2 แบบประเมินผูสอน
1.3 แบบประเมินผลความรูของนักศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1 จากคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งจากหลักสูตร
2.2 การสังเกตผูสอน ความคิดหรือขอเสนอแนะของผูสอน จากการประชุมผูรับผิดชอบหลักสูตรและผล
การดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5)
2.3 ความพึงพอใจของผูเรียน จากการแบบสอบถาม การสังเกตในขณะการจัดการเรียนการสอน
2.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการรับรูของนักศึกษาจากแบบสอบถาม
2.5 ผลงานของนักศึกษาที่ไดรับการมอบหมาย
3. การปรับปรุงการสอน
นำผลการประเมินของภาคเรียน มคอ.5 มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนตอไปใหมีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใหนักศึกษาฝกวิเคราะหโจทยเพิ่มมากขึ้นเพื่อเขาใจในเนื้อหาของ
การเรียนเพิ่มมากขึ้น
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
4.2 รายงานผลการดำเนินงานรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)
4.3 จากผลการเรียนรูที่กำหนดใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร
4.4 ประเมินขอสอบวาครอบคลุมผลการเรียนรูตามที่กำหนดไวในคำอธิบายรายวิชาและการใหคะแนนใน
แตละรายวิชา (มคอ.3) โดยคณะกรรมการของหลักสูตร
4.5 ประเมินผลการเรียนรูจากผลการประเมินของผูเรียนโดยใชแบบประเมินผลการเรียนรูดานตางๆ
4.6 ประเมินผลจากผลงานของนักศึกษาที่ทำกิจกรรมหรือไดรับรางวัล
5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา พิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา
ที่เรียนในแตละภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของหลักสูตร การรายงาน
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มคอ. 3
รายวิชาโดยอาจารยผูสอนหลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารยผูสอนรับผิดชอบในการทบทวน
เนื้อหาที่สอน กลยุทธที่ใชในการสอน และนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาตอไป
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