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คานา
มคอ.3 นี้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้กับอาจารย์ผู้สอนที่ดาเนินการสอน ในรายวิชาการจัดการ
สานักงาน รหัสวิชา 3663107 โดย มคอ.3 ได้แบ่งหมวดที่เกี่ยวข้องกับการสอนไว้ 7 หมวด ดังต่อไปนี้
หมวด 1 ข้อมูลทั่วไป หมวด 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ หมวด 3 ลักษณะและการดาเนินการ หมวด 4
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล หมวด 6 ทรัพยากร
ประกอบการเรียนการสอน และหมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา โดยในการ
จัดทา มคอ.3 นี้คานึงถึงหัวข้อการสอนและ Learning Outcome ที่มีความสอดคล้องกับคาอธิบายรายวิชา
รวมทั้งกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning ที่ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วย
ผู้จัดทาหวังว่า มคอ.3 ที่จัดทาขึ้นจะเป็นประโยชน์สาหรับผู้ที่นาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
และยินดีรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อปรับปรุงให้ มคอ.3 ฉบับนี้มีความสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น และขอขอบคุณ
มา ณ โอกาสนี้
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3663107 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การจัดการสานักงาน
(ภาษาอังกฤษ) Office Management
2. จานวนหน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรการจัดการบัณฑิต วิชาเลือก
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริวดี ชูเชิด
อาจารย์ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริวดี ชูเชิด ตอนเรียน A1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
ระบบออนไลน์ และห้อง 253 อาคาร 2 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
21 มิถุนายน 2563

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการสานักงานที่มี ความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีความ
รับผิด ชอบ เข้ าใจผู้อื่น เข้ าใจโลก และเคารพกฎ ระเบี ยบ ข้อบั ง คับ ต่างๆ ขององค์ก ร รวมถึ ง การเป็ น
แบบอย่างที่ดีได้
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1.2 เพื่อให้นักศึก ษามีความรู้ เกี่ ยวกับระบบการจัดการสานัก งาน และเข้า ใจเท่า ทัน ในผลกระทบ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในการจัดการสานักงาน
1.3 เพื่อให้นักศึกษาประยุกต์ความรู้ที่ได้จากการเรียนการสอนไปฝึกประสบการณ์การจัดการสานักใน
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้อย่างเหมาะสม
1.4 นักศึกษาสามารถแสดงความเป็นกัลยาณมิตร ช่วยเหลือผู้ อื่น และแสดงความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจในการกระทาของตนเอง รวมถึงความรับผิดชอบต่อ องค์กร และมีความคิดริเริ่มและความคิดเห็น
อย่างสร้างสรรค์ในการพัฒนาความรู้ และความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพในการเรียนการสอนและการฝึก
ประสบการณ์การจัดการสานักงาน
1.5 นักศึกษาสามารถนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม มาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การแปล
ความหมาย และการสื่อข้อมูลในการจัดการเรียนการสอนและการฝึกประสบการณ์การจัดการสานักงาน
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการสานักงาน การฝึกคิดวิเคราะห์ และจัดการกับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ดีขึ้น เพื่อนาความรู้ที่ไ ด้ไปประยุกต์ใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และ
การทางานในอนาคต

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ความหมายและความสาคัญของการจัดการสานักงาน กระบวนการจัดการสานักงาน สานักงานกรรมการ
ผู้จัดการ สานักงานเลขานุการผู้บริหาร บทบาทและหน้าที่งานสานักงาน การวิเคราะห์ ระบบงานในสานักงาน
ระเบียบวิธีปฏิบัติของงานสานักงาน การจัดผัง และสภาพแวดล้อมในสานักงาน การจัดการงานเอกสาร
การจัดการงานประชุม การจัดการงานพัสดุ การจัดการอุปกรณ์เครื่องใช้ การควบคุมภายในสานักงาน
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. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
บรรยาย 45 ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษา

ตามความต้องการ
ของนักศึกษาเฉพาะราย

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
ไม่มี

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษา
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3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
อาจารย์ผู้สอนกาหนดวัน เวลาในการให้คาปรึกษา (Office Hour) สัปดาห์ละ 6 ชั่วโมง ในวันพฤหัสบดี
เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้อง 343 และสามารถติดต่อผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัว Line, Facebook,
e-mail address ที่แจ้งให้นักศึกษาทราบในสัปดาห์แรกของการเรียนการสอน

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1.1 มี ค วามซื่อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต มี วิ นั ย มี ค วามรั บผิ ด ชอบ เข้ า ใจผู้ อื่น เข้ า ใจโลก และเคารพกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของสถาบันและสังคม รวมถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีได้
 1.1.2 มีจิตสานึกที่คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
 1.1.3 มีความรู้ ความเข้าใจ ในคุณค่าแห่งวิชาชีพ และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ
1.1.4 มีความพอเพียงในการดาเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล และ
การสร้างภูมิคุ้มกัน
1.2 วิธีการสอน
อธิบาย ยกตัวอย่างสอดแทรกในเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องและกาหนดให้นักศึกษาอภิปรายตามแนว
ปฏิบัติที่ดี และเหมาะสม
1.2.1 กาหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้องที่ชื่นชอบเกี่ยวกับการจัดการสานักงานที่มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบมานาเสนอ และร่วมกันอภิปราย
1.2.2 ศึกษาจากกรณีตัวอย่างในประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสานักงาน
1.2.3 ปลู กฝั งให้ นักศึกษามี ระเบี ยบวินั ย โดยเน้ นการเข้าชั้นเรี ยนให้ ตรงเวลา การแต่ง กายตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการปฏิบัติตนตามกฎกติกาของการเรียนการสอนในรายวิชา
1.2.4 การมอบหมายงานรายบุคคล/กลุ่ม โดยเน้นการส่งงานให้ตรงเวลาและครบถ้วนตามที่ผู้สอน
ได้มอบหมาย กระตุ้นให้ผู้เรียนมีจิตสานึกและพฤติกรรมที่คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตน รวมทั้งมีความซื่อสัตย์สุจริตไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 พฤติกรรมการเข้าเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
1.3.2 ประเมินผลจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอภิปรายในชั้นเรียน
1.3.3 ประเมินการวิเคราะห์กรณีศึกษา
1.3.4 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายคุณภาพและความถูกต้องของผลงาน
การส่งงานภายในระยะเวลาที่กาหนด ความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงานที่มอบหมายด้วยตนเอง การเสียสละ
ในการทางานร่วมกับผู้อื่น
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2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของศาสตร์ด้านการจัดการ
 2.1.2 มีความรู้ กว้ างและเป็น ระบบเกี่ ยวกับความก้ าวหน้าทางวิชาการและวิ ชาชีพ ด้านการ
จัดการ รวมทั้งมีความเข้าใจอย่างเท่าทันในผลกระทบในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคม
โลก
 2.1.3 มีความรู้และความเข้าใจในด้านการวางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การปฏิบัติก าร
การควบคุมและการประเมินผลการดาเนินงาน รวมทั้งการปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ใน
ปัจจุบัน
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียน มีความรู้ และความเข้าใจในทฤษฎี ด้าน
การจัดการ
2.2.2 บรรยาย อภิปราย การทางานกลุ่ม การนาเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา การแสดง
บทบาทสมมติ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และมอบหมายให้ค้นคว้าหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนามา
สรุปและนาเสนอ
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 การนาเสนองานหน้าชั้น การอภิปราย แสดงความคิดเห็น การมีส่วนร่วม การตอบคาถาม
จากกรณีศึกษา
2.3.2 การทดสอบย่ อ ยและการสอบปลายภาค ด้ ว ยข้ อ สอบที่ เ น้ น หลั ก การและทฤษฎี แ ละ
การประยุกต์ใช้หลักทฤษฎี
2.3.3 การรายงานผลการศึกษาค้นคว้า โดยการนาเสนอหน้าชั้นเรียน และเอกสารรายงาน
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
3.1.1 สามารถสืบ ค้น ประมวลและประเมิน ข้อ มูลจากหลายแหล่ง ได้ ด้วยตนเอง มี ความคิ ด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีเหตุผล และคิดอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้ได้สารสนเทศที่เหมาะสมกับศตวรรษที่ 21
 3.1.2 สามารถประยุกต์ความรู้ทางการจัดการและด้านอื่นที่สัมพันธ์กัน จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษา
และประสบการณ์มาใช้งานตามสถานการณ์ทั่วไปได้อย่างเหมาะสม
 3.1.3 มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยคานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ
และสามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
3.1.4 สามารถคิดค้นทางเลือก วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอย่างรอบด้าน
มีความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
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3.2 วิธีการสอน
3.2.1 การสอนแบบการบรรยาย อภิ ปรายกลุ่มโดยเน้ นให้อ ธิบายหลัก การเหตุผลการจั ดการ
สานักงาน
3.2.2 การสอนโดยใช้เกม กรณีศึกษาด้านการจัดการในบริบทที่หลากหลาย และนาเสนอหน้าชั้น
เรียน
3.2.3 นักศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการสานักงาน ร่วมกันอภิปราย ผู้สอนสรุป
แนวคิดและบรรยายเพิ่มเติมในหัวข้อดังกล่าวตลอดจนมอบหมายให้นักศึกษาทากรณีศึกษาเพื่อฝึกวิเคราะห์
และแก้ไขปัญหา และการนาเสนอผลงาน และการอภิปรายกลุ่ม
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 สังเกตพฤติกรรมการแก้ปัญหาจากการเล่นเกม กรณีศึกษา
3.3.2 การทดสอบย่อยและการสอบปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือ
วิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสานักงาน
3.3.3 ประเมินจากข้อมูลที่ค้นหา การวิเคราะห์ รายงาน การนาเสนอผลงาน และการตอบคาถาม
ของนักศึกษา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 4.1.1 สามารถแสดงความเป็นกัลยาณมิตร ช่วยเหลือผู้อื่น และแสดงความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจในการกระทาของตนเอง รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
 4.1.2 สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความเห็นอย่างสร้างสรรค์ในการพัฒ นาความรู้ และ
ความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4.1.3 สามารถทางานร่ วมกับผู้อื่น แสดงภาวะผู้นา ผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
และมีทักษะการแก้ปัญหากลุ่ม
4.1.4 มีความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์
ตระหนักและเข้าใจในวัฒนธรรมของสังคมที่ตนเองอาศัยอยู่รวมทั้งเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม และ
สามารถปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 มอบหมายงานทั้งรายบุคคล และรายกลุ่ม
4.2.2 จัดกิจกรรมกลุ่มที่มีการวิเคราะห์กรณีศึกษา การเล่นเกม
4.2.3 การนาเสนอผลงาน
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ความถูกต้องของงานทั้งรายบุคคล และรายกลุ่ม
4.3.2 การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์กรณีศึกษา การเล่นเกม และการตอบข้อซักถามของผู้สอน

8

มคอ. 3
4.3.3 สังเกตการณ์นาเสนอผลงาน
4.3.4 สังเกตพฤติกรรมการทางานเป็นทีมของผู้เรียนในระหว่างที่ทางานร่วมกันและการติดต่ อ
ประสานงาน
4.3.5 การแสดงความเป็ น กั ลยาณมิ ต ร การช่ ว ยเหลื อ ผู้ อื่ น ความรั บ ผิ ด ชอบ ความคิ ด ริ เ ริ่ ม
สร้างสรรค์
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
5.1.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์
และตัดสินใจในการดาเนินชีวิต
5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่จาเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5.1.3 สามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนที่เหมาะสมสาหรับกลุ่มบุคคลที่
แตกต่างกันทั้งที่เป็นข้อมูลธุรกิจและข้อมูลอื่น
 5.1.4 สามารถนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม มาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การแปล
ความหมาย และการสื่อข้อมูล
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 มอบหมายงานเป็นกลุ่ม เพื่อให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าในการพัฒนาความสามารถการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ด้วยตนเองจากเว็บไซต์และจากเอกสารต่างๆ
5.2.2 ฝึกวิเคราะห์สภาพปัญหา และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสานักงาน
5.2.3 กาหนดให้มีการนาเสนอผลงาน เชิง วิเคราะห์จากกรณีศึกษา หรืองานที่มอบหมายโดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2.4 การค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การนาเสนองานใน
ชั้นเรียนทั้งในรูปแบบการพูดและการเขียน
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 สังเกตพฤติกรรมในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง และการเขียน
5.3.2 ตรวจสอบความเหมาะสมในการเลือกใช้สื่อเทคโนโลยี การเก็บรวบรวมข้อมูล และการแปล
ความหมาย
5.3.3 ความถูกต้องของผลงาน
5.3.4 พิจารณาจากข้อมูลที่ค้นคว้าจากแหล่งต่างๆ ความถูกต้องและเหมาะสมของภาษาที่ใช้ในการ
สื่อสารทั้งด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร

9

มคอ. 3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาห์ที่
1
(Online)

2
(Online)

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
- หัวข้อการสอน
แนะนารายวิชา และความหมาย
และความสาคัญของการจัดการ
สานักงาน
- Learning Outcome
ผู้เรียนเข้าใจภาพรวมของเนื้อหา
รายวิชา และรายละเอียด
เกี่ยวกับการจัดการสานักงาน
เบื้องต้น

- หัวข้อการสอน
กระบวนการจัดการสานักงาน

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
3
1. แนะนาวิธีการเรียนการสอน
2. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตของ
เนื้อหา
3. วิธีการสอนแบบบรรยาย (Online)
โดยผ่านระบบ WBSC ร่วมกับการใช้
โปรแกรม Microsoft Teams
4. การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดย
ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า ข้อมูลตามความสนใจ
และความถนัดของตนเองจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ต หนังสือ
สัมภาษณ์ จากสถานที่จริง ตามประเด็น
กรอบความรู้ที่ผู้สอนกาหนด
3

1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตของ
เนื้อหา

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

1. PowerPoint
2. ใบงาน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
ข้อ 1.1 1.2

ผู้สอน
ผศ.
สิริวดี ชูเชิด

ข้อ 1.1 1.2 1.3 1.4
ผศ.
1.5
สิริวดี ชูเชิด
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สัปดาห์ที่

3
(Online)

4
(Online)

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
- Learning Outcome
ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด
วิเคราะห์ การทางานเป็นทีม
และการฝึกทักษะการเขียน
Mind Map

จานวน
ชั่วโมง

- หัวข้อการสอน
สานักงานกรรมการผู้จัดการ
- Learning Outcome
ผู้เรียนเข้าใจเกี่ยวกับสานักงาน
กรรมการผู้จัดการ ได้ฝึกทักษะ
การสืบค้น การวิเคราะห์ข้อมูล
และเข้าใจการฝึกประสบการณ์
การจัดการสานักงาน
- หัวข้อการสอน
สานักงานเลขานุการผู้บริหาร

3

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
2. วิธีการสอนแบบบรรยาย (Online)
โดยผ่านระบบ WBSC ร่วมกับการใช้
โปรแกรม Microsoft Teams
3. แบ่งกลุ่มผู้เรียนและค้นคว้าข้อมูลที่
เกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ โดยสรุปเป็น
Mind Map นาเสนอหน้าชั้นเรียน พร้อม
ทั้งร่วมกันสรุปประเด็นที่สาคัญของการ
เรียนรู้
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหา
2. วิธีการสอนแบบบรรยาย (Online)
โดยผ่านระบบ WBSC ร่วมกับการใช้
โปรแกรม Microsoft Teams
3. ศึกษาค้นคว้าสถานการณ์ปัจจุบันจาก
ข่าว หรือ บทวิเคราะห์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับสานักงานกรรมการผู้จัดการ พร้อม
นาเสนอ
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหา
2. วิธีการสอนแบบบรรยาย (Online)

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

3. ระบบ WBSC

1. PowerPoint
2. คลิปวีดิโอ
3. ข่าว/บทวิเคราะห์
4. ระบบ WBSC
5. ข้อมูลจาก
อินเตอร์เน็ต

ข้อ 1.1 1.2 1.3 1.4
ผศ.
1.5
สิริวดี ชูเชิด

1. PowerPoint
2. กรณีศึกษา

ข้อ 1.1 1.2 1.3 1.4
ผศ.
1.5
สิริวดี ชูเชิด
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สัปดาห์ที่

5
(Online)

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
- Learning Outcome
ผู้เรียนเข้าใจเกี่ยวกับสานักงาน
เลขานุการผู้บริหาร ทักษะในการ
คิดวิเคราะห์จากกรณีศึกษา

จานวน
ชั่วโมง

- หัวข้อการสอน
บทบาทและหน้าที่งานสานักงาน
- Learning Outcome
ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์
การแก้ปัญหา และทักษะการ
สื่อสารจากการแสดงบทบาท

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
โดยผ่านระบบ WBSC ร่วมกับการใช้
โปรแกรม Microsoft Teams
3. ใช้เรื่องจริงหรือปัญหาที่เกิดขึ้นจริงใน
การทางานหรือที่เกิดขึ้นกับบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง เพื่อให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์และ
หาทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยการบูรณา
การความรู้ที่ได้เรียนกับประสบการณ์ตรง
หรือสืบเสาะหาความรู้เพิ่มเติม
4. ศึกษาค้นคว้าสถานการณ์ปัจจุบันจาก
ข่าว หรือ บทวิเคราะห์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับสานักงานเลขานุการผู้บริหาร พร้อม
นาเสนอ
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหา
2. วิธีการสอนแบบบรรยาย (Online)
โดยผ่านระบบ WBSC ร่วมกับการใช้
โปรแกรม Microsoft Teams
3. แบ่งกลุ่มผู้เรียนแสดงบทบาทตามที่
ได้รับมอบหมาย หลังจากนั้นจะตั้งคาถาม

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

3. ระบบ WBSC
4. ข่าว/บทวิเคราะห์
5. ข้อมูลจาก
อินเตอร์เน็ต

1. PowerPoint
2. บทบาทสมมติ
3. แบบทดสอบย่อย
4. ระบบ WBSC

ข้อ 1.1 1.2 1.3 1.4
ผศ.
1.5
สิริวดี ชูเชิด
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สัปดาห์ที่

6
(Online)

7
(Online)

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
สมมติ

จานวน
ชั่วโมง

- หัวข้อการสอน
การวิเคราะห์ระบบงานใน
สานักงาน
- Learning Outcome
ผู้เรียนมีกระบวนการคิด
วิเคราะห์ การตัดสินใจ การ
ทางานเป็นทีมในประเด็น
ระบบงานในสานักงาน

3

- หัวข้อการสอน
การวิเคราะห์ระบบงานใน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
และให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นว่า
ผู้แสดงแต่ละคนทาหน้าที่อะไร และทา
หน้าที่นั้นได้ดีหรือไม่ มีจุดใดต้องแก้ไขหรือ
ปรับปรุง เป็นต้น
4. ทดสอบย่อย
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหา
2. วิธีการสอนแบบบรรยาย (Online)
โดยผ่านระบบ WBSC ร่วมกับการใช้
โปรแกรม Microsoft Teams
3. ผู้สอนนาเสนอประเด็น ปัญหาที่เร้าให้
ผู้เรียน เกิดการคิด และกระตุ้นให้ผู้เรียน
ตอบคาถามอย่างหลากหลาย
4. ผู้สอนให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายหรือ
ค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อหาคาตอบที่เป็นไป
ได้มากที่สุด ช่วยกันเลือกคาตอบที่ดีที่สุด
และสรุปคาตอบที่เด่นชัดที่สุด
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหา
2. วิธีการสอนแบบบรรยาย (Online)

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

1. PowerPoint
2. กรณีศึกษา
3. ระบบ WBSC

ข้อ 1.1 1.2 1.3 1.4
ผศ.
1.5
สิริวดี ชูเชิด

1. PowerPoint
2. สถานการณ์สมมติ

ข้อ 1.1 1.2 1.3 1.4
ผศ.
1.5
สิริวดี ชูเชิด
13

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

8
(Online)

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
สานักงาน
- Learning Outcome
ผู้เรียนมีกระบวนการคิด
วิเคราะห์ การตัดสินใจ การ
แก้ปัญหา การทางานเป็นทีมใน
ประเด็นระบบงานในสานักงาน

จานวน
ชั่วโมง

- หัวข้อการสอน
ระเบียบวิธีปฏิบัติของงาน
สานักงาน
- Learning Outcome
ผู้เรียนเข้าใจระเบียบปฏิบัติของ
งานสานักงาน มีความคิด

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
โดยผ่านระบบ WBSC ร่วมกับการใช้
โปรแกรม Microsoft Teams
3. ใช้เรื่องจริงหรือปัญหาที่เกิดขึ้นจริงใน
การทางานหรือที่เกิดขึ้นกับบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง เพื่อให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์และ
หาทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยการบูรณา
การความรู้ที่ได้เรียนกับประสบการณ์ตรง
หรือสืบเสาะหาความรู้เพิ่มเติม
4. แบ่งกลุ่มผู้เรียนเพื่อศึกษาค้นคว้า
การดาเนินงานขององค์กรที่สนใจ เกี่ยวกับ
การวิเคราะห์ระบบงานในสานักงานของ
องค์กรนั้น พร้อมนาเสนอหน้าชั้นเรียน
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหา
2. วิธีการสอนแบบบรรยาย (Online)
โดยผ่านระบบ WBSC ร่วมกับการใช้
โปรแกรม Microsoft Teams และให้
นักศึกษาศึกษาตัวอย่างจากคลิปวิดีโอ
3. แบ่งกลุ่มผู้เรียนแสดงบทบาทตามที่

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

3. ระบบ WBSC
4. ข้อมูลจาก
อินเตอร์เน็ต

1. PowerPoint
2. คลิปวิดีโอ
3. บทบาทสมมติ
4. ระบบ WBSC

ข้อ 1.1 1.2 1.3 1.4
ผศ.
1.5
สิริวดี ชูเชิด
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

9
(Online)

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
สร้างสรรค์ การแก้ปัญหา การ
ทางานเป็นทีม การสื่อสารในการ
แสดงบทสมมติ

จานวน
ชั่วโมง

- หัวข้อการสอน
การจัดผังและสภาพแวดล้อมใน
สานักงาน
- Learning Outcome
ผู้เรียนมีทักษะในการคิด
วิเคราะห์ ผังและสภาพแวดล้อม
ในสานักงาน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
ได้รับมอบหมาย หลังจากนั้นจะตั้งคาถาม
และให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นว่า
ผู้แสดงแต่ละคนทาหน้าที่อะไร และทา
หน้าที่นั้นได้ดีหรือไม่ มีจุดใดต้องแก้ไขหรือ
ปรับปรุง เป็นต้น
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหา
2. วิธีการสอนแบบบรรยาย (Online)
โดยผ่านระบบ WBSC ร่วมกับการใช้
โปรแกรม Microsoft Teams
3. ผู้สอนนาเสนอประเด็น ปัญหาที่เร้าให้
ผู้เรียน เกิดการคิด และกระตุ้นให้ผู้เรียน
ตอบคาถามอย่างหลากหลาย
4. ผู้สอนให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายและ
ออกแบบแผนผังและสภาพแวดล้อมใน
สานักงาน
5. ผู้ เ รี ย นคิ ด และน าเสนอเกมเกี่ ย วกั บ
การจั ด ผั ง สภาพแวดล้ อ มในส านั ก งาน
โดยให้เพื่อนทดลองเล่นเกมแล้วอภิปราย

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

1. PowerPoint
2. โจทย์/ประเด็น
ปัญหา
3. ระบบ WBSC
4. เกม

ข้อ 1.2 1.3 1.4 1.5

ผศ.
สิริวดี ชูเชิด

15

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

1. PowerPoint
2. กรณีศึกษา
3. เกม
4. ระบบ WBSC

ข้อ 1.2 1.3 1.4 1.5

ผศ.
สิริวดี ชูเชิด

1. PowerPoint
2. กรณีศึกษา
3. ระบบ WBSC
4. บทความวิจัย/

ข้อ 1.1 1.2 1.3 1.4
ผศ.
1.5
สิริวดี ชูเชิด

ผลลัพธ์จากการทากิจกรรม
10
(Offline)

11
(Offline)

- หัวข้อการสอน
การจัดผังและสภาพแวดล้อมใน
สานักงาน
- Learning Outcome
ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์
กระบวนการคิด การออกแบบผัง
และสภาพแวดล้อมในสานักงาน

3

- หัวข้อการสอน
การจัดการงานเอกสาร
- Learning Outcome
ผู้เรียนเข้าใจการจัดการงาน

3

1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหา
2. วิธีสอนแบบบรรยาย อภิปราย และ
ซักถามเกี่ยวกับเนื้อหาประจาสัปดาห์
(ในชั้นเรียน)
3. การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดย
ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า ข้อมูลตามความสนใจ
และความถนัดของ ตนเองจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ต หนังสือ
สัมภาษณ์ จากสถานที่จริง ตามประเด็น
กรอบความรู้ที่ผู้สอนกาหนด
4. ผู้เรียนร่วมเล่นเกมเกี่ยวกับการจัดผัง
สภาพแวดล้อมในสานักงาน อภิปราย และ
สรุปผลลัพธ์ร่วมกัน
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหา
2. วิธีสอนแบบบรรยาย อภิปราย และ
ซักถามเกี่ยวกับเนื้อหาประจาสัปดาห์
(ในชั้นเรียน)

16

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

12
(Offline)

หัวข้อการสอน / Learning
จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
Outcome
ชัว่ โมง
เอกสาร และฝึกทักษะการจัดการ
3. การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดย
งานเอกสาร
ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า ข้อมูลตามความสนใจ
และความถนัดของตนเองจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ต หนังสือ
สัมภาษณ์ จากสถานที่จริง ตามประเด็น
กรอบความรู้ที่ผู้สอนกาหนด
4. ให้ นั ก ศึ ก ษาค้ น คว้ า บทความวิ จั ย /
บทความวิ ช าการเกี่ ย วกั บ การจั ด การ
สานัก งานที่ตนสนใจคนละ 1 เรื่อง แล้ ว
นาเสนอหน้าชั้นเรียน
- หัวข้อการสอน
3
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหา
การจัดการงานประชุม
2. วิธีสอนแบบบรรยาย อภิปราย และ
- Learning Outcome
ซักถามเกี่ยวกับเนื้อหาประจาสัปดาห์
ผู้เรียนเข้าใจการจัดการงาน
(ในชั้นเรียน)
ประชุม และฝึกทักษะการจัดการ
3. ผู้สอนนาเสนอประเด็น ปัญหาที่เร้าให้
ประชุม
ผู้เรียน เกิดการคิด และกระตุ้นให้ผู้เรียน
ตอบคาถามอย่างหลากหลาย

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

บทความวิชาการ

1. PowerPoint
2. ใบงาน
3. ระบบ WBSC

ข้อ 1.1 1.2 1.3 1.4
ผศ.
1.5
สิริวดี ชูเชิด

17

มคอ. 3
สัปดาห์ที่
13
(Offline)

14
(Offline)

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
- หัวข้อการสอน
การจัดการงานพัสดุ
- Learning Outcome
ผู้เรียนเข้าใจวิธีการ จริยธรรมใน
การจัดการงานพัสดุ ทักษะการ
สื่อสาร และการนาเสนอ

- หัวข้อการสอน
การจัดการอุปกรณ์เครื่องใช้
- Learning Outcome
ผู้เรียนฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์
เครื่องใช้สานักงาน ทักษะการ
สื่อสาร และการนาเสนอ

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
3
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหา
2. วิธีสอนแบบบรรยาย อภิปราย และ
ซักถามเกี่ยวกับเนื้อหาประจาสัปดาห์
(ในชั้นเรียน)
4. ผู้เรียนจัดทาสื่อเกี่ยวกับการจัดการ
สานักงานตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมายใน
รูปแบบของอินโฟกราฟิก (Infographic)
เพื่อนาเสนอหน้าชั้นเรียน
3
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหา
2. วิธีสอนแบบบรรยาย อภิปราย และ
ซักถามเกี่ยวกับเนื้อหาประจาสัปดาห์
(ในชั้นเรียน)
3. แบ่ ง กลุ่ ม ผู้ เ รี ย นแสดงบทบาทตามที่
ได้รับมอบหมาย หลังจากนั้นจะตั้งคาถาม
และให้ ผู้ เ รี ย นแสดงความคิ ด เห็ น ว่ า
ผู้ แ สดงแต่ ล ะคนท าหน้ า ที่ อ ะไร และท า
หน้าที่นั้นได้ดีหรือไม่ มีจุดใดต้องแก้ไขหรือ
ปรับปรุง เป็นต้น

สื่อการสอน
1. PowerPoint
2. ประเด็นปัญหา/
สถานการณ์ปัญหา
3. ระบบ WBSC

1. PowerPoint
2. ประเด็นปัญหา/
สถานการณ์ปัญหา
3. ระบบ WBSC

สอดคล้องกับ
ผู้สอน
จุดมุ่งหมายรายวิชา
ข้อ 1.1 1.2 1.3 1.4
ผศ.
1.5
สิริวดี ชูเชิด

ข้อ 1.1 1.2 1.3 1.4
ผศ.
1.5
สิริวดี ชูเชิด

18

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

4. นาเสนอข้อมูลการสัมภาษณ์
15
(Offline)

16

- หัวข้อการสอน
การควบคุมภายในสานักงาน
- Learning Outcome
ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด
วิเคราะห์ การแก้ปัญหา การ
สื่อสารการฝึกประสบการณ์การ
จัดการสานักงาน

3

1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหา 1. PowerPoint
2. วิธีสอนแบบบรรยาย อภิปราย และ
2. สถานการณ์สมมติ
ซักถามเกี่ยวกับเนื้อหาประจาสัปดาห์
3. ระบบ WBSC
(ในชั้นเรียน)
3. ใช้เรื่องจริงหรือปัญหาที่เกิดขึ้นจริงใน
การทางานหรือที่เกิดขึ้นกับบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง เพื่อให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์และ
หาทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยการบูรณา
การความรู้ที่ได้เรียนกับประสบการณ์ตรง
หรือสืบเสาะหาความรู้เพิ่มเติม
สอบปลายภาค

ข้อ 1.1 1.2 1.3 1.4
ผศ.
1.5
สิริวดี ชูเชิด

หมายเหตุ : แผนการสอนในแต่ละสัปดาห์สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์

19

มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้

กิจกรรม

ผลการเรียนรู้

การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทั้งแบบ
ออนไลน์
(ระบบ WBSC และ
Microsoft Teams)
และ ในชั้นเรียน เช่น
การเข้าชั้นเรียน การ
แต่งกาย การอภิปราย
การตอบคาถาม
การอภิปรายกลุ่ม
การตอบคาถาม
การเล่มเกม การเขียน
Mind Map

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

การวิเคราะห์
กรณีศึกษา ประเด็น
ข่าว บทวิเคราะห์ และ
การนาเสนองาน

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
พนักงานในสานักงาน
ก า ร ค้ น ค ว้ า ข้ อ มู ล
ตามที่ ม อบหมายและ
การนาเสนอ

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3,
2.1.2, 2.1.3, 3.1.2,
4.1.1, 4.1.2, 4.4.3,
5.1.3, 5.1.4

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

สัปดาห์
สัดส่วนของ
วิธีการประเมิน
ที่
การประเมินผล
ประเมิน
ความตรงต่ อ เวลาในการเข้ า 1-15
10%
เรี ย น ทั้ ง แบบออ นไลน์ แ ละ
ในชั้ น เรี ย น การแต่ ง กายของ
นักศึกษาที่เป็นไปตามระเบียบ
ของมหาวิ ท ยาลั ย การมี ส่ ว น
ร่ ว ม ใ น ก า ร อ ภิ ป ร าย แ ล ะ
ความถูกต้องของคาตอบ

การมี ส่ ว นร่ ว ม ความเอาใจใส่ สัปดาห์ที่
ความถู ก ต้ อ งในการอภิ ป ราย 1-15
กลุ่ ม การเล่ ม เกม การตอบ
คาถาม การเขียน Mind Map
คาถามทบทวน การส่ง งานตาม
กาหนดระยะเวลาที่มอบหมาย
ความถู ก ต้ อ งในการวิ เ คราะห์ สัปดาห์ที่
กรณีศึกษา ประเด็นข่าว
1-15
บทความวิจัย/บทความวิชาการ
อินโฟกราฟิก (Infographic)
คว ามน่ าสน ใ จขอ ง สื่ อ ที่ ใ ช้
น าเสนอ การมี ส่ ว นร่ ว มของ
สมาชิกกลุ่ม
ก า ร ตั้ ง ค า ถ า ม ที่ ถู ก ต้ อ ง สัปดาห์ที่
คว าม น่ า ส น ใจข อ ง ค าถา ม 1-15
การสื่ อ สาร ความชั ด เจนของ
ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ คุ ณ ภาพและความ
ถูกต้องของผลงาน การส่งงาน

10%

20%

20%

20
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กิจกรรม

ทดสอบย่อย และ
สอบปลายภาค

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

สัปดาห์
สัดส่วนของ
ที่
การประเมินผล
ประเมิน

ภายในระยะเวลาที่กาหนด
ความถูกต้องและเหมาะสมของ
ภาษาที่ ใ ช้ ใ นการสื่ อ สาร ทั้ ง
วาจาและลายลั ก ษณ์ อั ก ษร
ความพร้อมในการนาเสนอ
2.1.2, 2.1.3, 3.1.2, คว ามถู ก ต้ อ งขอ งก ารตอ บ สัปดาห์ที่
3.1.3
การทดสอบย่อย
5,10
คว ามถู ก ต้ อ งขอ งก ารตอ บ สัปดาห์ที่
การสอบปลายภาค
16
รวมทั้งสิ้น

10%
30%
100%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
อภิญญา ทหราวานิช. (2562). เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการจัดการสานักงาน. กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
2.1 นิตยสารออนไลน์ เช่น Positioning
2.2 หนังสือพิมพ์ออนไลน์ เช่น ฐานเศรษฐกิจ มติชน กรุงเทพธุรกิจ ประชาชาติธุรกิจ เป็นต้น
นิตยสารออนไลน์ เช่น Positioning
2.3 เว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น
- กระทรวงพาณิชย์ www.moc.go.th/
2.4 งานวิจัย/บทความวิจัย/บทความวิชาการที่เกี่ยวข้อง
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
สานักงานมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้ างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง. (2559). ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ.
จาก http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp
อิน ดีไ ซด์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ . (2559). การออกแบบและตกแต่ ง ส านัก งาน. จากhttp://www.
indesign-th.com/Office%20Design%20Knowledge%201.html
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สานักงานความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน. (2559). สภาพแวดล้อมในการ
ท 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 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การสนทนาระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน
1.2 แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 จากคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากหลักสูตร
2.2 การสังเกตผู้สอน ความคิด หรือข้อเสนอแนะของผู้สอน จากการประชุมผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
ผลการดาเนินงานของรายวิชา (มคอ.5)
2.3 ความพึงพอใจของผู้เรียน จากแบบสอบถาม การสังเกตในขณะการจัดการเรียนการสอน
2.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการรับรู้ของนักศึกษาจากแบบสอบถาม
2.5 ผลงานของนักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
3. การปรับปรุงการสอน
นาผลการประเมินของภาคเรียนที่ผ่านมา มคอ.5 มาปรับปรุง การจัดการเรียนการสอนในภาคเรีย น
ปัจจุบันให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยในภาคเรียนปัจจุบันได้ ปรับกลยุทธ์ การสอน
เพื่อให้สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียน และสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้วิธีการสอนในลักษณะแบบ Online และแบบ Offline ร่วมกัน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
4.2 รายงานผลการดาเนินงานรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)
4.3 จากผลการเรียนรู้ที่กาหนดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
4.4 ประเมินข้อสอบว่าครอบคลุมผลการเรียนรู้ตามที่กาหนดไว้ในคาอธิบายรายวิชาและการให้คะแนน
ในแต่ละรายวิชา (มคอ.3) โดยคณะกรรมการของหลักสูตร
4.5 ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินของผู้เรียนโดยใช้แบบประเมินผลการเรียนรู้ด้านต่างๆ
4.6 จากผลงานของนักศึกษาที่ทากิจกรรมหรือได้รับรางวัล
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5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา พิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา
ที่เรียนในแต่ละภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของหลักสูตร การรายงาน
รายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอนหลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวน
เนื้อหาที่สอน กลยุท ธ์ที่ใช้ ในการสอน และคณะกรรมการภายนอกหลัก สูตร โดยน าผลการประเมินมา
นาเสนอแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป
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