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รายละเอียดของรายวิชา   

Course Specification 
 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   :  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

คณะ/ภาควิชา    :  วิทยาการจัดการ/หลักสูตรบริหารธุรกิจ 

 

หมวดที ่1 ขอมูลทั่วไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา  :   3412111  การจัดการสํานักงาน (Office Management) 

2. จํานวนหนวยกิต  :   3(3-0- 6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  : 

เปนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาชีพเลือก หลักสูตรบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการ 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน :  

 4.1  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

  1)  อาจารยพัทธนันท  ม่ังมี 

สถานท่ีติดตออาจารย  : หองพักอาจารยคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 1  

   โทร.  095-952-3161  E-mail.  p.patter69@gmail.com 

 4.2  อาจารยผูสอนรายวิชา 

  1)  อาจารยพัทธนนัท  ม่ังมี 

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีเรียน  :  ภาคการศึกษา 1/59  

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  ไมมี 

7. รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน  :  ไมมี 

8. สถานท่ีเรียน   :  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี สมุทรปราการ 

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด  :   2558 

 

หมวดที ่2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา   :   

1.   เพ่ือใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในความสําคัญและความจําเปนของการจัดการ

สํานักงาน 

 2.   เพ่ือใหผูเรียนเลือกใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับงานประเภทตาง ๆ 
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 3.   เพ่ือใหผูเรียนเขาใจประสิทธิภาพของงานในสํานักงานท่ีสงผลทําใหองคการประสบ

ความสําเร็จ 

 4.    เพ่ือใหผูเรียนสามารถนําความรูไปประยุกตใชกับการดําเนินธุรกิจในยุกตปจจุบัน 
  

 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  :   

เพ่ือใหนักศึกษาไดมองเห็นความสําคัญในการจัดการสํานักงาน เม่ือออกไปเลือกประกอบ

อาชีพทางและการทํางาน การปรับปรุงพัฒนาเนื้อหาในรายวิชาเพ่ือใหสอดคลอง เหมาะสมกับ

เหตุการณปจจุบัน  

 

หมวดที ่3 ลักษณะและการดําเนินการ 

 

1. คําอธิบายรายวิชา   

แนวคิดการจัดการสํานักงานสมัยใหม การจัดการพ้ืนท่ีสํานักงาน การจัด สภาพแวดลอมใน

สํานักงาน งานสารบรรณ การบริหารงานเอกสาร สํานักงาน อัตโนมัติ การติดตอสื่อสารในสํานักงาน 

การควบคุมสํานักงาน รูปแบบการ จัดระบบสํานักงานตาง ๆ 

Concept of modern office management. Management of office space. Office 

environment management. Secretarial work. Document management. Office 

automation. Communication in the office. Office Control. Various forms in the office 

management 

2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา  :    

    จํานวนชั่วโมงบรรยาย                   45 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

 จํานวนชั่วโมงฝกปฏิบัติการ   - ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

 จํานวนชั่วโมงการศึกษาดวยตนเอง 90 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

 

3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน

รายบุคคล   จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีจะใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษานอกชั้น

เรียน สัปดาหละ 3 ชั่วโมง โดยระบุวัน เวลา ไวในประมวลการสอน และแจงใหนักศึกษาทราบใน

ชั่วโมงแรกของการสอน ฯลฯ เชน 

 3.1 วันอังคาร เวลา 13.00 - 16.30 น. หองพักอาจารยคณะวิทยาการจัดการ  

 3.2  e-mail; p.patter69@gmail.com หรือโทรติดตอผานมือถือไดตั้งแตเวลา 9.30-18.30 
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หมวดที ่4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

1.การพัฒนาผลการเรียนรู 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม  

1.1 ตระหนักในคุณคาของความมีคุณธรรม จริยธรรม 

เสียสละ และซ่ือสัตยสุจริต   

 1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง 

วิชาชีพ และสังคม 

1.3  เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

1.4  เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและ

สังคม 

 1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

 

1.  การทําขอตกลงเรื่องกฎระเบียบ วินัยและการเขา

เรียน การแตงกาย   

2.  โดยการบรรยายเนื้อหาและยกตัวอยางประกอบ

เนื้อหาอยางชัดเจน มี case study ใหทํา 

2.  การมอบหมายงานมีท้ังงานเดี่ยวและการทํางาน

เปนกลุมเพ่ือใหแสดงความรับผิดชอบและรูจักการ

ทํางานเปนทีม 

4.  นํากิจกรรมท่ีสอดคลองและสามารถสงเสริม สราง

จิตสํานึกดานจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และมอบหมาย

งานใหสอดคลองกับเนื้อหาการเรียนการสอน 

 

 

1.  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมท่ีแสดงออก เชน 

การแตงกาย การเขาเรียนตรงตอเวลา  

2.  ประเมินจากการทํางานท่ีไดรับมอบหมาย สงงาน

หรือนําเสนองานตรงตอเวลาท่ีกําหนด และครบถวน 

การรักษาความสะอาดภายในหองเรียนเพ่ือสวนรวม 

3.  ประเมินจากการทํางานท่ีมอบหมายโดยไมคัดลอก

แสดงถึงการมีจรรยาบรรณ จริยธรรม 

2. ดานความรู  

 2.1 มีความรูและเขาใจอยางถองแทในหลักการและทฤษฎี

ท่ีสําคัญในการบริหารธุรกิจ 

 2.2  สามารถวิเคราะหและเขาใจปญหาทางดานธุรกิจ 

และสามารถหาแนวทางปรับปรุงแกไข รวมท้ังประยุกตความรู 

ทักษะ และการใชเครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการแกปญหา 

 

1. บรรยาย / อภิปรายยกตัวอยางประกอบเนื้อหา

อยางชัดเจน 

2. ศึกษาดวยตนเอง  

3. เขากลุมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

4. เปด CD หรือ VDO ท่ีเก่ียวของกับการจัดการ

 

1. การสอบวัดระดับความรู ความจํา ความเขาใจ 

2. การนําเสนองาน การทําแบบฝกหัด 

3. แบงกลุมอภิปรายถึงกรณีศึกษาท่ีใหไป 

4. การทดสอบยอย ทดสอบกลางภาค ทดสอบปลาย

ภาค 
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 2.3  สามารถพัฒนาองคความรูใหมในการบริหารธุรกิจ

และสามารถนําไปประยุกตใชไดจริง   

  2.4  สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและองค

ความรูใหมท่ีเกิดข้ึนในการบริหารธุรกิจ 

  2.5 สามารถนําความรูในการบริหารธุรกิจประยุกตใช

รวมกับความรูในศาสตรอ่ืนๆ 

สํานักงาน 

5. การวิเคราะหกรณีศึกษา 

6. การมอบหมายงาน 

 

3. ดานทักษะทางปญญา  

 3.1 สามารถวิเคราะหสาเหตุของปญหาโดยใชหลักการเหตุ

และผลรวมท้ังหาแนวทางปองกันและแกไขปญหาไดอยาง

เหมาะสม 

  3.2 มีความสามารถสาธิตทักษะในการแกปญหาโดยใช

เหตุผลเชิงวิเคราะหใหผูอ่ืนเขาใจได 

  3.3 มีความสามารถนําความรูในเชิงทฤษฎีสูการปฏิบัติได

อยางเหมาะสม 

 3.4 สามารถประยุกตความรูและทักษะในศาสตรตางๆท่ี

เก่ียวของมาพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน 

 

1. การบรรยายเนื้อหา และยกตัวอยางการวิเคราะห

กรณีศึกษา 

2. การทําแบบฝกหัดท่ีสามารถใหนักศึกษารูจักคิด

วิเคราะหเปน 

3. ใหนักศึกษาวิเคราะหกรณีศึกษาและนําเสนอ 

 

1. การสอบขอเขียนในระดับการวิเคราะห  

สังเคราะห การนําไปใช การประเมินคา 

3. ทําแบบฝกหัดในการวิเคราะหกรณีศึกษา 

4. โครงงานกลุม ประเมินจากการทํางานท่ีมอบหมาย

นักศึกษารูจักการวิเคราะหและการจัดลําดับ ระบบ

การวิเคราะหเหตุการณ 
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4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ  

 4.1 สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี โดยรวมกัน

แกปญหาท่ีเกิดข้ึนรวมกันตามบทบาทผูนําท่ีดีหรือผูรวมงานท่ีดี  

  4.2 มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย 

  4.3 สามารถพัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธท่ีดี และปรับตัว

เขากับสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม   

 4.4 มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และวิชาชีพ   

 

 

1. การเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา  

2. การยกตัวอยางกรณีศึกษาในบทบาทหนาท่ีความ

รับผิดชอบและการสรางความสัมพันธของบุคคล 

3. การมอบหมายงานใหทําเปนกลุม และงานชิ้นตอไป

ใหเปลี่ยนสมาชิกกลุม เพ่ือใหแตละคนมีบทบาทหนาท่ี

ความรับผิดชอบ รวมถึงใหรูจักสรางความสัมพันธ

ระหวางบุคคลไดหลากหลายคน 

 

 

1. ประเมินจากการสังเกตผูเรียน 

2.  ประเมินจากผลสําเร็จการทํางานเปนกลุมของแต

ละกลุมและพฤติกรรมการสรางความสัมพันธในกลุม 

3. การนําเสนองานท่ีไดรับมอบหมาย 

 
 
1.การพัฒนาผลการเรียนรู 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

5.  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร  และการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

5.1 สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการ

สื่อสาร ท้ังการฟง พูด อาน เขียน อยางมีประสิทธิภาพ  

 5.2 สามารถใชทักษะการวิเคราะหเชิงสถิติ วิเคราะหเชิง

ตัวเลขเพ่ือใชในการประมวลผลแปลความหมาย และวิเคราะห

ผลทางบริหารธุรกิจ 

 5.3 สามารถนําความรูและเครื่องมือทางการบริหารธุรกิจ

 

 

1. บรรยาย 

2. การยกตัวอยางกรณีศึกษา เพ่ือใหเขาใจการ

วิเคราะห การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี 

3. การกระตุนใหนักศึกษารูจักคิดวิเคราะหกับ

เหตุการณ และสามารถสื่อสารไดอยางถูกตอง 

 

 

1. ประเมินจากการนําเสนองาน สื่อสารใหคนอ่ืนเขาใจ

หรือไม การเรียงลําดับการสื่อสาร การใชเทคโนโลยีใน

การนําเสนองาน 

2. ประเมินจากการตอบคําถามการใชภาษาในการ

โตตอบคําถามในขณะท่ีสอน 

3. ประเมินจากการใชภาษาเขียนตอบการทดสอบ 



7                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

มาประยุกตใชในองคการได 

 5.4 สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร

และนําเสนอไดอยางเหมาะสม 

 

 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู  (Curriculum Mapping)   

  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก      หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง     -  หมายถึง   ไมกําหนดผลการเรียนรู 
 

หมวดวิชา รหัสและช่ือ

รายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 

 

2. ความรู 

 

3. ทักษะทางปญญา 

 

4. ทักษะ

ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การส่ือสาร 

และการใชเทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

3412111 การจัดการ

สํานักงาน  

 

                      

 

 

 

 



8                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการจัดการเรียนรู   
 

สัปดาหท่ี/ 

(1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู 

(2) 

วิธีสอนและกจิกรรมการ

เรียนรู 

(3) 

สื่อการเรียนรู 

 (4) 

จํานวนชั่วโมง 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

 (6) 

ชื่อผูสอน 

 

(7) บรรยาย ปฏิบตัิการ ศึกษาดวยตนเอง 

สัปดาหที ่1 

 

ปฐมนิเทศรายวิชา 

บทนํา 

การแนะนาํการเรียนวิชาการจัดการสํานกังาน 

- ชี้แจงวิธีการเรียนการสอน 

- หลักการประเมินผลรายวิชา 

- การวิเคราะหผูเรียน 

 

บรรยาย การศึกษาดวยตนเอง 

การบรรยาย / อภปิราย/การ

พูดคุยและซักถาม 

แนวการสอน ตํารา/

เอกสารประกอบการสอน 

สไลดจากคอมพิวเตอร  

3 0 6 การสังเกต การตอบคําถาม อาจารยพัทธนันท  

มั่งมี 

สัปดาหที่ 2 บทที่1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดการ

สํานักงาน 

- ความหมายของการจัดการสํานกังาน 

- ความสําคัญของงานสํานักงาน 

- วัตถปุระสงคของการจัดการสํานักงาน 

- ขอบเขตของงานการจัดการสํานักงาน 

- คุณสมบัติของผูบริหารงานสํานักงาน  

- หนาทีข่องผูบริหารงานสํานกังาน 

- การบริหารงานสํานกังานแบบวิทยาศาสตร 

- การบรรยายที่เนนให น.ศ.

เขาใจและมองเห็นความสําคัญใน

การจัดการสํานักงานภายใน

องคกร 

- ศึกษา / คนควา 

- ใหนักศึกษาแตละคนนําเสนอ 

การแสดงความคิดเห็นตอการ

จัดการสํานักงานในยุคของการ

แขงขัน โดยใชหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ตําราเอกสารประกอบการ

สอน สไลดจาก

คอมพิวเตอร  

3 0 6 การสังเกต การตอบคําถาม  

การทําแบบฝกหัด  

อาจารยพัทธนันท  

มั่งมี 



9                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

สัปดาหท่ี/ 

(1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู 

(2) 

วิธีสอนและกจิกรรมการ

เรียนรู 

(3) 

สื่อการเรียนรู 

 (4) 

จํานวนชั่วโมง 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

 (6) 

ชื่อผูสอน 

 

(7) บรรยาย ปฏิบตัิการ ศึกษาดวยตนเอง 

สัปดาหที่ 3 บทที่ 2   การจัดพื้นที่สํานักงาน 

- หลักการพจิารณาเลือกสถานที่ต้ังของสํานักงาน 

- หลักการบริหารพื้นที่สํานักงาน 

- การออกแบบแผนผังสํานักงาน 

- รูปแบบการจัดสํานักงาน 

 

- การบรรยาย 

- ศึกษา / คนควา 

- ใหนักศึกษาแบงกลุม แลว

นําเสนอ การจัดพื้นที่ และผัง

สํานักงานตามโจทยที่ใหใน

ลักษณะกรณีศึกษา 

 

ตํารา เอกสาร

ประกอบการสอน สไลด

จากคอมพวิเตอร 

3 0 6 การสังเกต การตอบคําถาม 

การทําแบบฝกหัด 

อาจารยพัทธนันท  

มั่งมี 

สัปดาหที่ 4  บทที่ 3 การจัดสภาพแวดลอมสํานกังาน 

- การจัดสภาพแวดลอมสํานักงาน 

- ความปลอดภยัในสํานักงาน 

- การประหยัดพลังงานในสํานักงาน 

- การบรรยาย / อภิปราย / 

ซักถาม 

- ศึกษาคนควาในอินเตอรเน็ต 

- ใหนักศึกษาแบงกลุม ใหแตละ

กลุมจัดวิธกีารที่จะนําสํานกังาน

ไปสูสภาพแวดลอมที่ดีในการ

ทํางาน เชน กจิกรรม 5 ส., เปน

ตน เพื่อนําเสนอหนาหองเรียน 

ตํารา เอกสาร

ประกอบการสอน สไลด

จากคอมพวิเตอร 

3 0 6 การสังเกต การตอบคําถาม  

การทําแบบฝกหัด 

อาจารยพัทธนันท  

มั่งมี 

สัปดาหที่ 5 บทที่ 4  การพัฒนาบุคลากรในสํานักงาน 

- แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรในสํานักงาน 

- การบริหารเวลา 

- การใหบริการ 

- มนุษยสัมพันธในสํานกังาน  

 

 

บรรยาย / อภิปราย 

กรณีศึกษา 

มอบหมายงาน 

ตํารา เอกสาร

ประกอบการสอน สไลด

จากคอมพวิเตอร 

3 0 6 การสังเกต การตอบคําถาม 

 การทํางานที่ไดมอบหมาย 

อาจารยพัทธนันท  

มั่งมี 



10                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

สัปดาหท่ี/ 

(1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู 

(2) 

วิธีสอนและกจิกรรมการ

เรียนรู 

(3) 

สื่อการเรียนรู 

 (4) 

จํานวนชั่วโมง 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

 (6) 

ชื่อผูสอน 

 

(7) บรรยาย ปฏิบตัิการ ศึกษาดวยตนเอง 

สัปดาหที่ 6 บทที่ 5  เคร่ืองใชสํานักงาน 

- ความสําคัญของเคร่ืองใชสํานักงาน 

- หลักการพจิารณาเลือกเคร่ืองใชสํานักงาน 

- หลักการจัดหาเคร่ืองใชสํานักงาน 

- เทคนิคการบํารุงรักษาเคร่ืองใชสํานักงาน 

- แนวทางการบาํรุงรักษาเคร่ืองใชสํานักงาน 

การบรรยาย / อภปิราย/การ

พูดคุยและซักถาม/มอบหมาย

งาน/ 

วิเคราะหกรณีศึกษา 

ตํารา เอกสาร

ประกอบการสอน สไลด

จากคอมพวิเตอร 

3 0 6 การสังเกต การซักถาม  

การแบบฝกหัด 

อาจารยพัทธนันท  

มั่งมี 

สัปดาหที่ 7 สอบกลางภาค        

สัปดาหที ่8 บทที่ 6   การบริหารงานเอกสาร   

- หนาทีข่องการบริหารงานเอกสาร 

- วงจรชีวิตของงานเอกสาร 

- หลักการบริหารเอกสารระบบธรรมดา   

- หลักการบริหารเอกสารระบบอัตโนมัติ 

- การบรรยาย / อภิปราย / 

ซักถาม 

- ศึกษาคนควาในอินเตอรเน็ต / 

หนังสือพิมพ 

- ใหนักศึกษาแบงกลุมทาํงาน

เกี่ยวกบัการจัดเก็บเอกสาร 

ตํารา เอกสาร

ประกอบการสอน สไลด

จากคอมพวิเตอร 

3 0 6 การสังเกต การซักถาม  

การทํางานที่ไดมอบหมาย 

อาจารยพัทธนันท  

มั่งมี 

สัปดาหที่ 9 บทที่ 7 งานสารบรรณ 

- ความหมายงานสารบรรณ 

- ชนิดของหนังสือราชการ 

- ชั้นความเร็ว ชั้นความลับหนังสือ 

- การกําหนดตัวเลขในการใชเปนหัวขอ 

- คุณลักษณะของจดหมายที่มีประสิทธภิาพ   

- ส่ิงที่ควรรูกอนรางหนังสือ 

- ขอควรปฏิบัติในการรางหนังสือ 

-  สวนสําคัญของจดหมายทัว่ ๆ ไป 

บรรยาย / อภิปราย 

วิเคราะหกรณีศึกษา 

มอบหมายงาน 

ตํารา เอกสาร

ประกอบการสอน สไลด

จากคอมพวิเตอร 

3 0 6 การสังเกต การซักถาม  

การทํางานที่ไดมอบหมาย 

อาจารยพัทธนันท  

มั่งมี 

สัปดาหที่ 10 บทที่ 8  การบริหารการประชุม บรรยาย / อภิปราย ตํารา เอกสาร 3 0 6 การสังเกตมีสวนรวม การ อาจารยพัทธนันท  



11                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

สัปดาหท่ี/ 

(1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู 

(2) 

วิธีสอนและกจิกรรมการ

เรียนรู 

(3) 

สื่อการเรียนรู 

 (4) 

จํานวนชั่วโมง 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

 (6) 

ชื่อผูสอน 

 

(7) บรรยาย ปฏิบตัิการ ศึกษาดวยตนเอง 

-  วัตถุประสงคของการประชุม 

-  หนาที่สํานกังานในการจัดประชุม 

-  จดหมายและระเบยีบวาระการประชมุ 

- การเตรียมการประชุม 

- พฤติกรรมในการประชุม 

- รูปแบบของการประชุมประเภทตาง ๆ 

วิเคราะหกรณีศึกษา 

มอบหมายงาน- ใหนักศึกษาจัด

แบงกลุม  จัดการประชุมตาม

หัวขอที่ตองการภายในหองเรียน 

พรอมทําการสรุปการประชุม 

ประกอบการสอน สไลด

จากคอมพวิเตอร 

ซักถาม การทํางานที่ได

มอบหมาย 

มั่งมี 

สัปดาหที่ 11 บทที่ 9   การปรับปรุงและควบคุมในสํานักงาน 

- วัตถปุระสงคของการปรับปรุงงาน 

- ขอสังเกตหนวยงานที่ควรทําการปรับปรุงงาน 

- ส่ิงสูญเสีย (Waste) ในการทํางาน 

- การวิเคราะหเพื่อการปรับปรุงงาน 

- การจัดการการเคล่ือนไหวอยางมีประสิทธิภาพ 

- หลักในการทํางานใหงายขึ้น  

-  เทคนิคการปรับปรุงงาน 

- ขอควรคํานึงถึงเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

สํานักงาน 

- กระบวนการควบคุมงานในสํานักงาน 

- ประเภทของการควบคุมงานในสํานกังาน 

- เคร่ืองมือในการควบคุมงานสํานักงาน 

- การบรรยาย / อภิปราย / 

ซักถาม 

- ทํางานกลุม วิเคราะห

กรณีศึกษา 

- ใหนักศึกษาแบงกลุม ใหแตละ

กลุมจัดวิธกีารที่จะนําสํานกังาน

ไปสูระบบการบริหารงาน

คุณภาพ เชน TQM, กิจกรรม 5 

ส., เปนตน เพื่อนําเสนอหนา

หองเรียน 

ตํารา เอกสาร

ประกอบการสอน สไลด

จากคอมพวิเตอร 

3 0 6 การสังเกตมีสวนรวม การ

ซักถาม การทํางานที่ได

มอบหมาย 

อาจารยพัทธนันท  

มั่งมี 

สัปดาหที่ 12 บทที่ 10 การติดตอส่ือสารในสํานักงาน 

- ความหมายของการติดตอส่ือสาร 

- องคประกอบของการส่ือสาร 

- ประเภทของการส่ือสารในสํานกังาน 

- การวิเคราะหลักษณะพฤติกรรมของคนที่

- การบรรยาย / อภิปราย / ฝก

ปฏิบัติ 

- ศึกษาคนควาในอินเตอรเน็ต / 

หนังสือพิมพ 

- มอบหมายงาน 

ตํารา เอกสาร

ประกอบการสอน สไลด

จากคอมพวิเตอร 

3 0 6 การสังเกตมีสวนรวม การ

ซักถาม การทํางานที่ได

มอบหมาย 

อาจารยพัทธนันท  

มั่งมี 



12                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

สัปดาหท่ี/ 

(1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู 

(2) 

วิธีสอนและกจิกรรมการ

เรียนรู 

(3) 

สื่อการเรียนรู 

 (4) 

จํานวนชั่วโมง 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

 (6) 

ชื่อผูสอน 

 

(7) บรรยาย ปฏิบตัิการ ศึกษาดวยตนเอง 

แสดงออกในการส่ือสาร 

- ลักษณะการปฏิสัมพันธที่สงผลตอความรูสึกของ

ผูสงสารและผูรับสาร 

 

สัปดาหที่ 13 บทที่ 11  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในงาน

สํานักงาน 

- ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ความสําคัญของการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ในสํานักงาน 

- ปจจัยที่ทําใหเกิดความลมเหลวใน 

การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช 

- ประเภทของระบบสารสนเทศ 

-  ระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศใน

สํานักงาน  

- ประเภทของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศกับ

กลุมงานในสํานักงาน 

- ซอฟตแวรกับการประยกุตใชในสํานักงาน 

 

บรรยาย / อภิปราย 

วิเคราะหกรณีศึกษา 

มอบหมายงาน 

ตํารา เอกสาร

ประกอบการสอน สไลด

จากคอมพวิเตอร 

3 0 6 การสังเกตมีสวนรวม การ

ซักถาม การทํางานที่ได

มอบหมาย 

อาจารยพัทธนันท  

มั่งมี 
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สัปดาหที่ 14 บทที่ 11  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในงาน

สํานักงาน 

- ความหมายสํานักงานอัตโนมัติ 

- วัตถปุระสงคของการจัดสํานักงานอัตโนมัติ 

- กระบวนการทํางานของระบบสํานักงาน

อัตโนมัติ 

- เทคโนโลยีหลักสําหรับงานสํานักงานอตัโนมัติ 

- หนาทีแ่ละระบบขอมูลหลักในการจัดสํานักงาน

อัตโนมัติ 

- ประเภทของระบบสารสนเทศในระบบ 

สํานักงานอัตโนมัติ 

- ขอดีและขอเสียของสํานักงานอัตโนมติั 

- ขอควรพิจารณาในการนําระบบสํานักงาน

อัตโนมัติมาใชในสํานักงาน   

- ปจจัยในการทําใหระบบสํานักงานอัตโนมัติ

ประสบความสําเร็จ 

บรรยาย / อภิปราย 

วิเคราะหกรณีศึกษา 

มอบหมายงาน 

สไลดจากคอมพิวเตอร 3 0 6 การสังเกต การซักถาม งาน

นําเสนอ 

อาจารยพัทธนันท  

มั่งมี 

สัปดาหที่ 15 ทบทวนเนื้อหา บรรยาย 

การอภปิราย 

ตํารา เอกสาร

ประกอบการสอน สไลด

จากคอมพวิเตอร 

3 0 6 การสังเกตมีสวนรวม การ

ซักถาม 

 

อาจารยพัทธนันท  

มั่งมี 

สัปดาหที ่16 สอบปลายภาค        

รวมจํานวนชั่วโมง      45     
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู   ใหระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรูหัวขอยอยแตละหัวขอ

ตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวิชา (Curriculum Mapping)  

ตามท่ีกําหนดในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) สัปดาหท่ีประเมินและสัดสวนของการประเมิน 
  

ผลการเรียนรู 

Learning Outcome 

วิธีการประเมินผล สัปดาห 

ที่ประเมิน 

สัดสวนของการ

ประเมินผล 

  1.1 ตระหนักในคุณคาของความมคุีณธรรม 

จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุจริต   

 1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอ

ตนเอง วิชาชีพ และสังคม 

 1.3  เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 

 1.4  เคารพกฎระเบยีบและขอบังคับตางๆ ของ

องคกรและสังคม 

 1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

สังเกตจากการเขาชั้นเรียน  

การสงรายงานตรงเวลา 

การแสดงความคิดเห็นในชั้น

เรียน 

การมีสวนรวมกิจกรรมในชั้น

เรียน 

การชวยเหลือเพื่อนรวมชั้น

เรียนและผูอื่น 

1-15 การเขาและการมี

สวนรวมในชั้นเรียน

10 % 

การสอบกลางภาค 

30% 

งานที่มอบหมาย 

30% 

การสอบปลายภาค 

30% 

 

 2.1 มีความรูและเขาใจอยางถองแทในหลักการ

และทฤษฎีที่สําคัญในการบริหารธุรกิจ 

 2.2  สามารถวิเคราะหและเขาใจปญหาทางดาน

ธุรกิจ และสามารถหาแนวทางปรับปรุงแกไข รวมทั้ง

ประยุกตความรู ทักษะ และการใชเคร่ืองมือที่

เหมาะสมกับการแกปญหา 

 2.3  สามารถพัฒนาองคความรูใหมในการ

บริหารธุรกิจและสามารถนําไปประยุกตใชไดจริง   

  2.4  สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการ

และองคความรูใหมที่เกิดขึ้นในการบริหารธุรกิจ 

  2.5 สามารถนาํความรูในการบริหารธุรกิจ

ประยุกตใชรวมกับความรูในศาสตรอื่นๆ 

จากการสังเกตและ 

งานที่มอบหมายนําเสนอได

ถูกตองตามหลักการและทฤษฎี

ที่ไดเรียน 

การอภปิรายกลุม 

กิจกรรมการมีสวนรวมในชั้น

เรียน 

การโตตอบคําถามในขณะเรียน 

การสอบกลางภาค 

การสอบปลายภาค 

ทุกสัปดาห  

  3.1 สามารถวิเคราะหสาเหตุของปญหาโดยใช

หลักการเหตุและผลรวมทั้งหาแนวทางปองกันและ

แกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 

   3.2 มีความสามารถสาธิตทักษะในการ

แกปญหาโดยใชเหตุผลเชิงวิเคราะหใหผูอื่นเขาใจได 

  3.3 มีความสามารถนําความรูในเชิงทฤษฎีสูการ

ปฏิบัติไดอยางเหมาะสม 

   3.4 สามารถประยกุตความรูและทักษะใน

ศาสตรตางๆที่เกี่ยวของมาพัฒนาประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการทํางาน 

การสังเกต 

งานที่มอบหมายนําเสนอโดย

ยึดหลักทฤษฎีมาวิเคราะห 

การมีสวนรวมกิจกรรมในชั้น

เรียน 

การสอบกลางภาค 

การสอบปลายภาค 

 ทุกสัปดาห  

 4.1 สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี 

โดยรวมกันแกปญหาที่เกิดขึ้นรวมกันตามบทบาทผูนํา

หรือผูรวมงานที่ดี  

   4.2 มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 

   4.3 สามารถพัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธที่ดี 

การแสดงความรับผิดชอบกับ

งานที่ไดมอบหมาย โดยทาํงาน

ครบจํานวนชิ้นงานที่ได

มอบหมาย และตรงตอเวลาที่

กําหนด 

ทุกสัปดาห   
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และปรับตัวเขากับสถานการณตางๆ ไดอยาง

เหมาะสม   

  4.4 มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และ

วิชาชีพ   

การชวยเหลือกันนาํเสนองาน

กลุม 

 

5.1 สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศใน

การส่ือสาร ทั้งการฟง พูด อาน เขยีน อยางมี

ประสิทธิภาพ  

 5.2 สามารถใชทักษะการวิเคราะหเชิงสถิติ 

วิเคราะหเชิงตัวเลขเพื่อใชในการประมวลผลแปล

ความหมาย และวิเคราะหผลทางบริหารธุรกิจ 

  5.3 สามารถนาํความรูและเคร่ืองมอืทางการ

บริหารธุรกิจมาประยุกตใชในองคการได 

  5.4 สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

ส่ือสารและนําเสนอไดอยางเหมาะสม 

การนําเสนองาน/การรายงาน 

การเขียนโตตอบที่สามารถ

ส่ือสารเขาใจได ถูกตองตาม

หลักภาษา  

การที่นักศึกษาใชส่ือในการ

นําเสนองาน 

ทุกสัปดาห  

 

 

รวม 100% 

 

 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ตําราและเอกสารหลักท่ีใชในการเรียนการสอน   

             สุรัสวดี  ราชกุลชัย.  การบริหารสํานักงาน.  พิมพครั้งท่ี 4, กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ  

  มหาวิทยาลยั, 2546. 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญท่ีนักศึกษาจําเปนตองศึกษาเพ่ิมเติม   

จรวม  วัชระรังส.ี  การจดัการสํานักงานสมัยใหม.  พิมพครั้งท่ี 1, กรุงเทพฯ : คณะวิทยาการจัดการ 

  สถาบันราชภฏัจันทรเกษม, 2545. 

เนตรพัณณา  ยาวิราช.  การจัดการสํานักงาน.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ บริษัทเซ็นทรัล เอ็กเพรส จาํกัด,   

2546. 

                เพ็ญจันทร  สังขแกว.  การบริหารงานสํานักงาน.  พิมพครั้งท่ี 1, กรุงเทพฯ : หจก.ริมปงการพิมพ,   

  2544.  

                พูลสุข  สังขรุง.  การบริหารงานสํานักงาน.  พิมพครั้งท่ี 3, กรุงเทพฯ : ฝายเอกสารและตาํรา สถาบัน 

  ราชภัฏสวนดุสติ,  2541. 

 วิชัย  โถสุวรรณจินดา.  ระบบงานธุรการสมัยใหม.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ บริษัท สํานักพิมพธรรมนิติ  

  จํากัด, 2537. 

3. เอกสารและขอมูลแนะนําท่ีนักศึกษาควรศึกษาเพ่ิมเติม 

หนังสือและเอกสารประกอบการสอนทานอ่ืน ๆ  รวมการคนควาจาก internet 
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา   

    นักศึกษาทุกคนไดทําการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาทาง web site ของมหาวิทยาลัยท้ัง

ดานการสอนของอาจารยผูสอน ดานการจัดกิจกรรมในการเรียนการสอน และดานสิ่งสนับสนุนการ

เรียนการสอน   

2. กลยุทธการประเมินการสอน :  หลักสูตรและคณะไดกําหนดใหมีการประเมินการสอนโดยการ

สังเกตจากผูสังเกตการณสอน  คณะกรรมการจากคณะประเมินผลการเรียนของนักศึกษา  

3. การปรับปรุงการสอน  :  คณะมีการประชุมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนภายหลังการเรียนการ

สอนเสร็จสิ้นฯลฯ  

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา :  มีคณะกรรมการจากคณะไดมีการ

ทวนสอบรายวิชาจากคะแนนขอสอบ งานท่ีมอบหมาย และการประเมินโดยระบบประเมินการจัดการ

เรียนการสอนออนไลน 

 5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา :  นําขอมูลท่ีไดจาก

การประเมินผลมาใชในการปรับการจัดการเรียนการสอนใหกับนักศึกษารุนถัดไป  

       

 

ลงช่ือ   อาจารยพัทธนันท  ม่ังมี    อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

        (..................................................) 

 

ลงช่ือ อาจารยจิระพงษ  เรืองกุน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

        (..................................................) 


