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1                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

รายละเอียดของรายวิชา   

Course Specification 
 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   :  มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุร ี

คณะ/ภาควชิา    :  วิทยาการจัดการ/หลกัสูตรบริหารธุรกิจ 

 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. รหัสและชือ่รายวิชา  :   3411101 องคการและการจัดการ 

(Organization and Management) 

2. จํานวนหนวยกิต  :   3 (3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  : 

เปนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมแกน หลักสูตรบริหารธุรกิจ  

4. อาจารยผูรบัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน :  

 4.1  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

  1)  อาจารยวสุรัตน ดวงสุวรรณ 

สถานที่ติดตออาจารย  : หองคณะวิทยาการจัดการ(มรธ.สป.)        

  โทร.  084-9324623   E-mail.  Vasurat.do@gmail.com 

 4.2  อาจารยผูสอนรายวิชา 

  1)  อาจารยวสุรัตน ดวงสุวรรณ 

5. ภาคการศึกษา/ชัน้ปทีเ่รียน  :  ภาคการศึกษา 2/59 ชั้นปที่ 1   

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน  :  ไมม ี

7. รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  :  ไมม ี

8. สถานที่เรียน   :  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี   

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ลาสุด  :   2555 

 

 

 

 

 

 



2                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา   :  เขียนจุดมุงหมายของรายวิชาเปนคําบรรยายหรือเปนขอๆ ก็ได 

1.  เพ่ือใหผูเรยีนมีความรู ความเขาใจ  แนวคิด และความสําคัญของการจัดการองคกรที่

ถูกตอง 

2.  เพ่ือใหผูเรยีนสามารถวิเคราะหแนวทางในการจัดการองคการได 

3.  เพ่ือใหผูเรยีนสามารถนําความรูดานการจัดการองคการที่ไดรับไปแกปญหาอยางถูกตอง

และมีประสทิธิภาพ 

4.  เพ่ือใหนักศึกษาสามารถประยุกตหลักการของการจัดการองคการใหเกิดประโยชนกับการ

ประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิตในอนาคต  

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรบัปรงุรายวิชา  :   

การพัฒนาและปรับปรุงรายวิชาน้ีเพ่ือใหนักศึกษาหรือผูเรียนไดมองเห็นความสําคัญของการ

จัดการองคการ เพ่ือใหสอดคลองกับเหตุการณปจจุบัน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ 

สังคมของโลกปจจุบัน 

 

 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

 

1. คําอธบิายรายวิชา  (โดยนําหัวขอการสอน 15 สัปดาหมาเขียน) 
 แนวคิดพ้ืนฐานทางการจัดการและองคการ สภาพแวดลอมทางการจัดการ จริยธรรมในการ

จัดการ หนาที่และกระบวนการในการจัดการ ประกอบดวย การวางแผน การจัดองคการ การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย การสั่งการและการควบคมุ โดยมีเน้ือหาเช่ือมโยงการสรรหา การพัฒนาและธํารงค

รักษาทรัพยากรมนุษย 

2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา  :    

    จํานวนช่ัวโมงบรรยาย                   45 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 

 จํานวนช่ัวโมงฝกปฏิบัติการ   - ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 

 จํานวนช่ัวโมงการศึกษาดวยตนเอง 90 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคาํปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแกนักศึกษาเปน

รายบคุคล   อาจารยประจารายวิชาประกาศเวลาใหคาปรึกษาผานเว็บไซดของคณะ/สาขาวิชา 

E-mail : vasurat.do@gmail.com 

อาจารยจัดเวลาใหคาปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการ 1 ชม / สัปดาห 

 3.1 วันอังคาร ศุกร เวลา 8.30 - 16.30 น. หอง...คณะวิทยาการจัดการสมุทรปราการ...โทร

...  084-9324623



3                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

1.การพัฒนาผลการเรียนรู 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม  

 1.1 ตระหนักในคุณคาของความมีคุณธรรม จริยธรรม 

เสียสละ และซือ่สัตยสุจริต   

 1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง 

วิชาชีพ และสังคม 

 1.3  เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

 1.4  เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและ

สังคม 

 1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

 

1  โดยการบรรยายเน้ือหาและยกตัวอยางประกอบ

เน้ือหาอยางชัดเจน มี case study ใหทํา  เปด CD 

หรือ VDO  ที่เกี่ยวของกับการจัดการองคการ 

2.  นํากิจกรรมที่สอดคลองและสามารถสงเสริม สราง

จิตสํานึกดานจริยธรรม คุณธรรม จรรยาบรรณในการ

จัดการองคกรใหกับนักศึกษาไดปฏิบัติ และมอบหมาย

งานใหสอดคลองกับเน้ือหาการเรียนการสอน 

3.  การมอบหมายงานมีทั้งงานเด่ียวและการทํางาน

เปนกลุมเพ่ือใหแสดงความรับผิดชอบและรูจักการ

ทํางานเปนทีม 

 

 

 

1.  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกใน

นํ้าใจ การเคารพกฎระเบียบ เชน ชวยเหลือเพ่ือน 

อาจารย การรูจักรักษา การเขาเรียนตรงตอเวลา 

ความสะอาดในหองเรียน การพูดจาในช้ันเรียน 

2.  ประเมินจากการทํางานที่ไดรับมอบหมาย ไม

คัดลอกงานผูอ่ืน สงงานครบถวนตรงเวลา 

3.  ประเมินจากการวิเคราะหกรณีศึกษาที่นําหลัก

จรรยาบรรณมาตัดสินใจ และเลือกใชในการจัดการ

องคการที่ถูกตอง 

2. ดานความรู  

 2.1 มีความรูและเขาใจอยางถองแทในหลักการและทฤษฎี

ที่สําคัญในการบริหารธุรกิจ 

 2.2  สามารถวิเคราะหและเขาใจปญหาทางดานธุรกิจ 

และสามารถหาแนวทางปรับปรุงแกไข รวมทั้งประยุกตความรู 

ทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกปญหา 

 

1. บรรยาย / อภิปรายยกตัวอยางประกอบเน้ือหา

อยางชัดเจนโดยใชหลักการตามหลักทฤษฎีของการ

จัดการองคการ 

2. ศึกษาดวยตนเอง  

3. เขากลุมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 

1. การสอบวัดระดับความรู ความจํา ความเขาใจ 

2. การนําเสนองาน การทําแบบฝกหัด 

3. แบงกลุมอภิปรายถึงกรณีศึกษาที่ใหไป 

4. การทดสอบยอย ทดสอบกลางภาค ทดสอบปลาย

ภาค 



4                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

1.การพัฒนาผลการเรียนรู 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

 2.3  สามารถพัฒนาองคความรูใหมในการบริหารธุรกิจ

และสามารถนําไปประยุกตใชไดจริง   

 2.4  สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและองค

ความรูใหมที่เกิดขึ้นในการบริหารธุรกิจ 

  2.5 สามารถนําความรูในการบริหารธุรกิจประยุกตใช

รวมกับความรูในศาสตรอ่ืนๆ 

4. เปด CD หรือ VDO ที่เกี่ยวของกับความรู ความ

เขาใจ และการวิเคราะหในหลักการจัดการองคการ 

5. การวิเคราะหกรณีศึกษา 

6. การมอบหมายงาน 

 

3. ดานทักษะทางปญญา  

 3.1 สามารถวิเคราะหสาเหตุของปญหาโดยใชหลักการเหตุ

และผลรวมทั้งหาแนวทางปองกันและแกไขปญหาไดอยาง

เหมาะสม 

 3.2 มีความสามารถสาธิตทักษะในการแกปญหาโดยใช

เหตุผลเชิงวิเคราะหใหผูอ่ืนเขาใจได 

 3.3 มีความสามารถนําความรูในเชิงทฤษฎีสูการปฏิบัติได

อยางเหมาะสม 

 3.4 สามารถประยุกตความรูและทักษะในศาสตรตางๆที่

เกี่ยวของมาพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทาํงาน 

 

1. การบรรยายเน้ือหา และยกตัวอยางการวิเคราะห

กรณีศึกษา 

2. การทําแบบฝกหัดที่สามารถใหนักศึกษารูจักคิด

วิเคราะหเพ่ือนําไปสูการแกปญหาตามเหตุการณที่

เกิดขึ้น 

3. ใหนักศึกษาวิเคราะหกรณีศึกษาและนําเสนอ 

 

1. การสอบขอเขียนในระดับการวิเคราะห  

สังเคราะห การนําไปใช การประเมินคา 

3. ทําแบบฝกหัดในการวิเคราะหกรณีศึกษา 

4. โครงงานกลุม ประเมินจากการทํางานที่มอบหมาย

นักศึกษารูจักการวิเคราะหและการจัดลําดับ ระบบ

การวิเคราะหเหตุการณ 

 



5                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

1.การพัฒนาผลการเรียนรู 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ  

 4.1 สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี โดยรวมกัน

แกปญหาที่เกดิขึ้นรวมกันตามบทบาทผูนําที่ดีหรือผูรวมงานที่ดี  

 4.2 มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 

 4.3 สามารถพัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธที่ดี และปรับตัว

เขากับสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม   

 4.4 มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และวิชาชีพ   

 

 

1. การเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา  

2. การยกตัวอยางกรณีศึกษาในบทบาทหนาที่ความ

รับผิดชอบและการสรางความสัมพันธของบุคคล 

3. การมอบหมายงานใหทําเปนกลุม และงานช้ินตอไป

ใหเปลี่ยนสมาชิกกลุม เพ่ือใหแตละคนมีบทบาทหนาที่

ความรับผิดชอบ รวมถึงใหรูจกัสรางความสัมพันธ

ระหวางบุคคลไดหลากหลายคน 

 

 

1. ประเมินจากการสังเกตผูเรียน 

2. ประเมินจากผลสําเร็จการทํางานเปนกลุมของแตละ

กลุมและพฤติกรรมการสรางความสัมพันธในกลุม 

3. การนําเสนองานที่ไดรับมอบหมาย 

5.  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร  และการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 5.1 สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการ

สื่อสาร ทั้งการฟง พูด อาน เขียน อยางมีประสิทธิภาพ  

 5.2 สามารถใชทักษะการวิเคราะหเชิงสถิติ วิเคราะหเชิง

ตัวเลขเพ่ือใชในการประมวลผลแปลความหมาย และวิเคราะห

ผลทางบริหารธุรกิจ 

 5.3 สามารถนําความรูและเครื่องมือทางการบริหารธุรกิจ

มาประยุกตใชในองคการได 

 5.4 สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร

และนําเสนอไดอยางเหมาะสม 

 

 

1. บรรยาย 

2. การยกตัวอยางกรณีศึกษา เพ่ือใหเขาใจการ

วิเคราะห การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี 

3. การกระตุนใหนักศึกษารูจกัคิดวิเคราะหกับ

เหตุการณ และสามารถสื่อสารไดอยางถูกตอง 

 

 

1. ประเมินจากการนําเสนองาน สื่อสารใหคนอ่ืนเขาใจ

หรือไม การเรยีงลําดับการสื่อสาร การใชเทคโนโลยีใน

การนําเสนองาน 

2. ประเมินจากการตอบคําถามการใชภาษาในการ

โตตอบคําถามในขณะที่สอน 

3. ประเมินจากการใชภาษาเขียนตอบการทดสอบ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู  (Curriculum Mapping)   

  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก      หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง     -  หมายถึง   ไมกําหนดผลการเรียนรู 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 

 

2. ความรู 

 

3. ทักษะทางปญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร 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 

3411101 องคการและการ

จัดการ 

                      

 

 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการจัดการเรียนรู   
 

สัปดาหที/่ 

(1) 

สาระ/เนื้อหาการเรยีนรู 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู 

(3) 

สื่อการเรียนรู 

 (4) 

จํานวนชั่วโมง 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

 (6) 

ชื่อผูสอน 

 

(7) บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาดวยตนเอง 

สัปดาหที ่1 

 

ปฐมนิเทศรายวิชา บทนํา  บรรยาย การศึกษาดวยตนเอง 

การบรรยาย / อภิปราย/การ

พูดคุยและซักถาม 

แนวการสอน ตํารา/

เอกสารประกอบการสอน 

สไลดจากคอมพิวเตอร  

3 0 6 การสังเกต การตอบคําถาม อาจารย             

วสุรัตน ดวงสุวรรณ 
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สัปดาหที/่ 

(1) 

สาระ/เนื้อหาการเรยีนรู 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู 

(3) 

สื่อการเรียนรู 

 (4) 

จํานวนชั่วโมง 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

 (6) 

ชื่อผูสอน 

 

(7) บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาดวยตนเอง 

สัปดาหที่ 2 ภาพรวมการบริหารองคการ การบรรยาย  การศึกษาดวย 

ตนเอง    

ตําราเอกสารประกอบการ

สอน สไลดจาก

คอมพิวเตอร  

3 0 6 การสังเกต การตอบคําถาม  

การทําแบบฝกหัด  

อาจารย             

วสุรัตน ดวงสุวรรณ 

สัปดาหที่ 3 วิวัฒนาการการบริหารองคการ บรรยาย การศึกษาดวยตนเอง 

อภิปราย/การพูดคุยและซักถาม/

มอบหมายงาน 

ตํารา เอกสาร

ประกอบการสอน สไลด

จากคอมพิวเตอร 

3 0 6 การสังเกต การตอบคําถาม 

และการทํางานที่มอบหมาย 

อาจารย              

วสุรัตน ดวงสุวรรณ 

สัปดาหที่ 4 วิวัฒนาการการบริหารองคการ 

 

 

 

 

บรรยาย 

การอภิปราย 

กรณีศึกษา มอบหมายงาน 

ตํารา เอกสาร

ประกอบการสอน สไลด

จากคอมพิวเตอร 

3 0 6 การสังเกต การตอบคําถาม  

การทําแบบฝกหัด 

อาจารย              

วสุรัตน ดวงสุวรรณ 

สัปดาหที่ 5 การบริหารและกระบวนการบริหาร 

 

 

 

 

บรรยาย / อภิปราย 

กรณีศึกษา 

มอบหมายงาน 

ตํารา เอกสาร

ประกอบการสอน สไลด

จากคอมพิวเตอร 

3 0 6 การสังเกต การตอบคําถาม 

 การทํางานที่ไดมอบหมาย 

อาจารย              

วสุรัตน ดวงสุวรรณ 

สัปดาหที่ 6 การวางแผนการจัดการองคการ 

 

 

 

บรรยาย / อภิปราย/กรณีศึกษา 

มอบหมายงาน  

ตํารา เอกสาร

ประกอบการสอน สไลด

จากคอมพิวเตอร 

3 0 6 การสังเกต การซักถาม  

การทํางานที่ไดมอบหมาย 

อาจารย             

วสุรัตน ดวงสุวรรณ 
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สัปดาหที/่ 

(1) 

สาระ/เนื้อหาการเรยีนรู 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู 

(3) 

สื่อการเรียนรู 

 (4) 

จํานวนชั่วโมง 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

 (6) 

ชื่อผูสอน 

 

(7) บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาดวยตนเอง 

สัปดาหที่ 7 สอบกลางภาค        

สัปดาหที ่8 การจัดการองคการ 

 

 

  

บรรยาย / อภิปราย 

วิเคราะหกรณีศึกษา 

มอบหมายงาน 

ตํารา เอกสาร

ประกอบการสอน สไลด

จากคอมพิวเตอร 

3 0 6 การสังเกต การซักถาม  

การทํางานที่ไดมอบหมาย 

อาจารย              

วสุรัตน ดวงสุวรรณ 

สัปดาหที่ 9 การจัดการองคการ(ตอ) 

 

 

 

บรรยาย / อภิปราย 

วิเคราะหกรณีศึกษา 

มอบหมายงาน 

ตํารา เอกสาร

ประกอบการสอน สไลด

จากคอมพิวเตอร 

3 0 6 การสังเกต การซักถาม  

การทํางานที่ไดมอบหมาย 

อาจารย              

วสุรัตน ดวงสุวรรณ 

สัปดาหที่ 10  การจัดคนเขาทํางาน 

 

 

 

 

บรรยาย / อภิปราย 

วิเคราะหกรณีศึกษา 

มอบหมายงาน 

ตํารา เอกสาร

ประกอบการสอน สไลด

จากคอมพิวเตอร 

3 0 6 การสังเกตมีสวนรวม การ

ซักถาม การทํางานที่ได

มอบหมาย 

อาจารย              

วสุรัตน ดวงสุวรรณ 
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สัปดาหที่ 11 การส่ังการ - การบรรยาย / อภิปราย / 

ซักถาม 

-  วิเคราะหกรณีศึกษา 

-การศึกษาดวยตนเอง 

ตํารา เอกสาร

ประกอบการสอน สไลด

จากคอมพิวเตอร 

3 0 6 การสังเกตมีสวนรวม การ

ซักถาม การทํางานที่ได

มอบหมาย 

อาจารย              

วสุรัตน ดวงสุวรรณ 

สัปดาหที่ 12 การควบคุม - การบรรยาย / อภิปราย / ฝก

ปฏิบัติ 

- กรณีศึกษา 

- มอบหมายงาน 

ตํารา เอกสาร

ประกอบการสอน สไลด

จากคอมพิวเตอร 

3 0 6 การสังเกตมีสวนรวม การ

ซักถาม การทํางานที่ได

มอบหมาย 

อาจารย                         

วสุรัตน ดวงสุวรรณ 

สัปดาหที่ 13 การควบคุม (ตอ) 

 

 

 

 

บรรยาย / อภิปราย 

วิเคราะหกรณีศึกษา 

มอบหมายงาน 

ตํารา เอกสาร

ประกอบการสอน สไลด

จากคอมพิวเตอร 

3 0 6 การสังเกตมีสวนรวม การ

ซักถาม การทํางานที่ได

มอบหมาย 

อาจารย                             

วสุรัตน ดวงสุวรรณ 

สัปดาหที่ 14 การวิเคราะหกรณีศึกษา : การ บริหารองคการ บรรยาย / อภิปราย 

วิเคราะหกรณีศึกษา 

มอบหมายงาน 

ตํารา เอกสาร

ประกอบการสอน สไลด

จากคอมพิวเตอร 

3 0 6 การสังเกตมีสวนรวม การ

ซักถาม การทํางานที่ได

มอบหมาย 

อาจารย                             

วสุรัตน ดวงสุวรรณ 

สัปดาหที่ 15 ทบทวนบทเรียน บรรยาย 

การอภิปราย 

ตํารา เอกสาร

ประกอบการสอน สไลด

จากคอมพิวเตอร 

3 0 6 การสังเกตมีสวนรวม การ

ซักถาม 

 

อาจารย                             

วสุรัตน ดวงสุวรรณ 

สัปดาหที ่16 สอบปลายภาค        

รวมจํานวนชั่วโมง      45     
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู   ใหระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรูหัวขอยอยแตละหัวขอ

ตามที่ปรากฏในแผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวิชา (Curriculum Mapping)  

ตามที่กําหนดในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) สัปดาหที่ประเมินและสัดสวนของการประเมิน 
  

ผลการเรียนรู 

Learning Outcome 

วิธีการประเมินผล สัปดาห 

ที่ประเมิน 

สัดสวนของการ

ประเมินผล 

 1.1 ตระหนักในคุณคาของความมีคุณธรรม 

จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต   

1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอ

ตนเอง วิชาชีพ และสังคม 

 1.3  เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

 1.4  เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ของ

องคกรและสังคม 

 1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

สังเกตจากการเขาชั้นเรียน  

การสงรายงานตรงเวลา 

การแสดงความคิดเห็นในชั้น

เรียน การมีสวนรวมกิจกรรม

ในชั้นเรียน การชวยเหลือ

อาจารยในการเตรียมอุปกรณ

ในการเรียน การเคารพกฎ 

ระเบียบของมหาวิทยาลัย กฎ

กฎ กติกาในรายวิชา การ

ตระหนักถึงจรรยาบรรณตาง ๆ 

 

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 สามารถนําความรูในการบริหารธุรกิจ

ประยุกตใชรวมกับความรูในศาสตรอ่ืนๆ 

การสังเกต 

งานที่มอบหมายนําเสนอ 

การอภิปรายกลุม 

กิจกรรมการมีสวนรวมในชั้น

เรียน 

การโตตอบคําถามในขณะเรียน 

การสอบกลางภาค 

การสอบปลายภาค 

ทุกสัปดาห  

  3.1 สามารถวิเคราะหสาเหตุของปญหาโดยใช

หลักการเหตุและผลรวมทั้งหาแนวทางปองกันและ

แกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 

   3.2 มีความสามารถสาธิตทักษะในการ

แกปญหาโดยใชเหตุผลเชิงวิเคราะหใหผูอ่ืนเขาใจได 

  3.3 มีความสามารถนําความรูในเชิงทฤษฎีสูการ

ปฏิบัติไดอยางเหมาะสม 

   3.4 สามารถประยุกตความรูและทักษะใน

ศาสตรตางๆที่เก่ียวของมาพัฒนาประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการทํางาน 

การสังเกต 

งานที่มอบหมายนําเสนอโดย

ยึดหลักทฤษฎีมาวิเคราะห 

การมีสวนรวมกิจกรรมในชั้น

เรียน 

การสอบกลางภาค 

การสอบปลายภาค 

 ทุกสัปดาห  

 4.1 สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 

โดยรวมกันแกปญหาที่เกิดขึ้นรวมกันตามบทบาทผูนํา

หรือผูรวมงานที่ดี  

การอภิปรายกลุม 

การมีสวนรวมกิจกรรมในชั้น

เรียน 

ทุกสัปดาห   
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   4.2 มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 

   4.3 สามารถพัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธที่ดี 

และปรับตัวเขากับสถานการณตางๆ ไดอยาง

เหมาะสม   

  4.4 มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และ

วิชาชีพ   

การนําเสนองานกลุม 

การสงงานตรงตอเวลาที่

กําหนด 

จํานวนชิ้นงานที่สงครบตาม

จํานวน 

5.1 สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศใน

การส่ือสาร ทั้งการฟง พูด อาน เขียน อยางมี

ประสิทธิภาพ  

 5.2 สามารถใชทักษะการวิเคราะหเชิงสถิติ 

วิเคราะหเชิงตัวเลขเพ่ือใชในการประมวลผลแปล

ความหมาย และวิเคราะหผลทางบริหารธุรกิจ 

  5.3 สามารถนําความรูและเคร่ืองมือทางการ

บริหารธุรกิจมาประยุกตใชในองคการได 

  5.4 สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

ส่ือสารและนําเสนอไดอยางเหมาะสม 

การนําเสนองาน/การรายงาน 

การเขียนโตตอบที่สามารถ

ส่ือสารเขาใจได ถูกตองตาม

หลักภาษา  

การที่นักศึกษาใชส่ือในการ

นําเสนองาน 

ทุกสัปดาห  

 

 

รวม 100% 

 

 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ตําราและเอกสารหลักที่ใชในการเรียนการสอน   

 วรารัตน เขียวไพรี. (2553). องคการและการจดัการ. กรุงเทพฯ: สิรบุตรการพิมพ.   . 

เอกสารและขอมูลสําคัญทีน่กัศึกษาจําเปนตองศึกษาเพิ่มเติม 

ธิดา พาหอม. (2542). องคการและการจัดการ. พิมพครั้งที่ 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 ศรีอยธุยา. พระนครศรีอยุธยา. 

 พะยอม วงศสารศรี. (2532). องคการและการจัดการ. พิมพครั้งที่ 5 – 6. กรงเทพมหานคร : 

สํานึกพิมพสุภา จํากัด.  

 รศ.สมยศ  นาวีการ. (2544).  การติดตอสือ่สารขององคการ.  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ  

  บรรณกิจ 1991 จํากัด. 

 สัมพันธ  ภูไพบูลย. (2542).  องคการและการจัดการ.  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพพิทักษอักษร. 

สุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัย. (2535). เอกสารการสอนชุดวิชาองคการและการจัดการ.  

พิมพครั้งที1่2. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

 

 

 Angelo Kinichi and Brian Williams. หลกัการจัดการ. แปลและเรียบเรียงจาก 
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 Management a practical introduction. โดยบุตรี จารุโรจน และคณะ. 

 กรุงเทพฯ : บริษัทเพียรสัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชนา จํากัด. 

 Samuel C. Certo. (2552). การจัดการสมัยใหม. แปลและเรียบเรียงจาก Modern 

 Management. โดย ผศ.พัชนี นนทศักด์ิ และคณะ.  กรงุเทพฯ : บริษัทเพียรสัน 

 เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชนา จํากัด.  

3. เอกสารและขอมูลแนะนาํที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม 

หนังสือและเอกสารประกอบการสอนทานอ่ืน ๆ  รวมการคนควาจาก internet 

http://onknow.blogspot.com/2005/08/blog-post.html 

http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wbj&month=07-12-      

2007&group=29&gblog=8 

http://www.geocities.com/teacher_jrp/s_organi.htm 

 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของรายวชิา 

1. กลยุทธการประเมินประสทิธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา   

    นักศึกษาทุกคนไดทําการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาทาง web site ของมหาวิทยาลัยทั้ง

ดานการสอนของอาจารยผูสอน ดานการจัดกิจกรรมในการเรียนการสอน และดานสิ่งสนับสนุนการ

เรียนการสอน   

2. กลยุทธการประเมินการสอน :  หลักสูตรและคณะไดกาํหนดใหมีการประเมินการสอนโดยการ

สังเกตจากผูสังเกตการณสอน  คณะกรรมการจากคณะประเมินผลการเรยีนของนักศึกษา  

3. การปรับปรงุการสอน  :  คณะมีการประชุมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนภายหลังการเรียนการ

สอนเสร็จสิ้นฯลฯ  

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา :  มีคณะกรรมการจากคณะไดมีการ

ทวนสอบรายวิชาจากคะแนนขอสอบ งานที่มอบหมาย และการประเมินโดยระบบประเมินการจัดการ

เรียนการสอนออนไลน 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wbj&month=07-12-%20%20%20%20%20%202007&group=29&gblog=8
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wbj&month=07-12-%20%20%20%20%20%202007&group=29&gblog=8
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 5. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธผิลของรายวิชา :  นําขอมูลที่ไดจาก

การประเมินผลมาใชในการปรับการจัดการเรียนการสอนใหกับนักศึกษารุนถัดไป  

  

      

 

ลงชื่อ    อาจารยวสรุัตน ดวงสุวรรณ   อาจารยผูรับผดิชอบรายวิชา 

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

 

ลงชื่อ อาจารยจิระพงษ  เรืองกุน อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร 

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

 


