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รายละเอียดของรายวิชา   
Course Specification 

 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   :  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
คณะ/ภาควิชา    :  วิทยาการจัดการ/หลักสูตรบริหารธุรกิจ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  :   3411101 องค์การและการจัดการ 

(Organization and Management) 
2. จ านวนหน่วยกิต  :   3 (3-0-6) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  : 

เป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มแกน หลักสูตรบริหารธุรกิจ  
วิชาเอก การจัดการ 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน :  
 4.1  อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา 
  1)  อาจารย์พัทธนันท์  มั่งมี 

สถานที่ติดต่ออาจารย์  : ห้องคณะวิทยาการจัดการ อาคาร 9         
  โทร.  095-9523161   E-mail. p.patter69@gmail.com 
 4.2  อาจารย์ผู้สอนรายวิชา 
  1)  อาจารย์พัทธนันท์  มั่งมี 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน  :  ภาคการศึกษา 1/60 ชั้นปีที ่1   
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่มี 
8. สถานที่เรียน   :  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี   
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด  :   2559 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา   :  เขียนจุดมุ่งหมายของรายวิชาเป็นค าบรรยายหรือเป็นข้อๆ ก็ได้ 

1.  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ  แนวคิด และความส าคัญของการจัดการองค์กรที่
ถูกต้อง 

2.  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์แนวทางในการจัดการองค์การได้ 
3.  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ด้านการจัดการองค์การที่ได้รับไปแก้ปัญหาอย่างถูกต้อง

และมีประสิทธิภาพ 
4.  เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์หลักการของการจัดการองค์การให้เกิดประโยชน์กับการ

ประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิตในอนาคต  
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  :   

การพัฒนาและปรับปรุงรายวิชานี้เพ่ือให้นักศึกษาหรือผู้เรียนได้มองเห็นความส าคัญของการ
จัดการองค์การ เพ่ือให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคมของโลกปัจจุบัน 
 
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 
1. ค าอธิบายรายวิชา  (โดยน าหัวข้อการสอน 15 สัปดาห์มาเขียน) 
 แนวคิดพ้ืนฐานทางการจัดการและองค์การ สภาพแวดล้อมทางการจัดการ จริยธรรมในการ
จัดการ หน้าที่และกระบวนการในการจัดการ ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ การสั่งการและการควบคุม โดยมีเนื้อหาเชื่อมโยงการสรรหา การพัฒนาและธ ารงค์
รักษาทรัพยากรมนุษย์ 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา  :    
    จ านวนชั่วโมงบรรยาย                   45 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 
 จ านวนชั่วโมงฝึกปฏิบัติการ   - ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 
 จ านวนชั่วโมงการศึกษาด้วยตนเอง 90 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล   อาจารย์ประจ ารายวิชาประกาศเวลาให้ค าปรึกษาผ่านเว็บไซด์ของคณะ/สาขาวิชา 
E-mail : p.patter69@gmail.com 
อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชม / สัปดาห์ 
 3.1 วันพฤหัสบดีและวันพุธ เวลา 8.30 - 16.30 น. ห้อง...คณะวิทยาการจัดการ 
สมุทรปราการ โทร 095-9523161
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หมวดที ่4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1.การพัฒนาผลการเรียนรู้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
 1.1 ตระหนักในคุณค่าของความมีคุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต   
 1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง 
วิชาชีพ และสังคม 
 1.3  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
 1.4  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและ
สังคม 
 1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

 
1  โดยการบรรยายเนื้อหาและยกตัวอย่างประกอบ
เนื้อหาอย่างชัดเจน มี case study ให้ท า  เปิด CD 
หรือ VDO  ที่เก่ียวข้องกับการจัดการองค์การ 
2.  น ากิจกรรมท่ีสอดคล้องและสามารถส่งเสริม สร้าง
จิตส านึกด้านจริยธรรม คุณธรรม จรรยาบรรณในการ
จัดการองค์กรให้กับนักศึกษาได้ปฏิบัติ และมอบหมาย
งานให้สอดคล้องกับเนื้อหาการเรียนการสอน 
3.  การมอบหมายงานมีทั้งงานเดี่ยวและการท างาน
เป็นกลุ่มเพ่ือให้แสดงความรับผิดชอบและรู้จักการ
ท างานเป็นทีม 
 
 

 
1.  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกใน
น้ าใจ การเคารพกฎระเบียบ เช่น ช่วยเหลือเพ่ือน 
อาจารย์ การรู้จักรักษา การเข้าเรียนตรงต่อเวลา 
ความสะอาดในห้องเรียน การพูดจาในชั้นเรียน 
2.  ประเมินจากการท างานที่ได้รับมอบหมาย ไม่
คัดลอกงานผู้อื่น ส่งงานครบถ้วนตรงเวลา 
3.  ประเมินจากการวิเคราะห์กรณีศึกษาที่น าหลัก
จรรยาบรรณมาตัดสินใจ และเลือกใช้ในการจัดการ
องค์การทีถู่กต้อง 

2. ด้านความรู้  
 2.1 มีความรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลักการและทฤษฎี
ที่ส าคัญในการบริหารธุรกิจ 
 2.2  สามารถวิเคราะห์และเข้าใจปัญหาทางด้านธุรกิจ 
และสามารถหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งประยุกต์ความรู้ 
ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหา 

 
1. บรรยาย / อภิปรายยกตัวอย่างประกอบเนื้อหา
อย่างชัดเจนโดยใช้หลักการตามหลักทฤษฎีของการ
จัดการองค์การ 
2. ศึกษาด้วยตนเอง  
3. เข้ากลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
1. การสอบวัดระดับความรู้ ความจ า ความเข้าใจ 
2. การน าเสนองาน การท าแบบฝึกหัด 
3. แบ่งกลุ่มอภิปรายถึงกรณีศึกษาที่ให้ไป 
4. การทดสอบย่อย ทดสอบกลางภาค ทดสอบปลาย
ภาค 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 
 2.3  สามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในการบริหารธุรกิจ
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง   
 2.4  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและองค์
ความรู้ใหม่ที่เกิดข้ึนในการบริหารธุรกิจ 
  2.5 สามารถน าความรู้ในการบริหารธุรกิจประยุกต์ใช้
ร่วมกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ 

4. เปิด CD หรือ VDO ที่เก่ียวข้องกับความรู้ ความ
เข้าใจ และการวิเคราะห์ในหลักการจัดการองค์การ 
5. การวิเคราะห์กรณีศึกษา 
6. การมอบหมายงาน 

 

3. ด้านทักษะทางปัญญา  
 3.1 สามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโดยใช้หลักการเหตุ
และผลรวมทั้งหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม 
 3.2 มีความสามารถสาธิตทักษะในการแก้ปัญหาโดยใช้
เหตุผลเชิงวิเคราะห์ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 
 3.3 มีความสามารถน าความรู้ในเชิงทฤษฎีสู่การปฏิบัติได้
อย่างเหมาะสม 
 3.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะในศาสตร์ต่างๆที่
เกี่ยวข้องมาพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน 

 
1. การบรรยายเนื้อหา และยกตัวอย่างการวิเคราะห์
กรณีศึกษา 
2. การท าแบบฝึกหัดที่สามารถให้นักศึกษารู้จักคิด
วิเคราะห์เพื่อน าไปสู่การแก้ปัญหาตามเหตุการณ์ที่
เกิดข้ึน 
3. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษาและน าเสนอ 

 
1. การสอบข้อเขียนในระดับการวิเคราะห์  
สังเคราะห์ การน าไปใช้ การประเมินค่า 
3. ท าแบบฝึกหัดในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
4. โครงงานกลุ่ม ประเมินจากการท างานที่มอบหมาย
นักศึกษารู้จักการวิเคราะห์และการจัดล าดับ ระบบ
การวิเคราะห์เหตุการณ์ 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ  
 4.1 สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี โดยร่วมกัน
แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนร่วมกันตามบทบาทผู้น าที่ดีหรือผู้ร่วมงานที่ดี  
 4.2 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
 4.3 สามารถพัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และปรับตัว
เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม   
 4.4 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และวิชาชีพ   

 
 
1. การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา  
2. การยกตัวอย่างกรณีศึกษาในบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบและการสร้างความสัมพันธ์ของบุคคล 
3. การมอบหมายงานให้ท าเป็นกลุ่ม และงานชิ้นต่อไป
ให้เปลี่ยนสมาชิกกลุ่ม เพ่ือให้แต่ละคนมีบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบ รวมถึงให้รู้จักสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลได้หลากหลายคน 

 
 
1. ประเมินจากการสังเกตผู้เรียน 
2. ประเมินจากผลส าเร็จการท างานเป็นกลุ่มของแต่ละ
กลุ่มและพฤติกรรมการสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่ม 
3. การน าเสนองานที่ได้รับมอบหมาย 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 5.1 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการ
สื่อสาร ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างมีประสิทธิภาพ  
 5.2 สามารถใช้ทักษะการวิเคราะห์เชิงสถิติ วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขเพื่อใช้ในการประมวลผลแปลความหมาย และวิเคราะห์
ผลทางบริหารธุรกิจ 
 5.3 สามารถน าความรู้และเครื่องมือทางการบริหารธุรกิจ
มาประยุกต์ใช้ในองค์การได้ 
 5.4 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร
และน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 

 
 
1. บรรยาย 
2. การยกตัวอย่างกรณีศึกษา เพื่อให้เข้าใจการ
วิเคราะห์ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
3. การกระตุ้นให้นักศึกษารู้จักคิดวิเคราะห์กับ
เหตุการณ์ และสามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้อง 

 
 
1. ประเมินจากการน าเสนองาน สื่อสารให้คนอ่ืนเข้าใจ
หรือไม่ การเรียงล าดับการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีใน
การน าเสนองาน 
2. ประเมินจากการตอบค าถามการใช้ภาษาในการ
โต้ตอบค าถามในขณะที่สอน 
3. ประเมินจากการใช้ภาษาเขียนตอบการทดสอบ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  (Curriculum Mapping)   
  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก      หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง     -  หมายถึง   ไมก่ าหนดผลการเรียนรู้ 
 

หมวดวชิา รหัสและชื่อรายวิชา 

1. คุณธรรมจรยิธรรม 
 

2. ความรู ้
 

3. ทักษะทางปัญญา 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่ง
บุคคลและความรบัผิดชอบ 
 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 

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 องค์การและการ
จัดการ 

    

 
 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการจัดการเรียนรู ้  

 

สัปดาห์ที/่ 
(1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู ้
(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรยีนรู้ 
(3) 

สื่อการเรียนรู ้
 (4) 

จ านวนชั่วโมง 
(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
 (6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) บรรยาย ปฏิบตัิการ ศึกษาด้วยตนเอง 

สัปดาห์ที ่1 
 

ปฐมนิเทศรายวิชา บทน า  บรรยาย การศึกษาด้วยตนเอง 
การบรรยาย / อภปิราย/การ
พูดคุยและซักถาม 

แนวการสอน ต ารา/
เอกสารประกอบการสอน 
สไลด์จากคอมพิวเตอร์  

3 0 6 การสังเกต การตอบค าถาม อาจารย์             
พทัธนันท์ มั่งม ี



7                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

สัปดาห์ที/่ 
(1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู ้
(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรยีนรู้ 
(3) 

สื่อการเรียนรู ้
 (4) 

จ านวนชั่วโมง 
(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
 (6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) บรรยาย ปฏิบตัิการ ศึกษาด้วยตนเอง 

สัปดาห์ที่ 2 ภาพรวมการบริหารองคการ การบรรยาย  การศึกษาดวย 
ตนเอง    

ต าราเอกสารประกอบการ
สอน สไลด์จาก
คอมพิวเตอร์  

3 0 6 การสังเกต การตอบค าถาม  
การท าแบบฝึกหัด  

อาจารย์             
พัทธนันท์ มั่งม ี

สัปดาห์ที่ 3 วิวัฒนาการการบริหารองคการ บรรยาย การศึกษาด้วยตนเอง 
อภิปราย/การพูดคุยและซักถาม/
มอบหมายงาน 

ต ารา เอกสาร
ประกอบการสอน สไลด์
จากคอมพวิเตอร ์

3 0 6 การสังเกต การตอบค าถาม 
และการท างานที่มอบหมาย 

อาจารย์             
พัทธนันท์ มั่งม ี

สัปดาห์ที่ 4 วิวัฒนาการการบริหารองคการ 
 
 
 
 

บรรยาย 
การอภปิราย 
กรณีศึกษา มอบหมายงาน 

ต ารา เอกสาร
ประกอบการสอน สไลด์
จากคอมพวิเตอร ์

3 0 6 การสังเกต การตอบค าถาม  
การท าแบบฝึกหัด 

อาจารย์             
พัทธนันท์ มั่งม ี

สัปดาห์ที่ 5 การบริหารและกระบวนการบริหาร 
 
 
 
 

บรรยาย / อภิปราย 
กรณีศึกษา 
มอบหมายงาน 

ต ารา เอกสาร
ประกอบการสอน สไลด์
จากคอมพวิเตอร ์

3 0 6 การสังเกต การตอบค าถาม 
 การท างานที่ได้มอบหมาย 

อาจารย์             
พัทธนันท์ มั่งม ี

สัปดาห์ที่ 6 การวางแผนการจัดการองค์การ 
 
 
 

บรรยาย / อภิปราย/กรณีศึกษา 
มอบหมายงาน  

ต ารา เอกสาร
ประกอบการสอน สไลด์
จากคอมพวิเตอร ์

3 0 6 การสังเกต การซักถาม  
การท างานที่ได้มอบหมาย 

อาจารย์             
พัทธนันท์ มั่งม ี
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สัปดาห์ที/่ 
(1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู ้
(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรยีนรู้ 
(3) 

สื่อการเรียนรู ้
 (4) 

จ านวนชั่วโมง 
(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
 (6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) บรรยาย ปฏิบตัิการ ศึกษาด้วยตนเอง 

สัปดาห์ที่ 7 สอบกลางภาค        

สัปดาห์ที ่8 การจัดการองค์การ 
 
 
  

บรรยาย / อภิปราย 
วิเคราะห์กรณีศึกษา 
มอบหมายงาน 

ต ารา เอกสาร
ประกอบการสอน สไลด์
จากคอมพวิเตอร ์

3 0 6 การสังเกต การซักถาม  
การท างานที่ได้มอบหมาย 

อาจารย์             
พัทธนันท์ มั่งม ี

สัปดาห์ที่ 9 การจัดการองค์การ(ต่อ) 
 
 
 

บรรยาย / อภิปราย 
วิเคราะห์กรณีศึกษา 
มอบหมายงาน 

ต ารา เอกสาร
ประกอบการสอน สไลด์
จากคอมพวิเตอร ์

3 0 6 การสังเกต การซักถาม  
การท างานที่ได้มอบหมาย 

อาจารย์             
พัทธนันท์ มั่งม ี

สัปดาห์ที่ 10  การจัดคนเขาท างาน 
 
 
 
 

บรรยาย / อภิปราย 
วิเคราะห์กรณีศึกษา 
มอบหมายงาน 

ต ารา เอกสาร
ประกอบการสอน สไลด์
จากคอมพวิเตอร ์

3 0 6 การสังเกตมีส่วนร่วม การ
ซักถาม การท างานที่ได้
มอบหมาย 

อาจารย์             
พัทธนันท์ มั่งม ี
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สัปดาห์ที่ 11 การส่ังการ - การบรรยาย / อภิปราย / 

ซักถาม 
-  วิเคราะห์กรณีศึกษา 
-การศึกษาด้วยตนเอง 

ต ารา เอกสาร
ประกอบการสอน สไลด์
จากคอมพวิเตอร ์

3 0 6 การสังเกตมีส่วนร่วม การ
ซักถาม การท างานที่ได้
มอบหมาย 

อาจารย์             
พัทธนันท์ มั่งม ี

สัปดาห์ที่ 12 การควบคุม - การบรรยาย / อภิปราย / ฝึก
ปฏิบัต ิ
- กรณีศึกษา 
- มอบหมายงาน 

ต ารา เอกสาร
ประกอบการสอน สไลด์
จากคอมพวิเตอร ์

3 0 6 การสังเกตมีส่วนร่วม การ
ซักถาม การท างานที่ได้
มอบหมาย 

อาจารย์             
พัทธนันท์ มั่งม ี

สัปดาห์ที่ 13 การควบคุม (ต่อ) 
 
 
 
 

บรรยาย / อภิปราย 
วิเคราะห์กรณีศึกษา 
มอบหมายงาน 

ต ารา เอกสาร
ประกอบการสอน สไลด์
จากคอมพวิเตอร ์

3 0 6 การสังเกตมีส่วนร่วม การ
ซักถาม การท างานที่ได้
มอบหมาย 

อาจารย์             
พัทธนันท์ มั่งม ี

สัปดาห์ที่ 14 การวิเคราะหกรณีศึกษา : การ บริหารองคการ บรรยาย / อภิปราย 
วิเคราะห์กรณีศึกษา 
มอบหมายงาน 

ต ารา เอกสาร
ประกอบการสอน สไลด์
จากคอมพวิเตอร ์

3 0 6 การสังเกตมีส่วนร่วม การ
ซักถาม การท างานที่ได้
มอบหมาย 

อาจารย์             
พัทธนันท์ มั่งม ี

สัปดาห์ที่ 15 ทบทวนบทเรียน บรรยาย 
การอภปิราย 

ต ารา เอกสาร
ประกอบการสอน สไลด์
จากคอมพวิเตอร ์

3 0 6 การสังเกตมีส่วนร่วม การ
ซักถาม 
 

อาจารย์             
พัทธนันท์ มั่งม ี

สัปดาห์ที ่16 สอบปลายภาค        
รวมจ านวนชั่วโมง      45     
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้   ให้ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อ
ตามท่ีปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวิชา (Curriculum Mapping)  
ตามท่ีก าหนดในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) สัปดาห์ที่ประเมินและสัดส่วนของการประเมิน 
  

ผลการเรียนรู ้
Learning Outcome 

วิธีการประเมินผล สัปดาห ์
ที่ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

 1.1 ตระหนักในคุณค่าของความมีคุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตย์สจุริต   
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง วิชาชีพ และสังคม 
 1.3  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
 1.4  เคารพกฎระเบยีบและข้อบังคับต่างๆ ของ
องค์กรและสังคม 
 1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

สังเกตจากการเข้าชั้นเรียน  
การส่งรายงานตรงเวลา 
การแสดงความคิดเห็นในชั้น
เรียน การมีส่วนรว่มกิจกรรม
ในชั้นเรียน การช่วยเหลือ
อาจารย์ในการเตรียมอุปกรณ์
ในการเรียน การเคารพกฎ 
ระเบียบของมหาวิทยาลัย กฎ
กฎ กติกาในรายวิชา การ
ตระหนักถึงจรรยาบรรณต่าง ๆ 
 

1-15 การเข้าและการมี
ส่วนร่วมในชั้นเรียน

10 % 
การสอบกลางภาค 

30% 
งานที่มอบหมาย 

30% 
การสอบปลายภาค 

30% 
 

 2.1 มีความรู้และเข้าใจอยา่งถ่องแทใ้นหลักการ
และทฤษฎีที่ส าคัญในการบริหารธุรกิจ 
 2.2  สามารถวิเคราะห์และเขา้ใจปญัหาทางด้าน
ธุรกิจ และสามารถหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข รวมทั้ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่
เหมาะสมกับการแกป้ัญหา 
 2.3  สามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหมใ่นการ
บริหารธุรกิจและสามารถน าไปประยุกตใ์ช้ได้จริง   
  2.4  สามารถติดตามความก้าวหนา้ทางวิชาการ
และองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นในการบริหารธุรกิจ 
  2.5 สามารถน าความรู้ในการบริหารธุรกิจ
ประยุกต์ใช้ร่วมกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ 

การสังเกต 
งานที่มอบหมายน าเสนอ 
การอภปิรายกลุ่ม 
กิจกรรมการมีส่วนร่วมในชั้น
เรียน 
การโต้ตอบค าถามในขณะเรียน 
การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค 

ทุกสัปดาห ์ 

  3.1 สามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโดยใช้
หลักการเหตุและผลรวมทั้งหาแนวทางป้องกันและ
แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
   3.2 มีความสามารถสาธิตทักษะในการ
แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงวิเคราะห์ให้ผูอ้ื่นเข้าใจได้ 
  3.3 มีความสามารถน าความรู้ในเชิงทฤษฎีสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 
   3.4 สามารถประยกุต์ความรู้และทักษะใน
ศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาประสทิธิภาพและ
ประสิทธิผลในการท างาน 

การสังเกต 
งานที่มอบหมายน าเสนอโดย
ยึดหลักทฤษฎีมาวิเคราะห ์
การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้น
เรียน 
การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค 

 ทุกสัปดาห ์ 

 4.1 สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
โดยร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นรว่มกันตามบทบาทผู้น า
หรือผู้ร่วมงานที่ดี  

การอภปิรายกลุ่ม 
การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้น
เรียน 

ทุกสัปดาห ์  
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   4.2 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
   4.3 สามารถพัฒนาทักษะมนุษยสมัพันธ์ที่ดี 
และปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ย่าง
เหมาะสม   
  4.4 มีความรับผิดชอบตอ่ตนเอง สังคม และ
วิชาชีพ   

การน าเสนองานกลุ่ม 
การส่งงานตรงต่อเวลาที่
ก าหนด 
จ านวนชิ้นงานที่ส่งครบตาม
จ านวน 

5.1 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศใน
การส่ือสาร ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขยีน อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 5.2 สามารถใช้ทักษะการวิเคราะห์เชิงสถิติ 
วิเคราะห์เชิงตัวเลขเพื่อใช้ในการประมวลผลแปล
ความหมาย และวิเคราะห์ผลทางบริหารธุรกิจ 
  5.3 สามารถน าความรู้และเครื่องมอืทางการ
บริหารธุรกิจมาประยุกต์ใช้ในองค์การได้ 
  5.4 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สื่อสารและน าเสนอได้อยา่งเหมาะสม 

การน าเสนองาน/การรายงาน 
การเขียนโต้ตอบที่สามารถ
สื่อสารเข้าใจได้ ถูกต้องตาม
หลักภาษา  
การที่นักศึกษาใช้ส่ือในการ
น าเสนองาน 

ทุกสัปดาห ์ 
 

 

รวม 100% 

 
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1. ต าราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน   
 วรารัตน เขียวไพรี. (2553). องคการและการจัดการ. กรุงเทพฯ: สิรบุตรการพิมพ   . 
เอกสารและข้อมูลส าคัญที่นักศึกษาจ าเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม 

ธิดา พาหอม. (2542). องค์การและการจัดการ. พิมพ์ครั้งที่ 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 ศรอียธุยา. พระนครศรีอยุธยา. 

 พะยอม วงศ์สารศรี. (2532). องค์การและการจัดการ. พิมพ์ครัง้ที่ 5 – 6. กรงเทพมหานคร : 
ส านึกพิมพ์สุภา จ ากัด.  

 รศ.สมยศ  นาวีการ. (2544).  การติดต่อสื่อสารขององค์การ.  กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์  
  บรรณกิจ 1991 จ ากัด. 
 สัมพันธ์  ภู่ไพบูลย์. (2542).  องค์การและการจัดการ.  กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์พิทักษ์อักษร. 

สุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัย. (2535). เอกสารการสอนชุดวิชาองค์การและการจัดการ.  
พิมพ์ครัง้ที่12. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

 Angelo Kinichi and Brian Williams. หลักการจัดการ. แปลและเรียบเรียงจาก 
 Management a practical introduction. โดยบุตรี จารุโรจน์ และคณะ. 
 กรุงเทพฯ : บริษัทเพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า จ ากัด. 
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 Samuel C. Certo. (2552). การจัดการสมัยใหม่. แปลและเรียบเรียงจาก Modern 
 Management. โดย ผศ.พัชนี นนทศักดิ์ และคณะ.  กรุงเทพฯ : บริษัทเพียร์สัน 
 เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า จ ากัด.  

3. เอกสารและข้อมูลแนะน าที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม 
หนังสือและเอกสารประกอบการสอนท่านอ่ืน ๆ  รวมการค้นคว้าจาก internet 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา   

    นักศึกษาทุกคนได้ท าการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาทาง web site ของมหาวิทยาลัยทั้ง
ด้านการสอนของอาจารย์ผู้สอน ด้านการจัดกิจกรรมในการเรียนการสอน และด้านสิ่งสนับสนุนการ
เรียนการสอน   
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน :  หลักสูตรและคณะได้ก าหนดให้มีการประเมินการสอนโดยการ
สังเกตจากผู้สังเกตการณ์สอน  คณะกรรมการจากคณะประเมินผลการเรียนของนักศึกษา  
3. การปรับปรุงการสอน  :  คณะมีการประชุมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนภายหลังการเรียนการ
สอนเสร็จสิ้นฯลฯ  
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา :  มีคณะกรรมการจากคณะได้มีการ
ทวนสอบรายวิชาจากคะแนนข้อสอบ งานที่มอบหมาย และการประเมินโดยระบบประเมินการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ 
 5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา :  น าข้อมูลที่ได้จาก
การประเมินผลมาใช้ในการปรับการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษารุ่นถัดไป  
  
      
 
ลงช่ือ    อาจารยพั์ทธนันท์  ม่ังมี   อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
        (..................................................) 
 
ลงช่ือ อาจารย์จิระพงค์  เรืองกุน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
        (..................................................) 
 


