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1มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 
 

รายละเอยีดของรายวชิา 
Course Specification 

 
 

ชือ่สถาบันอดุมศกึษา :  มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุร ี
คณะ/ภาควชิา :วิทยาการจดัการ/หลกัสตูรบรหิารธรุกิจ 
 

หมวดที1่ขอ้มลูทัว่ไป 
1.รหสัและชื่อรายวชิา:3411101องค์การและการจัดการ 
 (Organization and Management) 
2.จ านวนหนว่ยกิต:3(3-0- 6) 
3.หลักสตูรและประเภทของรายวชิา: 

เป็นรายวิชาในหมวดวิชาแกนหลักสูตรบริหารธุรกิจ  
4.อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน :  
 4.1 อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิา 
  1)รองศาสตราจารย์วรารัตน์  เขียวไพรี 

สถานที่ติดต่ออาจารย์  : ห้องพักอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ชั้น 2 และอาคาร9
ชั้น1 ศูนย์สมุทรปราการ   โทร.086-666-4688  E-mail.  Vjk888@hotmail.com 
 4.2อาจารยผ์ูส้อนรายวชิา 
  1)  รองศาสตราจารย์วรารัตน์  เขียวไพรี 

สถานที่ติดต่ออาจารย์  : ห้องพักอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ชั้น 2 และอาคาร9
ชั้น1 ศูนย์สมุทรปราการ   โทร.  086-666-4688  E-mail.  Vjk888@hotmail.com 
5.ภาคการศึกษา/ชัน้ปทีี่เรยีน : ภาคการศกึษา 1/60  ชัน้ปทีี1่ 
6.รายวชิาทีต่้องเรยีนมาก่อน : ไม่มี 
7.รายวชิาทีต่้องเรยีนควบคู่กนั : ไม่มี 
8.สถานที่เรยีน:มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
9.วนัทีจ่ดัท าหรือปรบัปรุงรายละเอยีดของรายวชิาครัง้ลา่สดุ: 2556 
 

หมวดที่ 2 จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์ 
1.จุดมุ่งหมายของรายวิชา: เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเปนมา แนวคิด

และทฤษฎีในการจัดการ มีความตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย บทบาทและ
หนาที่ความรับผิดชอบการจัดการในองค์การ 
 
2.วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา:มีการปรับเนื้อหาให้ทันสมัย ทันความเปลี่ยนแปลงทาง
วิชาการ   
  
 



2มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 
 

หมวดที3่ลกัษณะและการด าเนนิการ 
1.ค าอธบิายรายวชิา 

แนวคิดพ้ืนฐานทางการจัดการและองค์การ สภาพแวดล้อมทางการจัดการจริยธรรมในการ
จัดการ หน้าที่และกระบวนการในการจัดการ ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ การสั่งการและการควบคุมโดยมีเนื้อหาเชื่อมโยงการสรรหา การพัฒนาและการธ ารง
รักษาทรัพยากรมนุษย์ 

Basic concepts of management and organization, the 
managerial environment and ethics, management responsibilities and processes; 
planning and organizing, human resource management; command and control, 
linkages to recruitment, training, development, and maintenance. 
2.จ านวนชัว่โมงที่ใชต้อ่ภาคการศกึษา:  
จ านวนชั่วโมงบรรยาย  45ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 
 จ านวนชั่วโมงฝึกปฏิบัติการ  - ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 
 จ านวนชั่วโมงการศึกษาด้วยตนเอง 90 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 
3.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  
จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่จะให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษานอกชั้นเรียน สัปดาห์
ละ3ชั่วโมง 
 3.1 วันพุธ เวลา 13.00 - 15.00 น. ห้องพักอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ โทร 086-666-4688 
 3.2  e-mail; vjk888@hotmail.comเวลา 20.00 - 21.00 น. ทุกวัน 
 
 
 
 



3มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 
 

หมวดที่ 4 การพฒันาผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษา 
1.การพฒันาผลการเรียนรู ้ 2.วธิกีารสอน 3.วธิกีารวดัและประเมนิผล 

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

1.อาจารย์ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง  
2. การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา  
3.การเรียนรู้โดยเข้ากลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
4. การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน (รายงานกลุ่ม) 
 

1.การอภิปราย/รายงาน/การน าเสนอ/ 
   การตอบค าถาม 
2. นักศึกษาประเมินเพ่ือร่วมร่วมกิจกรรม 
3. นักศึกษาประเมินตนเอง 
4. ประเมินการเข้าชั้นเรียน การส่งงานที่ได้รับ
มอบหมาย 
 
มีการพิจารณาจากงานที่ให้ฝึกปฏิบัติ การน าเสนองาน 
การสุ่มสัมภาษณ์ การประเมินตนเองและการประเมิน
โดยเพื่อน สะท้อนความก้าวหน้าของผู้เรียน 

2.ด้านความรู ้
2.1 มีความรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลักการและทฤษฎี
ที่ส าคัญในการบริหารธุรกิจ 
2.2  สามารถวิเคราะห์และเข้าใจปัญหาทางด้านธุรกิจ และ
สามารถหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งประยุกต์ความรู้ 
ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหา 
2.3 สามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในการบริหารธุรกิจและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง   
2.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและองค์
ความรู้ใหม่ที่เกิดข้ึนในการบริหารธุรกิจ 
 2.5 สามารถน าความรู้ในการบริหารธุรกิจประยุกต์ใช้
ร่วมกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ 

 
1. บรรยาย 
2. ศึกษาด้วยตนเอง  
3. เข้ากลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
4. การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน (รายงานกลุ่ม) 

 
1. การสอบวัดระดับความรู้ ความจ า ความเข้าใจ 
2. การน าเสนองานปากเปล่า 
3.แบ่งกลุ่มอภิปรายถึงกรณีศึกษาที่ให้ไป 
4. นักศึกษาประเมินตนเอง 



4มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 
 

1.การพฒันาผลการเรียนรู ้ 2.วธิกีารสอน 3.วธิกีารวดัและประเมนิผล 
3.ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 สามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโดยใช้หลักการเหตุ
และผลรวมทั้งหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม 
3.2 มีความสามารถสาธิตทักษะในการแก้ปัญหาโดยใช้
เหตุผลเชิงวิเคราะห์ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 
3.3 มีความสามารถน าความรู้ในเชิงทฤษฎีสู่การปฏิบัติได้
อย่างเหมาะสม 
3.4สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะในศาสตร์ต่างๆที่
เกี่ยวข้องมาพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน 

 
1.การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา 
2. การระดมสมอง  
3. การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน (รายงานกลุ่ม) 

 
1.การสอบข้อเขียนในระดับการวิเคราะห์  
สังเคราะห์ การน าไปใช้  
2.การน าเสนองาน 
3. นักศึกษาประเมินตนเอง 

4.ด้านทักษะความสัมพันธร์ะหวา่งบคุคลและ 
ความรบัผิดชอบ  
4.1 สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี โดยร่วมกัน
แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนร่วมกันตามบทบาทผู้น าที่ดีหรือผู้ร่วมงานที่ดี 
4.2 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
4.3 สามารถพัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
4.4 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และวิชาชีพ 

 
 
1.การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา  
2.การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (การอภิปรายกลุ่ม 
รายงานกลุ่ม) 
 

 
 
1. การสังเกต/การน าเสนองาน 
2. นักศึกษาประเมินเพ่ือนร่วมกลุ่มกิจกรรม 
3. นักศึกษาประเมินตนเอง 
4. ประเมินการปฏิบัติ (พฤติกรรม ทัศนคติ จริยธรรม) 

5.  ด้านทักษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สาร  และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ  
5.1 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร 
ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
1.บรรยาย 
2.การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ  

 
 
1.สังเกตจากการน าเสนองาน การอภิปรายกลุ่ม 
2.การรายงานศึกษาค้นคว้าและการอ้างอิง 



5มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 
 

1.การพฒันาผลการเรียนรู ้ 2.วธิกีารสอน 3.วธิกีารวดัและประเมนิผล 
5.2 สามารถใช้ทักษะการวิเคราะห์เชิงสถิติ วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขเพื่อใช้ในการประมวลผลแปลความหมาย และวิเคราะห์
ผลทางบริหารธุรกิจ 
5.3 สามารถน าความรู้และเครื่องมือทางการบริหารธุรกิจ
มาประยุกต์ใช้ในองค์การได้ 
5.4 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร
และน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 

3.ศึกษาด้วยตนเอง  
4.การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน  

3.นักศึกษาประเมินตนเอง 

 
แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้(Curriculum Mapping) 

  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก    หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง - หมายถึงไม่ก าหนดผลการเรียนรู้ 
 

หมวดวชิา รหสัและชือ่รายวชิา 

1. คุณธรรมจรยิธรรม 
 

2. ความรู ้
 

3. ทกัษะทางปญัญา 
 

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคล
และความรบัผดิชอบ 
 

5. ทกัษะการวเิคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร 
และการใชเ้ทคโนโลย ี

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 

3411101องค์การและ
การจัดการ 

                      

หมวดที5่ แผนการสอนและการประเมนิผล 
1.แผนการจดัการเรยีนรู ้

 

สปัดาหท์ี/่ 
(1) 

สาระ/เนือ้หาการเรยีนรู ้
(2) 

วธิสีอนและกจิกรรมการเรยีนรู ้
(3) 

สือ่การเรยีนรู ้
(4) 

จ านวนชัว่โมง 
(5) 

วธิกีารวดัและประเมนิผล 
(6) 

ชือ่ผูส้อน 
 

(7) บรรยาย ปฏบิตักิาร ศกึษาดว้ยตนเอง 



6มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 
 

สปัดาหท์ี/่ 
(1) 

สาระ/เนือ้หาการเรยีนรู ้
(2) 

วธิสีอนและกจิกรรมการเรยีนรู ้
(3) 

สือ่การเรยีนรู ้
(4) 

จ านวนชัว่โมง 
(5) 

วธิกีารวดัและประเมนิผล 
(6) 

ชือ่ผูส้อน 
 

(7) บรรยาย ปฏบิตักิาร ศกึษาดว้ยตนเอง 
สปัดาหท์ี ่1 
 

ปฐมนิเทศรายวิชา 
บทน า 
 

บรรยาย 
การศึกษาดว้ยตนเอง 
มอบหมายโครงงาน  
(รายงานกลุ่ม) 
 

ต ารา สไลด์จากคอมพิวเตอร ์ 3 0 6 การสังเกต 
การตอบค าถาม 

รศ.วรารัตน์  เขียว
ไพร ี

สปัดาหท์ี ่2 ภาพรวมการบริหารองค์การ การบรรยาย 
การศึกษาดว้ยตนเอง 
 

ต ารา  
สไลด์จากคอมพิวเตอร ์
 

3 0 6 การสังเกต การตอบค าถาม   

สปัดาหท์ี ่3-4 วิวัฒนาการการบริหารองค์การ บรรยาย 
การศึกษาดว้ยตนเอง 

ต ารา  
สไลด์จากคอมพิวเตอร์ และ
กรณีศึกษา 

6 0 12 การสังเกต การตอบค าถาม 
การน าเสนอและอภิปรายกลุ่ม 

 

สปัดาหท์ี ่
5 

การบริหารและกระบวนการบริหาร บรรยาย 
การอภปิรายกลุ่ม 
การศึกษาดว้ยตนเอง 
 

ต ารา  
สไลด์จากคอมพิวเตอร์ กรณี
ตัวอยา่ง 

3 0 6 การสังเกต การตอบค าถาม 
การน าเสนอ 

 

สปัดาหท์ี ่6-7 การวางแผน บรรยาย 
การอภปิรายกลุ่ม 
การศึกษาดว้ยตนเอง 

ต ารา  
สไลด์จากคอมพิวเตอร์และ
กรณีศึกษา 
 

6 0 12 การสังเกต การซักถาม  
การมีส่วนร่วมในการอภปิราย
กลุ่ม 

 

สปัดาหท์ี8่ สอบกลางภาค 
 

       

สปัดาหท์ี ่9 การจัดองค์การ บรรยาย การแบ่งกลุ่มศึกษาหัวข้อ 3 0 6 การสังเกต การซักถาม   
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สปัดาหท์ี/่ 
(1) 

สาระ/เนือ้หาการเรยีนรู ้
(2) 

วธิสีอนและกจิกรรมการเรยีนรู ้
(3) 

สือ่การเรยีนรู ้
(4) 

จ านวนชัว่โมง 
(5) 

วธิกีารวดัและประเมนิผล 
(6) 

ชือ่ผูส้อน 
 

(7) บรรยาย ปฏบิตักิาร ศกึษาดว้ยตนเอง 
การศึกษาดว้ยตนเอง 
 

การน าเสนอ และทบทวน
ค าถาม 

 

สปัดาหท์ี ่10 การจัดคนเข้าท างาน บรรยาย 
การศึกษาดว้ยตนเอง 
 

การแบ่งกลุ่มศึกษาหัวข้อ 
การน าเสนอ และทบทวน
ค าถาม 

3 0 6 การสังเกต การซักถาม  
 

 

สปัดาหท์ี ่11 การสั่งการ 
 

บรรยาย 
การอภปิรายกลุ่ม 
การศึกษาดว้ยตนเอง 

ต ารา  
สไลด์จากคอมพิวเตอร ์
กรณีตัวอย่าง:  
 

3 0 6 การสังเกต การซักถาม  
 

 

สปัดาหท์ี ่12 การควบคุม บรรยาย 
การศึกษาดว้ยตนเอง 

ต ารา  
สไลด์จากคอมพิวเตอร ์
 

3 0 6 การสังเกต การซักถาม  
การน าเสนอ 

 

สปัดาหท์ี ่13-
14 

การวิเคราะหก์รณีศึกษา : การบริหารองค์การ การแบ่งกลุ่มรายงาน  6 0 12 การสังเกต การซักถาม การ
น าเสนอ 
 

 

สปัดาหท์ี ่15 ทบทวนบทเรียน การน าเสนองานของนักศึกษา 
การศึกษาดว้ยตนเอง 

สไลด์จากคอมพิวเตอร ์ 3 0 6 การสังเกต การซักถาม  การ
ประเมินตนเอง 
 

 

สปัดาหท์ี1่6 สอบปลายภาค        
รวมจ านวนชัว่โมง 45 0 90   
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ผลการเรยีนรู ้
Learning Outcome 

วธิกีารประเมนิผล สปัดาห ์
ทีป่ระเมนิ 

สดัสว่นของการ
ประเมนิผล 

 1.1 ตระหนักในคุณค่าของความมีคุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตย์สจุริต   
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม 
 1.3  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น 
 1.4  เคารพกฎระเบยีบและข้อบังคับต่างๆ 
ขององค์กรและสังคม 
 1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

สังเกตจากการเข้าชั้นเรียน  
การส่งรายงานตรงเวลา 
การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 
การประเมินโดยเพือ่นร่วมชั้นเรียน 
การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน 

1-15 การเข้าและการมี
ส่วนร่วมในชั้นเรียน

10 % 
การสอบกลางภาค 

30% 
งานน าเสนอ30% 
การสอบปลายภาค 

30% 
 

 2.1 มีความรู้และเข้าใจอยา่งถ่องแทใ้น
หลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในการบริหารธุรกิจ 
 2.2  สามารถวิเคราะห์และเขา้ใจปญัหา
ทางด้านธุรกิจ และสามารถหาแนวทางปรับปรุง
แก้ไข รวมทั้งประยุกต์ความรู ้ทักษะ และการใช้
เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหา 
 2.3  สามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหมใ่นการ
บริหารธุรกิจและสามารถน าไปประยุกตใ์ช้ได้จริง   
  2.4  สามารถติดตามความก้าวหนา้ทาง
วิชาการและองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นในการ
บริหารธุรกิจ 
 2.5 สามารถน าความรู้ในการบริหารธุรกิจ
ประยุกต์ใช้ร่วมกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ 

การสังเกต 
งานน าเสนอ 
การอภปิรายกลุ่ม 
กิจกรรมการมีส่วนร่วมกจิกรรมใน
ชั้นเรียน 
โครงงานที่ปรากฏ 
การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค 

ทุกสัปดาห์และ
สัปดาห์ของงาน
น าเสนอ 
 

3.1 สามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโดย
ใช้หลักการเหตุและผลรวมทั้งหาแนวทางป้องกัน
และแก้ไขปัญหาได้อยา่งเหมาะสม 
 3.2 มีความสามารถสาธิตทักษะในการ
แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงวิเคราะห์ให้ผูอ้ื่นเข้าใจ
ได้ 
  3.3 มีความสามารถน าความรู้ในเชิงทฤษฎีสู่
การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 
3.4 สามารถประยกุต์ความรู้และทกัษะใน
ศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาประสทิธิภาพ
และประสิทธิผลในการท างาน 

การสังเกต 
รายงาน 
การอภปิรายกลุ่ม 
กิจกรรมการมีส่วนร่วมกจิกรรมใน
ชั้นเรียน 
การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค 

ทุกสัปดาห์และ
สัปดาห์ของงาน
น าเสนอ 
 

 4.1 สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่าง
ดี โดยร่วมกันแกป้ัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกันตาม
บทบาทผู้น าหรือผู้รว่มงานที่ดี  
  4.2 มีความรับผิดชอบตอ่งานที่ได้รับ
มอบหมาย 
4.3 สามารถพัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธท์ี่ดี และ
ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม   
 4.4 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ
วิชาชีพ  

การสังเกต 
การอภปิรายกลุ่ม 
กิจกรรมการมีส่วนร่วมกจิกรรมใน
ชั้นเรียน 
รายงาน 
 

ทุกสัปดาห์และ
สัปดาห์ของงาน
น าเสนอ 
 

 

5.1 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ในการสื่อสาร ทั้งการฟัง พูด อา่น เขยีน อยา่งมี

การสังเกต 
รายงาน/การน าเสนองาน 

ทุกสัปดาห์และ
สัปดาห์ของงาน
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ประสิทธิภาพ  
 5.2 สามารถใช้ทักษะการวิเคราะห์เชิงสถิติ 
วิเคราะห์เชิงตัวเลขเพื่อใช้ในการประมวลผลแปล
ความหมาย และวิเคราะห์ผลทางบริหารธุรกิจ 
5.3 สามารถน าความรู้และเครื่องมือทางการ
บริหารธุรกิจมาประยุกต์ใช้ในองค์การได้ 
5.4 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสื่อสารและน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 

น าเสนอ 
 

รวม 100% 

 
 

หมวดที6่ ทรัพยากรประกอบการเรยีนการสอน 
1.ต าราและเอกสารหลักทีใ่ช้ในการเรยีนการสอน 

วรารัตน์ เขียวไพรี. (2553). องคก์ารและการจดัการ. กรุงเทพฯ: สิรบุตรการพิมพ์. 
2.เอกสารและขอ้มลูส าคัญทีน่กัศึกษาจ าเปน็ตอ้งศึกษาเพิม่เติม 
วิรัช  สงวนวงศ์วาน.( 2550). การจดัการและพฤตกิรรมองคก์าร. กรุงเทพฯ: บริษทัซเีอด็ยเูคชัน่จ ากดั 
3.เอกสารและขอ้มลูแนะน าทีน่ักศึกษาควรศกึษาเพิม่เตมิ 

Internet Search 
 

หมวดที7่ การประเมนิและปรบัปรงุการด าเนนิการของรายวชิา 
1.กลยทุธ์การประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนักศึกษา  ให้นักศึกษาทุกคนประเมิน 

1.1 ประสิทธิผลของรายวิชาในด้านวิธีการสอน 
1.2 ประเมินการจัดกิจกรรมในและห้องนอกเรียน 
1.3 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ 
1.4 ผลการเรียนรู้ที่ได้รับ 
 

2.กลยทุธ์การประเมนิการสอน:ประเมินการสอนโดยการสังเกตจากผู้สังเกตการณ์สอนท าการประเมิน
ตนเอง รวมทั้งผลการเรียนของนักศึกษา  
 
3.การปรับปรงุการสอน :มีการประชุมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกับนักศึกษาภายหลักการเรียน
การสอนเสร็จสิ้น 
 
4.การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวชิา: กรรมการทวนสอบรายวิชา ทวนสอบ
จากคะแนนข้อสอบ งานที่มอบหมาย นักศึกษาประเมินตนเอง และการประเมินโดยระบบประเมิน
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
 
5.การด าเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวชิา :น าข้อมูลที่ได้จากการ
ประเมินผลมาใช้ในการปรับการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษารุ่นถัดไป 
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ลงชื่อ   รองศาสตราจารยว์รารตัน ์ เขยีวไพรี อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิา 
        (..................................................) 
 
ลงชื่อ อ.จริพงค ์ เรื่องกนุ     อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสูตร 
        (..................................................) 


