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1มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

รายละเอียดของรายวิชา 
Course Specification 

 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
คณะ/ภาควิชา  :  วิทยาการจัดการ/หลักสูตรบริหารธุรกิจ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.รหัสและชื่อรายวิชา :3411101 องค์การและการจัดการ 

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

เป็นรายวิชาชีพบังคับในหลักสูตรบริหารธุรกิจ 
4.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน : 
 4.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
  1)  อาจารย์ธมนวรรณ์ เฟื่องประยูร 

สถานที่ติดต่ออาจารย์  : คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ชั้น 2 
  โทร .  0891663629   E-mail.  toma_nim@hotmail.com 
 4.2  อาจารย์ผู้สอนรายวิชา 
  1)  อาจารย์ธมนวรรณ์ เฟื่องประยูร 

สถานที่ติดต่ออาจารย์  : คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ชั้น 2 
  โทร .  0891663629   E-mail.  toma_nim@hotmail.com 
5.ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน :  ภาคการศึกษา1/2560 ชั้นปีที่ 1 
6.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
7.รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :ไม่มี 
8.สถานที่เรียน   :  ห้อง 1105มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
9.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด  :26 มิถุนายน 2560 
 
 
 
 
 



2มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา   : ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการและองค์การ 
สภาพแวดล้อมทางการจัดการ จริยธรรมในการจัดการ หน้าทีและกระบวนการในการจัดการ 
ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การสั่งการและการควบคุม 
โดยมีเนื้อหาเชื่อมโยงการสรรหา การพัฒนาและการธ ารงค์รักษาทรัพยากรมนุษ์  
2.วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 2.1 เพ่ือพัฒนาความรู้พ้ืนฐานทางการจัดการและองค์การ 
 2.2 เพ่ือพัฒนาความรู้ด้านสภาพแวดล้อมทางการจัดการ 
 2.3 เพ่ือพัฒนาความรู้ด้านจริยธรรมในการจัดการ 
 2.4 เพ่ือพัฒนาความรู้ด้านหน้าที่และกระบวนการในการจัดการ 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1.ค าอธิบายรายวิชา 
 แนวคิดพ้ืนฐานทางการจัดการและองค์การ สภาพแวดล้อมทางการจัดการ จริยธรรมในการ
จัดการ หน้าทีและกระบวนการในการจัดการ ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ  การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ การสั่งการและการควบคุม โดยมีเนื้อหาเชื่อมโยงการสรรหา การพัฒนาและการ
ธ ารงค์รักษาทรัพยากรมนุษ์  
2.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา  : 
จ านวนชั่วโมงทฤษฎี           45 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 
 จ านวนชั่วโมงฝึกปฏิบัติการ  ไม่มีการฝึกปฏิบัติ 
 จ านวนชั่วโมงการศึกษาด้วยตนเอง        6ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 
 จ านวนชั่วโมงท่ีสอนเสริมในรายวิชา   สอนเสริมตามความต้องการของนักศึกษา 
 
3.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล 
 นักศึกษาสามารถติดต่อผู้สอนเพื่อขอค าปรึกษาหรือแนะน าทางวิชาการได้ตลอดเวลาด้วย
ตนเองหรือวิธีการสื่อสารที่สะดวก ดังนี้ 
 3.1 โทร ศัพท์089166362 
 3.2  e-mail: toma_nim@hotmail.com 
 



3มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1.การพัฒนาผลการเรียนรู้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 
1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral)  
1.1 ตระหนักในคุณค่าของความมีคุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต   
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง วิชาชีพ และสังคม 
1.3  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
1.4  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของ
องค์กรและสังคม 
1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 

1.อาจารย์ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง (Role Model) 
2. การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา case study 
3. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ Performance Based 
Learning 
4. การเรียนรู้โดยการใช้สื่อ Media Learning 
5. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักProblem Based 
Learning 

1. พฤติกรรมการเข้าเรียนและการท าฝึกปฏิบัติที่ได้รับ
มอบหมาย 
2. การอภิปราย/รายงาน/การน าเสนอ/ 
   การตอบค าถาม 
3. นักศึกษาประเมินเพื่อนร่วมกิจกรรม 
4. นักศึกษาประเมินตนเอง 
 

2.ด้านความรู้ (Knowledge) 
2.1 มีความรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลักการและ
ทฤษฎีที่ส าคัญในการจัดการต้นทุนการขนส่ง 
  2.2  สามารถวิเคราะห์และเข้าใจปัญหาทางด้าน
การจัดการต้นทุนการขนส่ง และสามารถหาแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการ
ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหา 

 
1. บรรยาย 
2. ศึกษาด้วยตนเอง Self Directed Learning 
3. เข้ากลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้Co-operative Learning 
4. การเรียนรู้โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence Based  
Learning 

 
1. การสอบวัดระดับความรู้ ความจ า ความเข้าใจ 
2. การน าเสนองานปากเปล่า 
3. การรายงานการศึกษาค้นคว้าและการอ้างอิง 



4มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

1.การพัฒนาผลการเรียนรู้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 
 2.3 สามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในการจัดการ
ต้นทุนการขนส่งและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง   
 2.4  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและ
องค์ความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนในการจัดการต้นทุนการขนส่ง 
 2.5 สามารถน าความรู้ในการจัดการต้นทุนการ
ขนส่งประยุกต์ใช้ร่วมกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ 
3.ด้านทักษะทางปัญญา(CognitiveSkills) 
3.1 คิด วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็น
ระบบ 
3.2 มีความสามารถวิเคราะห์และอธิบายให้ผู้อ่ืน
เข้าใจได้ 
3.3 มีความสามารถน าความรู้ในเชิงทฤษฎีสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 
3.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะในศาสตร์
ต่างๆที่เก่ียวข้องมาพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการท างาน 
 
 
 

 
1.การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักProblem Based 
Learning 
2.การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน Project Based Learning 
3.การสาธิต  
4.การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ  Performance Based 
Learning 
5. การทดลอง 

 
1.การสอบข้อเขียนในระดับการวิเคราะห์  
สังเคราะห์ การน าไปใช้ การประเมินค่า 
2.ผลงานกลุ่มในการวิเคราะห์ปัญหา การแก้ไข 
  ปัญหา และเสนอแนวทางใหม่ในการแก้ไข 
  ปัญหา 
3. การน าเสนอปากเปล่า 
4. โครงงานกลุ่ม/บุคคล 



5มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

1.การพัฒนาผลการเรียนรู้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 
4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and 
Responsibility) 
4.1 สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี โดย
ร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกันตามบทบาทผู้น าที่ดี
หรือผู้ร่วมงานที่ดี 
4.2 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
4.3 สามารถพัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และ
ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
4.4 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และวิชาชีพ 
 

 
 
 
1.การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา case study 
2.การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักProblem Based 
Learning 
3.การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ  Performance Based 
Learning 
4.การเรียนรู้โดยการใช้สื่อ Media Learning 
5.การเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นหลัก Community Based 
Learning 

 
 
 
1. การอภิปราย/รายงาน/การน าเสนอและ 
   การตอบค าถาม 
2. นักศึกษาประเมินเพื่อร่วมกลุ่มกิจกรรม 
3. นักศึกษาประเมินตนเอง 
4. ประเมินสื่อ 
5. ประเมินการปฏิบัติ (พฤติกรรม ทัศนคติ จริยธรรม) 
 
 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical  
Analysis, Communicationand Information 
Technology Skills) 
5.1 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศใน
การสื่อสาร ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
5.2 สามารถใช้ทักษะการวิเคราะห์เชิงสถิติ 

 
 
1.บรรยาย 
2.การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ  Performance Based 
Learning 
3.ศึกษาด้วยตนเอง Self Directed Learning 
4.การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน Project Based Learning 

 
 
1.การสอบในระดับความรู้ ความจ า ความเข้าใจ 
2.การน าเสนอปากเปล่า 
3.การรายงานศึกษาค้นคว้าและการอ้างอิง 
4.การประเมินโครงงาน 



6มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

1.การพัฒนาผลการเรียนรู้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 
วิเคราะห์เชิงตัวเลขเพ่ือใช้ในการประมวลผลแปล
ความหมาย และวิเคราะห์ต้นทุนการขนส่ง 
5.3 สามารถน าความรู้เกี่ยวกับการจัดการต้นทุนการ
ขนส่งมาประยุกต์ใช้ในองค์การได้ 
5.4 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สื่อสารและน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 



7มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้(Curriculum Mapping) 
  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก    หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง   -  หมายถึง   ไม่ก าหนดผลการเรียนรู้ 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
 

2. ความรู ้
 

3. ทักษะทางปัญญา 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร 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 

                      

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



8มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1.แผนการจัดการเรียนรู้ 

 

สัปดาห์ที/่ 
 (1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้(Learning 
Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้
(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู้ 
(Media) 

(4) 

จ านวนชั่วโมง 
 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) 
บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วย

ตนเอง 

สัปดาห์ที ่1 
 

1.ปฐมนิเทศ ชี้แจงแนวการเรียนการ
สอน วิเคราะห์ผู้เรียน และท า
ข้อตกลงร่วมกัน 
 

- แจกแผนการสอน 
- บรรยาย อภิปราย 
- ชี้แจงแนวการจัดกิจกรรมและการ
ประเมินผล 
- ประเมินความรู้เดิมเกี่ยวกับความรู้
ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งออก-น าเข้า 
 

น าเสนอตัวอย่าง PowerPoint 3 0  - ถามและตอบในห้องเรียน เพื่อ
ประเมินความรู้และความเข้าใจ 
- ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด 

อ.ธมนวรรณ์ 
เฟื่องประยูร 

สัปดาห์ที ่2 
 

2.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับองค์การ 
 

- บรรยาย อภิปราย 
- ตัวอย่าง 
- กรณีศึกษา 

-น าเสนอตัวอย่าง 
PowerPoint 
- กรณีศึกษา 

3 0  - ถามและตอบในห้องเรียน เพื่อ
ประเมินความรู้และความเข้าใจ 
- ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด 

อ.ธมนวรรณ์ 
เฟื่องประยูร 

สัปดาห์ที ่3 
 

3.แนวความคิดพื้นฐานด้านการ
จัดการ 
 

- บรรยาย อภิปราย 
- ตัวอย่าง 
- กรณีศึกษา 
 
 

-น าเสนอตัวอย่าง 
PowerPoint 
- กรณีศึกษา 

3 0  - ถามและตอบในห้องเรียน เพื่อ
ประเมินความรู้และความเข้าใจ 
 

อ.ธมนวรรณ์ 
เฟื่องประยูร 

สัปดาห์ที ่4 
 

4.การวางแผน - บรรยาย อภิปราย 
- ตัวอย่าง 
- กรณีศึกษา 
 

-น าเสนอตัวอย่าง 
PowerPoint 
- กรณีศึกษา 

3 0  - ถามและตอบในห้องเรียน เพื่อ
ประเมินความรู้และความเข้าใจ 
 

อ.ธมนวรรณ์ 
เฟื่องประยูร 



9มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 
สัปดาห์ที/่ 

 (1) 
สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้(Learning 

Contents) 
(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้
(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู้ 
(Media) 

(4) 

จ านวนชั่วโมง 
 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) 
บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วย

ตนเอง 

 
สัปดาห์ที ่5 
 

5. การจัดองค์การ 
 

- บรรยาย อภิปราย 
- ตัวอย่าง 
- กรณีศึกษา 
 
 

น าเสนอตัวอย่าง PowerPoint 3 0  - ถามและตอบในห้องเรียน เพื่อ
ประเมินความรู้และความเข้าใจ 
- ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด 

อ.ธมนวรรณ์ 
เฟื่องประยูร 

สัปดาห์ที ่6 
 

6.การจัดคนเข้าท างาน 
 

- บรรยาย อภิปราย 
- ตัวอย่าง 
- กรณีศึกษา 
 
 

น าเสนอตัวอย่าง PowerPoint 3 0  - ถามและตอบในห้องเรียน เพื่อ
ประเมินความรู้และความเข้าใจ 
- ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด 

อ.ธมนวรรณ์ 
เฟื่องประยูร 

สัปดาห์ที ่7 7. การส่ังการและการจูงใจ 
 

- บรรยาย อภิปราย 
- ตัวอย่าง 
- กรณีศึกษา 
 
 

น าเสนอตัวอย่าง PowerPoint 3 0  - ถามและตอบในห้องเรียน เพื่อ
ประเมินความรู้และความเข้าใจ 
 
 

อ.ธมนวรรณ์ 
เฟื่องประยูร 

สัปดาห์ที ่8 สอบกลางภาค      ข้อสอบปรนัยและอัตนัย อ.ธมนวรรณ์ 
เฟื่องประยูร 

สัปดาห์ที ่9-10 8. ภาวะผู้น า 
 

- บรรยาย อภิปราย 
- ตัวอย่าง 
- กรณีศึกษา 
 
 

น าเสนอปากเปล่า 
/PowerPoint 

3 0  - ถามค าถามในแต่ละหัวข้อ 
- การอธิบายวิธีการด าเนินงาน 
- การแสดงความคิดเห็นในแต่ละหัวข้อ 
- การสรุปผลการศึกษา 

อ.ธมนวรรณ์ 
เฟื่องประยูร 



10มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 
สัปดาห์ที/่ 

 (1) 
สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้(Learning 

Contents) 
(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้
(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู้ 
(Media) 

(4) 

จ านวนชั่วโมง 
 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) 
บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วย

ตนเอง 

สัปดาห์ที ่11 9. การติดต่อสือสาร 
 

- บรรยาย อภิปราย 
- ตัวอย่าง 
- กรณีศึกษา 
 
 

-น าเสนอตัวอย่าง 
PowerPoint 
- กรณีศึกษา 

3 0  - ถามและตอบในห้องเรียน เพื่อ
ประเมินความรู้และความเข้าใจ 
- การแสดงความคิดเห็นในแต่ละหัวข้อ 
 

อ.ธมนวรรณ์ 
เฟื่องประยูร 

สัปดาห์ที ่12-13 10. การควบคุม 
 

- บรรยาย อภิปราย 
- ตัวอย่าง 
- กรณีศึกษา 
 
 

-น าเสนอตัวอย่าง 
PowerPoint 
- กรณีศึกษา 

3 0  - ถามและตอบในห้องเรียน เพื่อ
ประเมินความรู้และความเข้าใจ 
- ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด 

อ.ธมนวรรณ์ 
เฟื่องประยูร 

สัปดาห์ที ่14 11. นวัตกรรมการจัดการ - บรรยาย อภิปราย 
- ตัวอย่าง 
- กรณีศึกษา 
 
 

-น าเสนอตัวอย่าง 
PowerPoint 
- กรณีศึกษา 

3 0  - ถามและตอบในห้องเรียน เพื่อ
ประเมินความรู้และความเข้าใจ 
- ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด 
- การแสดงความคิดเห็นในแต่ละหัวข้อ 
 

อ.ธมนวรรณ์ 
เฟื่องประยูร 

สัปดาห์ที ่15 12. การบริหารจัดการสมัยใหม่ - บรรยาย อภิปราย 
- ตัวอย่าง 
- กรณีศึกษา 
 
 

-น าเสนอตัวอย่าง 
PowerPoint 
- กรณีศึกษา 

3 0  - ถามและตอบในห้องเรียน เพื่อ
ประเมินความรู้และความเข้าใจ 
- ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด 

อ.ธมนวรรณ์ 
เฟื่องประยูร 

สัปดาห์ที ่16 ทบทวน สรุปประเด็นและให้นักศึกษาร่วม
อภิปรายประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู ้

-น าเสนอตัวอย่าง 
PowerPoint 
- กรณีศึกษา 

3 0  - ถามและตอบในห้องเรียน เพื่อ
ประเมินความรู้และความเข้าใจ 
 

อ.ธมนวรรณ์ 
เฟื่องประยูร 



11มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 
สัปดาห์ที/่ 

 (1) 
สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้(Learning 

Contents) 
(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้
(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู้ 
(Media) 

(4) 

จ านวนชั่วโมง 
 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) 
บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วย

ตนเอง 

 
 

สัปดาห์ที ่17 สอบปลายภาค   3 0  ข้อสอบปรนัยและอัตนัย อ.ธมนวรรณ์ 
เฟื่องประยูร 

รวมจ านวนชั่วโมง 45    

 



12มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ผลการเรียนรู้ 
Learning Outcome 

วิธีการประเมินผล สัปดาห์ 
ที่ประเมิน 

สัดส่วนของ
การประเมินผล 

1.2, 1.5, 3.2, 4.2 เช่น การเข้าชั้นเรียน  
การส่งรายงานตรงเวลา 
การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 

1-15 10% 

4.1, 4.3, 4.4 การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน ทุกสัปดาห์  
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 
2.5,5.1, 5.4 

การทดสอบ/แบบฝึกหัด/น าเสนอ
โครงการ 

1-15 30% 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5,  
3.1, 3.2, 3.3, 3.4 

การสอบกลางภาค 8 30% 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5,  
3.1, 3.2, 3.3, 3.4 

การสอบปลายภาค 17 30% 

รวม 100% 
 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1.ต าราและเอกสารหลักท่ีใช้ในการเรียนการสอน 
 พยอม วงศ์สารศรี.(2542). องค์การและการจัดการ. พิมพ์ครั้งที่ 7 กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพ์สุภา 
2.เอกสารและข้อมูลส าคัญท่ีนักศึกษาจ าเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม 
 1. วิรัช สงวนวงศ์วาน. (2550). การจัดการและพฤติกรรมองค์การ. กรุงเทพมหานคร : 
เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น. 
 2. ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. (2542). องค์การและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : ธนรัช
การพิมพ์. 
 
3.เอกสารและข้อมูลแนะน าที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม 

 สายหยุด ใจส าราญ และสุภาพร พิศาลบุตร. (2542). การพัฒนาองค์การ. กรุงเทพมหานคร 
: สถาบันราชภัฏสวนดุสิต. 

 
 



13มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

1.1  การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
1.2  แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 

2.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
    2.1 ผลการเรียนของนักศึกษา 
2.2 แบบประเมินผู้สอน 
2.3 ผลประเมินการเรียนรู้ 
3.การปรับปรุงการสอน   
    3.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
    3.2 วิจัยในชั้นเรียน 
4.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
4.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิชาการจากสาขาวิชาต่างๆ ตรวจสอบผลการประเมินประจ า
รายวิชา แบบทดสอบย่อยแบบทดสอบปลายภาค การใช้คะแนนรายงาน และการใช้คะแนน
พฤติกรรม 
    4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบ
ข้อสอบ วิธีการให้คะแนน และการให้คะแนนพฤติกรรม 
5.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
5.1 การประเมินทบทวนประมวลรายวิชา ผลการสอนจากแบบประเมินผู้สอน และผลการเรียนจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
    5.2 การวิจัยเพื่อปรับปรุงและพัฒนารายวิชา 
    5.3 การปรับปรุงและพัฒนาประมวลรายวิชา เมื่อครบ 3 ปีการศึกษา 
5.4 เปลี่ยน/สลับ/เพ่ิมอาจารย์ผู้สอนเพื่อให้นัศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้กับ
ประสบการณ์ของอาจารย์หรือการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ 
 
 
ลงช่ือ                                       อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
 (อาจารย์ธมนวรรณ์ เฟื่องประยูร) 
 
ลงช่ือ     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
        (……………………………………………..) 


