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รายละเอียดของรายวิชา 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฎัธนบรุี   
 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  วิทยาการจดัการ / หลกัสตูรบริหารธรุกิจ 
 

หมวดท่ี 1 ข้อมลูโดยทัว่ไปของรายวิชา 

1. รหสัและช่ือรายวิชา   3423211 ความรบัผดิชอบต่อสงัคม  
2 .จ านวนหน่วยกิต  3 (3-0-6) 

  
3 .หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา   

เป็นรายวชิาในหมวดววชิาเฉพาะด้าน กลุ่มวชิาชีพบงัคบั หลักสูตรบริหารธุรกิจ  วชิาเอกการจดัการ
ทรพัยากรมนุษย ์

4 .อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ู้สอน  
1.  อาจารยม์ ัง่มปิีตศิาสน์ ศรเีจรญิ  2.  อาจารยส์ทิธิท์รรศน์ แกว้สทิธิ ์

     สถานทีต่ดิต่ออาจารย ์โทร. 061-634-2419, 090-565-6538 Email : Prosmit@yahoo.co.th 
5. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรยีน  : ภาคการศกึษา 2/2559  ชัน้ปีที ่3 

  
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

  
7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisite) (ถ้ามี)   
  
8. สถานท่ีเรียน มหาวทิยาลยัราชภฎัธนบุร ี กรงุเทพมหานคร และสมทุรปราการ 

 
9. วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาคร ัง้ล่าสดุ  : 2558 
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หมวดท่ี 2 จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์ 

1. จดุมุ่งหมายของรายวิชา  : เพื่อใหน้กัศกึษามคีวามรูค้วามเชา้ใจเกีย่วกบัการอยูใ่นสงัคมทีต่อ้งรบัผดิขอบ
และการท างานเป็นทมี  

2.วตัถปุระสงค์ในการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา  :  มีการปรบัเปลี่ยนเนื้อหาให้ทนัสมยัต่อสภาวะการ
เปลีย่นแปลงในปจัจุบนั ทนัต่อการเปลีย่นแปลงทางดา้นวชิาการ 

 

หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา   
ความเป็นมาและความส าคญัของความรับผดิขอบต่อสงัคม บทบาทและหนา้ท่ีความรับผดิชอบการจดัการ
ธุรกิจ การวางแผนและความรับผดิชอบ การจดัการผลการปฏิบติังาน   
The concepts and importance responsibilities of social resource management.  Planning and 

responsibilities of performance  and information systems . 

2. จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา  :  

 

บรรยาย 
 

45 ชัว่โมง 

สอนเสริม 
 
- 

การฝึกปฏิบติั/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

- 

การศึกษาด้วยตนเอง 
 

90 ชัว่โมง 
3 .จ านวนชัว่โมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์จะให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบคุคล :   จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาห์ที่จะให้ค าปรกึษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศกึษานอกชนัเรยีน 
สปัดาหล์ะ 1.30 ชัว่โมง 

วนัองัคาร เวลา 10.00 -11.30 น.  หอ้งพกัอาจารยส์โมสรมหาวทิยาลยัราชภฎัธนบุร ีกรุงเทพมหานคร 

 
 

หมวดท่ี 4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1 .คณุธรรม จริยธรรม  

1.1 มวีนิยั ตรงต่อเวลา และความรบัผดิชอบต่อตนเอง วชิาชพี และสงัคม 
1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

1.3 ตระหนกัในคุณค่าของความมีคุณธรรม จริยธรรม เสียลสะ และซ่ือสตัยสุ์จริต 

1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 

1.5 เคารพกฎระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสงัคม 
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2. วธิกีารสอน   
1. อาจารยป์ระพฤตตินเป็นแบบอยา่ง  
2. การเรยีนรูโ้ดยใชก้รณศีกึษา  
3. การเรยีนรูโ้ดยเขา้กลุ่มแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ 
4. การเรยีนรูโ้ดยใชโ้ครงงาน (รายงานกลุม่) 

3. วิธีการวดัผละประเมินผล 
1. การอภิปราย/รายงาน/การน าเสนอ/การตอบค าถาม 

2. นกัศกึษาประเมินเพื่อร่วมกิจกรรม 

3. นกัศกึษาประเมินตนเอง 
4. ประเมินเขา้ชั้นเรียน การส่งรายงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

2 .ความรู้ 

1. มคีวามรูแ้ละเขา้ใจอยา่งถ่องแทใ้นหลกัการและทฤษฎทีีส่ าคญัในการบรหิารธุรกจิ 
2.  สามารถวิเคราะห์และเขา้ใจปัญหาทางดา้นธุรกิจ และสามารถหาแนวทางปรับปรุงแกไ้ข รวมทั้งประยกุต์

ความรู้ ทกัษะ และการใชเ้คร่ืองมือท่ีเหมาะสมกบัการแกปั้ญหา 
3. สามารถพฒันาองคค์วามรู้ใหม่ในการบริหารธุรกิจ และสามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริง 
4. สามารถติดตามความกา้วหนา้ทางวิชาการและองคค์วามรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนในการบริหารธุรกิจ 
5. สามารถน าความรูใ้นการบรหิารธุรกจิประยกุตใ์ชร้่วมกบัความรูใ้นศาสตรอ์ื่น ๆ 
2.  วิธีการสอน   

1.  บรรยาย 
2.  ศกึษาดว้ยตนเอง 
3.  การเขา้กลุ่มแลกเปลีย่นความรู ้
4.  การเรยีนรูโ้ดยใชโ้ครงงาน(รายงานกลุ่ม) 

3. วิธีการประเมินผล การสอบกลางภาค และปลายภาค รายงานท่ีจดัท า  
1.  การสอบวดัระดบัความรู ้ความจ า ความเขา้ใจ 
2. การน าเสนองานปากเปล่า 
3. แบ่งกลุ่มอภปิรายถงึกรณีศกึษาทีใ่หไ้ป 
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4.  นกัศกึษาประเมนิตนเอง 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1  มคีวามสามารถน าความรูใ้นเชงิทฤษฎสีู่การปฏบิตัไิดอ้ยา่งเหมาะสม 
3.2 สามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาใชห้ลกัการเหตุและผลรวมทั้งหาแนวทางป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3.3 มีความสามารถสาธิตทกัษะในการแกปั้ญหาโดยใชเ้หตุผลเชิงวิเคราะห์ใหผู้อ่ื้นเขา้ใจได ้

3.4 สามารถประยกุตค์วามรู้และทกัษะในศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมาพฒันาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการท างาน 

2 วิธีการสอน   
1.  การเรยีนรูโ้ดยในกรณีศกึษา 
2.  การระดมสมอง 
3.  การเรยีนรูโ้ดยใชโ้ครงงาน(รายงานกลุ่ม) 

3. วิธีการประเมินผล  
                  1.  การสอบขอ้เขียนในระดบัการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ การน าไปใช ้

             2.  การน าเสนองาน 

             3.   นกัศกึษาประเมินตนเอง 
4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  

4.1 มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
4.2 สามารถพฒันาทกัษะมนุษยส์มัพนัธท์ีด่ ีและปรบัตวัเขา้กบัสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
4.3 มคีวามรบัผดิชอบต่อตนเอง สงัคม และวชิาชพี 

         4.4  สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี โดยร่วมกนัแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนร่วมกนัตามบทบาทผูน้  าท่ีดีหรือ
ผูร่้วมงานท่ีดี 

2.วิธีการสอน  
1.  การเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา 
2. การเรียนรู้โดยการปฏิบติั (การอภิปรายกลุ่ม, รายงานกลุ่ม) 
3. วิธีการประเมินผล สงัเกต 
1.  การสงัเกต/กานน าเสนองาน 

2. นกัศกึษาประเมินเพื่อนร่วมกลุ่มกิจกรรม 

3. นกัศกึษาประเมินตนเอง 
4. ประเมินการปฏิบติั (พฤติกรรม ทศันคติ จริยธรรม) 
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5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1  สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสือ่สาร ทัง้การฟงั พดู อ่าน เขยีน อยา่งมี
ประสทิธภิาพ 

      5.2 สามารถน าความรู้และเคร่ืองมือทางการบริหารธุรกิจ มาประยกุตใ์ชใ้นองคก์ารได ้

    5.3  สามารถเลือกใชเ้ทคโนโลยมีีสารสนเทศในการส่ือสารและน าเสนอไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2 วิธีการสอน   
1.  บรรยาย 
2.  การเรยีนรูโ้ดยการปฏบิตั ิ
3.  ศกึษาดว้ยตนเอง 
4.  การเรยีนรูโ้ดยใชโ้ครงงาน 

3 วิธีการประเมินผล   
1. สงัเกตการน าเสนองาน การอภปิรายกลุ่ม 
2. การรายงานศกึษาคน้ควา้และการอา้งองิ 
3.  นกัศกึษาประเมนิตนเอง 
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1 .แผนการสอน 

สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน  

ผลการเรียนรู้ ส่ือการสอน วิธีการประเมิน
พฤติกรรม 

1 ขอ้แนะน าในการเรยีนการสอน 
บทที ่ 1  ความรูเ้บือ้งตน้ความรบัผดิชอบ
ต่อสงัคม 

6 บรรยาย เพื่อเป็นขอ้ตกลงในการ
เรยีน 

Power point ความสนใจในการเรยีน 

3 บทที ่2 
บทบาทขององคก์ารและความรบัผดิ
ขอบต่อสงัคม 

3 บรรยาย สามารถอธบิายค าถาม
ทา้ยบทไดด้ ี

Power point ความสนใจในการเรยีน 

4 บทที ่3 CSR 6 บรรยาย สามารถอธบิายค าถาม
ทา้ยบทไดด้ ี

Power point ความสนใจในการเรยีน 

6 บทที ่4 ความรบัผดิชอบต่อ
ประเทศชาต ิ

3 บรรยาย สามารถอธบิายค าถาม
ทา้ยบทไดด้ ี

Power point ความสนใจในการเรยีน 

7 บทที ่5 จรยิธรรมกบัความรบัผดิขอบ
ต่อสงัคม 

2.5 บรรยาย สามารถอธบิายค าถาม
ทา้ยบทไดด้ ี

Power point ความสนใจในการเรยีน 

9 บทที ่6 ธรรมาภบิาลต่อความรบัผดิขอบ
ต่อสงัคม 

3 ขอ้สอบ คะแนนที่ไดร้บั Power point ความสนใจในการเรยีน 

10 บทที ่7เศรษฐกจิพอเพยีงกบัความรบั
ผดิขอบต่อสงัคม 

6 บรรยาย สามารถอธบิายค าถาม
ทา้ยบทไดด้ ี

Power point ความสนใจในการเรยีน 

12 บทที ่ 8 พฤตกิรรมและบทบาทในการ
ท างาน 

6 บรรยาย สามารถอธบิายตอนสอน
ปลายภาค 

Power point ความสนใจในการเรยีน 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน  สปัดาห์ท่ีประเมิน สดัส่วนของการ

ประเมินผล 

1 
 
 

คะแนนท่ีได้รบั 
ค าถามท้ายบทท่ี 1 2 2/10 

 
2 

คะแนนท่ีได้รบั ค าถามท้ายบทท่ี 2 3 2/10 

 
3 

คะแนนท่ีได้รบั ค าถามท้ายบทท่ี 3 5 2/10 

 
4 
 
 

คะแนนท่ีได้รบั 

ค าถามท้ายบทท่ี 4 7 2/10 

 
 
5 
 
 
 
 

คะแนนท่ีได้รบั 

ค าถามท้ายบทท่ี 5 10 2/10 
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หมวดท่ี 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

1.เอกสารหลกัและต าราหลกั :  
ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร(2556)  ความรบัผดิขอบต่อสงัคม  ส านกัพมิพแ์หง่จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2.เอกสารและข้อมลูส าคญั :   

 
3.เอกสารและข้อมลูแนะน าท่ีนักศึกษาความศึกษาเพ่ิมเติม  
 ความรูเ้บีอ้งตน้กีย่วกบัวสิาหกจิเพื่อสงัคม 
 

 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา   ใหน้กัศกึษาทุกคนประเมนิ 
       1.1  ประสทิธผิลของรายวชิาในดา้นวธิกีารสอน 

1.2  ประเมนิการจดักจิกรรมในหอ้งเรยีน 
1.3   สิง่สนบัสนุนการเรยีนกานสอนทีส่่งผลกระทบต่อการเรยีนรู้ 
1.4   ผลการเรยีนรูท้ ีไ่ดร้บั 

2. กลยทุธก์ารประเมินการสอน :  
ประเมนิการสอนโดยการสงัเกตจกผูส้งัเกตการณ์ท าการประเมนิตนเอง รวมทัง้ผลการเรยีนของนกัศกึษา 
3. การปรบัปรงุการสอน : 

มกีารประชุมเพื่อพฒันาการเรยีนการสอนร่วมกบันกัศกึษาภายหลงัการเรยีนการสอนเสรจ็สิน้ 
4. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิรายวิชาของนักศึกษา : 

กรรมการทวนสอบรายวชิา ทวยสอบจากคะแนนขอ้สอบ งานที่มอบหมาย นักศกึษาประเมนิตนเอง และการ
ประเมนิโดยระบบประเมนิการจดัการเรยีนการสอนออนไลน์ 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา : 
น าขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากการประเมนิผลมาใชใ้นการปรบัการจดัการเรยีนกานอนใหก้บันกัศกึษารุ่นถดัไป 

 
ลงช่ือ                                                       อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชา 
               (นายสทิธิท์รรศน์ แกว้สทิธิ)์ 
 
ลงช่ือ                                                       อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลกัสตูร 
              (......................................) 


