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คาํนาํคาํนาํคาํนาํคาํนาํ    
    

รายละเอียดรายวิชาองค์การและการจัดการ (Organization and Management)  รหัสวิชา 
3661101 เป็นการจัดทํารายละเอียดประกอบรายวิชาองค์การและการจัดการ หลักสูตรการจัดการบัณฑิต  
ในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับลักษณะโครงสร้างขององค์การธุรกิจและหน้าที่ต่างๆ ทางการจัดการ ได้แก่ การวางแผน การ
จัดองค์การ การจัดคนเข้าทํางาน การจูงใจคนเข้าทํางาน การติดต่อสื่อสารและการควบคุม รวมถึงเทคนิค
และเครื่องมือต่างๆ ในแต่ละหน้าท่ีทางการจัดการ และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางการจัดการเพื่อนําไปสู่
นวัตกรรมและการจัดการสมัยใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติสําหรับการบริหารงานธุรกิจท้ังในปัจจุบัน
และอนาคต สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการทํางาน และเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการท่ีจะ
นําไปประกอบอาชีพ และนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันได้     
 ในการจัดทํา มคอ.3 ได้คํานึงถึงหัวข้อการสอนและ Learning Outcome ท่ีมีความสอดคล้องกับ
คําอธิบายรายวิชา รวมท้ังกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning ท่ีผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ด้วย โดยผู้เรียนสามารถนําความรู้ท่ีได้จากรายวิชานี้ไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้ 
  
  
                                                                 หลักสูตรการจัดการบัณฑิต  
                                                                        คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

                                                                      29 พฤศจิกายน 2560    
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สารบญัสารบญัสารบญัสารบญั    
    

หมวดหมวดหมวดหมวด                                            หนา้หนา้หนา้หนา้    
    
หมวด 1  ข้อมูลทั่วไป          4 
หมวด 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์        4 
หมวด 3  ลักษณะและการดาํเนินการ        5 
หมวด 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา       6 
หมวด 5  แผนการสอนและการประเมินผล        9 
หมวด 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน      23 
หมวด 7  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา    23 
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รายละเอยีดของรายวชิรายละเอยีดของรายวชิรายละเอยีดของรายวชิรายละเอยีดของรายวชิาาาา    
    
ชื่อสถาบนัอุดมศกึษาชื่อสถาบนัอุดมศกึษาชื่อสถาบนัอุดมศกึษาชื่อสถาบนัอุดมศกึษา      มหาวิทยาลัยสวนดุสิต    
คณะคณะคณะคณะ                คณะวิทยาการจัดการ    
    

หมวดที ่หมวดที ่หมวดที ่หมวดที ่1 1 1 1 ข้อมลูทัว่ไปข้อมลูทัว่ไปข้อมลูทัว่ไปข้อมลูทัว่ไป    
1. 1. 1. 1. รหัสและชือ่รายวชิารหัสและชือ่รายวชิารหัสและชือ่รายวชิารหัสและชือ่รายวชิา    
    รหัสวิชา 3661101 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) องค์การและการจัดการ 

           (ภาษาอังกฤษ) Organization and Management 
2. 2. 2. 2. จาํนวนหนว่ยกิตจาํนวนหนว่ยกิตจาํนวนหนว่ยกิตจาํนวนหนว่ยกิต    
                3(3-0-6) หน่วยกิต 
3. 3. 3. 3. หลักสตูรและประเภทของรายวชิาหลักสตูรและประเภทของรายวชิาหลักสตูรและประเภทของรายวชิาหลักสตูรและประเภทของรายวชิา    
    หลักสูตรการจัดการบัณฑติ 
    ประเภทรายวชิา หมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน  
4. 4. 4. 4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อนอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อนอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อนอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน    
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวชิา อาจารย์นารถอนงค์ กองสารศรี             
    อาจารย์ผู้สอน ผูช้่วยศาสตราจารย์นงลักษณ์ โพธิ์ไพจิตร ตอนเรียน A1 
5. 5. 5. 5. ภาคการศึกษาภาคการศึกษาภาคการศึกษาภาคการศึกษา////ชัน้ปทีีเ่รยีนชัน้ปทีีเ่รยีนชัน้ปทีีเ่รยีนชัน้ปทีีเ่รยีน    
                ภาคการศึกษาท่ี 2 / ชั้นปีที่ 1     
6. 6. 6. 6. รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อนรายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อนรายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อนรายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน    (Pre(Pre(Pre(Pre----requisite) (requisite) (requisite) (requisite) (ถา้มีถา้มีถา้มีถา้มี)))) 
    ไม่มี 
7. 7. 7. 7. รายวิรายวิรายวิรายวิชชชชาทีต่อ้งเรยีนพรอ้มกันาทีต่อ้งเรยีนพรอ้มกันาทีต่อ้งเรยีนพรอ้มกันาทีต่อ้งเรยีนพรอ้มกัน    (Co(Co(Co(Co----requisites) (requisites) (requisites) (requisites) (ถา้มีถา้มีถา้มีถา้มี))))    
                ไม่มี 
8. 8. 8. 8. สถานทีเ่รยีนสถานทีเ่รยีนสถานทีเ่รยีนสถานทีเ่รยีน    
    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรงุเทพมหานคร 
9. 9. 9. 9. วนัทีจ่ดัทาํหรือปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาครัง้ลา่สดุวนัทีจ่ดัทาํหรือปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาครัง้ลา่สดุวนัทีจ่ดัทาํหรือปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาครัง้ลา่สดุวนัทีจ่ดัทาํหรือปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาครัง้ลา่สดุ    
    29 พฤศจิกายน 2560 
    

หมวดที่หมวดที่หมวดที่หมวดที่    2 2 2 2 จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์    
1. 1. 1. 1. จดุมุง่หมายของรายวชิาจดุมุง่หมายของรายวชิาจดุมุง่หมายของรายวชิาจดุมุง่หมายของรายวชิา    
 1.1    เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับแนวคิดด้านการจัดองค์การ เช่น ลักษณะโครงสร้าง
ขององค์การธุรกิจและหน้าที่ต่างๆ ทางด้านการบริหารจัดการ   
    1.2 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจถึงวิธีการวางแผน การจัดองค์การ การจัดคนเข้าทํางาน การจูงใจคนเข้า
ทํางาน การติดต่อสื่อสารและการควบคุม  รวมถึงเทคนิคและเคร่ืองมือต่างๆ ในแต่ละหน้าท่ีทางการจัดการ 
     1.3 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนําความรู้ไปใช้ในการบริหารจัดการองค์การภายใต้แนวโน้มที่มีการเปลี่ยน 
แปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อนําไปสู่นวัตกรรมและการจัดการสมัยใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติสําหรับการ
บริหารงานทางด้านธุรกิจท้ังในปัจจุบันและอนาคต 
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 1.4 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนจากการทํางาน และเพื่อให้เกิดความรู้ ความ
เข้าใจในการท่ีจะนําไปประกอบอาชีพ และนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันได้ 
 
2. 2. 2. 2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนาวัตถุประสงค์ในการพัฒนาวัตถุประสงค์ในการพัฒนาวัตถุประสงค์ในการพัฒนา////ปรับปรุงรายวิชาปรับปรุงรายวิชาปรับปรุงรายวิชาปรับปรุงรายวิชา    
    2.1  มีการปรับเนื้อหาและกรณีศึกษาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน สามารถ
นําไปประยุกต์ ใช้ในการทํางานในองค์กรเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง        

2.2 เพื่อปรับรูปแบบการนําเสนอวิธีสอน การจัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนได้รับในแต่ละด้าน และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning ท่ีผู้เรียน
ได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เชน่ ศึกษาค้นคว้าจากบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ฝึกวางแผนดําเนินงาน
ตามหน้าท่ีทางการจัดการสาํหรับองค์การประเภทต่างๆ เป็นต้น   
    

หมวดที่หมวดที่หมวดที่หมวดที่    3 3 3 3 ลกัษณะและการดาํเนนิการลกัษณะและการดาํเนนิการลกัษณะและการดาํเนนิการลกัษณะและการดาํเนนิการ    
1. 1. 1. 1. คาํอธบิายรายวชิาคาํอธบิายรายวชิาคาํอธบิายรายวชิาคาํอธบิายรายวชิา        
                หลักการและทฤษฎีองค์การของกลุ่มแนวคิดต่างๆ ตั้งแต่ยุคคลาสสิกถึงยุคสมัยสหัสวรรษ    แนวคิดและ
หน้าที่ต่างๆ ทางการจัดการ การวางแผน การจัดองค์การ การจัดคนเข้าทํางาน การอํานวยการ และการ
ควบคุม รวมถึงเทคนิคและเคร่ืองมือต่างๆ ในแต่ละหน้าที่ทางการจัดการ และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ทางการจัดการ 

Organization principles and theories from classical school of thought to modern and 
millennium thinking, concepts and management functions, planning, organizing, staffing, 
directing, and controlling, techniques and tools of various management functions, organization 
and management trend 
    
2. 2. 2. 2. จาํนวนชัว่โมงที่ใช้ตอ่ภาคการศกึษาจาํนวนชัว่โมงที่ใช้ตอ่ภาคการศกึษาจาํนวนชัว่โมงที่ใช้ตอ่ภาคการศกึษาจาํนวนชัว่โมงที่ใช้ตอ่ภาคการศกึษา    

บรรยายบรรยายบรรยายบรรยาย    สอนเสรมิสอนเสรมิสอนเสรมิสอนเสรมิ    
ปฏบิตัิปฏบิตัิปฏบิตัิปฏบิตัิ////งานงานงานงาน    

ภาคสนามภาคสนามภาคสนามภาคสนาม////การฝกึงานการฝกึงานการฝกึงานการฝกึงาน    
การศึกษาดว้ยตนเองการศึกษาดว้ยตนเองการศึกษาดว้ยตนเองการศึกษาดว้ยตนเอง    

45 ชั่วโมง 
ต่อภาคการศึกษา    

    

สอนเสริมตามความต้องการ
ของนักศึกษาเฉพาะราย    เพื่อ
ทบทวนใ ห้ มีคว าม รู้ความ
เข้าใจชัดเจนยิ่งข้ึน    

ไม่มี    90 ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษา    

    

    
3. 3. 3. 3. จาํนวนชัว่โมงต่อสปัดาห์ทีอ่าจารยใ์ห้คําปรกึษาและจาํนวนชัว่โมงต่อสปัดาห์ทีอ่าจารยใ์ห้คําปรกึษาและจาํนวนชัว่โมงต่อสปัดาห์ทีอ่าจารยใ์ห้คําปรกึษาและจาํนวนชัว่โมงต่อสปัดาห์ทีอ่าจารยใ์ห้คําปรกึษาและแนะนาํทางวชิาการแกน่ักศกึษาเปน็แนะนาํทางวชิาการแกน่ักศกึษาเปน็แนะนาํทางวชิาการแกน่ักศกึษาเปน็แนะนาํทางวชิาการแกน่ักศกึษาเปน็รายบคุคลรายบคุคลรายบคุคลรายบคุคล    

อาจารย์ผู้สอนกําหนดวันและเวลาในการให้คําปรึกษา (Office Hour) ที่ห้องพักอาจารย์ประจําหลักสูตร 
สัปดาห์ละ 6 ชั่วโมงและประกาศให้ผู้เรียนทราบ นอกจากนี้อาจกําหนดช่องทางให้นักศึกษาติดต่อผ่านทาง
โทรศัพท์เคลื่อนท่ี จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสังคมออนไลน์    
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หมวดที่หมวดที่หมวดที่หมวดที่    4 4 4 4 การพฒันาการเรียนรู้ของนกัศกึษาการพฒันาการเรียนรู้ของนกัศกึษาการพฒันาการเรียนรู้ของนกัศกึษาการพฒันาการเรียนรู้ของนกัศกึษา    
1. 1. 1. 1. คุณธรรมคุณธรรมคุณธรรมคุณธรรม    จรยิธรรมจรยิธรรมจรยิธรรมจรยิธรรม    
 1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา  

����1.1.1 มีความซ่ือสัตย์สุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบ เข้าใจผู้ อ่ืน เข้าใจโลก และเคารพกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของสถาบันและสังคม รวมถึงการเป็นแบบอย่างท่ีดีได้ 

 �1.1.2 มีจิตสํานึกที่คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
 �1.1.3 มีความรู้ ความเข้าใจ ในคุณค่าแห่งวิชาชีพ และมีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ 
����1.1.4 มีความพอเพียงในการดําเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล และ

การสร้างภูมิคุ้มกัน 
 1.2 วิธีการสอน 

1.2.1 กําหนดวัฒนธรรมองค์การให้กับนักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัย และข้อบังคับ 
1.2.2 ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียน ส่งงานให้ตรงเวลา การแต่งกาย

ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคมอยู่เป็นประจํา 
1.2.3 การมอบหมายงานกลุ่มให้ปฏิบัติ 
1.2.4 อาจารย์ผู้สอนประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี กระตุ้นให้นักศึกษาปฏิบัติจนเป็นนิสัย 

และการสร้างต้นแบบที่ดี 
1.3 วิธีการประเมินผล 

1.3.1 ประเมินจากการปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมองค์การ กฎระเบียบและข้อบังคับที่กําหนด ความมี
วินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการร่วมกิจกรรมในรายวิชา 

1.3.2 ประเมินจากการเข้าชั้นเรียนตรงเวลาของนักศึกษา การส่งงานตามกําหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย การแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

1.3.3 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย ไม่คัดลอกผลงานของผู้อ่ืนมาเป็น
ของตน 
2. 2. 2. 2. ความรู้ความรู้ความรู้ความรู้    

2.1 ความรู้ที่ต้องพัฒนา 
� 2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสําคัญของศาสตร์ด้านการจัดการ 
� 2.1.2 มีความรู้กว้างและเป็นระบบเก่ียวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านการจัดการ 

รวมท้ังมีความเข้าใจอย่างเท่าทันในผลกระทบในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก 
�2.1.3 มีความรู้และความเข้าใจในด้านการวางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การปฏิบัติการ การ

ควบคุมและการประเมินผลการดําเนินงาน รวมท้ังการปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน    

2.2 วิธีการสอน 
2.2.1 จัดให้มีการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทฤษฎี และประยุกต์ใช้ใน

การปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ 
2.2.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning ที่ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 

เช่น การวางแผนดําเนินงานตามหน้าท่ีทางการจัดการสําหรับองค์การประเภทต่างๆ เป็นต้น   
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2.3 วิธีการประเมินผล 
2.3.1 ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของผู้เรียน 
2.3.2 ประเมินจากการงานที่มอบหมายและการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน 
2.3.3 ประเมินจากการสอบปฏิบัติและการสอบวัดผลความรู้ โดยการจัดทําข้อสอบเพื่อใช้วัดความรู้

ความเข้าใจของนักศึกษา 
3. 3. 3. 3. ทักษะทางปัญญาทักษะทางปัญญาทักษะทางปัญญาทักษะทางปัญญา    

3.1 ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา 
 �3.1.1 สามารถสืบค้น ประมวลและประเมินข้อมูลจากหลายแหล่งได้ด้วยตนเอง มีความคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีเหตุผล และคิดอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้ได้สารสนเทศที่เหมาะสมกับศตวรรษท่ี 21 

� 3.1.2 สามารถประยุกต์ความรู้ทางการจัดการและด้านอ่ืนที่สัมพันธ์กัน จากสาขาวิชาชีพที่
ศึกษาและประสบการณ์มาใช้งานตามสถานการณ์ท่ัวไปได้อย่างเหมาะสม 

� 3.1.3 มีทักษะท่ีจําเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยคํานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการตัดสินใจ 
และสามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

� 3.1.4 สามารถคิดค้นทางเลือก วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอย่างรอบด้าน มี
ความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

3.2 วิธีการสอน 
3.2.1 ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ให้กับนักศึกษาตั้งแต่ในระดับที่ง่ายไปจนถึงระดับความยากข้ึน

เรื่อยๆ โดยจัดกิจกรรมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับรายวิชา  
3.2.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning ด้วยการให้ผู้เรียนฝึกสืบค้นข้อมูลจาก

บทความวิจัยบทความวิชาการ หรือแหล่งข้อมูลต่างๆ การจําแนกข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแก้ปัญหา 
การวิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบท่ีเป็นผลจากทางเลือกอย่างรอบด้านภายใต้สถานการณ์จําลองหรือ
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง  

3.3 วิธีการประเมินผล 
3.3.1 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม การร่วมกิจกรรมการอภิปราย และการตอบคําถาม 
3.3.2 ประเมินจากการตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้ารายงานท่ีได้รับมอบหมาย 
3.3.3 ประเมินจากการสอบปฏิบัติและการสอบวัดผลความรู้ โดยการจัดทําข้อสอบ เพื่อใช้วัด

ทักษะทางด้านปัญญาของนักศึกษา โดยเน้นการแก้ปัญหา การอธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการ
แก้ปัญหา โดยการประยุกต์ความรู้ที่ได้เรียนมา 
4. 4. 4. 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ    

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
�4.1.1 สามารถแสดงความเป็นกัลยาณมิตร ช่วยเหลือผู้อ่ืน และแสดงความรับผิดชอบในการ

ตัดสินใจในการกระทําของตนเอง รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 
    4.1.2 สามารถแสดงความคิดริเร่ิมและความเห็นอย่างสร้างสรรค์ในการพัฒนาความรู้ และ

ความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
� 4.1.3 สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืน แสดงภาวะผู้นํา ผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ และ

มีทักษะการแก้ปัญหากลุ่ม 
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�4.1.4 มีความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์
ตระหนักและเข้าใจในวัฒนธรรมของสังคมที่ตนเองอาศัยอยู่รวมทั้งเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม และ
สามารถปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 

4.2 วิธีการสอน 
4.2.1 การสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการให้ทําเป็นงานกลุ่ม การทํางานที่ต้องประสานงานกับ

นักศึกษา บุคลากรของหน่วยงานท้ังภายในและภายนอก  
4.3 วิธีการประเมินผล 

4.3.1 ประเมินจากการสัมภาษณ์ การรายงานหน้าชั้นเรียน 
4.3.2 ประเมินจากคุณภาพผลงานของนักศึกษา โดยมีเกณฑ์ท่ีตรงประเด็นกับมาตรฐานการเรียนรู้

ที่กําหนด 
4.3.3 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างที่ทํางานร่วมกัน 
4.3.4 ประเมินจากการให้ผู้ร่วมงานของนักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผล 

5. 5. 5. 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข    การสื่อสารการสื่อสารการสื่อสารการสื่อสาร    และการใช้เทและการใช้เทและการใช้เทและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศคโนโลยีสารสนเทศคโนโลยีสารสนเทศคโนโลยีสารสนเทศ    
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

 5.1.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์ 
และตัดสินใจในการดําเนินชีวิต 

�5.1.2  สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่จําเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 �5.1.3 สามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนท่ีเหมาะสมสําหรับกลุ่มบุคคลที่
แตกต่างกันทั้งท่ีเป็นข้อมูลธุรกิจและข้อมูลอ่ืน 

�5.1.4  สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม มาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การแปล
ความหมาย และการสื่อข้อมูล 

5.2 วิธีการสอน 
5.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ โดยเน้นให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จําลอง

และสถานการณ์เสมือนจริงแล้วนําเสนอการแก้ไขปัญหา  
5.3 วิธีการประเมินผล 

5.3.1 ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจำกัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ 
การอภิปราย กรณีศึกษาท่ีมีการนําเสนอต่อชั้นเรียนท้ังจากเพื่อนร่วมชั้นและคณาจารย์ผู้สอนรายวิชา 
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หมวดที่หมวดที่หมวดที่หมวดที่    5 5 5 5 แผนการสอนและการประเมนิผลแผนการสอนและการประเมนิผลแผนการสอนและการประเมนิผลแผนการสอนและการประเมนิผล    
1.1.1.1. แผนการสอนแผนการสอนแผนการสอนแผนการสอน    

สปัดาห์สปัดาห์สปัดาห์สปัดาห์
ที่ทีท่ี่ที่    

หัวขอ้หัวขอ้หัวขอ้หัวขอ้การสอนการสอนการสอนการสอน    ////    Learning OutcomeLearning OutcomeLearning OutcomeLearning Outcome    
จํานวนจํานวนจํานวนจํานวน    
ชั่วโมชั่วโมชั่วโมชั่วโมงงงง    

กจิกรรมการเรยีนการสอนกจิกรรมการเรยีนการสอนกจิกรรมการเรยีนการสอนกจิกรรมการเรยีนการสอน    สือ่การสอนสือ่การสอนสือ่การสอนสือ่การสอน    

สอดคลอ้งสอดคลอ้งสอดคลอ้งสอดคลอ้ง
กับกับกับกับ

จดุมุ่งจดุมุ่งจดุมุ่งจดุมุ่งหมายหมายหมายหมาย
รายวิชารายวิชารายวิชารายวิชา    

    
ผูส้อนผูส้อนผูส้อนผูส้อน    

    

1 แนะนําบทเรียนและรายละเอียดในการ
จัดการเรียนการสอนหนังสือเรียนและ
เกณฑ์การวัดผล 
ความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัองคก์ารความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัองคก์ารความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัองคก์ารความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัองคก์าร 
- ความเป็นมาขององค์การ 
- ความหมายขององค์การ 
- องค์ประกอบขององค์การ 
- วัตถุประสงค์ขององค์การ 
- ความสําคัญของการจัดองค์การ 
- ประเภทขององค์การ 
Learning OutcomeLearning OutcomeLearning OutcomeLearning Outcome 
นักศึกษาค้นหาข้อมูลในประเด็นที่สนใจ
เกี่ยวกับพื้นฐานองค์การและการจัดการ 
และมีการซักถามผู้สอนถึงเรื่ององค์การๆ
ที่ประสบความสําเร็จ ซึ่งสะท้อนให้เห็น
ถึงพฤติกรรมความสนใจในการใฝ่รู้ 

3    
    
    

กจิกรรมการเรียนการสอนกจิกรรมการเรียนการสอนกจิกรรมการเรียนการสอนกจิกรรมการเรียนการสอน    
1. แนะนําวิธีการเรียนการสอน และอธิบาย
เนื้อหารายวิชา จุดประสงค์ และเป้าหมายของ
รายวิชาเกณฑ์การวัดผลและประเมินผลแนะนํา
หนังสือเรียนและเว็บไซต์เพิ่มเติม  
2. วิธีการสอนแบบบรรยาย โดยเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนซักถามในประเด็นที่สงสัย และผู้สอนตั้ง
คําถามเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ให้ผู้เรียนตอบ 
3. วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมอภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้ ฝึกคิดวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผู้สอนหรือผู้เรียนด้วยกัน 
4. วิธีการสอนแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้
ผู้เรียนค้นคว้าข้อมูลในประเด็นที่สนใจแล้วนํามา
อภิปรายและซักถาม 
 

สื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน     
1. เอกสารประกอบการสอน
วิชาองค์การและการจัดการ 
2. สื่อการสอน PowerPoint 
3. ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต    
4. คําถามทบทวนท้าย
บทเรียน 

ข้อ 
1.1,1.2.1.3 

ผศ.นงลักษณ์ 
โพธิ์ไพจิตร 

2 
 

แนวความคดิพื้นฐานด้านการจดัการแนวความคดิพื้นฐานด้านการจดัการแนวความคดิพื้นฐานด้านการจดัการแนวความคดิพื้นฐานด้านการจดัการ 
- ความหมายของการจัดการ 
- แนวความคิดทางการจัดการ 

3    กจิกรรมกจิกรรมกจิกรรมกจิกรรมการเรียนการสอนการเรียนการสอนการเรียนการสอนการเรียนการสอน    
1. วิธีการสอนแบบบรรยาย โดยเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนซักถามในประเด็นที่สงสัย และผู้สอนตั้ง

สื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน     
1. เอกสารประกอบการสอน
วิชาองค์การและการจัดการ 

ข้อ 
1.1,1.2.1.3 

ผศ.นงลักษณ์ 
โพธิ์ไพจิตร 
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สปัดาห์สปัดาห์สปัดาห์สปัดาห์
ที่ทีท่ี่ที่    

หัวขอ้หัวขอ้หัวขอ้หัวขอ้การสอนการสอนการสอนการสอน    ////    Learning OutcomeLearning OutcomeLearning OutcomeLearning Outcome    
จํานวนจํานวนจํานวนจํานวน    
ชั่วโมชั่วโมชั่วโมชั่วโมงงงง    

กจิกรรมการเรยีนการสอนกจิกรรมการเรยีนการสอนกจิกรรมการเรยีนการสอนกจิกรรมการเรยีนการสอน    สือ่การสอนสือ่การสอนสือ่การสอนสือ่การสอน    

สอดคลอ้งสอดคลอ้งสอดคลอ้งสอดคลอ้ง
กับกับกับกับ

จดุมุ่งจดุมุ่งจดุมุ่งจดุมุ่งหมายหมายหมายหมาย
รายวิชารายวิชารายวิชารายวิชา    

    
ผูส้อนผูส้อนผูส้อนผูส้อน    

    

- หน้าที่ของการจัดการ 
- อํานาจและขอบเขตของการจัดการ 
- ระดับขั้นของการจัดการ 
- ทักษะในการบริหาร 
Learning OutcomeLearning OutcomeLearning OutcomeLearning Outcome 
นักศึกษาสามารถอธิบายแนวคิดและ
หน้าที่ของการจัดการองค์การได้โดย
ละเอียดซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงการเรียนรู้
อย่างเข้าใจ 

คําถามเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ให้ผู้เรียนตอบ 
2. วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมอภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้ ฝึกคิดวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผู้สอนหรือผู้เรียนด้วยกัน 
3. วิธีการสอนแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้
ผู้เรียนค้นคว้าข้อมูลในประเด็นที่สนใจแล้วนํามา
อภิปรายและซักถาม 
 

2. สื่อการสอน PowerPoint 
3. ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต    
4. คําถามทบทวนท้าย
บทเรียน 

3 แนวคดิและทฤษฎีองคก์ารแนวคดิและทฤษฎีองคก์ารแนวคดิและทฤษฎีองคก์ารแนวคดิและทฤษฎีองคก์าร 
- แนวคิดและทฤษฎีทางการจัดการ 
- แนวคิดทางการจัดการในสมัยเดิมหรือ
ยุคคลาสสิก 
- แนวคิดทางการจัดการเชิงพฤติกรรม
ศาสตร์ 
- แนวคิดทางการจัดการสมัยใหม่ 
- แนวความคิดทางการจัดการยุค
โลกาภิวัฒน์ 
- แนวคิดและทฤษฎีทางการจัดการของ 
Peter F. Drucker 
Learning OutcomeLearning OutcomeLearning OutcomeLearning Outcome 

3    กจิกรรมการเรียนการสอนกจิกรรมการเรียนการสอนกจิกรรมการเรียนการสอนกจิกรรมการเรียนการสอน    
1. วิธีการสอนแบบบรรยาย โดยเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนซักถามในประเด็นที่สงสัย และผู้สอนตั้ง
คําถามเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ให้ผู้เรียนตอบ 
2. วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมอภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้ ฝึกคิดวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผู้สอนหรือผู้เรียนด้วยกัน 
3. วิธีการสอนแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้
ผู้เรียนค้นคว้าข้อมูลในประเด็นที่สนใจแล้วนํามา
อภิปรายและซักถาม 
 

สื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน     
1. เอกสารประกอบการสอน
วิชาองค์การและการจัดการ 
2. สื่อการสอน PowerPoint 
3. ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต    
4. คําถามทบทวนท้าย
บทเรียน 

ข้อ 
1.1,1.2.1.3 

ผศ.นงลักษณ์ 
โพธิ์ไพจิตร 
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สปัดาห์สปัดาห์สปัดาห์สปัดาห์
ที่ทีท่ี่ที่    

หัวขอ้หัวขอ้หัวขอ้หัวขอ้การสอนการสอนการสอนการสอน    ////    Learning OutcomeLearning OutcomeLearning OutcomeLearning Outcome    
จํานวนจํานวนจํานวนจํานวน    
ชั่วโมชั่วโมชั่วโมชั่วโมงงงง    

กจิกรรมการเรยีนการสอนกจิกรรมการเรยีนการสอนกจิกรรมการเรยีนการสอนกจิกรรมการเรยีนการสอน    สือ่การสอนสือ่การสอนสือ่การสอนสือ่การสอน    

สอดคลอ้งสอดคลอ้งสอดคลอ้งสอดคลอ้ง
กับกับกับกับ

จดุมุ่งจดุมุ่งจดุมุ่งจดุมุ่งหมายหมายหมายหมาย
รายวิชารายวิชารายวิชารายวิชา    

    
ผูส้อนผูส้อนผูส้อนผูส้อน    

    

นักศึกษายกตัวอย่างทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
องค์การและเปรียบเทียบแนวคิดเกี่ยวกับ
องค์การและการจัดการในแต่ละยุคสมัย 
ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงการเรียนรู้อย่าง
เข้าใจ  

4    
    

การวางแผนการวางแผนการวางแผนการวางแผน 
- ความหมายของการวางแผน 
- ประเภทของการวางแผน 
- ลําดับขั้นตอนของการวางแผน 
- กระบวนการในการวางแผน 
- ประโยชน์ของการวางแผน 
- ข้อควรระวังของการวางแผน 
LeaLeaLeaLearning Outcomerning Outcomerning Outcomerning Outcome 
นักศึกษาอธิบายได้ถึงลําดับขั้นตอนและ
กระบวนการในการวางแผนว่าองค์กรได้
ว่าต้องมีการวางแผนอย่างไรจึงจะประสบ
ความสําเร็จ โดยการตั้งคําถามและตอบ
คําถามแลกเปลี่ยนกันระหว่างนักศึกษา
และผู้สอน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความ
สนใจและสืบเสาะหาความรู้เพิ่มเติมจาก
การมีข้อซักถามผู้สอน 

3 กจิกรรมการเรียนการสอนกจิกรรมการเรียนการสอนกจิกรรมการเรียนการสอนกจิกรรมการเรียนการสอน    
1. วิธีการสอนแบบบรรยาย โดยเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนซักถามในประเด็นที่สงสัย และผู้สอนตั้ง
คําถามเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ให้ผู้เรียนตอบ 
2. วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมอภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้ ฝึกคิดวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผู้สอนหรือผู้เรียนด้วยกัน 
3. วิธีการสอนแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้
ผู้เรียนค้นคว้าข้อมูลในประเด็นที่สนใจแล้วนํามา
อภิปรายและซักถาม 
4. ให้ผู้เรียนนําความรู้ด้านการวางแผนไปใช้ใน
การจัดทําโครงการด้านบริการวิชาการหรือศิลป 
วัฒนธรรมโดยบูรณาการร่วมกับรายวิชาจิตบริการ 
 

สื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน     
1. เอกสารประกอบการสอน
วิชาองค์การและการจัดการ 
2. สื่อการสอน PowerPoint 
3. ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต    
4. คําถามทบทวนท้าย
บทเรียน 

ข้อ 
1.1,1.2.1.3,

1.4 

ผศ.นงลักษณ์ 
โพธิ์ไพจิตร 
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สปัดาห์สปัดาห์สปัดาห์สปัดาห์
ที่ทีท่ี่ที่    

หัวขอ้หัวขอ้หัวขอ้หัวขอ้การสอนการสอนการสอนการสอน    ////    Learning OutcomeLearning OutcomeLearning OutcomeLearning Outcome    
จํานวนจํานวนจํานวนจํานวน    
ชั่วโมชั่วโมชั่วโมชั่วโมงงงง    

กจิกรรมการเรยีนการสอนกจิกรรมการเรยีนการสอนกจิกรรมการเรยีนการสอนกจิกรรมการเรยีนการสอน    สือ่การสอนสือ่การสอนสือ่การสอนสือ่การสอน    

สอดคลอ้งสอดคลอ้งสอดคลอ้งสอดคลอ้ง
กับกับกับกับ

จดุมุ่งจดุมุ่งจดุมุ่งจดุมุ่งหมายหมายหมายหมาย
รายวิชารายวิชารายวิชารายวิชา    

    
ผูส้อนผูส้อนผูส้อนผูส้อน    

    

5    
 

การจดัการองการจดัการองการจดัการองการจดัการองค์การค์การค์การค์การ 
- ความหมายของการจัดการองค์การ 
- ความสําคัญของการจัดองค์การ 
- หลักการจัดองค์การ 
- โครงสร้างองค์การ 
- การออกแบบองค์การ 
- สิ่งที่ต้องคํานึงถึงในการจัดองค์การ 
- ขั้นตอนของการจัดองค์การ 
Learning OutcomeLearning OutcomeLearning OutcomeLearning Outcome 
นักศึกษาเข้าใจโครงสร้างขององค์กรและ
เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างองค์การ
เล็กและองค์กรใหญ่ได้ โดยการสังเกต
พฤติกรรมที่สะท้อนให้ เ ห็นจากการ
นําเสนอในห้องเรียน    

3    กจิกรรมการเรียนการสอนกจิกรรมการเรียนการสอนกจิกรรมการเรียนการสอนกจิกรรมการเรียนการสอน    
1. วิธีการสอนแบบบรรยาย โดยเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนซักถามในประเด็นที่สงสัย และผู้สอนตั้ง
คําถามเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ให้ผู้เรียนตอบ 
2. วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมอภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้ ฝึกคิดวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผู้สอนหรือผู้เรียนด้วยกัน 
3. วิธีการสอนแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้
ผู้เรียนค้นคว้าข้อมูลในประเด็นที่สนใจแล้วนํามา
อภิปรายและซักถาม 
4. ให้ผู้เรียนนําความรู้ด้านการจัดองค์การไปใช้
ในการจัดทําโครงการด้านบริการวิชาการหรือ
ศิลปวัฒนธรรมโดยบูรณาการร่วมกับรายวิชา 
จิตบริการ 

สื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน     
1. เอกสารประกอบการสอน
วิชาองค์การและการจัดการ 
2. สื่อการสอน PowerPoint 
3. ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 
4. กรณีศึกษา 
5. คําถามทบทวนท้าย
บทเรียน 

ข้อ 
1.1,1.2.1.3,

1.4 

ผศ.นงลักษณ์ 
โพธิ์ไพจิตร 

6    การจดับคุคลเขา้ทํางานการจดับคุคลเขา้ทํางานการจดับคุคลเขา้ทํางานการจดับคุคลเขา้ทํางาน 
- ความหมายการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
- ความสําคัญการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
- กระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 
- กลยุทธ์ในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 
- วิธีการดําเนินการสรรหาบุคลากร 

3 กจิกรรมการเรียนการสอนกจิกรรมการเรียนการสอนกจิกรรมการเรียนการสอนกจิกรรมการเรียนการสอน    
1. วิธีการสอนแบบบรรยาย โดยเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนซักถามในประเด็นที่สงสัย และผู้สอนตั้ง
คําถามเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ให้ผู้เรียนตอบ 
2. วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมอภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับ

สื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน     
1. เอกสารประกอบการสอน
วิชาองค์การและการจัดการ 
2. สื่อการสอน PowerPoint 
3. ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 
4. กรณีศึกษา 

ข้อ 
1.1,1.2.1.3,

1.4 

ผศ.นงลักษณ์ 
โพธิ์ไพจิตร 
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สปัดาห์สปัดาห์สปัดาห์สปัดาห์
ที่ทีท่ี่ที่    

หัวขอ้หัวขอ้หัวขอ้หัวขอ้การสอนการสอนการสอนการสอน    ////    Learning OutcomeLearning OutcomeLearning OutcomeLearning Outcome    
จํานวนจํานวนจํานวนจํานวน    
ชั่วโมชั่วโมชั่วโมชั่วโมงงงง    

กจิกรรมการเรยีนการสอนกจิกรรมการเรยีนการสอนกจิกรรมการเรยีนการสอนกจิกรรมการเรยีนการสอน    สือ่การสอนสือ่การสอนสือ่การสอนสือ่การสอน    

สอดคลอ้งสอดคลอ้งสอดคลอ้งสอดคลอ้ง
กับกับกับกับ

จดุมุ่งจดุมุ่งจดุมุ่งจดุมุ่งหมายหมายหมายหมาย
รายวิชารายวิชารายวิชารายวิชา    

    
ผูส้อนผูส้อนผูส้อนผูส้อน    

    

- แนวคิดพื้นฐานในการคัดเลือก 
- ลําดับขั้นตอนในการคัดเลือก 
- วิธีการคัดเลือกเพื่อเข้าทํางาน 
Learning OutcomeLearning OutcomeLearning OutcomeLearning Outcome 
มอบหมายให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มและ
ศึกษาองค์กรที่ประสบความสําเร็จ 1 
องค์กรโดย เ น้นในเ รื่องการจัดคนใ ห้
เหมาะสมกับงานและการวางแผนอัตรา
กําลังคนในองค์กร และให้ระดมสมอง
วิเคราะห์บทความที่หามา โดยผู้สอน
สังเกตได้ว่าการนําเสนองานในชั้นเรียนนั้น
นักศึกษามีเข้าใจในเนื้อหาการเรียนอย่างมี
ระบบ 

สาระการเรียนรู้ ฝึกคิดวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผู้สอนหรือผู้เรียนด้วยกัน 
3. วิธีการสอนแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้
ผู้เรียนค้นคว้าข้อมูลในประเด็นที่สนใจแล้วนํามา
อภิปรายและซักถาม 
4. ให้ผู้เรียนนําความรู้ด้านการจัดบุคคลเข้าทํางาน
ไปใช้ในการจัดทําโครงการด้านบริการวิชาการ
หรือศิลปวัฒนธรรมโดยบูรณาการร่วมกับรายวิชา
จิตบริการ 

5. คําถามทบทวนท้าย
บทเรียน 

7    การพัฒนาบคุคลและการประเมินผลการการพัฒนาบคุคลและการประเมินผลการการพัฒนาบคุคลและการประเมินผลการการพัฒนาบคุคลและการประเมินผลการ
ปฏิบตังิานปฏิบตังิานปฏิบตังิานปฏิบตังิาน 
- การพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรม 
- ความหมายของการประเมินผล 
- วัตถุประสงค์ของการประเมินผล  
- ประโยชน์ของการประเมินผลปฏิบัติงาน 
- หลักการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
- หลักการธํารงรักษาพนักงาน 

3 กจิกรรมการเรียนการสอนกจิกรรมการเรียนการสอนกจิกรรมการเรียนการสอนกจิกรรมการเรียนการสอน    
1. วิธีการสอนแบบบรรยาย โดยเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนซักถามในประเด็นที่สงสัย และผู้สอนตั้ง
คําถามเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ให้ผู้เรียนตอบ 
2. วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมอภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้ ฝึกคิดวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผู้สอนหรือผู้เรียนด้วยกัน 

สื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน     
1. เอกสารประกอบการสอน
วิชาองค์การและการจัดการ 
2. สื่อการสอน PowerPoint 
3. ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 
4. กรณีศึกษา 
5. คําถามทบทวนท้าย
บทเรียน 

ข้อ 
1.1,1.2.1.3,

1.4 

ผศ.นงลักษณ์ 
โพธิ์ไพจิตร 
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สปัดาห์สปัดาห์สปัดาห์สปัดาห์
ที่ทีท่ี่ที่    

หัวขอ้หัวขอ้หัวขอ้หัวขอ้การสอนการสอนการสอนการสอน    ////    Learning OutcomeLearning OutcomeLearning OutcomeLearning Outcome    
จํานวนจํานวนจํานวนจํานวน    
ชั่วโมชั่วโมชั่วโมชั่วโมงงงง    

กจิกรรมการเรยีนการสอนกจิกรรมการเรยีนการสอนกจิกรรมการเรยีนการสอนกจิกรรมการเรยีนการสอน    สือ่การสอนสือ่การสอนสือ่การสอนสือ่การสอน    

สอดคลอ้งสอดคลอ้งสอดคลอ้งสอดคลอ้ง
กับกับกับกับ

จดุมุ่งจดุมุ่งจดุมุ่งจดุมุ่งหมายหมายหมายหมาย
รายวิชารายวิชารายวิชารายวิชา    

    
ผูส้อนผูส้อนผูส้อนผูส้อน    

    

- ความสําคัญของการธํารงรักษา 
- หลักในการกําหนดอัตราค่าจ้างและ
เงินเดือน    
Learning OutcomeLearning OutcomeLearning OutcomeLearning Outcome    
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่าง
ผู้สอนกับนักศึกษา โดยวิเคราะห์ถึง
ความสําคัญของการพัฒนาบุคคลและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาน
ประกอบกา รแล ะก าร ย ก ตั วอย่ า ง
ประกอบ รวมถึงการเปิดโอกาสให้ซักถาม
ข้อสงสัยกับผู้สอนได้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า
นักศึกษามีความเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น 

3. วิธีการสอนแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้
ผู้เรียนค้นคว้าข้อมูลในประเด็นที่สนใจแล้วนํามา
อภิปรายและซักถาม 
 

8 การควบคุมองค์การการควบคุมองค์การการควบคุมองค์การการควบคุมองค์การ 
- ความหมายและความสําคัญของการ
ควบคุม 
- ประโยชน์ของการควบคุม 
- ขั้นตอนในกระบวนการควบคุม 
- ประเภทของการควบคุม 
- เทคนิคการควบคุม 
Learning OutcomeLearning OutcomeLearning OutcomeLearning Outcome 
นักศึกษาค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรที่มี

3 กจิกรรมการเรียนการสอนกจิกรรมการเรียนการสอนกจิกรรมการเรียนการสอนกจิกรรมการเรียนการสอน    
1. วิธีการสอนแบบบรรยาย โดยเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนซักถามในประเด็นที่สงสัย และผู้สอนตั้ง
คําถามเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ให้ผู้เรียนตอบ 
2. วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมอภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้ ฝึกคิดวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผู้สอนหรือผู้เรียนด้วยกัน 
3. วิธีการสอนแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้

สื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน     
1. เอกสารประกอบการสอน
วิชาองค์การและการจัดการ 
2. สื่อการสอน PowerPoint 
3. ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 
4. คําถามทบทวนท้าย
บทเรียน 

ข้อ 
1.1,1.2.1.3,

1.4 

ผศ.นงลักษณ์ 
โพธิ์ไพจิตร 
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สปัดาห์สปัดาห์สปัดาห์สปัดาห์
ที่ทีท่ี่ที่    

หัวขอ้หัวขอ้หัวขอ้หัวขอ้การสอนการสอนการสอนการสอน    ////    Learning OutcomeLearning OutcomeLearning OutcomeLearning Outcome    
จํานวนจํานวนจํานวนจํานวน    
ชั่วโมชั่วโมชั่วโมชั่วโมงงงง    

กจิกรรมการเรยีนการสอนกจิกรรมการเรยีนการสอนกจิกรรมการเรยีนการสอนกจิกรรมการเรยีนการสอน    สือ่การสอนสือ่การสอนสือ่การสอนสือ่การสอน    

สอดคลอ้งสอดคลอ้งสอดคลอ้งสอดคลอ้ง
กับกับกับกับ

จดุมุ่งจดุมุ่งจดุมุ่งจดุมุ่งหมายหมายหมายหมาย
รายวิชารายวิชารายวิชารายวิชา    

    
ผูส้อนผูส้อนผูส้อนผูส้อน    

    

การควบคุมดูแลเพื่อประโยชน์ขององค์กร 
โดยการค้นคว้าเองทางอินเทอร์เน็ต และ
วิเคราะห์ให้เพื่อนในห้องเรียนฟังได้อย่าง
ถูกต้อง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรม
การใฝ่รู้ 

ผู้เรียนค้นคว้าข้อมูลในประเด็นที่สนใจแล้วนํามา
อภิปรายและซักถาม 
4. ให้ผู้เรียนนําความรู้ด้านการควบคุมองค์การไป
ใช้ในการจัดทําโครงการด้านบริการวิชาการหรือ
ศิลปวัฒนธรรมโดยบูรณาการร่วมกับรายวิชา 
จิตบริการ 

9 เทคนิคและเครือ่งมอืทางการจดัการเทคนิคและเครือ่งมอืทางการจดัการเทคนิคและเครือ่งมอืทางการจดัการเทคนิคและเครือ่งมอืทางการจดัการ 
- ความหมายของเครื่องมือการจัดการ 
- บาลานซ ์สกอร์การ์ด (Balance 
Scorecard) 
- เบนซ์ มาร์กกิ้ง (Benchmarking)  
- การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer 
Relation Management)  
Learning OutcomeLearning OutcomeLearning OutcomeLearning Outcome 
นัก ศึกษา รู้ จั กและ เ ข้ า ใจ ถึงก าร นํ า
เครื่องมือทางการจัดการไปใช้องค์กร โดย
การวิเคราะห์ได้ว่าเครื่องมือนั้นต้องมีข้อดี
ข้อเสียอย่างไรกับองค์กรและนําข้อมูลนั้น
มาแลกเปลี่ยนแนวความคิดกันระหว่าง
กลุ่ม ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงผลของการ
แลกเปลี่ยนแนวคิดที่เกิดจากการเรียนรู้ 

3 กจิกรรมการเรียนการสอนกจิกรรมการเรียนการสอนกจิกรรมการเรียนการสอนกจิกรรมการเรียนการสอน    
1. วิธีการสอนแบบบรรยาย โดยเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนซักถามในประเด็นที่สงสัย และผู้สอนตั้ง
คําถามเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ให้ผู้เรียนตอบ 
2. วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมอภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้ ฝึกคิดวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผู้สอนหรือผู้เรียนด้วยกัน 
3. วิธีการสอนแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้
ผู้เรียนค้นคว้าข้อมูลในประเด็นที่สนใจแล้วนํามา
อภิปรายและซักถาม 
 

สื่อสื่อสื่อสื่อการเรียนการสอน การเรียนการสอน การเรียนการสอน การเรียนการสอน     
1. เอกสารประกอบการสอน
วิชาองค์การและการจัดการ 
2. สื่อการสอน PowerPoint 
3. ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 
4. บทความวิชาการ/
บทความวิจัย 
5. คําถามทบทวนท้าย
บทเรียน 

ข้อ 
1.1,1.2.1.3 

ผศ.นงลักษณ์ 
โพธิ์ไพจิตร 
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สปัดาห์สปัดาห์สปัดาห์สปัดาห์
ที่ทีท่ี่ที่    

หัวขอ้หัวขอ้หัวขอ้หัวขอ้การสอนการสอนการสอนการสอน    ////    Learning OutcomeLearning OutcomeLearning OutcomeLearning Outcome    
จํานวนจํานวนจํานวนจํานวน    
ชั่วโมชั่วโมชั่วโมชั่วโมงงงง    

กจิกรรมการเรยีนการสอนกจิกรรมการเรยีนการสอนกจิกรรมการเรยีนการสอนกจิกรรมการเรยีนการสอน    สือ่การสอนสือ่การสอนสือ่การสอนสือ่การสอน    

สอดคลอ้งสอดคลอ้งสอดคลอ้งสอดคลอ้ง
กับกับกับกับ

จดุมุ่งจดุมุ่งจดุมุ่งจดุมุ่งหมายหมายหมายหมาย
รายวิชารายวิชารายวิชารายวิชา    

    
ผูส้อนผูส้อนผูส้อนผูส้อน    

    

10    การอํานวยการการอํานวยการการอํานวยการการอํานวยการ 
- ความหมายของการอํานวยการ 
- ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จ 
- ความหมายของการจูงใจ 
- ความสําคัญของการจูงใจ 
- กระบวนการจูงใจ 
- แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจูงใจ 
Learning OutcomeLearning OutcomeLearning OutcomeLearning Outcome 
นักศึกษาอธิบายถึงปัจ จัยที่ส่งผลต่อ
ความสําเร็จในองค์กร โดยการยกตัวอย่าง
ผ่านการนํา เสนอหน้า ชั้นเ รียน และ
ซักถามผู้สอนในประเ ด็นที่สนใจ ซึ่ ง
สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจ และสร้าง
ความเข้าใจในเนื้อหาการเรียนมากยิ่งขึ้น 

3 กจิกรรมการเรียนการสอนกจิกรรมการเรียนการสอนกจิกรรมการเรียนการสอนกจิกรรมการเรียนการสอน    
1. วิธีการสอนแบบบรรยาย โดยเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนซักถามในประเด็นที่สงสัย และผู้สอนตั้ง
คําถามเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ให้ผู้เรียนตอบ 
2. วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมอภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้ ฝึกคิดวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผู้สอนหรือผู้เรียนด้วยกัน 
3. วิธีการสอนแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้
ผู้เรียนค้นคว้าข้อมูลในประเด็นที่สนใจแล้วนํามา
อภิปรายและซักถาม 
4. ให้ผู้เรียนนําความรู้ด้านการอํานวยการไปใช้ใน
การจัดทําโครงการด้านบริการวิชาการหรือศิลป 
วัฒนธรรมโดยบูรณาการร่วมกับรายวิชาจิตบริการ 

สื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน     
1. เอกสารประกอบการสอน
วิชาองค์การและการจัดการ 
2. สื่อการสอน PowerPoint 
3. ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 
4. บทความวิชาการ/
บทความวิจัย 
5. คําถามทบทวนท้าย
บทเรียน 

ข้อ 
1.1,1.2.1.3,

1.4 

ผศ.นงลักษณ์ 
โพธิ์ไพจิตร 

11    แนวโน้มการเปลีย่นแปลงทางการจดัการแนวโน้มการเปลีย่นแปลงทางการจดัการแนวโน้มการเปลีย่นแปลงทางการจดัการแนวโน้มการเปลีย่นแปลงทางการจดัการ 
- แนวคิดการบริหารเพื่อการเปลี่ยนแปลง 
- วิธีการสร้างกลยุทธ์ให้กับองค์การ 
- ผู้นําการเปลี่ยนแปลง 
- การเปลี่ยนแปลงข้อมูลข่าวสาร 
- ผลิตภาพของแรงงานที่ใช้ความรู้ความ 
สามารถในการทํางาน 

3 กจิกรรมการเรียนการสอนกจิกรรมการเรียนการสอนกจิกรรมการเรียนการสอนกจิกรรมการเรียนการสอน    
1. วิธีการสอนแบบบรรยาย โดยเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนซักถามในประเด็นที่สงสัย และผู้สอนตั้ง
คําถามเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ให้ผู้เรียนตอบ 
2. วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมอภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้ ฝึกคิดวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยน

สื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน     
1. เอกสารประกอบการสอน
วิชาองค์การและการจัดการ 
2. สื่อการสอน PowerPoint 
3. ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 
4. กรณีศึกษา 
5. คําถามทบทวนท้าย

ข้อ 
1.1,1.2.1.3 

ผศ.นงลักษณ์ 
โพธิ์ไพจิตร 
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สปัดาห์สปัดาห์สปัดาห์สปัดาห์
ที่ทีท่ี่ที่    

หัวขอ้หัวขอ้หัวขอ้หัวขอ้การสอนการสอนการสอนการสอน    ////    Learning OutcomeLearning OutcomeLearning OutcomeLearning Outcome    
จํานวนจํานวนจํานวนจํานวน    
ชั่วโมชั่วโมชั่วโมชั่วโมงงงง    

กจิกรรมการเรยีนการสอนกจิกรรมการเรยีนการสอนกจิกรรมการเรยีนการสอนกจิกรรมการเรยีนการสอน    สือ่การสอนสือ่การสอนสือ่การสอนสือ่การสอน    

สอดคลอ้งสอดคลอ้งสอดคลอ้งสอดคลอ้ง
กับกับกับกับ

จดุมุ่งจดุมุ่งจดุมุ่งจดุมุ่งหมายหมายหมายหมาย
รายวิชารายวิชารายวิชารายวิชา    

    
ผูส้อนผูส้อนผูส้อนผูส้อน    

    

- การบริหารตนเอง 
Learning OutcomeLearning OutcomeLearning OutcomeLearning Outcome 
มอบหมายงานให้ทําเป็นกลุ่ม โดยให้
ศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนในอนาคตที่
ส่ ง ผ ลก ระ ทบ ต่ อบ ริ ษั ทห รื อส ถ า น
ประกอบการ สังเกตได้ว่านักศึกษามีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในกลุ่มของตนเอง 
สะท้อนให้เห็นได้ว่านักศึกษามีความสนใจ 
ยอมรับฟังกัน ใฝ่หาที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
จากเพื่อนในกลุ่ม และตั้งข้อซักถามจาก
ผู้สอนจากประเด็นที่ตัวเองสนใจ 

ความคิดเห็นกับผู้สอนหรือผู้เรียนด้วยกัน 
3. วิธีการสอนแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้
ผู้เรียนค้นคว้าข้อมูลในประเด็นที่สนใจแล้วนํามา
อภิปรายและซักถาม 
 

บทเรียน 

12    ภาวะผูน้ําภาวะผูน้ําภาวะผูน้ําภาวะผูน้ํา    
- ทฤษฎีภาวะผู้นํา 
- แนวทางเปรียบเทียบผู้นํายุคปัจจุบัน 
- ภาวะผู้นําและการตัดสินใจ 
- ความหมายของภาวะผู้นํา 
- ทฤษฎีภาวะผู้นํา 
- รูปแบบและประเภทของผู้นํา 
- คุณสมบัติของผู้นํา ผู้บริหารที่ดี 
- มนุษยสัมพันธ์กับความเป็นผู้นํา 
- กระบวนการตัดสินใจ 

3    กจิกรรมการเรียนการสอนกจิกรรมการเรียนการสอนกจิกรรมการเรียนการสอนกจิกรรมการเรียนการสอน    
1. วิธีการสอนแบบบรรยาย โดยเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนซักถามในประเด็นที่สงสัย และผู้สอนตั้ง
คําถามเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ให้ผู้เรียนตอบ 
2. วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมอภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้ ฝึกคิดวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผู้สอนหรือผู้เรียนด้วยกัน 
3. วิธีการสอนแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้
ผู้เรียนค้นคว้าข้อมูลในประเด็นที่สนใจแล้วนํามา

สื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน     
1. เอกสารประกอบการสอน
วิชาองค์การและการจัดการ 
2. สื่อการสอน PowerPoint 
3. ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 
4. กรณีศึกษา 
5. คําถามทบทวนท้าย
บทเรียน 

ข้อ 
1.1,1.2.1.3 

ผศ.นงลักษณ์ 
โพธิ์ไพจิตร 
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สปัดาห์สปัดาห์สปัดาห์สปัดาห์
ที่ทีท่ี่ที่    

หัวขอ้หัวขอ้หัวขอ้หัวขอ้การสอนการสอนการสอนการสอน    ////    Learning OutcomeLearning OutcomeLearning OutcomeLearning Outcome    
จํานวนจํานวนจํานวนจํานวน    
ชั่วโมชั่วโมชั่วโมชั่วโมงงงง    

กจิกรรมการเรยีนการสอนกจิกรรมการเรยีนการสอนกจิกรรมการเรยีนการสอนกจิกรรมการเรยีนการสอน    สือ่การสอนสือ่การสอนสือ่การสอนสือ่การสอน    

สอดคลอ้งสอดคลอ้งสอดคลอ้งสอดคลอ้ง
กับกับกับกับ

จดุมุ่งจดุมุ่งจดุมุ่งจดุมุ่งหมายหมายหมายหมาย
รายวิชารายวิชารายวิชารายวิชา    

    
ผูส้อนผูส้อนผูส้อนผูส้อน    

    

- ประเภทปัญหาและรูปแบบการตัดสินใจ 
Learning OutcomeLearning OutcomeLearning OutcomeLearning Outcome 
ให้นักศึกษาฝึกวิเคราะห์กรณีศึกษาและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่ม โดยเน้น
หัวข้อภาวะผู้นําและกระบวนการตัดสินใจ 
และนักศึกษาสามารถอธิบายได้ชัดเจน 
ซึ่งจะสะท้อนให้ถึงการเรียนรู้แบบฝึก
วิเคราะห์เป็นระบบ 

อภิปรายและซักถาม 
 

13 การตดิต่อสือ่สารการตดิต่อสือ่สารการตดิต่อสือ่สารการตดิต่อสือ่สาร 
- ความหมายของการติดต่อสื่อสาร 
- ความสําคัญของการติดต่อสื่อสาร 
- วัตถุประสงค์ของการติดต่อสื่อสาร 
- กระบวนการติดต่อสื่อสารในองค์การ 
- ประโยชน์ของการประสานงานใน
องค์การ 
- อุปสรรคในการติดต่อสื่อสาร 
Learning OutcomeLearning OutcomeLearning OutcomeLearning Outcome 
ให้นักศึกษาวางแผนงานกันภายในกลุ่ม 
และค้นหาบทความที่เกี่ยวกับการสื่อสาร
ในธุรกิจนํามาฝึกวิเคราะห์หาปัญหาและ
แนวทางการแก้ไขปัญหา และนําเสนอ 

3 กจิกรรมการเรียนกากจิกรรมการเรียนกากจิกรรมการเรียนกากจิกรรมการเรียนการสอนรสอนรสอนรสอน    
1. วิธีการสอนแบบบรรยาย โดยเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนซักถามในประเด็นที่สงสัย และผู้สอนตั้ง
คําถามเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ให้ผู้เรียนตอบ 
2. วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมอภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้ ฝึกคิดวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผู้สอนหรือผู้เรียนด้วยกัน 
3. วิธีการสอนแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้
ผู้เรียนค้นคว้าข้อมูลในประเด็นที่สนใจแล้วนํามา
อภิปรายและซักถาม 
4. ให้ผู้เรียนนําความรู้ด้านการติดต่อสื่อสารไปใช้
ในการจัดทําโครงการด้านบริการวิชาการหรือ

สื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน     
1. เอกสารประกอบการสอน
วิชาองค์การและการจัดการ 
2. สื่อการสอน PowerPoint 
3. ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 
4. คําถามทบทวนท้าย
บทเรียน 

ข้อ 
1.1,1.2.1.3,

1.4 

ผศ.นงลักษณ์ 
โพธิ์ไพจิตร 
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สปัดาห์สปัดาห์สปัดาห์สปัดาห์
ที่ทีท่ี่ที่    

หัวขอ้หัวขอ้หัวขอ้หัวขอ้การสอนการสอนการสอนการสอน    ////    Learning OutcomeLearning OutcomeLearning OutcomeLearning Outcome    
จํานวนจํานวนจํานวนจํานวน    
ชั่วโมชั่วโมชั่วโมชั่วโมงงงง    

กจิกรรมการเรยีนการสอนกจิกรรมการเรยีนการสอนกจิกรรมการเรยีนการสอนกจิกรรมการเรยีนการสอน    สือ่การสอนสือ่การสอนสือ่การสอนสือ่การสอน    

สอดคลอ้งสอดคลอ้งสอดคลอ้งสอดคลอ้ง
กับกับกับกับ

จดุมุ่งจดุมุ่งจดุมุ่งจดุมุ่งหมายหมายหมายหมาย
รายวิชารายวิชารายวิชารายวิชา    

    
ผูส้อนผูส้อนผูส้อนผูส้อน    

    

ซึ่งสังเกตได้ว่านักศึกษาสามารถขยาย
ศักยภาพของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 

ศิลปวัฒนธรรมโดยบูรณาการร่วมกับรายวิชา 
จิตบริการ 

14    การทํางานเป็นทมีการทํางานเป็นทมีการทํางานเป็นทมีการทํางานเป็นทมี 
- ความหมายของการทํางานเป็นทีม 
- สาเหตุของการมารวมกันเป็นทีม 
- ลักษณะของทีม 
- ประเภทของทีม 
- กลยุทธ์ในการสร้างทีม 
- หลักเกณฑ์การประเมิน 
- การพัฒนาและบริหารทีมให้มี
ประสิทธิภาพ 
Learning OutcomeLearning OutcomeLearning OutcomeLearning Outcome 
ให้นักศึกษาทํางานร่วมกันเป็นทีมได้โดย
การมอบหมาย งาน ไป ศึกษาสถาน
ประกอบการจริง และรับผิดชอบร่วมกัน 
และนําสิ่ ง ที่ ทีมงานไปศึกษามาและ
เปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนในห้องเรียน ซึ่งทุก
คนสามารถขยายศักยภาพของตนเองได้
และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ตน
ได้รับมอบหมาย 

3 กจิกรรมการเรียนการสอนกจิกรรมการเรียนการสอนกจิกรรมการเรียนการสอนกจิกรรมการเรียนการสอน    
1. วิธีการสอนแบบบรรยาย โดยเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนซักถามในประเด็นที่สงสัย และผู้สอนตั้ง
คําถามเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ให้ผู้เรียนตอบ 
2. วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมอภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้ ฝึกคิดวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผู้สอนหรือผู้เรียนด้วยกัน 
3. วิธีการสอนแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้
ผู้เรียนค้นคว้าข้อมูลในประเด็นที่สนใจแล้วนํามา
อภิปรายและซักถาม 
4. ให้ผู้เรียนนําความรู้ด้านการติดต่อสื่อสารไปใช้
ในการจัดทําโครงการด้านบริการวิชาการหรือ
ศิลปวัฒนธรรมโดยบูรณาการร่วมกับรายวิชา 
จิตบริการ 
 
 

สื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน     
1. เอกสารประกอบการสอน
วิชาองค์การและการจัดการ 
2. สื่อการสอน PowerPoint 
3. ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 
4. บทความวิชาการ/
บทความวิจัย 
5. คําถามทบทวนท้าย
บทเรียน 

ข้อ 
1.1,1.2.1.3,

1.4 

ผศ.นงลักษณ์ 
โพธิ์ไพจิตร 
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สปัดาห์สปัดาห์สปัดาห์สปัดาห์
ที่ทีท่ี่ที่    

หัวขอ้หัวขอ้หัวขอ้หัวขอ้การสอนการสอนการสอนการสอน    ////    Learning OutcomeLearning OutcomeLearning OutcomeLearning Outcome    
จํานวนจํานวนจํานวนจํานวน    
ชั่วโมชั่วโมชั่วโมชั่วโมงงงง    

กจิกรรมการเรยีนการสอนกจิกรรมการเรยีนการสอนกจิกรรมการเรยีนการสอนกจิกรรมการเรยีนการสอน    สือ่การสอนสือ่การสอนสือ่การสอนสือ่การสอน    

สอดคลอ้งสอดคลอ้งสอดคลอ้งสอดคลอ้ง
กับกับกับกับ

จดุมุ่งจดุมุ่งจดุมุ่งจดุมุ่งหมายหมายหมายหมาย
รายวิชารายวิชารายวิชารายวิชา    

    
ผูส้อนผูส้อนผูส้อนผูส้อน    

    

15 จรยิธรรมกบัองคก์ารจรยิธรรมกบัองคก์ารจรยิธรรมกบัองคก์ารจรยิธรรมกบัองคก์าร 
- แนวคิดด้านจริยธรรม 
- คุณค่าแห่งจริยธรรมทางธุรกิจ 
- การสร้างจริยธรรมในองค์การธุรกิจ 
- กลยุทธ์ในการตอบสนองต่อความ
คาดหวัง 
- บทบาทของธุรกิจกับความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 
- บทบาทของธุรกิจในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
- จริยธรรมของนักธุรกิจ 
- การพัฒนาจริยธรรมในองค์การ 
- การจูงใจด้านจริยธรรมของบุคคลใน
องค์การ 
Learning OutcomeLearning OutcomeLearning OutcomeLearning Outcome 
นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรม
ทาง ธุรกิจ และการส ร้างคุณค่าแห่ง
จริยธรรมทางธุรกิจโดยการศึกษาจาก
กรณีศึกษาและนําเสนอ ซึ่งสะท้อนให้
เห็นผลของการเรียนรู้โดยผู้สอนจะสังเกต
ได้จากการนําเสนองานในห้องเรียน 

3    กจิกรรมการเรียนการสอนกจิกรรมการเรียนการสอนกจิกรรมการเรียนการสอนกจิกรรมการเรียนการสอน    
1. วิธีการสอนแบบบรรยาย โดยเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนซักถามในประเด็นที่สงสัย และผู้สอนตั้ง
คําถามเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ให้ผู้เรียนตอบ 
2. วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมอภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้ ฝึกคิดวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผู้สอนหรือผู้เรียนด้วยกัน 
3. วิธีการสอนแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้
ผู้เรียนค้นคว้าข้อมูลในประเด็นที่สนใจแล้วนํามา
อภิปรายและซักถาม 
4. ให้ผู้เรียนนําเสนอผลการดําเนินโครงการด้าน
บริการวิชาการหรือศิลปวัฒนธรรมโดยบูรณาการ
ร่วมกับรายวิชาจิตบริการ 
 
 

สื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน     
1. เอกสารประกอบการสอน
วิชาองค์การและการจัดการ 
2. สื่อการสอน PowerPoint 
3. ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 
4. กรณีศึกษา 
5. คําถามทบทวนท้าย
บทเรียน 

ข้อ 
1.1,1.2.1.3,

1.4 

ผศ.นงลักษณ์ 
โพธิ์ไพจิตร 
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2222....    แผนการประเมนิผลการเรยีนรู้แผนการประเมนิผลการเรยีนรู้แผนการประเมนิผลการเรยีนรู้แผนการประเมนิผลการเรยีนรู้    

กิจกรรมที่กิจกรรมที่กิจกรรมที่กิจกรรมที่    ผลการเรยีนรู้ผลการเรยีนรู้ผลการเรยีนรู้ผลการเรยีนรู้    วิธกีารประเมนิวิธกีารประเมนิวิธกีารประเมนิวิธกีารประเมนิ    
สปัดาห์สปัดาห์สปัดาห์สปัดาห์    

ทีป่ระเมนิทีป่ระเมนิทีป่ระเมนิทีป่ระเมนิ    

สัดสว่นของสัดสว่นของสัดสว่นของสัดสว่นของ    
การการการการ

ประเมิประเมิประเมิประเมินผลนผลนผลนผล    
1. การเข้าชั้นเรียน/ 
การตรงต่อเวลา/ 
การแต่งกาย 

 

1.1.1 1. ประเมินจากการตรงเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าช้ันเรียน การส่ง
ง า น ตา ม กํ า หนดระ ยะ เ ว ล า ท่ี
มอบหมาย  
2. ประเมินจากการแต่งกายของ
นักศึกษาท่ีเป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 
3. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่ม
และบุคคล 

1-15 10% 

2. แบบฝึกหัด/
ทดสอบย่อย/งานที่
ได้รับมอบหมาย 

 

1.1.1, 1.1.4, 
2.1.3, 3.1.1, 
4.1.1, 4.1.4, 
5.1.3 

1. ประเมินจากการตรงเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าช้ันเรียน การส่ง
ง า น ตา ม กํ า หนดระ ยะ เ ว ล า ท่ี
มอบหมาย  
2. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่ม
และบุคคล  
3. ประเมินจากงาน/กิจกรรมต่างๆ 
ที่มอบหมายให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ 
ต้องมีความซ่ือสัตย์ ไม่ทุจริต ไม่นํา
ผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตน เช่น
แบบฝึกหัดทบทวน เพื่อวัดความ
เข้าใจของนักศึกษา  
4. ประเมินจากการมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นการอภิปราย
กลุ่ม 
5 .  ประ เ มินจากพฤติ กร รม ใน
ห้องเรียน เช่น การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมในห้องเรียน พฤติกรรม
การทํางานเป็นทีม ตลอดจนการ
แก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้   
6. ประเมินจากการทดสอบย่อย 
 

1-15 
 

20% 
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กิจกรรมที่กิจกรรมที่กิจกรรมที่กิจกรรมที่    ผลการเรยีนรู้ผลการเรยีนรู้ผลการเรยีนรู้ผลการเรยีนรู้    วิธกีารประเมนิวิธกีารประเมนิวิธกีารประเมนิวิธกีารประเมนิ    
สปัดาห์สปัดาห์สปัดาห์สปัดาห์    

ทีป่ระเมนิทีป่ระเมนิทีป่ระเมนิทีป่ระเมนิ    

สัดสว่นของสัดสว่นของสัดสว่นของสัดสว่นของ    
การการการการ

ประเมิประเมิประเมิประเมินผลนผลนผลนผล    
3.การวิเคราะห์ 
กรณีศึกษา 

 

1.1.1, 1.1.4, 
2.1.3, 3.1.1, 
4.1.1, 4.1.4, 
5.1.3 

1. ประเมินจากการตรงเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าช้ันเรียน การส่ง
ง า น ตา ม กํ า หนดระ ยะ เ ว ล า ท่ี
มอบหมาย  
2. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าท่ี  ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่ม
และบุคคล  
3 .  ประ เ มินจากการวิ เ คราะ ห์
กรณีศึกษา เพื่อวัดความเข้าใจของ
นักศึกษา 
4. ประเมินจากการมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นการอภิปราย
กลุ่ม 
5 .  ประ เ มินจากพฤติ กร รม ใน
ห้องเรียน เช่น การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมในห้องเรียน พฤติกรรม
การทํางานเป็นทีม  ตลอดจนการ
แก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้  

1-15 
    

15%    

4. รายงานและการ
นําเสนองาน 

1.1.1, 1.1.4, 
2.1.3, 3.1.1, 
4.1.1, 4.1.4, 
5.1.3  

1. ประเมินจากการตรงเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าช้ันเรียน การส่ง
ง า น ตา ม กํ า หนดระ ยะ เ ว ล า ท่ี
มอบหมาย  
2. ประเมินจากการแต่งกายของ
นักศึกษาท่ีเป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 
3. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าท่ี  ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่ม
และบุคคล  
4. ประเมินจากรายงาน ท่ีได้ รับ
มอบหมาย มีความซ่ือสัตย์ ไม่ทุจริต 
ไม่นําผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตน 
5. ประเมินจากการนําเสนอผลงาน 
(กลุ่ม) หน้าชั้นเรียน  การเป็นผู้นํา
และผู้ตามในการอภิปรายซักถาม 

1-15 15% 
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กิจกรรมที่กิจกรรมที่กิจกรรมที่กิจกรรมที่    ผลการเรยีนรู้ผลการเรยีนรู้ผลการเรยีนรู้ผลการเรยีนรู้    วิธกีารประเมนิวิธกีารประเมนิวิธกีารประเมนิวิธกีารประเมนิ    
สปัดาห์สปัดาห์สปัดาห์สปัดาห์    

ทีป่ระเมนิทีป่ระเมนิทีป่ระเมนิทีป่ระเมนิ    

สัดสว่นของสัดสว่นของสัดสว่นของสัดสว่นของ    
การการการการ

ประเมิประเมิประเมิประเมินผลนผลนผลนผล    
ตลอดจนการใช้ความคิดแก้ไขปัญหา
ทางด้านธุรกิจได้อย่างเหมาะสม 
6 .  ประ เ มินจากผลการ สืบ ค้น
เทคนิคการนําเสนอโดยการเลือกใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่ า ง
เหมาะสม   

5. สอบปลายภาค 
 

1.1.1, 2.1.3 ประเมินจากการสอบปลายภาค  
โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย 

16 40% 
 

รวมทัง้สิน้รวมทัง้สิน้รวมทัง้สิน้รวมทัง้สิน้    100%100%100%100%    
    

หมวดที่หมวดที่หมวดที่หมวดที่    6 6 6 6 ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอนทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอนทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอนทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน    
1. 1. 1. 1. เอกสารและตําราหลักเอกสารและตําราหลักเอกสารและตําราหลักเอกสารและตําราหลัก    
                พัชรินทร์  กีรติวินิจกุล. (2559). เอกสารประกอบกอบการเรียนรายวิชาองค์การและการจัดการ.   

กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.    
2. 2. 2. 2. เอกสารและข้อมูลสําคัญเอกสารและข้อมูลสําคัญเอกสารและข้อมูลสําคัญเอกสารและข้อมูลสําคัญ    
    http://www.arit.dusit.ac.th/ 
    เว็บไซต์ของสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานต่างๆ ที่เผยแพร่ผลงานวิจัย/บทความวิชาการ/บทความวิจัย 
3. 3. 3. 3. เอกสารและขอ้มลูแนะนาํเอกสารและขอ้มลูแนะนาํเอกสารและขอ้มลูแนะนาํเอกสารและขอ้มลูแนะนาํ     
   วิเชียร วิทยอุดม. (2555). องค์การและการจัดการ (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ : ธนธัช.   
   สมคิด บางโม. (2558). องค์การและการจัดการ (พิมพ์คร้ังท่ี 7). กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์. 
   อัมพร ธํารงลักษณ์ และคณะ. (2558). องค์การและการจัดการ (ปรับปรุงคร้ังท่ี 2). นนทบุรี: 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
 Aycan, Z, Kanungo, R. N., & Mendonca, M. (2014). Organizations and management in 
cross-cultural context. Singapore: SAGE. 

    
หมวดที่หมวดที่หมวดที่หมวดที่    7 7 7 7 การประเมนิและปรบัปรงุการดาํเนนิการของรายวิการประเมนิและปรบัปรงุการดาํเนนิการของรายวิการประเมนิและปรบัปรงุการดาํเนนิการของรายวิการประเมนิและปรบัปรงุการดาํเนนิการของรายวิชาชาชาชา    

1. 1. 1. 1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษากลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษากลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษากลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา    
- การอภิปรายกลุ่มระหว่างผู้เรียน 
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 
- ข้อเสนอแนะ ท่ีอาจารย์ผู้สอนได้จัดทําเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา 

2. 2. 2. 2. กลยุทธ์การประเมินการสอนกลยุทธ์การประเมินการสอนกลยุทธ์การประเมินการสอนกลยุทธ์การประเมินการสอน    
- การสังเกตการณ์สอน การร่วมสอนของผู้สอน การจัดต้ังคณะกรรมการประเมินผลการสอน 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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3. 3. 3. 3. การปรับปรุงการสอนการปรับปรุงการสอนการปรับปรุงการสอนการปรับปรุงการสอน    
- ผู้ประสานงานรายวิชา และคณาจารย์ผู้สอนร่วมกันระดมสมองกําหนดกลยุทธ์ วิธีการสอนจากผล

การประเมินประสิทธิผลของรายวิชา สรุปภาพรวมปัญหา และอุปสรรคจากมคอ. 5 เพื่อหาแนวทางในการ
แก้ปัญหาร่วมกัน     

- ปรับกลยุทธ์การสอน และการบูรณาการความรู้ เพื่อให้สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละ
หลักสูตร 

- นําความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้เรียนร่วมกับผลการประเมินผู้สอนจากระบบการประเมินเพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา (e-assessment) มาปรับปรุงการสอน 
4. 4. 4. 4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา    

-  ผู้สอนดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชาในสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอน 
-  การแต่งตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย

ตรวจสอบข้อสอบ การวิเคราะห์ข้อสอบ การพิจารณาจากรายงานของผู้เรียน วิธีการให้คะแนนสอบ และ
การให้คะแนนตามข้อกําหนดการวัดและประเมินผลประจํารายวิชา 
5. 5. 5. 5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาการดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาการดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาการดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา    

- ปรับปรุงรายละเอียดวิชาทุกภาคการศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนหรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวน
สอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 

- ปรับปรุงรูปแบบการสอนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ    
    


