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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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รหัสวิชา 3661101
ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) องค์การและการจัดการ
(ภาษาอังกฤษ) Organization and Management

อาจารย์ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชนา ลักษณ์วิรามสิริ
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คานา
รายละเอี ย ดรายวิ ช าองค์ ก ารและการจั ด การ (Organization and Management) รหั ส วิ ช า
3661101 เป็นการจัดทารายละเอียดประกอบรายวิชาองค์การและการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ ในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ
โครงสร้างขององค์การธุรกิจและหน้าที่ต่าง ๆ ทางการจัดการ ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การจัดคน
เข้าทางาน การติดต่อสื่อสาร การอานวยการ และการควบคุม รวมถึงเทคนิคและเครื่องมือต่าง ๆ ในแต่ละ
หน้าที่ทางการจัดการ และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางการจัดการเพื่อนาไปสู่นวัตกรรมและการจัดการ
สมัยใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติสาหรับการบริหารงานธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต สามารถแก้ไข
ปัญ หาที่เกิดขึ้น จากการทางาน และเพื่อให้ เกิดความรู้ความเข้าใจในการที่จะนาไปประกอบอาชีพ และ
นาไปใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวันได้
รายละเอียดวิชานี้จึงเป็นส่วนสาคัญต่อผู้เรียน ที่เน้นทั้งการเรียนการสอนที่เป็นทฤษฏี การฝึกปฏิบัติ
และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทฤษฏีและกรณีศึกษาต่างๆ
จากกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน และสามารถนาความรู้ที่ได้จากการรายวิชาองค์การและการ
จัดการ ไปประยุกต์ใช้ในการทางานในอนาคตได้

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สิงหาคม 2561
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สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

ข้อมูลทั่วไป
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ลักษณะและการดาเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา

หน้า
1
1
2
3
8
40
40

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
3661101 องค์การและการจัดการ
Organization and Management
2. จานวนหน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3.2 ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
อาจารย์นารถอนงค์ กองสารศรี
4.2 อาจารย์ผู้สอน
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชนา ลักษณ์วิรามสิริ
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 1
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
9.1 วันที่จัดทา
20 กรกฎาคม 2560
9.2 วันที่ปรับปรุง (1)
2 สิงหาคม 2561

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดด้านการจัดองค์การ เช่น ลักษณะโครงสร้าง
ขององค์การธุรกิจและหน้าที่ต่าง ๆ ทางด้านการบริหารจัดการองค์การ
2. เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นสามารถเข้ า ใจถึ ง วิ ธี ก ารวางแผน การจั ด องค์ ก าร การจั ด คนเข้ า ท างาน การ
ติดต่อสื่อสารการอานวยการและการควบคุม รวมถึงเทคนิคและเครื่องมือในแต่ละหน้าที่ทางการจัดการ
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3. เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นสามารถน าความรู้ ไ ปใช้ ในการบริ ห ารจั ด การองค์ ก ารภายใต้ แ นวโน้ ม ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อนาไปสู่นวัตกรรมและการจัดการสมัยใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
สาหรับการบริหารงานทางด้านธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต
4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทางาน และเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการ
ที่จะนาไปประกอบอาชีพ และนาไปใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวันได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. เพื่ อ ให้ มี เนื้ อ หาทั น สมั ย เหมาะสมกั บ สถานการณ์ และสภาพแวดล้ อ มในปั จ จุ บั น และน าไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง
2. เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา และศักยภาพของผู้เรียน
รวมทั้งสร้างความพึงพอใจต่อผู้เรียน
3. เพื่อปรับรูปแบบการนาเสนอวิธีสอน การวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้รับในแต่ละด้าน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
หลักการและทฤษฎีองค์การของกลุ่มแนวคิดต่าง ๆ ตั้งแต่ยุคคลาสสิกถึงยุคสมัยสหัสวรรษ แนวคิด
และหน้าที่ต่าง ๆ ทางการจัดการ การวางแผน การจัดองค์การ การจัดคนเข้าทางาน การอานวยการ และ
การควบคุม รวมถึงเทคนิคและเครื่องมือต่าง ๆ ในแต่ละหน้าที่ทางการจัดการ และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ทางการจัดการ
Organization principles and theories from classical school to thought to modem
and millennium thinking; concept and management functions planning, organizing, staffing,
directing, and controlling; techniques and tools of various management functions,
organization and management trend.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
45 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา

สอนเสริมเพื่อทดแทนคาบเรียนที่
ไม่สามารถทาการสอนได้ หรือ
ตามที่ผู้เรียนร้องขอเพื่อทบทวน
ความรู้ความเข้าใจให้มีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม

การศึกษาด้วย
ตนเอง
90 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา

2

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 2 ส.ค. 61)
3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ให้คาปรึกษาได้ตามเวลาที่เหมาะสม และกาหนดไว้
- อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการของผู้เรียน โดยมีการนัด
หมายล่วงหน้า

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 (1) ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
 (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
(3) มีภ าวะความเป็ น ผู้น าและผู้ ตาม สามารถทางานเป็นทีม สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง และ
ลาดับความสาคัญ
 (4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์
(5) เคารพกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
(6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กร และสังคม
 (7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
จัดให้มีการเลือกวิธีสอนและการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมของเนื้อหาที่จัดการเรียนการสอน
ในแต่ละสัปดาห์ ดังนี้
(1) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม โดยเน้นในเรื่องของความรับผิดชอบต่องาน วินัย จรรยาบรรณ
ความซื่อสัตย์ทั้งต่อตนเองและต่อเพื่อนในกลุ่ม
(2) ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการตรงต่อเวลาทั้งการเข้าชั้นเรียน และการส่งงา
ปลูกฝังให้นักศึกษาแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(3) เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการทางานร่วมกับเพื่อนร่วมงานและองค์กรอื่น ๆ รู้จัก
พัฒนาระบบการทางานร่วมกับผู้อื่น กับสังคม เข้าใจและเห็นใจผู้อื่น สามารถทางานเป็นทีมร่วมกับ ผู้อื่นได้
หัดเป็นคนมีเหตุมีผล มีความพอเพียงในการดาเนินชีวิต เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับตนเอง
(4) ให้ทาโครงงาน กรณีศึกษาหรือรายงานกลุ่ม เพื่อพิจารณาความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ต่อ
หน้าที่เมื่อได้รับมอบหมายงาน และความตรงต่อเวลาในการส่งงาน
(5) เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรณยาบรรณในวิชาชีพของตน เพื่อให้มีคุณธรรม
จริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ เพื่อเป็นบุคคลตัวอย่างที่ดีในองค์กรนั้น ๆ
1.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากการเข้าเรียนว่าตรงเวลาหรือไม่ รวมถึงพฤติกรรมในการเรียนด้วย
(2) วัด และประเมิ น จากการท ากิ จกรรมในห้ อ งเรียนและการตรงต่อเวลาในการส่ งงานที่ ได้รับ
มอบหมาย
(3) วัดและประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการทารายงานกลุ่มและการอภิปรายในชั้นเรียน
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(4) วัดและประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่มและรายบุคคล
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
 (1) มี ค วามรู้ และความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การและทฤษฎี ที่ ส าคั ญ ในเนื้ อ หาสาขาวิ ช า
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์
ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
(3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและหรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ
ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกาหนด
(4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการนาไป
ประยุกต์
 (5) รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้ ความชานาญทางคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
อย่างต่อเนื่อง
 (6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และ
เข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสถานการณ์ทางธุรกิจ
(7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและหรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง
 (8) สามารถบู รณาการความรู้ในสาขาวิช าคอมพิ วเตอร์ธุรกิจกั บความรู้ในศาสตร์อื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
2.2 วิธีการสอน
(1) การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียน มีความรู้ และความเข้าใจในทฤษฎี และ
เนื้อหาที่สาคัญด้านองค์การและการจัดการ โดยใช้วิธีการบรรยาย อภิปราย และจัดให้มีการเรียนการสอนใน
หลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทฤษฎี และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง เพื่อให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ
(2) บรรยายหั ว ข้ อ รายละเอี ย ดต่ า ง ๆ โดยใช้ สื่ อ PowerPoint ประกอบการบรรยายโดยให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน ด้วยการจัดให้มีการถาม-ตอบ และให้ตอบคาถามท้ายบทเรียนหรือ
ทากิจกรรมหน้าชั้นเรียนที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ และให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
(3) มีการแบ่งกลุ่มในการทารายงาน การนาเสนอรายงาน และการวิเคราะห์กรณีศึกษา โดยเน้นถึง
ความสามัคคีและการมีส่วนร่วม รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
(4) มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ
(5) ให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในระบบสาระสนเทศที่เกี่ยวข้องกับลักษณะโครงสร้างของ
องค์การธุรกิจและหน้าที่ต่าง ๆ ทางด้านการบริหารจัดการองค์การ เข้าใจถึงวิธีการวางแผน การจัดองค์การ
การจัดคนเข้าทางาน การจูงใจคนเข้าทางาน การติดต่อสื่อสารและการควบคุม รวมถึงเทคนิคและเครื่องมือ
ต่าง ๆ ในแต่ละหน้าที่ทางการจัดการ
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) ทดสอบความรู้ ความเข้าใจ จากการทาแบบฝึกหัดหลังเรียน
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(2) การนาเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน การอภิปราย แสดงความคิดเห็น และการตอบคาถามจาก
กรณีศึกษา ทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม
(3) การสอบกลางภาค และปลายภาคด้วยข้อสอบที่เน้นหลักการ ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้หลัก
ทฤษฎี โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัยและอัตนัย
(4) ประเมินจากรายงานผลงานกลุ่มจากการศึกษาค้นคว้า ร่วมกัน โดยการนาเสนอหน้าชั้นเรียน
พร้อมทั้งนาส่งเอกสารที่รายงาน และประเมินจากผลงานของนักศึกษาที่ เข้าร่วมแข่งขัน ประกวดเพื่อชิง
รางวัล
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 (1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
 (2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
 (3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
(4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
(1) ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ให้กับนักศึกษาตั้งแต่ในระดับที่ง่ายไปจนถึงระดับความยากขึ้น
เรื่อยๆโดยจัดกิจกรรมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับรายวิชา
(2) จัดการเรีย นการสอนโดยเน้นผู้ เรียนเป็นสาคัญ ด้วยการฝึ กสื บค้นข้อมูล จาแนกข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล การแก้ปัญหา วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบที่เป็นผลมาจากทางเลื อกอย่างรอบด้าน
ภายใต้สถานการณ์จาลอง/สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
(3) การสอนโดยใช้กรณีศึกษาด้านองค์การและการจัดการในบริบทที่หลากหลาย เช่น การวางแผน
การจัดองค์การ การจัดคนเข้าทางาน การจูง ใจคนเข้าทางาน การติดต่อสื่อสารและการควบคุม รวมถึง
เทคนิคและเครื่องมือต่าง ๆ ในแต่ละหน้าที่ทางการจัดการ เพื่อฝึกวิเคราะห์และรู้จักแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดย
ให้ออกมานาเสนอหน้าชั้นเรียนและร่วมกันแสดงความคิดเห็น
(4) บรรยายหัวข้อรายละเอียดต่าง ๆ โดยใช้สื่อ PowerPoint ประกอบการบรรยาย ให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมในการเรียนการสอนด้วยการจัดให้มีการตอบคาถามระหว่างเรียน หรือตอบคาถามท้ายบทเรียนหรือ
ออกมาทากิจ กรรมหน้ าชั้น เรียนที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ โดยสร้างสถานการณ์ จาลองเสมือนจริง
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้สึกเข้าถึงสถานการณ์จริง
3.3 วิธีการประเมินผล
(1) การทดสอบย่ อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์ และการ
ประยุกต์ความรู้ที่ศึกษาค้นคว้ามา รวมถึงเน้นเนื้อหาในบทเรียนด้วย
(2) ประเมินผลจากคุณภาพในการวิเคราะห์กรณีศึกษา ซึ่งได้จาลองมาจากสถานการณ์จริง
(3) ประเมินผลจากการทารายงานที่กาหนด โดยใช้ความรู้ที่ได้เรียนมา และนาเสนอผลงานในรูป
ของการอภิปรายกลุ่มและการมีส่วนร่วมในการนาเสนอผลงาน
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
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(1) สามารถสื่ อ สารทั้ งภาษาไทยและภาษาต่ างประเทศกั บ กลุ่ ม คนหลากหลายได้ อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพ
 (2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้ง
ในบทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
(3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
 (5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้ง
แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
 (6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
(1) สอนโดยก าหนดกิ จ กรรมหรื อ โครงการให้ ท าเป็ น กลุ่ ม การท างานที่ ต้ อ งประสานงานกั บ
นักศึกษา บุคลากรของหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก
(2) มอบหมายงาน/กิจกรรม/รายงาน (เป็นกลุ่ม) โดยเน้นความรู้ที่ได้ศึกษาทั้งในชั้นเรียนและนอก
ห้องเรียน เพื่อดูความสามารถในการทางานเป็นทีม กล้าที่จะแสดงภาวะผู้นา ผู้ตาม และสมาชิกกลุ่มได้อย่าง
เหมาะสมตามสถานการณ์ รวมถึงความสามารถในการปรับตัวในวิชาชีพของตนเอง
(3) การบรรยาย การทดลองปฏิบัติและศึกษาจากกรณีศึกษา โดยให้นักศึกษาทางานเป็นกลุ่มหรือ
ทีม จะทาให้นักศึกษามีปฏิสัม พันธ์ที่ดีต่อกัน รู้จักกันมากขึ้น รู้จักเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความ
รับผิดชอบ มีการแสดงความคิดริเริ่มและความเห็นต่างอย่างสร้างสรรค์ ทาให้รู้จักแก้ไขปัญหาของทีมงาน
(4) มอบหมายให้นักศึกษาจัดทาหรือเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึ กษากับ
ชุมชน เพื่อเรียนรู้ที่จะรับผิดชอบในการทางานร่วมกับผู้อื่น ทาให้นักศึกษารู้จักแก้ไขปัญหาของทีมงานใน
การทางานเป็นทีม และมีความรับผิดชอบในในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
4.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมิ น จากพฤติก รรมในห้ องเรียน เช่น การเข้ าเรียน ความตั้งใจเรีย น การมี ส่ ว นร่ว มใน
กิจกรรมในห้องเรียน พฤติกรรมการทางานเป็นทีมและรวมถึงพฤติกรรมในการส่งงาน
(2) ประเมิ น ผลงานจากการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมระหว่ า งนั ก ศึ ก ษากั บ นั ก ศึ ก ษา นั ก ศึ ก ษากั บ
มหาวิทยาลัย และนักศึกษากับชุมชน
(3) ประเมิน จากการตอบข้อซักถามของครู ผู้สอน รายบุคคล รายกลุ่ม และการรายงานหน้าชั้น
เรียน
(4) คุ ณ ภาพผลงานของนั ก ศึ ก ษา พิ จ ารณาจากกิ จ กรรมกลุ่ ม เช่ น โครงงาน การวิ เคราะห์
กรณีศึกษา การนาเสนอผลงาน โดยมีเกณฑ์ที่ตรงประเด็นกับมาตรฐานการเรียนรู้ที่กาหนด
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
(1) มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 (2) สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิ ตศาสตร์หรือการแสดง
สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
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 (3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบ
ของสื่อการนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
 (4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมวิธีการสอน
5.2 วิธีการสอน
(1) มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น Website สื่อการ
สอน e-learning และการทารายงานโดยมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาของข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
(2) จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยเน้นให้ นั กศึกษาได้วิเคราะห์ สถานการณ์ จาลองและสถานการณ์
เสมือนจริงแล้วนาเสนอการแก้ไขปัญหา
(3) สอนโดยยกตัวอย่างจาก Website ใน Youtube เพื่อให้เห็นภาพจริงในรูปแบบการพูด การฟัง
และการเขียนที่เหมาะสมกับรายวิชาสาหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกัน ทั้งที่เป็นข้อมูลธุรกิจและข้อมูลอื่น
(4) กาหนดให้นักศึกษานาเสนอรายงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากเทคโนโลยีสารสนทศ โดย
การเลือกใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
คอมพิวเตอร์ด้วยตนเองจากเว็บไซต์และจากเอกสารต่าง ๆ และใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารกับครูผู้สอน
และเพื่อน ๆ ในห้อง
5.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือ จากสื่อ
ต่างๆ การอภิปรายกรณีศึกษาที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียนทั้งจากเพื่อนร่วมชั้นและอาจารย์ผู้สอนรายวิชา
(2) ประเมิน จากผลการสืบ ค้น ติดตาม การคิดวิเคราะห์ และการนาเสนอรายงานในประเด็นที่
สาคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์การ จากการเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
(3) ประเมินผลงานจากการทารายงานและการมีส่วนร่วมในการนาเสนอรายงานและการอภิปราย
ในชั้นเรียน รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ที่มอบหมาย และดูการวิเคราะห์สัดส่วนในการสรุปผลการดาเนินงาน โดย
ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
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มคอ. 3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาห์
จานวน
หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่
ชัว่ โมง
1 - หัวข้อการสอน
3
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับองค์การ
- ความเป็นมาขององค์การ
- ความหมายขององค์การ
- องค์ประกอบขององค์การ
- วัตถุประสงค์ขององค์การ
- ความสาคัญของการจัดองค์การ
- ประเภทขององค์การ
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษาสามารถตระหนักถึงคุณค่าของ
ความมีวินัยในองค์การ ว่ามีความสาคัญต่อ
การทางานมากน้อยแค่ไหน เช่น ความ
เสียสละ ความซื่อสัตย์สุจริต และการ
ทางานตรงต่อเวลา
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับองค์การ ด้าน
ความเป็นมา, ความหมาย, องค์ประกอบ,

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1. อาจารย์ผู้สอนแนะนาตนเองพร้อม
อธิบายเนื้อหารายวิชา จุดประสงค์และ
เป้าหมายของรายวิชา เกณฑ์การวัดผล
และประเมินผล แนะนาหนังสือและ
เว็บไซต์
2. อาจารย์ผู้สอนใช้สื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยายโดยให้นักศึกษา
ร่วมกันอภิปรายในประเด็นสาคัญที่
เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
3. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา
เกี่ยวกับองค์การต่าง ๆ เพื่อฝึกคิด ฝึก
วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ซึง่ กันและกัน
4. ผู้สอนมีการยกตัวอย่างจากเว็ปไซต์
Youtube เกี่ยวกับองค์การต่าง ๆ เพื่อให้
เห็นภาพและเสียงจริง
5. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
6. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาองค์การและ
การจัดการ
2. การนาเสนอด้วย
ภาพเลื่อน (Power
Point)
3. กรณีศึกษาด้าน
องค์การโดยทั่ว ๆ ไป
4. อุปกรณ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)
1,2,3,4

ผู้สอน
4.2 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์
จานวน
หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่
ชัว่ โมง
วัตถุประสงค์, ความสาคัญ และประเภท
ขององค์การ
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหา ต่าง ๆ
เกี่ยวกับองค์การได้อย่าง สร้างสรรค์
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว และ
ให้ความร่วมมือในการทางาน
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยัง
ได้รับการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา
2 - หัวข้อการสอน
3
แนวความคิดพื้นฐานด้านการจัดการ
- ความหมายของการจัดการ
- แนวความคิดทางการจัดการ
- หน้าที่ของการจัดการ
- อานาจและขอบเขตของการจัดการ
- ระดับชั้นของการจัดการ

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

1,2,3,4

4.2 (1)

ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย เพื่อ
ร่วมกันสรุปเนื้อหาการเรียนการสอน

1. อาจารย์ผู้สอนใช้สื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยายโดยให้นักศึกษา
ร่วมกันอภิปรายในประเด็นสาคัญที่
เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา
เกี่ยวกับองค์การต่าง ๆ เพื่อฝึกคิด ฝึก
วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาองค์การและ
การจัดการ
2. การนาเสนอด้วย
ภาพเลื่อน (Power
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มคอ. 3
สัปดาห์
จานวน
หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่
ชัว่ โมง
- ทักษะในการบริหาร
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตระหนักในคุณค่า
คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และความ
ซื่อสัตย์สุจริตเกี่ยวกับพื้นฐานด้านการ
จัดการ
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความหมาย, แนวความคิด,หน้าที่, อานาจ
และขอบเขต, ระดับชั้น, และทักษะในการ
บริหารเกี่ยวกับ แนวความคิดพื้นฐานด้าน
การจัดการ
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้และ
ทักษะในการแก้ปัญหาพื้นฐานด้านการจัด
องค์การ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว และ
ให้ความร่วมมือในการทางาน

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

ซึง่ กันและกัน
3. ผู้สอนมีการยกตัวอย่างจากเว็ปไซต์
Youtube เกี่ยวกับองค์การต่าง ๆ เพื่อให้
เห็นภาพและเสียงจริง
4. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
5. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย เพื่อ
ร่วมกันสรุปเนื้อหาการเรียนการสอน

Point)
3. กรณีศึกษาด้าน
องค์การโดยทั่ว ๆ ไป
4. อุปกรณ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน
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มคอ. 3
สัปดาห์
จานวน
หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่
ชัว่ โมง
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยัง
ได้รับการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา
3 - หัวข้อการสอน
3
แนวคิดและทฤษฎีองค์การ
- แนวคิดและทฤษฎีทางการจัดการ
- แนวคิดทางการจัดการในสมัยเดิมหรือ
ยุคคลาสสิก
- แนวคิดทางการจัดการเชิงพฤติกรรม
ศาสตร์
- แนวคิดทางการจัดการสมัยใหม่
- แนวคิดทางการจัดการยุคโลกาภิวัฒน์
- แนวคิดและทฤษฎีทางการจัดการของ
Peter F. Drucker
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
แนวคิดและทฤษฎีที่สาคัญๆ ต่าง ๆ

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1. อาจารย์ผู้สอนใช้สื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยายโดยให้นักศึกษา
ร่วมกันอภิปรายในประเด็นสาคัญที่
เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา
เกี่ยวกับองค์การต่าง ๆ เพื่อฝึกคิด ฝึก
วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ซึง่ กันและกัน
3. ผู้สอนมีการยกตัวอย่างจากเว็ปไซต์
Youtube เกี่ยวกับองค์การต่าง ๆ เพื่อให้
เห็นภาพและเสียงจริง
4. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
5. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย เพื่อ
ร่วมกันสรุปเนื้อหาการเรียนการสอน

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาองค์การและ
การจัดการ
2. การนาเสนอด้วย
ภาพเลื่อน (Power
Point)
3. กรณีศึกษาด้าน
องค์การโดยทั่ว ๆ ไป
4. อุปกรณ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

1,2,3,4

4.2 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์
จานวน
หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่
ชัว่ โมง
เกี่ยวกับองค์การ
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถศึกษาและวิเคราะห์
แนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ขององค์การ
และสามารถนาแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการ
บริหารองค์การที่ผิดพลาด
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว และ
ให้ความร่วมมือในการทางาน
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยัง
ได้รับการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา
4 - หัวข้อการสอน
3
การวางแผน
- ความหมายของการวางแผน
- ประเภทของแผนงาน
- ลาดับขั้นตอนของการวางแผน
- กระบวนการในการวางแผน

กิจกรรมการเรียนการสอน

1. อาจารย์ผู้สอนใช้สื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยายโดยให้นักศึกษา
ร่วมกันอภิปรายในประเด็นสาคัญที่
เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา
เกี่ยวกับองค์การต่าง ๆ เพื่อฝึกคิด ฝึก

สื่อการสอน

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาองค์การและ
การจัดการ
2. การนาเสนอด้วย

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

1,2,3,4

4.2 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์
จานวน
หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่
ชัว่ โมง
- ประโยชน์ของการวางแผน
- ข้อควรระวังของการวางแผน
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตระหนักในคุณค่า
คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์
สุจริตในการวางแผนองค์การ
มีวินัยและตรงต่อเวลา
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความหมาย, ประเภท, ลาดับขั้นตอน
กระบวนการ, ประโยชน์ และข้อควรระวัง
ของการวางแผนองค์การ
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้
เรียนมาด้านการวางแผน มาบริหารจัดการ
กับงานที่ทาอยู่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว และ
ให้ความร่วมมือในการทางาน

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ซึง่ กันและกัน
3. ผู้สอนมีการยกตัวอย่างจากเว็ปไซต์
Youtube เกี่ยวกับองค์การต่าง ๆ เพื่อให้
เห็นภาพและเสียงจริง
4. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
5. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย เพื่อ
ร่วมกันสรุปเนื้อหาการเรียนการสอน

ภาพเลื่อน (Power
Point)
3. กรณีศึกษาด้าน
องค์การโดยทั่ว ๆ ไป
4. อุปกรณ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน
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มคอ. 3
สัปดาห์
จานวน
หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่
ชัว่ โมง
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยัง
ได้รับการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา
5 - หัวข้อการสอน
3
การจัดองค์การ
- ความหมายของการจัดองค์การ
- ความสาคัญของการจัดองค์การ
- หลักการจัดองค์การ
- โครงสร้างองค์การ
- การออกแบบองค์การ
- สิ่งที่ต้องคานึงถึงในการจัดองค์การ
- ขั้นตอนของการจัดองค์การ
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตระหนักในคุณค่า
คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และมีความ
ซื่อสัตย์สุจริตในการจัดองค์การ
มีวินัยและตรงต่อเวลา
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1. อาจารย์ผู้สอนใช้สื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยายโดยให้นักศึกษา
ร่วมกันอภิปรายในประเด็นสาคัญที่
เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา
เกี่ยวกับองค์การต่าง ๆ เพื่อฝึกคิด ฝึก
วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ซึง่ กันและกัน
3. ผู้สอนมีการยกตัวอย่างจากเว็ปไซต์
Youtube เกี่ยวกับองค์การต่าง ๆ เพื่อให้
เห็นภาพและเสียงจริง
4. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
5. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย เพื่อ
ร่วมกันสรุปเนื้อหาการเรียนการสอน

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาองค์การและ
การจัดการ
2. การนาเสนอด้วย
ภาพเลื่อน (Power
Point)
3. กรณีศึกษาด้าน
องค์การโดยทั่ว ๆ ไป
4. อุปกรณ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

1,2,3,4

4.2 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์
จานวน
หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่
ชัว่ โมง
ความหมาย, ความสาคัญ, หลักการ,
โครงสร้าง, การออกแบบ และขั้นตอนของ
การจัดองค์การ
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้
เรียนมาด้านการจัดองค์การ มาบริหาร
จัดการกับงานที่ทาอยู่ทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว และ
ให้ความร่วมมือในการทางาน
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยัง
ได้รับการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา
6 - หัวข้อการสอน
3
การจัดบุคคลเข้าทางาน
- ความหมายของการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์

กิจกรรมการเรียนการสอน

1. อาจารย์ผู้สอนใช้สื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยายโดยให้นักศึกษา
ร่วมกันอภิปรายในประเด็นสาคัญที่
เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้

สื่อการสอน

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาองค์การและ

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

1,2,3,4

4.2 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์
จานวน
หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่
ชัว่ โมง
- ความสาคัญของการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
- กระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
- กลยุทธ์ในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
- วิธีการดาเนินการสรรหาบุคลากร
- แนวคิดพื้นฐานในการคัดเลือก
- ลาดับขั้นตอนในการคัดเลือก
- วิธีการคัดเลือกเพื่อเข้าทางาน
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตระหนักในคุณค่า
คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์
สุจริตในการจัดบุคคลเข้าทางานมีวินัย
และตรงต่อเวลา
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการจัด
คนเข้ามาทางานให้กับองค์การ โดยเข้าใจ
ถึงความหมาย, ความสาคัญ, กระบวนการ
และกลยุทธ์ในการวางแผนทรัพยากร
มนุษย์ รวมไปถึงการสรรหาและการ
คัดเลือกบุคลากร
ทักษะทางปัญญา

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา
เกี่ยวกับองค์การต่าง ๆ เพื่อฝึกคิด ฝึก
วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ซึง่ กันและกัน
3. ผู้สอนมีการยกตัวอย่างจากเว็ปไซต์
Youtube เกี่ยวกับองค์การต่าง ๆ เพื่อให้
เห็นภาพและเสียงจริง
4. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
5. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย เพื่อ
ร่วมกันสรุปเนื้อหาการเรียนการสอน

การจัดการ
2. การนาเสนอด้วย
ภาพเลื่อน (Power
Point)
3. กรณีศึกษาด้าน
องค์การโดยทั่ว ๆ ไป
4. อุปกรณ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน
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มคอ. 3
สัปดาห์
จานวน
หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่
ชัว่ โมง
- นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้
เรียนมาด้านการจัดบุคคลเข้าทางานมาใช้
กับงานที่ทาอยู่ในปัจจุบันให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว และ
ให้ความร่วมมือในการทางาน
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยัง
ได้รับการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา
7 - หัวข้อการสอน
3
การพัฒนาบุคคลและการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
- การพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรม
- ความหมายของการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
- วัตถุประสงค์ของการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

กิจกรรมการเรียนการสอน

1. อาจารย์ผู้สอนใช้สื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยายโดยให้นักศึกษา
ร่วมกันอภิปรายในประเด็นสาคัญที่
เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา
เกี่ยวกับองค์การต่าง ๆ เพื่อฝึกคิด ฝึก
วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ซึง่ กันและกัน

สื่อการสอน

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาองค์การและ
การจัดการ
2. การนาเสนอด้วย
ภาพเลื่อน (Power
Point)

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

1,2,3,4

4.2 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์
จานวน
หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่
ชัว่ โมง
- ประโยชน์ของการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
- หลักการประเมินผลการปฏิบัติงาน
- หลักการธารงรักษาพนักงาน
- ความสาคัญของการธารงรักษา
- หลักในการกาหนดอัตราค่าจ้างและ
เงินเดือน
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตระหนักในคุณค่า
คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์
สุจริตในการพัฒนาบุคคลและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล
มีวินัยและตรงต่อเวลา
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การพัฒนาบุคคลและการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน รวมไปถึงการธารงรักษาบุคคล
ในองค์การ
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้
เรียนมาด้านการพัฒนาบุคคลและการ

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3. ผู้สอนมีการยกตัวอย่างจากเว็ปไซต์
Youtube เกี่ยวกับองค์การต่าง ๆ เพื่อให้
เห็นภาพและเสียงจริง
4. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
5. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย เพื่อ
ร่วมกันสรุปเนื้อหาการเรียนการสอน

3. กรณีศึกษาด้าน
องค์การโดยทั่ว ๆ ไป
4. อุปกรณ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน
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มคอ. 3
สัปดาห์
จานวน
หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่
ชัว่ โมง
ประเมินผลการปฏิบัติงานมาใช้กับงานที่
ทาอยู่ในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว และ
ให้ความร่วมมือในการทางาน
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยัง
ได้รับการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา
8 - หัวข้อการสอน
3
การควบคุมองค์การ
- ความหมายและความสาคัญของการ
ควบคุม
- ประโยชน์ของการควบคุม
- ขั้นตอนในกระบวนการควบคุม
- ประเภทของการควบคุม
- เทคนิคการควบคุม
- Learning Outcome

กิจกรรมการเรียนการสอน

1. อาจารย์ผู้สอนใช้สื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยายโดยให้นักศึกษา
ร่วมกันอภิปรายในประเด็นสาคัญที่
เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา
เกี่ยวกับองค์การต่าง ๆ เพื่อฝึกคิด ฝึก
วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ซึง่ กันและกัน
3. ผู้สอนมีการยกตัวอย่างจากเว็ปไซต์

สื่อการสอน

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาองค์การและ
การจัดการ
2. การนาเสนอด้วย
ภาพเลื่อน (Power
Point)

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

1,2,3,4

4.2 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์
จานวน
หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่
ชัว่ โมง
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตระหนักในคุณค่า
คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์
สุจริตในการควบคุมองค์การ
มีวินัยและตรงต่อเวลา
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความหมายและความสาคัญ, ประเภท,
ประโยชน์, เทคนิค และขั้นตอนใน
กระบวนการควบคุมองค์การได้เป็นอย่างดี
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้
เรียนมาด้านการควบคุมองค์การ มาปรับ
ใช้กับองค์กรของตนเองตามความ
เหมาะสม
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว และ
ให้ความร่วมมือในการทางาน
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

Youtube เกี่ยวกับองค์การต่าง ๆ เพื่อให้
เห็นภาพและเสียงจริง
4. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
5. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย เพื่อ
ร่วมกันสรุปเนื้อหาการเรียนการสอน

3. กรณีศึกษาด้าน
องค์การโดยทั่ว ๆ ไป
4. อุปกรณ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน
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มคอ. 3
สัปดาห์
จานวน
หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่
ชัว่ โมง
- นักศึกษาสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยัง
ได้รับการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา
9 - หัวข้อการสอน
3
เทคนิคและเครื่องมือทางการจัดการ
- ความหมายของเครื่องมือทางการจัดการ
- บาลานซ์สกอร์การ์ด (Balance
Scorecard)
- เบนซ์มาร์กกิ้ง (Benchmarking)
- การบริหารลูกค้าสัมพันธ์
(Customer Relationship
Management)
- การรื้อปรับระบบ (Reengineering)
- การจัดการความรู้ (Knowledge
Management)
- การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic
Management)
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1. อาจารย์ผู้สอนใช้สื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยายโดยให้นักศึกษา
ร่วมกันอภิปรายในประเด็นสาคัญที่
เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา
เกี่ยวกับองค์การต่าง ๆ เพื่อฝึกคิด ฝึก
วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ซึง่ กันและกัน
3. ผู้สอนมีการยกตัวอย่างจากเว็ปไซต์
Youtube เกี่ยวกับองค์การต่าง ๆ เพื่อให้
เห็นภาพและเสียงจริง
4. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
5. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย เพื่อ
ร่วมกันสรุปเนื้อหาการเรียนการสอน

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาองค์การและ
การจัดการ
2. การนาเสนอด้วย
ภาพเลื่อน (Power
Point)
3. กรณีศึกษาด้าน
องค์การโดยทั่ว ๆ ไป
4. อุปกรณ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

1,2,3,4

4.2 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์
จานวน
หัวข้อการสอน / Learning Outcome
กิจกรรมการเรียนการสอน
ที่
ชัว่ โมง
เทคนิคและเครื่องมือทางการจัดการ
เพื่อที่จะนามาใช้ในการบริหารองค์การ
ต่อไปในอนาคต
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้
เรียนมาด้านเทคนิคและเครื่องมือทางการ
จัดการมาประยุกต์ใช้กับองค์กรของตนเอง
ตามความเหมาะสม เพื่อให้มีประสิทธิภาพ
ในการทางาน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว และ
ให้ความร่วมมือในการทางาน
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยัง
ได้รับการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา
10 - หัวข้อการสอน
3
1. อาจารย์ผู้สอนใช้สื่อ PowerPoint
การอานวยการ
ประกอบการบรรยายโดยให้นักศึกษา
- ความหมายของการอานวยการ
ร่วมกันอภิปรายในประเด็นสาคัญที่

สื่อการสอน

1. เอกสาร
ประกอบการสอน

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

1,2,3,4

4.2 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์
จานวน
หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่
ชัว่ โมง
- ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จ
- ความหมายของการจูงใจ
- ความสาคัญของการจูงใจ
- กระบวนการจูงใจ
- แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการจูงใจ
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตระหนักในคุณค่า
คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์
สุจริตในการอานวยการ
มีวินัยและตรงต่อเวลา
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความหมาย, ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จ
ของการอานวยการ รวมถึงความสาคัญ
และกระบวนการของการสร้างแรงจูงใจที่
มีผลต่อการอานวยการ
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้
เรียนมาด้านการอานวยการมาประยุกต์ใช้
กับองค์กรของตนเองตามความเหมาะสม
เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทางาน

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา
เกี่ยวกับองค์การต่าง ๆ เพื่อฝึกคิด ฝึก
วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ซึง่ กันและกัน
3. ผู้สอนมีการยกตัวอย่างจากเว็ปไซต์
Youtube เกีย่ วกับองค์การต่าง ๆ เพื่อให้
เห็นภาพและเสียงจริง
4. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
5. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย เพื่อ
ร่วมกันสรุปเนื้อหาการเรียนการสอน

รายวิชาองค์การและ
การจัดการ
2. การนาเสนอด้วย
ภาพเลื่อน (Power
Point)
3. กรณีศึกษาด้าน
องค์การโดยทั่ว ๆ ไป
4. อุปกรณ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน
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มคอ. 3
สัปดาห์
จานวน
หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่
ชัว่ โมง
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว และ
ให้ความร่วมมือในการทางาน
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยัง
ได้รับการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา
11 - หัวข้อการสอน
3
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางการจัดการ
- แนวคิดการบริหารเพื่อการเปลี่ยนแปลง
- วิธีการสร้างกลยุทธ์ให้กับองค์การ
- ผู้นาการเปลี่ยนแปลง
- การเปลี่ยนแปลงข้อมูลข่าวสาร
- ผลิตภาพของแรงงานที่ใช้
ความรู้ความสามารถในการทางาน
- การบริหารตนเอง
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
-

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1. อาจารย์ผู้สอนใช้สื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยายโดยให้นักศึกษา
ร่วมกันอภิปรายในประเด็นสาคัญที่
เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา
เกี่ยวกับองค์การต่าง ๆ เพื่อฝึกคิด ฝึก
วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ซึง่ กันและกัน
3. ผู้สอนมีการยกตัวอย่างจากเว็ปไซต์
Youtube เกี่ยวกับองค์การต่าง ๆ เพื่อให้
เห็นภาพและเสียงจริง
4. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้าย

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาองค์การและ
การจัดการ
2. การนาเสนอด้วย
ภาพเลื่อน (Power
Point)
3. กรณีศึกษาด้าน
องค์การโดยทั่ว ๆ ไป
4. อุปกรณ์เครื่อง

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

1,2,3,4

4.2 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์
จานวน
หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่
ชัว่ โมง
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางการจัดการ
เพื่อที่จะสร้างกลยุทธ์, สรรหาผู้นา รวมถึง
ผลิตภาพของแรงงานที่ใช้ความรู้
ความสามารถในการทางาน เพื่อรองรับ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางการจัดการ
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้
เรียนมาด้านแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ทางการจัดการประยุกต์ใช้กับองค์กรของ
ตนเองตามความเหมาะสม เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพในการทางาน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยัง
ได้รับการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา

กิจกรรมการเรียนการสอน
บทเรียน
5. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย เพื่อ
ร่วมกันสรุปเนื้อหาการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

คอมพิวเตอร์
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มคอ. 3
สัปดาห์
จานวน
หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่
ชัว่ โมง
12 - หัวข้อการสอน
3
ภาวะผู้นาและการตัดสินใจ
- ความหมายของภาวะผู้นา
- ทฤษฎีภาวะผู้นา
- รูปแบบและประเภทของผู้นา
- คุณสมบัติของผู้นา ผู้บริหารที่ดี
- มนุษยสัมพันธ์กับความเป็นผู้นา
- กระบวนการตัดสินใจ
- ประเภทปัญหาและรูปแบบการตัดสินใจ
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตระหนักในคุณค่า
คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์
สุจริตในการเป็นภาวะผู้นาและการ
ตัดสินใจมีวินัยและตรงต่อเวลา
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ภาวะผู้นาและการตัดสินใจของหัวหน้า
งานและผู้บริหารในองค์การได้มากขึ้น
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้
เรียนมาด้านภาวะผู้นาและการตัดสินใจมา

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1. อาจารย์ผู้สอนใช้สื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยายโดยให้นักศึกษา
ร่วมกันอภิปรายในประเด็นสาคัญที่
เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา
เกี่ยวกับองค์การต่าง ๆ เพื่อฝึกคิด ฝึก
วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ซึง่ กันและกัน
3. ผู้สอนมีการยกตัวอย่างจากเว็ปไซต์
Youtube เกี่ยวกับองค์การต่าง ๆ เพื่อให้
เห็นภาพและเสียงจริง
4. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
5. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย เพื่อ
ร่วมกันสรุปเนื้อหาการเรียนการสอน

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาองค์การและ
การจัดการ
2. การนาเสนอด้วย
ภาพเลื่อน (Power
Point)
3. กรณีศึกษาด้าน
องค์การโดยทั่ว ๆ ไป
4. อุปกรณ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)
1,2,3,4

ผู้สอน
4.2 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์
จานวน
หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่
ชัว่ โมง
ประยุกต์ใช้กับองค์กรของตนเองตามความ
เหมาะสม เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการ
ทางาน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว และ
ให้ความร่วมมือในการทางาน
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยัง
ได้รับการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา
13 - หัวข้อการสอน
3
การติดต่อสื่อสาร
- ความหมายของการติดต่อสื่อสาร
- ความสาคัญของการติดต่อสื่อสาร
- วัตถุประสงค์ของการติดต่อสื่อสาร
- กระบวนการติดต่อสื่อสารในองค์การ
- ประโยชน์ของการประสานงานใน
องค์การ
- อุปสรรคในการติดต่อสื่อสาร

กิจกรรมการเรียนการสอน

1. อาจารย์ผู้สอนใช้สื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยายโดยให้นักศึกษา
ร่วมกันอภิปรายในประเด็นสาคัญที่
เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา
เกี่ยวกับองค์การต่าง ๆ เพื่อฝึกคิด ฝึก
วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ซึง่ กันและกัน
3. ผู้สอนมีการยกตัวอย่างจากเว็ปไซต์

สื่อการสอน

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาองค์การและ
การจัดการ
2. การนาเสนอด้วย
ภาพเลื่อน (Power
Point)

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

1,2,3,4

4.2 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์
จานวน
หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่
ชัว่ โมง
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตระหนักในคุณค่า
คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์
สุจริตในการติดต่อสื่อสารกับคนในองค์กร
มีวินัยและตรงต่อเวลา
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความสาคัญ, วัตถุประสงค์, ประโยชน์
และกระบวนการของการติดต่อสื่อสาร
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้
เรียนมาด้านการติดต่อสื่อสารมา
ประยุกต์ใช้กับองค์กรของตนเองตามความ
เหมาะสม เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการ
ทางาน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว และ
ให้ความร่วมมือในการทางาน
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การ

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

Youtube เกี่ยวกับองค์การต่าง ๆ เพื่อให้
เห็นภาพและเสียงจริง
4. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
5. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย เพือ่
ร่วมกันสรุปเนื้อหาการเรียนการสอน

3. กรณีศึกษาด้าน
องค์การโดยทั่ว ๆ ไป
4. อุปกรณ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน
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มคอ. 3
สัปดาห์
จานวน
หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่
ชัว่ โมง
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยัง
ได้รับการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา
14 - หัวข้อการสอน
3
การทางานเป็นทีม
- ความหมายของการทางานเป็นทีม
- สาเหตุของการมารวมกันเป็นทีม
- ลักษณะของทีม
- ประเภทของทีม
- กลยุทธ์ในการสร้างทีม
- หลักเกณฑ์การประเมิน
- การพัฒนาและบริหารทีมให้มี
ประสิทธิผล
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตระหนักในคุณค่า
คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์
สุจริตต่อการทางานเป็นทีม มีวินัยและ
ตรงต่อเวลา
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1. อาจารย์ผู้สอนใช้สื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยายโดยให้นักศึกษา
ร่วมกันอภิปรายในประเด็นสาคัญที่
เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา
เกี่ยวกับองค์การต่าง ๆ เพื่อฝึกคิด ฝึก
วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ซึง่ กันและกัน
3. ผู้สอนมีการยกตัวอย่างจากเว็ปไซต์
Youtube เกี่ยวกับองค์การต่าง ๆ เพื่อให้
เห็นภาพและเสียงจริง
4. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
5. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย เพื่อ
ร่วมกันสรุปเนื้อหาการเรียนการสอน

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาองค์การและ
การจัดการ
2. การนาเสนอด้วย
ภาพเลื่อน (Power
Point)
3. กรณีศึกษาด้าน
องค์การโดยทั่ว ๆ ไป
4. อุปกรณ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

1,2,3,4

4.2 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์
จานวน
หัวข้อการสอน / Learning Outcome
กิจกรรมการเรียนการสอน
ที่
ชัว่ โมง
การทางานเป็นทีม ด้านลักษณะ, ประเภท,
หลักเกณฑ์ และกลยุทธ์ในการสร้างทีม
รวมถึงการพัฒนาและบริหารทีมให้มี
ประสิทธิผล
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้
เรียนมาด้านการทางานเป็นทีม
มาประยุกต์ใช้กับองค์กรของตนเองตาม
ความเหมาะสม เพื่อให้มีประสิทธิภาพใน
การทางาน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว และ
ให้ความร่วมมือในการทางาน
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยัง
ได้รับการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา
15 - หัวข้อการสอน
3
1. อาจารย์ผู้สอนใช้สื่อ PowerPoint
จริยธรรมกับองค์การ
ประกอบการบรรยายโดยให้นักศึกษา

สื่อการสอน

1. เอกสาร

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

1,2,3,4

4.2 (1)
30

มคอ. 3
สัปดาห์
จานวน
หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่
ชัว่ โมง
- แนวคิดด้านจริยธรรม
- คุณค่าแห่งจริยธรรมทางธุรกิจ
- การสร้างจริยธรรมในองค์การธุรกิจ
- กลยุทธ์ในการตอบสนองต่อความ
คาดหวัง
- บทบาทของธุรกิจกับความรับผิดชอบต่อ
สังคม
- บทบาทของธุรกิจในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
- จริยธรรมของนักธุรกิจ
- การพัฒนาจริยธรรมในองค์การ
- การจูงใจด้านจริยธรรมของบุคคลใน
องค์การ
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความตระหนักในคุณค่า
คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์
สุจริตในจริยธรรมกับองค์การ
มีวินัยและตรงต่อเวลา
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
จริยธรรมกับองค์การ ที่บุคลากรใน

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

ร่วมกันอภิปรายในประเด็นสาคัญที่
เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา
เกี่ยวกับองค์การต่าง ๆ เพื่อฝึกคิด ฝึก
วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ซึง่ กันและกัน
3. ผู้สอนมีการยกตัวอย่างจากเว็ปไซต์
Youtube เกี่ยวกับองค์การต่าง ๆ เพื่อให้
เห็นภาพและเสียงจริง
4. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
5. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย เพื่อ
ร่วมกันสรุปเนื้อหาการเรียนการสอน

ประกอบการสอน
รายวิชาองค์การและ
การจัดการ
2. การนาเสนอด้วย
ภาพเลื่อน (Power
Point)
3. กรณีศึกษาด้าน
องค์การโดยทั่ว ๆ ไป
4. อุปกรณ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน
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มคอ. 3
สัปดาห์
จานวน
หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่
ชัว่ โมง
องค์การพึงปฏิบัติในด้านของความ
รับผิดชอบที่มีบุคคลและองค์การ
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้ที่ ได้
เรียนมาด้านจริยธรรมกับองค์การ
มาประยุกต์ใช้กับองค์กรของตนเองตาม
ความเหมาะสม เพื่อให้มีประสิทธิภาพใน
การทางาน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว และ
ให้ความร่วมมือในการทางาน
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยัง
ได้รับการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห์ จานวน 15 สัปดาห์
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม

ผลการเรียนรู้ที่ได้

วิธีการประเมิน

(ระบุข้อ)

-การมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน
- การ
มอบหมายงาน
ให้นักศึกษาทา
ทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว

คุณธรรม จริยธรรม
1.ตระหนักในคุณค่า
คุณธรรม จริยธรรม
เสียสละ และซื่อสัตย์
สุจริต (1.1)
2. มีวินัย ตรงต่อเวลา
ความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง และสังคม (1.2)
3. มีภาวะความเป็นผู้นา
และผู้ตาม สามารถ
ทางานเป็นทีม สามารถ
แก้ไขข้อขัดแย้ง และ
ลาดับความสาคัญ (1.3)
4. เคารพสิทธิ รับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น
รวมทั้งเคารพในคุณค่า
และศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ (1.4)
5. เคารพกฎระเบียบ
ข้อบังคับต่าง ๆ ของ
องค์กร และสังคม (1.5)
6. สามารถวิเคราะห์
ผลกระทบจากการใช้
คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล
องค์กร และสังคม (1.6)
7. มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการ และวิชาชีพ
(1.7)
- การทดสอบ ความรู้
ย่อย แบบฝึก 1. มีความรู้ความเข้าใจ
ปฏิบัติ
เกี่ยวกับหลักการและ
- การนาเสนอ ทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหา
รายงานจาก ที่ศึกษา (2.1)

1. วัดและประเมินจากการตรง
ต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้า
ชั้นเรียน การส่งงานตาม
กาหนดระยะเวลาที่มอบหมาย
2. วัดและประเมินจากการมี
วินัยและความพร้อมเพรียงของ
นักศึกษาในการส่งงานตาม
ข้อกาหนด
3. วัดและประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมายและการแก้ไข
งานที่มีข้อบกพร่องโดยไม่นา
ผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
4. วัดและประเมินจากความมี
น้าใจในการช่วยเหลืออาจารย์
ผู้สอนและการช่วยแนะนาในสิ่ง
ที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์ต่อ
เพื่อนร่วมชั้นเรียนเพื่อสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน

(1) ทดสอบความรู้ ความเข้าใจ
จากการทาแบบฝึกหัดหลัง
เรียน
(2) การนาเสนองานหน้าชั้น
เรียน การอภิปราย แสดงความ

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของ
ประเมิน การประเมินผล
1-15
10

1-15

30
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กิจกรรม

ผลการเรียนรู้ที่ได้

วิธีการประเมิน

(ระบุข้อ)

การศึกษา
ข้อมูลเชิงลึก

2. สามารถวิเคราะห์
ปัญหา เข้าใจและ
อธิบายความต้องการ
ทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
ประยุกต์ ความรู้ ทักษะ
และการใช้เครื่องมือที่
เหมาะสมกับการแก้ไข
ปัญหา (2.2)

- มอบหมาย
งานให้
นักศึกษา
วิเคราะห์แสดง
ความคิดเห็น
รวมทั้งร่วม
อภิปรายกลุ่ม

ทักษะทางปัญญา
1. คิดอย่างมีวิจารณญาณ
และอย่างเป็นระบบ (3.1)
2. ส า ม า ร ถ สื บ ค้ น
ตี ค วาม และป ระเมิ น
สารสนเทศเพื่อใช้ในการ
แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า อ ย่ า ง
สร้างสรรค์ (3.2)
3. สามารถรวบรวม
ศึกษา วิเคราะห์และสรุป
ประเด็นปัญหาและความ
ต้องการ (3.3)
4. สามารถประยุกต์
ความรู้และทักษะกับการ
แก้ไขปัญหาทาง
คอมพิวเตอร์ได้อย่าง
เหมาะสม (3.4)

คิดเห็น การตอบคาถามจาก
กรณีศึกษา
(3) การสอบกลางภาค และ
ปลายภาคด้วยข้อสอบที่เน้น
หลักการ ทฤษฎี และการ
ประยุกต์ใช้หลักทฤษฎี โดยใช้
ข้อสอบแบบปรนัย
(4) การรายงานผลงานกลุ่ม
จากการศึกษาค้นคว้า โดยการ
นาเสนอหน้าชั้นเรียน พร้อมทั้ง
ส่งเอกสารทีร่ ายงาน
(1) การทดสอบย่อย สอบกลาง
ภาค สอบปลายภาค โดยเน้น
ข้อสอบที่มีการวิเคราะห์และ
การประยุกต์ความรู้ที่ศึกษา
ค้นคว้ามา รวมถึงเนื้อหาใน
บทเรียนด้วย
(2) ประเมินผลจากคุณภาพใน
การวิเคราะห์กรณีศึกษา ซึ่งได้
จาลองมาจากสถานการณ์จริง
(3) ประเมินผลจากการทา
รายงานที่กาหนด โดยใช้ความรู้
ที่ได้เรียนมา และนาเสนอ
ผลงานในรูปของการอภิปราย
กลุ่มและการมีส่วนร่วมในการ
นาเสนอรายงาน

- การนาเสนอ
ผลงานที่ได้รับ
มอบหมายทั้ง
งานกลุ่มและ

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1. สามารถให้ความ

(1) ประเมินพฤติกรรมใน
ห้องเรียน เช่น การเข้าเรียน
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมใน
ห้องเรียน พฤติกรรมการ

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของ
ประเมิน การประเมินผล

1-15

30

1-15

20
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กิจกรรม

ผลการเรียนรู้ที่ได้

วิธีการประเมิน

(ระบุข้อ)

งานเดี่ยว

ทางานเป็นทีมและการส่งงาน
(2) ผลงานการเข้าร่วมกิจกรรม
ระหว่างนักศึกษากับชุมชน
(3) การตอบข้อซักถามของ
ครูผู้สอน รายบุคคล รายกลุ่ม
และการรายงานหน้าชั้นเรียน
(4) คุณภาพผลงานของ
นักศึกษา พิจารณาจาก
กิจกรรมกลุ่ม เช่น โครงงาน
การวิเคราะห์กรณีศึกษา การ
นาเสนอผลงาน โดยมีเกณฑ์ที่
ตรงประเด็นกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ที่กาหนด
- การติดตาม ทักษะการวิเคราะห์เชิง (1) ประเมินผลงานจากการทา
การคิด การ
ตัวเลข การสื่อสาร และ รายงานและการมีส่วนร่วมใน
วิเคราะห์ และ การใช้เทคโนโลยี
การนาเสนอรายงานและ
นาเสนอ
สารสนเทศ
อภิปรายในชั้นเรียน รวมทั้ง
รายงาน
1. มีทักษะในการใช้
ประเด็นสาคัญ เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ กิจกรรมต่าง ๆ ที่มอบหมายดู
ด้านองค์การ ในปัจจุบันต่อการทางาน การวิเคราะห์สัดส่วนในการ
สรุปผลการทารายงาน
ที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์(5.1)
(2) ประเมินผลจากการมีส่วน
2. สามารถสื่อสารอย่างมี ร่วมและการทางานเป็นทีมใน
ประสิทธิภาพทั้งปากเปล่า งานที่มอบหมาย
และการเขียน เลือกใช้
(3) สังเกตพฤติกรรมในการ
รูปแบบของสื่อการ
นาเสนออย่างเหมาะสม สื่อสารทั้งการพูด การฟัง และ
การเขียน
(5.3)
3. สามารถใช้สารสนเทศ (4) ตรวจสอบความเหมาะสม
และเทคโนโลยีสื่อสาร
ในการเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีที่
อย่างเหมาะสม(5.4)
เหมาะสม

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของ
ประเมิน การประเมินผล

ช่วยเหลือและอานวย
ความสะดวกในการ
แก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง
ๆ ทั้งในบทบาทของผู้นา
หรือในบทบาทของผู้ร่วม
ทีมทางาน (4.2)
2. มีความรับผิดชอบใน
การกระทาของตนเอง
และรับผิดชอบงานใน
กลุม่ (4.4)

1-15
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
พัชรินทร์ กีรติวินิจกุล. (2560). องค์การและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
2.1 http://www.arit.dusit.ac.th/
2.2 เว็บไซต์สานักหอสมุดของสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีผลงานวิจัย
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
3.1 ภาพร (ศิริอร) ขันธหัตถ์. (2549). องค์การและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร: บริษัทอักษราพิพัฒน์
จากัด.
3.2 วิรชั สงวนวงศ์วาน. (2546). การจัดการและพฤติกรรมองค์การ. บริษัทเพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น
อินโดไชน่า จากัด.
3.3 สมคิด บางโม. (2540). องค์การและการจัดการ. บริษัท พิมพ์ดี.
3.4 ธงชัย สันติวงษ์. (2540). องค์การและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพาณิช
3.5 อนิวัช แก้วจานง. (2550). หลักการจัดการ. ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยทักษิณ.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การอภิปรายกลุ่มระหว่างผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
- ข้อเสนอแนะผ่านเว็บ ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทาเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- การสังเกตการณ์สอน การร่วมสอนของผู้สอน การจัดตั้งคณะกรรมการประเมินผลการสอน
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน
3. การปรับปรุงการสอน
- ผู้ประสานงานรายวิชา และคณาจารย์ผู้สอนร่วมกันระดมสมอง กาหนดกลยุทธ์วิธีการสอนจากผลการ
ประเมินประสิทธิผลของรายวิชา สรุปภาพรวมปัญหา และอุปสรรคจากมคอ. 5 เพื่อหาแนวทางในการ
แก้ปัญหาร่วมกัน
- ปรับกลยุทธ์ การสอน และการบูรณาการความรู้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับธรรมชาติของผู้เรียนแต่ล ะ
หลักสูตร
- การจัดทาวิจัยในชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- การแต่ งตั้ งคณะกรรมการในสาขาวิ ช า ตรวจสอบผลการประเมิ น การเรี ยนรู้ข องนั ก ศึ ก ษา โดย
ตรวจสอบข้อสอบ การวิเคราะห์ข้อสอบ การพิจารณาจากรายงานของผู้เรียน วิธีการให้คะแนนสอบ และ
การให้คะแนนตามข้อกาหนดการวัดและประเมินผลประจารายวิชา
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายละเอียดวิชาทุกภาคการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหรือตามข้อเสนอแนะและผลการ
ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
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- เชิญ วิทยาการ อาจารย์ ผู้ส อนท่านอื่นเข้าร่วมสอน เพื่อให้ นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์
ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์ผู้สอนประจารายวิชา
- ปรับปรุงรูปแบบการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
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