รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจําภาคเรียนที่1/2561

รหัสวิชา 3661101. ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) องค0การและการจัดการ
(ภาษาอังกฤษ) Organization and Management

อาจารย0ผูAสอน
(1) กาหลง

กลิ่นจันทร
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คํานํา
รายละเอียดรายวิชาองคการและการจัดการ (Organization and Management) รหัสวิชา
3661101 เป4นการจัดทํารายละเอียดประกอบรายวิชาองคการและการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต ในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน โดยมุ=งเน>นให>ผู>เรียนมีความรู>ความเข>าใจเกี่ยวกับลักษณะโครงสร>าง
ขององคการธุรกิจและหน>าที่ต=างๆ ทางการจัดการ ได>แก= การวางแผน การจัดองคการ การจัดคนเข>าทํางาน
การจูงใจคนเข>าทํางาน การติดต=อสื่อสารและการควบคุม รวมถึงเทคนิคและเครื่องมือต=างๆ ในแต=ละหน>าที่
ทางการจัดการ และแนวโน>มการเปลี่ยนแปลงทางการจัดการเพื่อนําไปสู=นวัตกรรมและการจัดการสมัยใหม=
เพื่อเป4นแนวทางในการปฏิบัติสําหรับการบริหารงานธุรกิจทั้งในปIจจุบันและอนาคต สามารถแก>ไขปIญหา
ต=างๆ ที่เกิดขึ้นจากการทํางาน และเพื่อให>เกิดความรู>ความเข>าใจในการที่จะนําไปประกอบอาชีพ และ
นําไปใช>ในการดําเนินชีวิตประจําวันได>
รายละเอียดรายวิชานี้เป4นส=วนสําคัญต=อผู>เรียน
ที่เน>นทั้งการเรียนการสอนที่เป4นทฤษฎีและ
การศึกษาค>นคว>าด>วยตนเอง เพื่อให>ผู>เรียนได>แนวทางในการจัดการเรียนรู>ทฤษฎีและกรณีศึกษา จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในห>องเรียน รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม=ๆ โดยใช>ทักษะการค>นคว>าด>วย
ตนเองเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนภายในห>อง ผู>เรียนสามารถนําความรู>ที่ได>จากรายวิชานี้ไปประยุกตใช>
ในอนาคตได>
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สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

หนAา
ข>อมูลทั่วไป
จุดมุ=งหมายและวัตถุประสงค
ลักษณะและการดําเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรู>ของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ขAอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3661101 .ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) องคการและการจัดการ
(ภาษาอังกฤษ) Organization and Management
2. จํานวนหนFวยกิต
3(3-0-6) หน=วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด
3.2 ประเภทรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน
4. อาจารย0ผูAรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย0ผูAสอน
อาจารยผู>รับผิดชอบรายวิชา อาจารยนารถอนงค กองสารศรี
อาจารยผู>สอน
อาจารยกาหลง กลิ่นจันทร. ตอนเรียน H1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปIที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2561 / ชั้นปWที่ 1
6. รายวิชาที่ตAองเรียนมากFอน (Pre-requisite) (ถAามี)
ไม=มี
7. รายวิชาที่ตAองเรียนพรAอมกัน (Co-requisites) (ถAามี)
ไม=มี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลFาสุด
9.1 วันที่จัดทํา
14 กรกฎาคม 2560
9.2 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล=าสุด
3 สิงหาคม 2561

หมวดที่ 2 จุดมุFงหมายและวัตถุประสงค0
1. จุดมุFงหมายของรายวิชา
1. เพื่อให>ผู>เรียนมีความรู>และความเข>าใจเกี่ยวกับแนวคิดด>านการจัดองคการเช=นลักษณะโครงสร>าง
ขององคการธุรกิจและหน>าที่ต=างๆทางด>านการบริหารจัดการ
2. เพื่อให>ผู>เรียนสามารถเข>าใจถึงวิธีการวางแผนการจัดองคการการจัดคนเข>าทํางานการจูงใจคนเข>า
ทํางานการติดต=อสื่อสารและการควบคุมรวมถึงเทคนิคและเครื่องมือต=างๆในแต=ละหน>าที่ทางการ
จัดการ
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3. เพื่ อ ให> ผู> เ รี ย นสามารถนํ า ความรู> ไ ปใช> ใ นการบริ ห ารจั ด การองคการภายใต> แ นวโน> ม ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอยู=ตลอดเวลาเพื่อนาไปสู=นวัตกรรมและการจัดการสมัยใหม=เพื่อเป4นแนวทางในการ
ปฏิบัติสําหรับการบริหารงานทางด>านธุรกิจทั้งในปIจจุบันและอนาคต
4. เพื่อให>ผู>เรียนสามารถแก>ไขปIญหาต=างๆที่เกิดขึ้นจากการทํางานและเพื่อให>เกิดความรู>ความเข>าใจใน
การที่จะนําไปประกอบอาชีพและนําไปใช>ในการดําเนินชีวิตประจําวันได>
2. วัตถุประสงค0ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. เพื่ อให> มีเ นื้ อหาทั น สมั ย และเหมาะสมกั บ สถานการณและสภาพแวดล> อมในปI จ จุ บั น และนํ าไป
ประยุกตใช>ให>เกิดประโยชนได>จริง
2. เพื่อสร>างสรรคกิจกรรมการเรียนที่สอดคล>องกับเนื้อหารายวิชาและศักยภาพของผู>เรียนรวมทั้งสร>าง
ความพึงพอใจต=อผู>เรียน
3. เพื่อปรับรูปแบบการนําเสนอวิธีสอนการจัดและประเมินผลให>สอดคล>องกับวัตถุประสงคการเรียนรู>
ผลการเรียนรู>ที่ผู>เรียนได>รับในแต=ละด>าน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา (ระบุทงั้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
หลักการและทฤษฎีองคการของกลุ=มแนวคิดต=างๆตั้งแต=ยุคคลาสสิกถึงยุคสมัยสหัสวรรษแนวคิดและ
หน>าที่ต=างๆทางการจัดการการวางแผนการจัดองคการการจัดคนเข>าทํางานการอํานวยการและการควบคุม
รวมถึงเทคนิคและเครื่องมือต=างๆในแต=ละหน>าที่ทางการจัดการและแนวโน>มการเปลี่ยนแปลงทางการจัดการ
Organization principles and theories from classical school of thought to modem 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. จํานวนชั่วโมงที่ใชAตFอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝXก
สอนเสริม
ปฏิบัติ/งาน
การศึกษาดAวยตนเอง
ภาคสนาม/การฝXกงาน
45 ชั่วโมงต=อภาค
สอนเสริมตามความ
ไม=มีการฝeกปฏิบัติงาน
90 ชั่วโมงต=อภาค
การศึกษา
ต>องการของนักศึกษา
ภาคสนาม
การศึกษา
เฉพาะรายเพื่อทบทวน
ความรู>ความเข>าใจให>มี
ความชัดเจนยิ่งขึ้น
3. จํานวนชั่วโมงตFอสัปดาห0ที่อาจารย0ใหAคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกFนักศึกษาเปZน
รายบุคคล
3.1 อาจารยประจํารายวิชา ให>คําปรึกษาได>ตามเวลาที่เหมาะสม และกําหนดไว>
3.2 อาจารยประจํารายวิชา จัดเวลาให>คําปรึกษาเป4นรายบุคคลหรือรายกลุ=มตามความต>องการของ
ผู>เรียน โดยมีการนัดหมายล=วงหน>า
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูAของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรมจริยธรรมที่ตAองพัฒนา
1.1.1 มีความซื่อสัตยสุจริต เสียสละไม=เอารัดเอาเปรียบผู>อื่น มีความรับผิดชอบต=อตนเอง สังคม
และสิ่งแวดล>อม
 1.1.2 มีความพอเพียงเป4นหลักในการดําเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล
และการสร>างภูมิคุ>มกัน
 1.1.3 มีจิตสํานึก มีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข>อบังคับต=าง ๆ ขององคกรและ
สังคม และ มโนธรรมที่จะแยกแยะความถูกต>อง ความดีความชั่ว
 1.1.4 มีความรู>ความเข>าใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมที่มีความสําคัญทางธุรกิจ สามารถจัดการ
ปIญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 ปลูกฝIงให>นักศึกษามีระเบียบวินัยโดยเน>นการเข>าชั้นเรียนการแต= งกายตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
1.2.2 ฝeกนักศึกษาให>มีความรับผิดชอบในการทํางานกลุ=มโดยฝeกให>รู>หน>าที่ของการเป4นผู>นําและการ
เป4นสมาชิกของกลุ=ม มีความซื่อสัตยโดยไม=ทุจริตหรือคัดลอกงานของผู>อื่น
1.2.3 อาจารยผู>สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา และ มีการจัดกิจกรรม
ส=งเสริ มคุ ณธรรม จริ ย ธรรม เช= น การยกย= องนั กศึ กษาที่ ป ระพฤติ ดี ปฏิบั ติ ดี
ทํ าประโยชนกั บ
ส=วนรวมและมีจิตสาธารณะ
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินจากการมีวินัยและพร>อมเพรียงของนักศึกษาในการเข>าร=วมกิจกรรมของหลักสูตร
1.3.2 ประเมินจากการเข>าชั้นเรียนตรงเวลาของนักศึกษา การส=งงานตามกําหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการร=วมกิจกรรม
1.3.3 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน>าที่ที่ได>รับมอบหมาย ไม=คัดลอกผลงานของผู>อื่นมาเป4น
ของตน
2. ความรูA
2.1 ความรูAที่ตAองไดAรับ
2.1.1 มีความรู>และความเข>าใจในสาระสําคัญของศาสตรที่เป4นพื้นฐานที่จําเป4นสําหรับการตลาด
 2.1.2 มีความรู>และความเข>าใจในสาระสําคัญของศาสตรด>านการตลาด
 2.1.3 มีความรู>และความเข>าใจในกระบวนการการจัดการทางการตลาด
 2.1.4 มีความรู>เกี่ยวกับความก>าวหน>าทางวิชาการและวิชาชีพด>านการตลาด รวมทั้งมีความ
เข>าใจในสถานการณที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย=างเท=าทัน
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 การสอนแบบเน>นผู>เรียนเป4นสําคัญมุ=งเน>นให>ผู>เรียนมีความรู>และความเข>าใจเกี่ยวกับหลักการ
และทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหารายวิชาองคการและการจัดการโดยใช>วิธีการบรรยายอภิปรายการทํางานกลุ=ม
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การนําเสนองานหน>าชั้นเรียนการวิเคราะหกรณีศึกษาตลอดจนการมอบหมายให>ศึกษาค>นคว>าบทความและ
ข>อมูลที่เกี่ยวข>อง
2.2.2 บรรยายจากสื่อ Power Point พร>อมยกตัวอย=างประกอบ
2.2.3 สอนแบบการอภิป รายกลุ=ม สนทนาโต> ตอบ แลกเปลี่ย นความคิด เพื่อวัดความเข> าใจและ
เสริมสร>างความรู>ใหม=ๆ
2.2.4 ให>นักศึกษาศึกษาค>นคว>าด>วยตนเองด>วยระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข>องกับลักษณะโครงสร>าง
ขององคการธุรกิจและหน>าที่ต=างๆ ทางด>านการบริหารจัดการเข>าใจถึงวิธีการวางแผนการจัดองคการการจัด
คนเข>าทํางานการจูงใจคนเข>าทํางานการติดต=อสื่อสารและการควบคุมรวมถึงเทคนิคและเครื่องมือต=างๆ ใน
แต=ละหน>าที่ทางการจัดการ
2.2.5 ฝeกวิเคราะหกรณีศึกษา การทํารายงานกลุ=ม พร>อมการนําเสนองานหน>าชั้นเรียน
2.2.6 มอบหมายงานต=างๆ ให>นักศึกษาฝeกปฏิบัติ
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ประเมินจากการสอบปลายภาคโดยใช>ข>อสอบแบบปรนัย
2.3.2 ประเมินจากการมีส=วนร=วมในการแสดงความคิดเห็นการอภิปรายกลุ=ม
2.3.3 ประเมินจากคุณภาพของการวิเคราะหกรณีศึกษาเพื่อวัดความเข>าใจของนักศึกษา
2.3.4 ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาได>ทําการศึกษาค>นคว>า พร>อมการนําเสนอหน>าชั้นเรียน
2.3.5 ประเมินจากงาน /กิจกรรมต=างๆ ที่มอบหมายให>นักศึกษาฝeกปฏิบัติ เช=นแบบฝeกหัดทบทวน
เพื่อวัดความเข>าใจของนักศึกษา
3. ทักษะทางป[ญญา
3.1 ทักษะทางป[ญญาที่ตAองพัฒนา
3.1.1 สามารถสืบค>น จําแนก และวิเคราะหข>อมูล เพื่อให>ได>ซึ่งสารสนเทศ ที่เป4นประโยชนใน
การแก>ไขปIญหาและการตัดสินใจอย=างเหมาะสม
 3.1.2 มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม สร> า งสรรค ต= อ ยอดกรอบความรู> เ ดิ ม สามารถบู ร ณาการความรู> ใ น
สาขาวิชาที่ศึกษาและประสบการณเพื่อให>เกิดนวัตกรรม กิจกรรมหรือแนวทางใน
การบริหารธุรกิจ
ใหม= ๆ
 3.1.3 สามารถคิดค>นทางเลือกใหม= ๆ รวมทั้งสามารถวิเคราะหทางเลือกและผลกระทบที่เป4น
ผลจากทางเลือกอย=างรอบด>าน โดยการนําความรู>และประสบการณมาประยุกตใช>
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 สอนแบบเน>นผู>เรียนเป4นสําคัญ มุ=งเน>นให>ผู>เรียนมีความรู>และความเข>าใจเกี่ยวกับหลักการ
และทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหารายวิชาองคการและการจัดการ
3.2.2 การสอนโดยใช>กรณีศึกษาด>านองคการและการจัดการในบริบทที่หลากหลายเช=นการวาง
แผนการจัดองคการการจัดคนเข>าทํางานการจูงใจคนเข>าทํางานการติดต=อสื่อสารและการควบคุมรวมถึง
เทคนิคและเครื่องมือต=างๆในแต=ละหน>าที่ทางการจัดการเพื่อฝeกการวิเคราะหและรู>จักแก>ไขปIญหาต=างๆโดย
ให>ออกมานําเสนอหน>าชั้นเรียน
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3.2.3) มอบหมายงานให>นักศึกษาทํารายงานที่กําหนดโดยใช>ความรู>ที่ได>เรียนมาและนําเสนอผลงาน
ในรูปของการอภิปรายกลุ=ม
3.2.4 สอนแบบการอภิปรายกลุ=ม สนทนาโต>ตอบ แลกเปลี่ยนความคิด เพื่อวัดความเข>าใจและ
เสริมสร>างความรู>ใหม=ๆ
3.2.5 กําหนดให>นักศึกษาฝeกการสืบค>นข>อมูลและจัดทํารายงานทางด>านการจัดการองคการที่ได>รับ
มอบหมาย
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินจากการสอบปลายภาคโดยใช>ข>อสอบแบบปรนัย
3.3.2 ประเมินจากคุณภาพของการวิเคราะหกรณีศึกษาเพื่อวัดความเข>าใจของนักศึกษา
3.3.3 ประเมินจากผลงานการศึกษาค>นคว>ารายงานที่ได>รับมอบหมายพร>อมการนําเสนอหน>าชั้น
เรียน
3.3.4 ประเมินจากการมีส=วนร=วมในการแสดงความคิดเห็นการอภิปรายกลุ=ม
4. ทักษะความสัมพันธ0ระหวFางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ0ระหวFางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตAองพัฒนา
4.1.1 สามารถประยุกตใช>ห ลักคณิตศาสตร สถิติ และการวิเคราะหเชิงปริมาณมาใช>ในการ
วิเคราะหและตัดสินใจทางการตลาด
 4.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต=างประเทศได>
 4.1.3 สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร>างความเข>าใจ การเขียนรายงาน และการนําเสนองาน
ต=อกลุ=มบุคคลที่แตกต=างได>อย=างเหมาะสม
 4.1.4 สามารถนํา เทคโนโลยี ไ ปเป4 น เครื่ อ งมื อ ในการสนั บ สนุ น ในการดําเนินงาน
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 การมอบหมายงาน / กิจกรรม / รายงาน (กลุ=ม) โดยเน>นความรู>ที่ได>ศึกษาในชั้นเรียนเพื่อดู
ความสามารถในการทางานเป4นทีมกล>าที่จะแสดงภาวะผู>นาผู>ตามได>อย=างเหมาะสมตามสถานการณ
4.2.2 การบรรยายการทดลองปฏิบัติและศึกษาจากกรณีศึกษาโดยให>นักศึกษาทางานเป4นกลุ=มหรือ
ทีมรู>จักการแก>ไขปIญหาของทีมงานซึ่งจะทําให>นักศึกษามีปฏิสัมพันธที่ดีต=อกันรู>จักกันมากขึ้นเรียนรู>ที่จะอยู=
ร=วมกันในสังคมด>วยความรับผิดชอบและมีการเรียนรู>อย=างต=อเนื่อง
4.2.3 การเรียนแบบมีส=วนร=วมปฏิบัติการ
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากการมีส=วนร=วมในกิจกรรมในห>องเรียนพฤติกรรมการทางานเป4นทีมและการมี
ภาวะผู>นําผู>ตามได>อย=างเหมาะสมตามสถานการณ
4.3.2 ประเมินจากคุณภาพของการวิเคราะหกรณีศึกษา
4.3.3 ประเมินจากรู>จักการแก>ไขปIญหาของทีมงานและการมีปฏิสัมพันธที่ดีต=อกัน
4.3.4 ประเมิ น จากการนํ า เสนอผลงานต= า งๆ /รายงาน (กลุ= ม) และการเป4 น ผู> นํ า ผู> ต ามในการ
อภิปรายซักถาม
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5. ทักษะการวิเคราะห0เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชAเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห0เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชAเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตAองพัฒนา
5.1.1 สามารถประยุกตใช>หลักคณิตศาสตร สถิติ การวิเคราะหเชิงปริมาณในการวิเคราะหและ
ตัดสินใจทางการตลาด
 5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต=างประเทศได>
5.1.3 สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร>างความเข>าใจ การเขียนรายงาน และการนําเสนองาน
ต=อกลุ=มบุคคลที่แตกต=างได>อย=างเหมาะสม
 5.1.4 สามารถนํา เทคโนโลยี ไ ปเป4 น เครื่ อ งมื อ ในการสนั บ สนุ น ในการดําเนินงาน
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 มอบหมายงานให>ศึกษาค>นคว>าด>วยตนเองจาก Website สื่อการสอน e-learning และการทํา
รายงานโดยมีสถิติอ>างอิงจากแหล=งที่มาของข>อมูลที่น=าเชื่อถือ
5.2.2 กําหนดให>นักศึกษานําเสนอรายงานที่ได>จากการศึกษาค>นคว>าโดยใช>รูปแบบและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมเพื่อพัฒนาความสามารถในการใช>เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอรด>วยตนเอง
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินผลงานจากการทํารายงานและการมีส=วนร=วมในการนําเสนอรายงานและอภิปรายใน
ชั้นเรียน
5.3.2 ประเมินจากผลการสืบค>นเทคนิคการนําเสนอโดยการเลือกใช>เทคโนโลยีสารสนเทศได>อย=าง
เหมาะสม
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาห0ที่
1

หัวขAอการสอน / Learning
Outcome
- หัวขAอการสอน
ความรูAทั่วไปเกี่ยวกับองค0การ
และการจัดการ
- ความหมายขององคการ
- ความหมายของการจัดการ
- ลักษณะขององคการ
- ประเภทขององคการ
- วัตถุประสงคขององคการ
- เปmาหมายขององคการธุรกิจ
- ความจําเป4นของการมีองคการ
- องคประกอบขององคการ
- Learning Outcome
1. มีความรู>ความเข>าใจ
ความหมายขององคการ การ
จัดการ ลักษณะ ประเภท
วัตถุประสงคขององคการ
2,ทราบถึงความจําเป4นของ
องคการและองคการประกอบไป

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิธีการสอนแบบบรรยายแนะนําวิธีการ
เรียนการสอนและอธิบายเนื้อหารายวิชา
จุ ด ประสงคและเปm า หมายของรายวิ ช า
เกณฑการวั ด ผลและประเมิ น ผลแนะนํ า
หนังสือเรียนและ website เพิ่มเติมและ
การบรรยายโดยให> ผู> เ รี ย นมี ส= ว นร= ว ม
อภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข>องกับ
สาระการเรียนรู>
2. ใช>สื่อ PowerPoint ประกอบการ
บรรยายโดยให>นักศึกษาร=วมกันอภิปราย
ประเด็นสําคัญที่เกี่ยวข>องกับสาระการ
เรียนรู>
3. เปnดโอกาสให>นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชา
องคการและการจัดการ
2. PowerPoint
ประกอบการบรรยาย

สอดคลAองกับ
ผูAสอน
จุดมุFงหมาย
รายวิชา (ระบุขAอ)
(1),(3)
อ.กาหลง
กลิ่นจันทร
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สัปดาหที่

2

หัวข>อการสอน / Learning
Outcome
ด>วยอะไร
3.ทําให>นักศึกษาเกิดความเข>าใจ
ในองคการมากขึ้น
4.มีความคิดสร>างสรรคสามารถ
บูรณาการความรู>ที่ได>รับไปใช>
ประโยชนได>
5.สามารถทํางานร=วมกับผู>อื่นได>
- หัวขAอการสอน
แนวความคิดพื้นฐานดAาน
การจัดการ
- ความหมายของการจัดการ
- แนวความคิดทางการจัดการ
- หน>าที่ของการจัดการ
- อํานาจและขอบเขตของการ
จัดการ
- ระดับขั้นของการจัดการ
- ทักษะในการบริหาร
- Learning Outcome
1.ได>เรียนรู>แนวความคิดของนัก
ทฤษฏีต=าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการ

จํานวน
ชั่วโมง

3

สอดคล>องกับ
จุดมุ=งหมาย
รายวิชา (ระบุข>อ)

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. แบ=งกลุ=มให>นักศึกษา ทําการศึกษาคว>า
ในแต=ละแนวความคิด และนํากลับมา
อภิปรายในแต=ละประเด็น
2. การบรรยายโดยให>ผู>เรียนมีส=วนร=วม
อภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข>องกับ
สาระการเรียนรู>
3. ผู>เรียนและผู>สอนร=วมกันอภิปรายสรุป
เนื้อหา
4. ให>นักศึกษาทํากิจกรรมท>ายบท

สื่อการสอน
(2),(3),(5)
1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาองคการและการ
จัดการ
2. สื่อการสอน Power
point
3. ข>อมูลจากอินเทอรเน็ต

ผู>สอน

อ.กาหลง
กลิ่นจันทร
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สัปดาหที่

3

หัวข>อการสอน / Learning
Outcome
ได>รับความรู>เกี่ยวกับบทบาทหน>า
ในการจัดการ
2.มีความคิดสร>างสรรคสามารถ
บูรณาการความรู>ที่ได>รับไปใช>
ประโยชนได>
3.สามารถทํางานร=วมกับผู>อื่นได>
4.ได>ฝeกใช>เทคโนโลยีในการสืบค>น
- หัวขAอการสอน
แนวคิดและทฤษฎี
องค0การ
- แนวคิดและทฤษฎีทางการ
จัดการ
- แนวคิดทางการจัดการในสมัย
เดิมหรือยุคคลาสสิก
- แนวคิดทางการจัดการเชิง
พฤติกรรมศาสตร
- แนวคิดทางการจัดการสมัยใหม=
- แนวความคิดทางการจัดการยุค
โลกาภิวัฒน

จํานวน
ชั่วโมง

3

สอดคล>องกับ
จุดมุ=งหมาย
รายวิชา (ระบุข>อ)

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. แบ=งกลุ=มให>นักศึกษา ทําการศึกษาคว>า
ในแต=ละแนวความคิด และนํากลับมา
อภิปรายในแต=ละประเด็น
2. การบรรยายโดยให>ผู>เรียนมีส=วนร=วม
อภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข>องกับ
สาระการเรียนรู>
3. ผู>เรียนและผู>สอนร=วมกันอภิปรายสรุป
เนื้อหา
4. ให>นักศึกษาทํากิจกรรมท>ายบท

สื่อการสอน
(2),(3),(5)
1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาองคการและการ
จัดการ
2. สื่อการสอน Power
point
3. ข>อมูลจากอินเทอรเน็ต

ผู>สอน

อ.กาหลง
กลิ่นจันทร
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หัวข>อการสอน / Learning
Outcome
- แนวคิดและทฤษฎีทางการ
จัดการของ Peter F. Drucker
- Learning Outcome
1.ได>รับความรู>เกี่ยวกัยแนวคิด
ทฤษฏีทางการจัดการ และ
แนวคิดในยุคเดิมถึงยุคคลาสสิก.
ได>รับความรู>เกี่ยวกับ
แนวความคิดในยุคต=าง ๆ ทําให>มี
ความเข>าใจในศาสตรต=าง ๆ
เกี่ยวกับการจัดการมากยิ่งขึ้น
2.มีความคิดสร>างสรรคสามารถ
บูรณาการความรู>ที่ได>รับไปใช>
ประโยชนได>
3.สามารถทํางานร=วมกับผู>อื่นได>
- หัวขAอการสอน
การวางแผน
- ความหมายของการวางแผน
- ประเภทของการวางแผน
- ลําดับขั้นตอนของการวางแผน
- กระบวนการในการวางแผน

จํานวน
ชั่วโมง

3

สอดคล>องกับ
จุดมุ=งหมาย
รายวิชา (ระบุข>อ)

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให>ผู>เรียนมีส=วนร=วม
อภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข>องกับ
สาระการเรียนรู>
2. เปnดโอกาสให>นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
(2),(3)
1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาองคการและการ
จัดการ
2. สื่อการสอน Power
point

ผู>สอน

อ.กาหลง
กลิ่นจันทร
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5

หัวข>อการสอน / Learning
Outcome
- ประโยชนของการวางแผน
- ข>อควรระวังของการวางแผน
- Learning Outcome
1.มีความรู>คามเข>าใจเกี่ยวกับ
ความหมาย ประเภท ขั้นตอน
ประโยชน และสิ่งที่ควรระวังใน
การวางแผน
2.มีความคิดสร>างสรรคสามารถ
บูรณาการความรู>ที่ได>รับไปใช>
ประโยชนได>
3.สามารถทํางานร=วมกับผู>อื่นได>
- หัวขAอการสอน
การจัดการองค0การ
- ความหมายของการจัดการ
องคการ
- ความสําคัญของการจัดองคการ
-หลักการจัดองคการ
-โครงสร>างองคการ
-การออกแบบองคการ
-สิ่งที่ต>องคํานึงถึงในการจัด

จํานวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล>องกับ
จุดมุ=งหมาย
รายวิชา (ระบุข>อ)

3. ผู>เรียนและผู>สอนร=วมกันอภิปรายสรุป
เนื้อหา
4. ให>นักศึกษาทํากิจกรรมท>ายบท

3. ข>อมูลจากอินเทอรเน็ต

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให>ผู>เรียนมีส=วนร=วม
อภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข>องกับ
สาระการเรียนรู>
2. เปnดโอกาสให>นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย
3. ผู>เรียนและผู>สอนร=วมกันอภิปรายสรุป
เนื้อหา
4. ให>นักศึกษาทํากิจกรรมท>ายบท

สื่อการสอน
(1).(2),(3)
1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาองคการและการ
จัดการ
2. สื่อการสอน Power
point
3. ข>อมูลจากอินเทอรเน็ต

ผู>สอน

อ.กาหลง
กลิ่นจันทร
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6

หัวข>อการสอน / Learning
Outcome
องคการ
-ขั้นตอนของการจัดองคการ
- Learning Outcome
1. ได>รับความรู>ถึงความสําคัญ
โครงสร>าง การออกแบบองคการ
ขั้นตอนการจัดองคการ
2.มีความคิดสร>างสรรคสามารถ
บูรณาการความรู>ที่ได>รับนําไปใช>
ประโยชนได>
3.สามารถทํางานร=วมกับผู>อื่นได>
- หัวขAอการสอน
การจัดบุคคลเขAาทํางาน
- ความหมายการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย
- ความสําคัญการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย
- กระบวนการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย
- กลยุทธในการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย

จํานวน
ชั่วโมง

3

สอดคล>องกับ
จุดมุ=งหมาย
รายวิชา (ระบุข>อ)

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให>ผู>เรียนมีส=วนร=วม
อภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข>องกับ
สาระการเรียนรู>
2. เปnดโอกาสให>นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย
3. ผู>เรียนและผู>สอนร=วมกันอภิปรายสรุป
เนื้อหา
4. ให>นักศึกษาทํากิจกรรมท>ายบท
5. ทดสอบย=อย

(1).(2),(3)
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาองคการและการ
จัดการ
2. สื่อการสอน Power
point
3. ข>อมูลจากอินเทอรเน็ต

ผู>สอน

อ.กาหลง
กลิ่นจันทร
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หัวข>อการสอน / Learning
Outcome
- วิธีการดําเนินการสรรหา
บุคลากร
- แนวคิดพื้นฐานในการคัดเลือก
- ลําดับขั้นตอนในการคัดเลือก
- วิธีการคัดเลือกเพื่อเข>าทํางาน
- Learning Outcome
1. ได>รับความรู>เกี่ยวกับการ
กระบวนการในการจัดคนเข>า
ทํางานในองคการ ตั้งแต=
ความหมาย ความสําคัญ
ตลอดจน การสรรหา คัดเลือก
2.มีความคิดสร>างสรรคสามารถ
บูรณาการความรู>ที่ได>รับนําไปใช>
ประโยชนได>
3.สามารถทํางานร=วมกับผู>อื่นได>
- หัวขAอการสอน
การพัฒนาบุคคลและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
- การพัฒนาบุคคลและการ
ฝeกอบรม

จํานวน
ชั่วโมง

สอดคล>องกับ
จุดมุ=งหมาย
รายวิชา (ระบุข>อ)

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให>ผู>เรียนมีส=วนร=วม
อภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข>องกับ
สาระการเรียนรู>
2. เปnดโอกาสให>นักศึกษาอภิปรายและ

สื่อการสอน
(1),(2),(3)
1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาองคการและการ
จัดการ
2. สื่อการสอน Power

ผู>สอน

อ.กาหลง
กลิ่นจันทร
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หัวข>อการสอน / Learning
Outcome
- ความหมายของการประเมินผล
การปฏิบัติงาน
- วัตถุประสงคของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
- ประโยชนของการประเมินผล
การปฏิบัติงาน
- หลักการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
- หลักการธํารงรักษาพนักงาน
- ความสําคัญของการธํารงรักษา
- หลักในการกําหนดอัตราค=าจ>าง
และเงินเดือนหลัก
- Learning Outcome
1. ได>รับความรู>เกี่ยวกับการ
พัฒนาบุคคลและการประเมินผล
การปฏิบัติงานในเรื่องของ
ความหมาย วัตถุประสงค
ประโยชน การธํารงรักษาของ
การประเมิน
2.มีความคิดสร>างสรรคสามารถ

จํานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย
3. ผู>เรียนและผู>สอนร=วมกันอภิปรายสรุป
เนื้อหา
4. ให>นักศึกษาทํากิจกรรมท>ายบท

point
3. ข>อมูลจากอินเทอรเน็ต

สอดคล>องกับ
จุดมุ=งหมาย
รายวิชา (ระบุข>อ)

ผู>สอน
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8

หัวข>อการสอน / Learning
Outcome
บูรณาการความรู>ที่ได>รับนําไปใช>
ประโยชนได>
3.สามารถทํางานร=วมกับผู>อื่นได>
- หัวขAอการสอน
การควบคุมองค0การ
- ความหมายและความสําคัญ
ของการควบคุม
- ประโยชนของการควบคุม
- ขั้นตอนในกระบวนการควบคุม
- ประเภทของการควบคุม
- เทคนิคการควบคุม
- Learning Outcome
1. ได>รับความรู>ในการควบคุม
องคการในเรื่องความหมาย
ประโยชน ขั้นตอนและประเภท
ของการควบคุม
2.มีความคิดสร>างสรรคสามารถ
บูรณาการความรู>ที่ได>รับนําไปใช>
ประโยชนได>
3.สามารถทํางานร=วมกับผู>อื่นได>

จํานวน
ชั่วโมง

3

สอดคล>องกับ
จุดมุ=งหมาย
รายวิชา (ระบุข>อ)

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให>ผู>เรียนมีส=วนร=วม
อภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข>องกับ
สาระการเรียนรู>
2. เปnดโอกาสให>นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย
3. ผู>เรียนและผู>สอนร=วมกันอภิปรายสรุป
เนื้อหา
4.กรณีศึกษาเพื่อฝeกคิดฝeก
วิเคราะหและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกัน
5. ให>นักศึกษาทํากิจกรรมท>ายบท

สื่อการสอน
(2),(3)
1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาองคการและการ
จัดการ
2. สื่อการสอน Power
point
3. ข>อมูลจากอินเทอรเน็ต

ผู>สอน

อ.กาหลง
กลิ่นจันทร
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หัวขAอการสอน / Learning
Outcome
- หัวขAอการสอน
เทคนิคและเครื่องมือทางการ
จัดการ
- ความหมายของเครื่องมือการ
จัดการ
- บาลานซสกอรการด
(Balance Scorecard)
- เบนซมารกกิ้ง(Benchmarking)
- การบริหารลูกค>าสัมพันธ
(Customer Relationship
Management)
- การรื้อปรับระบบ
(Reengineering)
- การจัดการความรู>
(Knowledge
Management)
- การจัดการเชิงกลยุทธ
(Strategic Management)
- Learning Outcome
1. มีความรู>ความเข>าใจในเรื่อง

จํานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให>ผู>เรียนมีส=วนร=วม
อภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข>องกับ
สาระการเรียนรู>
2. เปnดโอกาสให>นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย
3. ผู>เรียนและผู>สอนร=วมกันอภิปรายสรุป
เนื้อหา
4. ให>นักศึกษาทํากิจกรรมท>ายบท

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาองคการและการ
จัดการ
2. สื่อการสอน Power
point
3. ข>อมูลจากอินเทอรเน็ต

สอดคล>องกับ
จุดมุ=งหมาย
รายวิชา (ระบุข>อ)
(2),(3)

ผู>สอน
อ.กาหลง
กลิ่นจันทร
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หัวข>อการสอน / Learning
Outcome
เทคนิคและเครื่องมือทางการ
จัดการ
2.มีความคิดสร>างสรรคสามารถ
บูรณาการความรู>ที่ได>รับนําไปใช>
ประโยชนได>
3.สามารถทํางานร=วมกับผู>อื่นได>
- หัวขAอการสอน
การอํานวยการ
- ความหมายของการอํานวยการ
- ปIจจัยที่ส=งผลต=อความสําเร็จ
- ความหมายของการจูงใจ
- ความสําคัญของการจูงใจ
- กระบวนการจูงใจ
- แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการ
จูงใจ
- Learning Outcome
1. ได>รับความรู>ความเข>าใจ
เกี่ยวกับการอํานวยการในเรื่อง
ความหมายของการอํานวยการ
ปIจจัยที่ส=งผลต=อความสําเร็จ

จํานวน
ชั่วโมง

3

สอดคล>องกับ
จุดมุ=งหมาย
รายวิชา (ระบุข>อ)

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให>ผู>เรียนมีส=วนร=วม
อภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข>องกับ
สาระการเรียนรู>
2. เปnดโอกาสให>นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย
3. ผู>เรียนและผู>สอนร=วมกันอภิปรายสรุป
เนื้อหา
4. ให>นักศึกษาทํากิจกรรมท>ายบท

สื่อการสอน
(2),(3)
1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาองคการและการ
จัดการ
2. สื่อการสอน Power
point
3. ข>อมูลจากอินเทอรเน็ต

ผู>สอน

อ.กาหลง
กลิ่นจันทร

20

.3
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หัวข>อการสอน / Learning
Outcome
ความหมาย ความสําคัญ
กระบวนการ ของการจูงใจ
2.มีความคิดสร>างสรรคสามารถ
บูรณาการความรู>ที่ได>รับนําไปใช>
ประโยชนได>
3.สามารถทํางานร=วมกับผู>อื่นได>
- หัวขAอการสอน
แนวโนAมการเปลี่ยนแปลง
ทางการจัดการ
- แนวคิดการบริหารเพื่อการ
เปลี่ยนแปลง
- วิธีการสร>างกลยุทธให>กับ
องคการ
- ผู>นําการเปลี่ยนแปลง
- การเปลี่ยนแปลงข>อมูลข=าวสาร
- ผลิตภาพของแรงงานที่ใช>
ความรู>ความสามารถในการ
ทํางาน
- การบริหารตนเอง

จํานวน
ชั่วโมง

3

สอดคล>องกับ
จุดมุ=งหมาย
รายวิชา (ระบุข>อ)

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให>ผู>เรียนมีส=วนร=วม
อภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข>องกับ
สาระการเรียนรู>
2. เปnดโอกาสให>นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย
3. ผู>เรียนและผู>สอนร=วมกันอภิปรายสรุป
เนื้อหา
4. ให>นักศึกษาทํากิจกรรมท>ายบท

สื่อการสอน
(2),!3)
1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาองคการและการ
จัดการ
2. สื่อการสอน Power
point
3. ข>อมูลจากอินเทอรเน็ต

ผู>สอน

อ.กาหลง
กลิ่นจันทร
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หัวขAอการสอน / Learning
Outcome
- Learning Outcome
1. มีความรู>ความเข>าเกี่ยวกับ
เรื่องแนวโน>มการเปลี่ยนแปลง
ทางการจัดการในเรื่องแนวคิด
การบริหาร วิธีการสร>างกลยุทธ
การเปลี่ยนแปลงต=าง ๆ
2.มีความคิดสร>างสรรคสามารถ
บูรณาการความรู>ที่ได>รับนําไปใช>
ประโยชนได>
3.สามารถทํางานร=วมกับผู>อื่นได>
- หัวขAอการสอน
ภาวะผูAนําและการ
ตัดสินใจ
- ความหมายของภาวะผู>นํา
- ทฤษฎีภาวะผู>นํา
- รูปแบบและประเภทของผู>นํา
- คุณสมบัติของผู>นําผู>บริหารที่ดี
- มนุษยสัมพันธกับความเป4นผู>นํา
- กระบวนการตัดสินใจ
- ประเภทปIญหาและรูปแบบการ

จํานวน
ชั่วโมง

3

สอดคล>องกับ
จุดมุ=งหมาย
รายวิชา (ระบุข>อ)

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให>ผู>เรียนมีส=วนร=วม
อภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข>องกับ
สาระการเรียนรู>
2. เปnดโอกาสให>นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย
3. ผู>เรียนและผู>สอนร=วมกันอภิปรายสรุป
เนื้อหา
4. ให>นักศึกษาทํากิจกรรมท>ายบท

สื่อการสอน
(2),,(3),(4)
1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาองคการและการ
จัดการ
2. สื่อการสอน Power
point
3. ข>อมูลจากอินเทอรเน็ต

ผู>สอน

อ.กาหลง
กลิ่นจันทร
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หัวข>อการสอน / Learning
Outcome
ตัดสินใจ
- Learning Outcome
1. ได>รับความรู>เกี่ยวกับภาวะ
ผู>นํา ในเรื่องทฤษฏีภาวะผู>นํา
รูปแบบและประเภท คุณสมบัติ
ของผู>น้ํา มนุษยสัมพันธกับความ
เป4นผู>นํา
2.มีความคิดสร>างสรรคสามารถ
บูรณาการความรู>ที่ได>รับนําไปใช>
ประโยชนได>
3.สามารถทํางานร=วมกับผู>อื่นได>
- หัวขAอการสอน
การติดตFอสื่อสาร
- ความหมายของกาติดต=อสื่อสาร
- ความสําคัญของการ
ติดต=อสื่อสาร
- วัตถุประสงคของการ
ติดต=อสื่อสาร
- กระบวนการติดต=อสื่อสารใน
องคการ

จํานวน
ชั่วโมง

3

สอดคล>องกับ
จุดมุ=งหมาย
รายวิชา (ระบุข>อ)

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให>ผู>เรียนมีส=วนร=วม
อภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข>องกับ
สาระการเรียนรู>
2. เปnดโอกาสให>นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย
3. ผู>เรียนและผู>สอนร=วมกันอภิปรายสรุป
เนื้อหา
4. ให>นักศึกษาทํากิจกรรมท>ายบท

สื่อการสอน
(2),(3)
1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาองคการและการ
จัดการ
2. สื่อการสอน Power
point
3. ข>อมูลจากอินเทอรเน็ต

ผู>สอน

อ.กาหลง
กลิ่นจันทร
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หัวข>อการสอน / Learning
Outcome
- ประโยชนของการประสานงาน
ในองคการ
- อุปสรรคในการติดต=อสื่อสาร
- Learning Outcome
1. ได>รับความรู>ความใจในเรื่อง
การติดต=อสื่อสาร ในเรื่อง
ความหมาย ความสําคัญ
วัตถุประสงค ประโยชน อุปสรรค
ในการติดต=อสื่อสาร
2.มีความคิดสร>างสรรคสามารถ
บูรณาการความรู>ที่ได>รับนําไปใช>
ประโยชนได>
3.สามารถทํางานร=วมกับผู>อื่นได>
- หัวขAอการสอน
การทํางานเปZนทีม
- ความหมายของการทํางานเป4น
ทีม
- สาเหตุของการมารวมกันเป4น
ทีม
- ลักษณะของทีม

จํานวน
ชั่วโมง

3

สอดคล>องกับ
จุดมุ=งหมาย
รายวิชา (ระบุข>อ)

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให>ผู>เรียนมีส=วนร=วม
อภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข>องกับ
สาระการเรียนรู>
2. เปnดโอกาสให>นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย
3. ผู>เรียนและผู>สอนร=วมกันอภิปรายสรุป

สื่อการสอน
(2),(3),(4)
1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาองคการและการ
จัดการ
2. สื่อการสอน Power
point
3. ข>อมูลจากอินเทอรเน็ต

ผู>สอน

อ.กาหลง
กลิ่นจันทร
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หัวข>อการสอน / Learning
Outcome
- ประเภทของทีม
- กลยุทธในการสร>างทีม
- หลักเกณฑการประเมิน
- การพัฒนาและบริหารทีมให>มี
ประสิทธิภาพ
- Learning Outcome
1. ได>รับความรู>ความเข>าใจใน
เรื่องการทํางานเป4น ในเรื่อง
ความหมาย ประเภท หลักเกณฑ
การพัฒนาการทํางานเป4นทีม
2.มีความคิดสร>างสรรคสามารถ
บูรณาการความรู>ที่ได>รับนําไปใช>
ประโยชนได>
3.สามารถทํางานร=วมกับผู>อื่นได>
- หัวขAอการสอน
จริยธรรมกับองค0การ
- แนวคิดด>านจริยธรรม
- คุณค=าแห=งจริยธรรมทางธุรกิจ
- การสร>างจริยธรรมในองคการ
ธุรกิจ

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล>องกับ
จุดมุ=งหมาย
รายวิชา (ระบุข>อ)

ผู>สอน

เนื้อหา
4. ให>นักศึกษาทํากิจกรรมท>ายบท

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให>ผู>เรียนมีส=วนร=วม
อภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข>องกับ
สาระการเรียนรู>
2. เปnดโอกาสให>นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
(1),(2),(3)
1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาองคการและการ
จัดการ
2. สื่อการสอน Power
point

อ.กาหลง
กลิ่นจันทร
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สัปดาห0ที่

หัวข>อการสอน / Learning
Outcome

- กลยุทธในการตอบสนองต=อ
ความคาดหวัง
- บทบาทของธุรกิจกับความ
รับผิดชอบต=อสังคม
- บทบาทของธุรกิจในการ
อนุรักษสิ่งแวดล>อม
- จริยธรรมของนักธุรกิจ
- การพัฒนาจริยธรรมในองคการ
- การจูงใจด>านจริยธรรมของ
บุคคลในองคการ
- Learning Outcome
1. ได>รับความรู>ความเข>าใจ
เกี่ยวกับจริยธรรมขององคการ
2.มีความคิดสร>างสรรคสามารถ
บูรณาการความรู>ที่ได>รับนําไปใช>
ประโยชนได>
3.สามารถทํางานร=วมกับผู>อื่นได>
16
สอบปลายภาค
หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห จํานวน 15 สัปดาห

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
3. ผู>เรียนและผู>สอนร=วมกัน
อภิปรายสรุปเนื้อหา
4. ให>นักศึกษาทํากิจกรรม
ท>ายบท

-

สื่อการสอน

สอดคล>องกับ
จุดมุ=งหมาย
รายวิชา (ระบุข>อ)

ผู>สอน

3. ข>อมูลจากอินเทอรเน็ต

-
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรูA
วิธีการประเมิน
สัปดาห0ที่ สัดสFวนของการ
ผลการเรียนรูA
ประเมิน
ประเมินผล
ที่ไดA (ระบุขAอ)
1. การเข>าเรียนและ
1.1.(2),1.1(3), 1. ประเมินจากการตรงต=อเวลา
1-15
15
1.1(4),
การมีส=วนร=วมใน
ของนักศึกษาในการเข>าชั้นเรียน
4.1(3)
กิจกรรมต=างๆ ในชั้น
การส=งงานตามกําหนด
เรียน
ระยะเวลาที่มอบหมาย
2.ประเมินจากการมีวินัยและ
ความพร>อมเพรียงของนักศึกษา
ในการส=งงานและทํากิจกรรม
ตามข>อกําหนด
3.ประเมินจากความมีน้ําใจใน
การช=วยเหลืออาจารยผู>สอนและ
การช=วยแนะนําในสิ่งที่เป4น
ประโยชนสร>างสรรคต=อเพื่อน
ร=วมชั้นเรียนเพื่อสร>าง
กระบวนการเรียนรู>ร=วมกัน
1-15
30
2. การวิเคราะห
1.1(1)
1. วัดและประเมินจากผลการ
กรณีศึกษา/งานเดี่ยว/ 2.1(1), 2.1(2) วิเคราะหและสังเคราะหองค
งานที่ได>รับมอบหมาย/ 3.1(1), 3.1(2) ความรู>จากใบงาน การทดสอบ
4.1(1), 4.1(2), ย=อย แบบฝeกหัด แบบฝeกปฏิบัติ
การทดสอบย=อย
5.1(2)
2.ประเมินจากการเข>าร=วม
กิจกรรมเสริมความรู>
3.ประเมินจากการส=งงานตรง
เวลา
4. ประเมินจากคุณภาพงาน/
คะแนนที่ได>จากการสอบ
3. งานกลุ=มที่ได>รับ
1.1(3), 1.1(4) 1. .ประเมินจากการนําเสนอ
2-15
25
2.1(1), 2.1(3) รายงาน ร=วมแสดงความคิดเห็น
มอบหมาย
3.1(1), 3.1(2) ในการอภิปรายกลุ=มและการ
4.1(2), 4.1(3) เรียนรู>แบบร=วมมือในการพัฒนา
5.1(2)
องคความรู>
กิจกรรมที่
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กิจกรรมที่

4. สอบปลายภาค

ผลการเรียนรู>ที่ วิธีการประเมิน
ได> (ระบุข>อ)
2.ประเมินจากผลการเรียนแบบ
ร=วมมือและความมีมนุษย
สัมพันธ สามารถปรับตัวให>เข>า
กับสถานการณที่เหมาะสม.
ประเมินจากการส=งงานตรงเวลา
3. ประเมินจากคุณภาพงาน
4. ประเมินจากการนําเสนอ
ผลงาน
1.1(3)
1. ประเมินจากการสอบปลาย
2.1(1), 2.1(2) ภาค โดยใช>ข>อสอบแบบปรนัย
3.1(2)
5.1(2)

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดส=วนของการ
ประเมินผล
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
พัชรินทร กีรติวินิจกุล. (2559). องคการและการจัดการ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสติ .
2. เอกสารและขAอมูลสําคัญ
2.1 http://www.arit.dusit.ac.th/
2.2 เว็บไซตสํานักหอสมุดของสถาบันการศึกษาหรือหน=วยงานต=างๆ ที่มีผลงานวิจัย
3. เอกสารและขAอมูลแนะนํา
3.1 พยอม วงศสารศรี. (2552). องคการและการจัดการ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
3.2 วิเชียร วิทยอุดม. (2551). องคการและการจัดการ. กรุงเทพฯ : ธนธัช.
3.3 สมคิด บางโม. (2555). องคการและการจัดการ. กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน.
3.4 ธงชัย สันติวงษ. (2540). องคการและการจัดการ. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพาณิช
3.5 Mile. J.A. (2012) . Management and Organization Theory.
3.6 Dam. N.V. & Marcus. J. (2007). Organization and Management : An International
Approach. Routledge
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.3

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ0การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การสนทนากลุ=มระหว=างผู>สอนและผู>เรียน
1.2 แบบประเมินผู>สอนและแบบประเมินรายวิชา
1.3 ข>อเสนอแนะที่อาจารยผู>สอนได>จัดทําเป4นช=องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธ0การประเมินการสอน
2.1 แต=งตั้งคณะกรรมการประเมินการสอน เพื่อกํากับดูแลการสอนให>ได>คุณภาพ
2.2 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู>ของผู>เรียน
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 ผู>ประสานงานรายวิชาและคณาจารยผู>สอนร=วมกันระดมสมองกําหนดกลยุทธวิธีการสอนจากผลการ
ประเมินประสิทธิผลของรายวิชาสรุปภาพรวมปIญหาและอุปสรรคจากมคอ. 5 เพื่อหาแนวทางในการ
แก>ปIญหาร=วมกัน
3.2 ปรั บ กลยุ ทธการสอนและการบู ร ณาการความรู> เ พื่ อให> ส อดคล> อ งกั บ ธรรมชาติ ข องผู> เ รี ย นแต= ล ะ
หลักสูตร
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 การแต= ง ตั้ ง คณะกรรมการในสาขาวิ ช าตรวจสอบผลการประเมิ น การเรี ย นรู> ข องนั ก ศึ ก ษาโดย
ตรวจสอบข>อสอบ
4.2 การพิจารณาจากรายงานของผู>เรียน วิธีการให>คะแนนสอบและการให>คะแนนตามข>อกําหนดการวัด
และประเมินผลประจํารายวิชา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1 ปรับปรุงรายละเอียดวิชาทุกภาคการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหรือตามข>อเสนอแนะและผลการ
ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข>อ 4
5.2 ปรับปรุงรูปแบบการสอนให>มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเน>นผู>เรียนเป4นสําคัญ
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