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คํานํา
รายละเอียดรายวิชาองค์การและการจัดการ (Organization and Management) รหัสวิชา
3661101 เป็นการจัดทํารายละเอียดประกอบรายวิชาองค์การและการจัดการ หลักสูตรการจัดการบัณฑิต
ในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะขององค์การธุรกิจ
ได้แก่ มโนทัศน์เกี่ยวกับองค์การ องค์การทางธุรกิจ แนวคิดและทฤษฎีการบริหารและจัดการ การวางแผน
การจัดองค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การอํานวยการ การจูงใจและติดต่อประสานงาน การควบคุม
และการจัดการกับการเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติสําหรับการบริหารงานธุรกิจทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการทํางาน และเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการที่จะ
นําไปประกอบอาชีพ และนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันได้
ในการจัดทํา มคอ.3 ได้คํานึงถึงหัวข้อการสอนและ Learning Outcome ที่มีความสอดคล้องกับ
คําอธิบายรายวิชา รวมทั้งกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning ที่ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ด้วย โดยผู้เรียนสามารถนําความรู้ที่ได้จากรายวิชานี้ไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้

หลักสูตรการจัดการบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
19 พฤศจิกายน 2561
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชือ่ รายวิชา
รหัสวิชา 3661101 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) องค์การและการจัดการ
(ภาษาอังกฤษ) Organization and Management
2. จํานวนหน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรการจัดการบัณฑิต
ประเภทรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน
4. อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู้ อน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์นารถอนงค์ กองสารศรี
อาจารย์ผู้สอน ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สิริวดี ชูเชิด ตอนเรียน A1
5. ภาคการศึกษา/
ษา/ชัน้ ปีทเี่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ชั้นปีที่ 1
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre(Pre-requisite) (ถ้
(ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co(Co-requisites) (ถ้
(ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
9. วันทีจ่ ดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่าสุด
16 พฤศจิกายน 2561

หมวดที่ 2 จุดมุง่ หมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุง่ หมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดด้านการจัดการองค์การ เช่น ประเภทของ
องค์การทางธุรกิจ ลักษณะของโครงสร้างองค์การ และหน้าที่ต่างๆ ทางด้านการบริหารจัดการ
1.2 เพื่ อให้ ผู้ เ รี ย นสามารถเข้ า ใจถึ ง วิ ธี ก ารวางแผน การจั ด องค์ ก าร การจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
การอํานวยการ การจูงใจและการติดต่อประสานงาน การควบคุ และการจัดการกับการเปลี่ยนแปลง รวมถึง
เทคนิคและเครื่องมือต่างๆ ในแต่ละหน้าที่ทางการจัดการ
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1.3 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนําความรู้ไปใช้ในการบริหารจัดการองค์การภายใต้แนวโน้มที่มีการเปลี่ยน
แปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อนําไปสู่นวัตกรรมและการจัดการสมัยใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติสําหรับการ
บริหารงานทางด้านธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต
1.4 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการทํางาน และเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ
ในการที่จะนําไปประกอบอาชีพ และนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/
นา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 มีการปรับเนื้อหาและกรณีศึกษาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน สามารถ
นําไปประยุกต์ ใช้ในการทํางานในองค์กรเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง
2.2 เพื่อปรับรูปแบบการนําเสนอวิธีสอน การจัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้รับในแต่ละด้าน และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning ที่ผู้เรียน
ได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เช่น ศึกษาค้นคว้าจากบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ฝึกวางแผนดําเนินงาน
ตามหน้าที่ทางการจัดการสําหรับองค์การประเภทต่างๆ เป็นต้น

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
หลักการและทฤษฎีองค์การของกลุ่มแนวคิดต่างๆ ตั้งแต่ยุคคลาสสิกถึงยุคสมัยสหัสวรรษ แนวคิดและ
หน้าที่ต่างๆ ทางการจัดการ การวางแผน การจัดองค์การ การจัดคนเข้าทํางาน การอํานวยการ และการ
ควบคุม รวมถึงเทคนิคและเครื่องมือต่างๆ 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. จํานวนชัว่ โมงที่ใช้ตอ่ ภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
45 ชั่วโมง
สอนเสริมตามความต้องการ
ต่อภาคการศึกษา
ของนักศึกษาเฉพาะราย
เพื่อทบทวนให้มีความรู้
ความเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น

ฝึกปฏิบตั ิ
ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา

3. จํานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทอี่ าจารย์ให้คาํ ปรึกษาและแนะนํ
ษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
อาจารย์ผู้สอนกําหนดวันและเวลาในการให้คําปรึกษา (Office Hour) ที่ห้องพักอาจารย์ประจําหลักสูตร
สัปดาห์ละ 6 ชั่วโมงและประกาศให้ผู้เรียนทราบ นอกจากนี้อาจกําหนดช่องทางให้นักศึกษาติดต่อผ่านทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสังคมออนไลน์
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต่ อ้ งพัฒนา
1.1.1 มี ค วามซื่อสั ตย์ สุ จ ริ ต มี วิ นั ย มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ เข้า ใจผู้ อื่น เข้ า ใจโลก และเคารพกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของสถาบันและสังคม รวมถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีได้
1.1.2 มีจิตสํานึกที่คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
1.1.3 มีความรู้ ความเข้าใจ ในคุณค่าแห่งวิชาชีพ และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ 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 วิชาชีพและสังคม อยู่เป็นประจํา
1.2.3 การมอบหมายงานกลุ่มให้ปฏิบัติ
1.2.4 อาจารย์ผู้สอนประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี กระตุ้นให้นักศึกษาปฏิบัติจนเป็นนิสัย
และการสร้างต้นแบบที่ดี
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินจากการปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมองค์การ กฎระเบียบและข้อบังคับที่กําหนด ความมี
วินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการร่วมกิจกรรมในรายวิชา
1.3.2 ประเมินจากการเข้าชั้นเรียนตรงเวลาของนักศึกษา การส่งงานตามกําหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย การแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.3.3 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่นมาเป็น
ของตน

2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องพั
งพัฒนา
 2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสําคัญของศาสตร์ด้านการจัดการ
 2.1.2 มีความรู้กว้างและเป็นระบบเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านการจัดการ
รวมทั้งมีความเข้าใจอย่างเท่าทันในผลกระทบในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก
2.1.3 มีความรู้และความเข้าใจในด้านการวางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การปฏิบัติการ การ
ควบคุมและการประเมินผลการดําเนินงาน รวมทั้งการปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 จัดให้มีการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทฤษฎี และประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ
2.2.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning ที่ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้
เช่น การวางแผนดําเนินงานตามหน้าที่ทางการจัดการสําหรับองค์การประเภทต่างๆ เป็นต้น
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2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของผู้เรียน
2.3.2 ประเมินจากการงานที่มอบหมายและการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
2.3.3 ประเมินจากการสอบปฏิบัติและการสอบวัดผลความรู้ โดยการจัดทําข้อสอบเพื่อใช้วัดความรู้
ความเข้าใจของนักศึกษา
2.3.4 ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย

3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
3.1.1 สามารถสืบค้ น ประมวลและประเมิ นข้อมู ลจากหลายแหล่งได้ด้วยตนเอง มีค วามคิ ด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีเหตุผล และคิดอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้ได้สารสนเทศที่เหมาะสมกับศตวรรษที่ 21
 3.1.2 สามารถประยุกต์ ความรู้ท างการจั ดการและด้า นอื่น ที่สัมพัน ธ์ กัน จากสาขาวิช าชีพ ที่
ศึกษาและประสบการณ์มาใช้งานตามสถานการณ์ทั่วไปได้อย่างเหมาะสม
 3.1.3 มีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยคํานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ
และสามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
 3.1.4 สามารถคิดค้นทางเลือก วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอย่างรอบด้าน มี
ความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ให้กับนักศึกษาตั้งแต่ในระดับที่ง่ายไปจนถึงระดับความยากขึ้น
เรื่อยๆ โดยจัดกิจกรรมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับรายวิชา
3.2.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning ด้วยการให้ผู้เรียนฝึกสืบค้นข้อมูลจาก
บทความวิจัยบทความวิชาการ หรือแหล่งข้อมูลต่างๆ การจําแนกข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแก้ปัญหา
การวิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบที่เป็นผลจากทางเลือกอย่างรอบด้านภายใต้สถานการณ์จําลองหรือ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม การร่วมกิจกรรมการอภิปราย และการตอบคําถาม
3.3.2 ประเมินจากการตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้ารายงานที่ได้รับมอบหมาย
3.3.3 ประเมินจากการสอบปฏิบัติและการสอบวัดผลความรู้ โดยการจัดทํา ข้อสอบ เพื่อใช้วัด
ทักษะทางด้านปัญญาของนักศึกษา โดยเน้นการแก้ปัญหา การอธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการ
แก้ปัญหา โดยการประยุกต์ความรู้ที่ได้เรียนมา
3.3.4 ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที
ชอบที่ต้องพัฒนา
4.1.1 สามารถแสดงความเป็นกัลยาณมิตร ช่วยเหลือผู้อื่น และแสดงความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจในการกระทําของตนเอง รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
4.1.2 สามารถแสดงความคิ ดริเ ริ่ มและความเห็ นอย่ า งสร้ า งสรรค์ ใ นการพัฒ นาความรู้ และ
ความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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มคอ.3
 4.1.3 สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่น แสดงภาวะผู้นํา ผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ และ

มีทักษะการแก้ปัญหากลุ่ม
4.1.4 มีความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์
ตระหนักและเข้าใจในวัฒนธรรมของสังคมที่ตนเองอาศัยอยู่รวมทั้งเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม และ
สามารถปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 การสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการให้ทําเป็นงานกลุ่ม การทํางานที่ต้องประสานงานกับ
นักศึกษา บุคลากรของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากการสัมภาษณ์ การรายงานหน้าชั้นเรียน
4.3.2 ประเมินจากคุณภาพผลงานของนักศึกษา โดยมีเกณฑ์ที่ตรงประเด็นกับมาตรฐานการเรียนรู้
ที่กําหนด
4.3.3 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างที่ทํางานร่วมกัน
4.3.4 ประเมินจากการให้ผู้ร่วมงานของนักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผล

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเ ลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
5.1.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์
และตัดสินใจในการดําเนินชีวิต
5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่จําเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.1.3 สามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนที่เหมาะสมสําหรับกลุ่มบุคคลที่
แตกต่างกันทั้งที่เป็นข้อมูลธุรกิจและข้อมูลอื่น
5.1.4 สามารถนํา เทคโนโลยีส ารสนเทศที่เหมาะสม มาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การแปล
ความหมาย และการสื่อข้อมูล
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ โดยเน้นให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จําลอง
และสถานการณ์เสมือนจริงแล้วนําเสนอการแก้ไขปัญหา
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ
การอภิปราย กรณีศึกษาที่มีการนําเสนอต่อชั้นเรียนทั้งจากเพื่อนร่วมชั้นและคณาจารย์ผู้สอนรายวิชา
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
Outcome

1

แนะนําบทเรียนและรายละเอียดในการ
จัดการเรียนการสอนหนังสือเรียน และ
เกณฑ์การวัดผล
มโนทัศน์เกี
เกีย่ วกับองค์การ
- ความหมายขององค์การ
- ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับองค์การ
- สาเหตุที่ทําให้เกิดองค์การ
Learning Outcome
นักศึกษาค้นหาข้อมูลในประเด็นที่สนใจ
เกี่ ย วกั บ องค์ ก ารทางธุ ร กิ จ และมี ก าร
ซั ก ถามผู้ ส อนถึ งเรื่ องของความสั ม พัน ธ์
ขององค์ ก ารและสาเหตุ ที่ ทํ า ให้ เ กิ ด
องค์การ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรม
ความสนใจในการใฝ่รู้
มโนทัศน์เกี
เกีย่ วกับองค์การ
- ประโยชน์ขององค์การ
- ลักษณะเฉพาะขององค์การ
- ประเภทขององค์การ
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถอธิบายถึงประโยชน์ของ

2

จํานวน
ชั่วโมง
โมง

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

ผูส้ อน

3

1. แนะนํ า วิ ธี ก ารเรี ย นการสอน และอธิ บ าย
เนื้อหารายวิชา จุดประสงค์ และเป้าหมายของ
รายวิชาเกณฑ์การวัดผลและประเมินผลแนะนํา
หนังสือเรียนและเว็บไซต์เพิ่มเติม
2. วิธีก ารสอนแบบบรรยาย โดยเปิ ดโอกาสให้
ผู้เ รียนซักถามในประเด็นที่สงสัย และผู้สอนตั้ง
คําถามเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ให้ผู้เรียนตอบ
โดยให้ผู้ เ รี ย นมี ส่ ว นร่ ว มอภิ ป รายในประเด็ น ที่
สําคัญและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้สอนหรือ
ผู้เรียนด้วยกัน
3. วิ ธี ก ารสอนแบบเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง โดยให้
ผู้เรียนค้นคว้าข้อมูลในประเด็นที่สนใจแล้วนํามา
อภิปรายและซักถาม

1. เอกสารประกอบการเรียน
วิชาองค์การและการจัดการ
2. สื่อการสอน PowerPoint
3. ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
4. คําถามทบทวนท้าย
บทเรียน

ข้อ 1.1, 1,2, 1.3

ผศ. สิริวดี
ชูเชิด

3

1. วิธีก ารสอนแบบบรรยาย โดยเปิ ดโอกาสให้
ผู้เ รียนซักถามในประเด็นที่สงสัย และผู้สอนตั้ง
คําถามเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ให้ผู้เรียนตอบ
2. วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมอภิปรายในประเด็ นที่ สําคัญที่ เกี่ ยวข้องกั บ
สาระการเรียนรู้ ฝึกคิดวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยน

1. เอกสารประกอบการเรียน
วิชาองค์การและการจัดการ
2. สื่อการสอน PowerPoint
3. ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
4. คําถามทบทวนท้าย
บทเรียน

ข้อ 1.1, 1,2, 1.3

ผศ. สิริวดี
ชูเชิด
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สัปดาห์ที่

3

4

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
Outcome
องค์การ ลักษณะเฉพาะขององค์การ
และประเภทขององค์การได้อย่างถูกต้อง
ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงการเรียนรู้อย่าง
เข้าใจ
องค์การทางธุรกิจ
- ความหมายขององค์การทางธุรกิจ
- ประเภทขององค์การทางธุรกิจ
- การจัดตั้งองค์การธุรกิจ
- สภาพแวดล้อมขององค์การธุรกิจ
Learning Outcome
นักศึกษายกตัวอย่างองค์การทางธุรกิจ
และแยกประเภทขององค์การทางธุรกิจ
ได้ถูกต้อง โดยสามารถอธิบายถึงวิธีการ
จัดตั้งองค์การธุรกิจ รวมถึงภาพแวดล้อม
ขององค์การธุรกิจได้ ซึ่งจะสะท้อนให้เห็น
ถึงการเรียนรู้อย่างเข้าใจ
แนวคิด ทฤษฎีการบริหาร และจัดการ
- ความหมายของการจัดการ
- ความสัมพันธ์ของ “การจัดการ” กับ
“การบริหาร”
- ระดับของผู้จัดการ
- การจัดการภารกิจที่แตกต่างในองค์การ

จํานวน
ชั่วโมง
โมง

3

3

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

ผูส้ อน

ความคิดเห็นกับผู้สอนหรือผู้เรียนด้วยกัน
3. วิ ธี ก ารสอนแบบเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง โดยให้
ผู้เรียนค้นคว้าข้อมูลในประเด็นที่สนใจแล้วนํามา
อภิปรายและซักถาม
1. วิธีก ารสอนแบบบรรยาย โดยเปิ ดโอกาสให้
ผู้เ รียนซักถามในประเด็นที่สงสัย และผู้สอนตั้ง
คําถามเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ให้ผู้เรียนตอบ
2. วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมอภิปรายในประเด็ นที่ สําคัญที่ เกี่ ยวข้องกั บ
สาระการเรียนรู้ ฝึกคิดวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผู้สอนหรือผู้เรียนด้วยกัน
3. วิ ธี ก ารสอนแบบเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง โดยให้
ผู้เรียนค้นคว้าข้อมูลในประเด็นที่สนใจแล้วนํามา
อภิปรายและซักถาม

1. เอกสารประกอบการเรียน
วิชาองค์การและการจัดการ
2. สื่อการสอน PowerPoint
3. ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
4. คําถามทบทวนท้าย
บทเรียน

ข้อ 1.1, 1,2, 1.3

ผศ. สิริวดี
ชูเชิด

1. วิธีก ารสอนแบบบรรยาย โดยเปิ ดโอกาสให้
ผู้เ รียนซักถามในประเด็นที่สงสัย และผู้สอนตั้ง
คําถามเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ให้ผู้เรียนตอบ
2. วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมอภิปรายในประเด็ นที่ สําคัญที่ เกี่ ยวข้องกั บ
สาระการเรียนรู้ ฝึกคิดวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยน

1. เอกสารประกอบการเรียน
วิชาองค์การและการจัดการ
2. สื่อการสอน PowerPoint
3. ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
4. คําถามทบทวนท้าย
บทเรียน

ข้อ 1.1, 1,2, 1.3

ผศ. สิริวดี
ชูเชิด
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5

6

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
Outcome
- ทักษะของผู้บริหาร
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถอธิบายเกี่ยวกับแนวคิด
ทฤษฎีการบริหาร/การจัดการได้ถูกต้อง
และสามารถบอกถึงทักษะของผู้บริหารได้
ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงการเรียนรู้อย่าง
เข้าใจ
แนวคิดทฤษฎีการบริหาร และจัดการ
- แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร หรือ
การจัดการ
- ฝ่ายภาพรวมเป็นลักษณะของโครงสร้าง
- ฝ่ายภาพรวมลักษณะของพฤติกรรม
- ฝ่ายภาพรวมลักษณะของการบูรณาการ
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับ
การบริหารหรือการจัดการ ฝ่ายภาพรวม
ลักษณะของโครงสร้าง ลักษณะของ
พฤติกรรม และลักษณะของการบูรณา
การได้ ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงการเรียนรู้
อย่างเข้าใจ
การวางแผน
- ความหมายของการวางแผน

จํานวน
ชั่วโมง
โมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผูส้ อน

ความคิดเห็นกับผู้สอนหรือผู้เรียนด้วยกัน
3. วิ ธี ก ารสอนแบบเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง โดยให้
ผู้เรียนค้นคว้าข้อมูลในประเด็นที่สนใจแล้วนํามา
อภิปรายและซักถาม

3

1. วิธีก ารสอนแบบบรรยาย โดยเปิ ดโอกาสให้
ผู้เ รียนซักถามในประเด็นที่สงสัย และผู้สอนตั้ง
คําถามเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ให้ผู้เรียนตอบ
2. วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมอภิปรายในประเด็ นที่ สําคัญที่ เกี่ ยวข้องกั บ
สาระการเรียนรู้ ฝึกคิดวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผู้สอนหรือผู้เรียนด้วยกัน
3. วิ ธี ก ารสอนแบบเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง โดยให้
ผู้เรียนค้นคว้าข้อมูลในประเด็นที่สนใจแล้วนํามา
อภิปรายและซักถาม

1. เอกสารประกอบการเรียน
วิชาองค์การและการจัดการ
2. สื่อการสอน PowerPoint
3. ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
4. คําถามทบทวนท้าย
บทเรียน

ข้อ 1.1, 1,2, 1.3

ผศ. สิริวดี
ชูเชิด

3

1. วิธีก ารสอนแบบบรรยาย โดยเปิ ดโอกาสให้ 1. เอกสารประกอบการเรียน
ผู้เ รียนซักถามในประเด็นที่สงสัย และผู้สอนตั้ง วิชาองค์การและการจัดการ

ข้อ 1.1, 1,2, 1.3,
1.4

ผศ. สิริวดี
ชูเชิด
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7

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
Outcome
- วัตถุประสงค์ของการวางแผน และ
การปฏิบัติงานขององค์การ
- ความสําคัญของการวางแผน
- ผู้รับผิดชอบการวางแผนและคุณสมบัติ
ของนักวางแผน
Learning Outcome
นักศึกษาทราบถึงความหมายความสําคัญ
และวัตถุประสงค์ของการวางแผนองค์กร
ได้ว่าต้องมีการวางแผนอย่างไรจึงจะ
ประสบความสําเร็จ โดยการตั้งคําถาม
และตอบคําถามแลกเปลี่ยนกันระหว่าง
นักศึกษาและผู้สอน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
ความสนใจและสืบเสาะหาความรู้เพิ่มเติม
จากการมีข้อซักถามผู้สอน
การวางแผน
- องค์ประกอบของการวางแผน
- เทคนิคและเครื่องมือของการวางแผน
- กระบวนการวางแผน
- การวางแผนในองค์การแห่งการเรียนรู้
Learning Outcome
นักศึกษาอธิบายได้ถึงองค์ประกอบของ
การวางแผน เทคนิคและเครื่องมือของ

จํานวน
ชั่วโมง
โมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

คําถามเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ให้ผู้เรียนตอบ
2. วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมอภิปรายในประเด็ นที่ สําคัญที่ เกี่ ยวข้องกั บ
สาระการเรียนรู้ ฝึกคิดวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผู้สอนหรือผู้เรียนด้วยกัน
3. วิ ธี ก ารสอนแบบเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง โดยให้
ผู้เรียนค้นคว้าข้อมูลในประเด็นที่สนใจแล้วนํามา
อภิปรายและซักถาม
4. ให้ผู้เรียนนําความรู้ด้านการวางแผนไปใช้ใน
การจัดทําโครงการด้านบริการวิชาการหรือศิลป
วัฒนธรรมโดยบูรณาการร่วมกับรายวิชาจิตบริการ

2. สื่อการสอน PowerPoint
3. ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
4. คําถามทบทวนท้าย
บทเรียน

1. วิธีก ารสอนแบบบรรยาย โดยเปิ ดโอกาสให้
ผู้เ รียนซักถามในประเด็นที่สงสัย และผู้สอนตั้ง
คําถามเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ให้ผู้เรียนตอบ
2. วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมอภิปรายในประเด็ นที่ สําคัญที่ เกี่ ยวข้องกั บ
สาระการเรียนรู้ ฝึกคิดวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผู้สอนหรือผู้เรียนด้วยกัน
3. วิ ธี ก ารสอนแบบเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง โดยให้

1. เอกสารประกอบการเรียน
วิชาองค์การและการจัดการ
2. สื่อการสอน PowerPoint
3. ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
4. คําถามทบทวนท้าย
บทเรียน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผูส้ อน

ข้อ 1.1, 1,2, 1.3,
1.4

ผศ. สิริวดี
ชูเชิด
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8

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
Outcome
การวางแผน ลําดับขั้นตอนและ
กระบวนการในการวางแผนว่าองค์กรได้
ว่าต้องมีการวางแผนอย่างไรจึงจะประสบ
ความสําเร็จ โดยการตั้งคําถามและตอบ
คําถามแลกเปลี่ยนกันระหว่างนักศึกษา
และผู้สอน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความ
สนใจและสืบเสาะหาความรู้เพิ่มเติมจาก
การมีข้อซักถามผู้สอน
การจัดการองค์การ
- การจัดองค์การ
- โครงสร้างขององค์การ
- การออกแบบองค์การ
Learning Outcome
นักศึกษาเข้าใจโครงสร้างขององค์กรและ
เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างองค์การ
เล็กและองค์กรใหญ่ได้ โดยการสังเกต
พฤติ ก รรมที่ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น จากการ
นําเสนอในห้องเรียน

จํานวน
ชั่วโมง
โมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผูส้ อน

ข้อ 1.1, 1,2, 1.3,
1.4

ผศ. สิริวดี
ชูเชิด

ผู้เรียนค้นคว้าข้อมูลในประเด็นที่สนใจแล้วนํามา
อภิปรายและซักถาม
4. ให้ผู้เรียนนําความรู้ด้านการวางแผนไปใช้ใน
การจัดทําโครงการด้านบริการวิชาการหรือศิลป
วัฒนธรรมโดยบูรณาการร่วมกับรายวิชาจิตบริการ

3

1. วิธีก ารสอนแบบบรรยาย โดยเปิ ดโอกาสให้
ผู้เ รียนซักถามในประเด็นที่สงสัย และผู้สอนตั้ง
คําถามเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ให้ผู้เรียนตอบ
2. วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมอภิปรายในประเด็ นที่ สําคัญที่ เกี่ ยวข้องกั บ
สาระการเรียนรู้ ฝึกคิดวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผู้สอนหรือผู้เรียนด้วยกัน

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

3. วิ ธี ก ารสอนแบบเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง โดยให้
ผู้เรียนค้นคว้าข้อมูลในประเด็นที่สนใจแล้วนํามา
อภิปรายและซักถาม
4. ให้ผู้เรียนนําความรู้ด้านการจัดองค์การไปใช้
ในการจั ด ทํ าโครงการด้า นบริก ารวิช าการหรื อ
ศิ ล ปวั ฒนธรรมโดยบู ร ณาการร่ ว มกั บ รายวิ ช า
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หัวข้อการสอน / Learning Outcome
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง
โมง

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผูส้ อน

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

ข้อ 1.1, 1,2, 1.3,
1.4

ผศ. สิริวดี
ชูเชิด

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

ข้อ 1.1, 1,2, 1.3,
1.4

ผศ. สิริวดี
ชูเชิด

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

1. วิธีก ารสอนแบบบรรยาย โดยเปิ ดโอกาสให้
ผู้เ รียนซักถามในประเด็นที่สงสัย และผู้สอนตั้ง
คําถามเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ให้ผู้เรียนตอบ
2. วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมอภิปรายในประเด็ นที่ สําคัญที่ เกี่ ยวข้องกั บ
สาระการเรียนรู้ ฝึกคิดวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผู้สอนหรือผู้เรียนด้วยกัน
3. วิ ธี ก ารสอนแบบเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง โดยให้
ผู้เรียนค้นคว้าข้อมูลในประเด็นที่สนใจแล้วนํามา
อภิปรายและซักถาม
4. ให้ผู้เรียนนําความรู้ด้านการจัดองค์การไปใช้
ในการจั ด ทํ าโครงการด้า นบริก ารวิช าการหรื อ
ศิ ล ปวั ฒนธรรมโดยบู ร ณาการร่ ว มกั บ รายวิ ช า
จิตบริการ
1. วิธีก ารสอนแบบบรรยาย โดยเปิ ดโอกาสให้
ผู้เ รียนซักถามในประเด็นที่สงสัย และผู้สอนตั้ง
คําถามเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ให้ผู้เรียนตอบ
2. วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมอภิปรายในประเด็ นที่ สําคัญที่ เกี่ ยวข้องกั บ
สาระการเรียนรู้ ฝึกคิดวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยน

จิตบริการ
9

10

การจัดการองค์การ
- รูปแบบที่สําคัญของการออกแบบ
องค์การ
- หลักสําคัญของการออกแบบองค์การ
- โครงสร้างขององค์การธุรกิจทั่วไป
- แนวโน้มของโครงสร้างองค์การธุรกิจใน
อนาคต
Learning Outcome
นักศึกษาเข้ าใจรู ปแบบที่ สําคัญของการ
ออกแบบองค์การ โครงสร้างขององค์กร
และเปรี ย บเที ย บข้ อ แตกต่ า งระหว่ า ง
องค์การเล็กและองค์กรใหญ่ได้ โดยการ
สังเกตพฤติกรรมที่สะท้อนให้เห็นจากการ
นําเสนอในห้องเรียน
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
- ความหมายการจัดการทรัพยากรมนุษย์
- กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์
* ส่วนที่ 1 การคัดเลือกพนักงานให้มี
คุณภาพ
* ส่วนที่ 2 การให้ความรู้และทักษะ

3

3

14
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11

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
Outcome
แก่พนักงาน
* ส่วนที่ 3 การรักษาพนักงานที่ดีให้อยู่
กับองค์การ
- การเปลี่ยนแปลงตําแหน่ง
- การพ้นจากตําแหน่ง
Learning Outcome
ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มและศึกษาองค์กร
ที่ประสบความสําเร็จโดยเน้นในเรื่องการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์หรือการจัดคนให้
เหมาะสมกั บ งานและการวางแผนอั ต รา
กํ า ลั ง คนในองค์ ก ร และให้ ร ะดมสมอง
วิ เ คราะห์ บ ทความ ผู้ ส อนสั ง เกตการ
นํ า เสนองานในชั้ น เรี ย นว่ า นั ก ศึ ก ษามี
ความรู้มีเข้าใจในเนื้อหาสาระการเรียนรู้ได้
อย่างถูกต้อง
การอํานวยการ
- ความหมายของการอํานวยการ
- ลักษณะของการอํานวยการ
- ผู้นํา ผู้บริหาร และ ภาวะผู้นํา
- แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นํา
- ภาวะผู้นําเชิงสถานการณ์
- แนวโน้มการศึกษาภาวะผู้นําในปัจจุบัน

จํานวน
ชั่วโมง
โมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผูส้ อน

ข้อ 1.1, 1,2, 1.3,
1.4

ผศ. สิริวดี
ชูเชิด

ความคิดเห็นกับผู้สอนหรือผู้เรียนด้วยกัน
บทเรียน
3. วิ ธี ก ารสอนแบบเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง โดยให้
ผู้เรียนค้นคว้าข้อมูลในประเด็นที่สนใจแล้วนํามา
อภิปรายและซักถาม
4. ให้ ผู้ เ รี ย นนํ า ความรู้ ด้ า นการการทรั พยากร
มนุษย์ไปใช้ในการจัดทําโครงการด้านบริการ
วิชาการหรือศิลปวัฒนธรรมโดยบูรณาการร่วมกับ
รายวิชาจิตบริการ

3

1. วิธีก ารสอนแบบบรรยาย โดยเปิ ดโอกาสให้
ผู้เ รียนซักถามในประเด็นที่สงสัย และผู้สอนตั้ง
คําถามเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ให้ผู้เรียนตอบ
2. วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมอภิปรายในประเด็ นที่ สําคัญที่ เกี่ ยวข้องกั บ
สาระการเรียนรู้ ฝึกคิดวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผู้สอนหรือผู้เรียนด้วยกัน

1. เอกสารประกอบการเรียน
วิชาองค์การและการจัดการ
2. สื่อการสอน PowerPoint
3. ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
4. บทความวิชาการ/
บทความวิจัย
5. คําถามทบทวนท้าย

15
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12

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
Outcome
- การตัดสินใจ
- การสั่งงาน
Learning Outcome
นักศึกษาอธิบายถึงการอํานวยการ และ
แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นําได้ถูกต้อง
พร้อมยกตัวอย่าง ผู้นํา หรือ ผู้บริหาร
องค์กรที่ประสบความสําเร็จ ผ่านการ
นําเสนอหน้าชั้นเรียน และซักถามผู้สอน
ในประเด็นที่สนใจ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
ความสนใจ และสร้างความเข้าใจใน
เนื้อหาการเรียนมากยิ่งขึ้น
การจูงใจและการติ
ใจและการติดต่อประสานงาน
- การจูงใจ
- ประเภทของการจูงใจ
- ทฤษฎีการจูงใจที่เกี่ยวกับความต้องการ
ของมนุษย์
- ทฤษฎีการจูงใจที่เกี่ยวกับกระบวนการ
- ทฤษฎีการจูงใจที่เกี่ยวกับการเสริมแรง
- ประเด็นสําคัญเกี่ยวกับการจูงใจใน
ปัจจุบัน
- การติดต่อสื่อสาร
- การประสานงาน

จํานวน
ชั่วโมง
โมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผูส้ อน

ข้อ 1.1, 1,2, 1.3,
1.4

ผศ. สิริวดี
ชูเชิด

3. วิ ธี ก ารสอนแบบเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง โดยให้ บทเรียน
ผู้เรียนค้นคว้าข้อมูลในประเด็นที่สนใจแล้วนํามา
อภิปรายและซักถาม
4. ให้ผู้เรียนนําความรู้ด้านการอํานวยการไปใช้ใน
การจัดทําโครงการด้านบริการวิชาการหรือศิลป
วัฒนธรรมโดยบูรณาการร่วมกับรายวิชาจิตบริการ

3

1. วิธีก ารสอนแบบบรรยาย โดยเปิ ดโอกาสให้
ผู้เ รียนซักถามในประเด็นที่สงสัย และผู้สอนตั้ง
คําถามเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ให้ผู้เรียนตอบ
2. วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมอภิปรายในประเด็ นที่ สําคัญที่ เกี่ ยวข้องกั บ
สาระการเรียนรู้ ฝึกคิดวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผู้สอนหรือผู้เรียนด้วยกัน
3. วิ ธี ก ารสอนแบบเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง โดยให้
ผู้เรียนค้นคว้าข้อมูลในประเด็นที่สนใจแล้วนํามา
อภิปรายและซักถาม
4. ให้ผู้เรียนนําความรู้ด้านการติดต่อสื่อสารและ

1. เอกสารประกอบการเรียน
วิชาองค์การและการจัดการ
2. สื่อการสอน PowerPoint
3. ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
4. คําถามทบทวนท้าย
บทเรียน

16

สัปดาห์ที่

13

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
Outcome
Learning Outcome
ให้นักศึกษาวางแผนงานกันภายในกลุ่ม
และค้นหาบทความที่เกี่ยวกับการสื่อสาร
และการประสานงานในธุรกิจเพื่อนํามา
ฝึกวิเคราะห์หาปัญหาและแนวทางการ
แก้ไขปัญหาและนําเสนอ ซึ่งสังเกตได้ว่า
นักศึกษาสามารถขยายศักยภาพของ
ตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
การควบคุ
การควบคุม
- ความหมายของควบคุม
- ลักษณะของการควบคุม
- ความสําคัญ การควบคุม
- กระบวนการควบคุม
- ปัจจัยที่ส่งผลต่อระบบการออกแบบการ
ควบคุม
- ระบบการควบคุมในองค์การ
- เทคนิคและเครื่องมือของการควบคุม
การดําเนินงานขององค์การ
- การควบคุมที่มีประสิทธิภาพ
Learning Outcome
นักศึกษาค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรที่มี
การควบคุมดูแลเพื่อประโยชน์ขององค์กร

จํานวน
ชั่วโมง
โมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผูส้ อน

ข้อ 1.1, 1,2, 1.3,
1.4

ผศ. สิริวดี
ชูเชิด

การประสานงานไปใช้ในการจัดทําโครงการด้าน
บริการวิชาการหรือศิลปวัฒนธรรมโดยบูรณาการ
ร่วมกับรายวิชาจิตบริการ

3

1. วิธีก ารสอนแบบบรรยาย โดยเปิ ดโอกาสให้
ผู้เ รียนซักถามในประเด็นที่สงสัย และผู้สอนตั้ง
คําถามเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ให้ผู้เรียนตอบ
2. วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมอภิปรายในประเด็ นที่ สําคัญที่ เกี่ ยวข้องกั บ
สาระการเรียนรู้ ฝึกคิดวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผู้สอนหรือผู้เรียนด้วยกัน
3. วิ ธี ก ารสอนแบบเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง โดยให้
ผู้เรียนค้นคว้าข้อมูลในประเด็นที่สนใจแล้วนํามา
อภิปรายและซักถาม
4. ให้ผู้เรียนนําความรู้ด้านการควบคุมองค์การไป
ใช้ในการจัดทําโครงการด้านบริการวิชาการหรือ
ศิ ล ปวั ฒนธรรมโดยบู ร ณาการร่ ว มกั บ รายวิ ช า
จิตบริการ

1. เอกสารประกอบการเรียน
วิชาองค์การและการจัดการ
2. สื่อการสอน PowerPoint
3. ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
4. คําถามทบทวนท้าย
บทเรียน
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หัวข้อการสอน / Learning Outcome
Outcome
โดยการค้นคว้าเองทางอินเทอร์เน็ต และ
วิเคราะห์ให้เพื่อนในห้องเรียนฟังได้อย่าง
ถูกต้อง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรม
การใฝ่รู้
การจัดการกับการเปลีย่ นแปลง
- ความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลง
- ปัจจัยหลักที่ทําให้องค์การเปลี่ยนแปลง
- การเปลี่ยนแปลงองค์การ
Learning
Learning Outcome
มอบหมายงานให้ทําเป็นกลุ่ม โดยให้
ศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนในอนาคตที่
ส่งผลกระทบต่อบริษัทหรือสถาน
ประกอบการ และวิธีการจัดการกับการ
เปลี่ยนแปลง สังเกตได้ว่านักศึกษามีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในกลุ่มของตนเอง
สะท้อนให้เห็นได้ว่านักศึกษามีความสนใจ
ยอมรับฟังกัน ใฝ่หาที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
จากเพื่อนในกลุ่ม และตั้งข้อซักถามจาก
ผู้สอนจากประเด็นที่ตัวเองสนใจ
การจัดการกับการเปลีย่ นแปลง
- การจัดการกับการเปลี่ยนแปลง
- การเปลี่ยนแปลงคน

จํานวน
ชั่วโมง
โมง

3

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

ผูส้ อน

1. วิธีก ารสอนแบบบรรยาย โดยเปิ ดโอกาสให้
ผู้เ รียนซักถามในประเด็นที่สงสัย และผู้สอนตั้ง
คําถามเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ให้ผู้เรียนตอบ
2. วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมอภิปรายในประเด็ นที่ สําคัญที่ เกี่ ยวข้องกั บ
สาระการเรียนรู้ ฝึกคิดวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผู้สอนหรือผู้เรียนด้วยกัน
3. วิธีการสอนแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้

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

ข้อ 1.1, 1,2, 1.3

ผศ. สิริวดี
ชูเชิด

1. วิธีก ารสอนแบบบรรยาย โดยเปิ ดโอกาสให้ 1. เอกสารประกอบการเรียน
ผู้เ รียนซักถามในประเด็นที่สงสัย และผู้สอนตั้ง วิชาองค์การและการจัดการ
คําถามเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ให้ผู้เรียนตอบ
2. สื่อการสอน PowerPoint

ข้อ 1.1, 1,2, 1.3,
1.4

ผศ. สิริวดี
ชูเชิด

ผู้เรียนค้นคว้าข้อมูลในประเด็นที่สนใจแล้วนํามา
อภิปรายและซักถาม

3
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หัวข้อการสอน / Learning Outcome
Outcome
- แนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลง
ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการไทย (ก.พ.ร.)
Learning Outcome
มอบหมายงานให้ทําเป็นกลุ่ม โดยให้
ศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนในอนาคตที่
ส่งผลกระทบต่อบริษัทหรือสถาน
ประกอบการ และวิธีการจัดการกับการ
เปลี่ยนแปลง สังเกตได้ว่านักศึกษามีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในกลุ่มของตนเอง
สะท้อนให้เห็นได้ว่านักศึกษามีความสนใจ
ยอมรับฟังกัน ใฝ่หาที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
จากเพื่อนในกลุ่ม และตั้งข้อซักถามจาก
ผู้สอนจากประเด็นที่ตัวเองสนใจ

16

จํานวน
ชั่วโมง
โมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
2. วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมอภิปรายในประเด็ นที่ สําคัญที่ เกี่ ยวข้องกั บ
สาระการเรียนรู้ ฝึกคิดวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผู้สอนหรือผู้เรียนด้วยกัน
3. วิ ธี ก ารสอนแบบเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง โดยให้
ผู้เรียนค้นคว้าข้อมูลในประเด็นที่สนใจแล้วนํามา
อภิปรายและซักถาม
4. ให้ผู้เรียนนําเสนอผลการดําเนินโครงการด้าน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผูส้ อน

3. ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
4. กรณีศึกษา
5. คําถามทบทวนท้าย
บทเรียน

บริการวิชาการหรือศิลปวัฒนธรรมโดยบูรณาการ
ร่วมกับรายวิชาจิตบริการ

สอบปลายภาค
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

1. การเข้าชั้นเรียน/
การตรงต่อเวลา/
การแต่งกาย

1.1.1

2. แบบฝึกหัด/ งาน
ที่ได้รับมอบหมาย
งานเดี่ยว/งานกลุ่ม

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

3. การวิเคราะห์
กรณีศึกษา และ

1.1.1, 1.1.4,
2.1.3, 3.1.1,

วิธกี ารประเมิน
1. ประเมิ น จากการตรงเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่ง
งา น ตา มกํ า ห น ด ระ ยะ เ ว ลา ที่
มอบหมาย
2. ประเมิ น จากการแต่ ง กายของ
นักศึกษาที่เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
3. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายรายกลุ่ ม
และบุคคล
1. ประเมิ น จากการตรงเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่ง
งา น ตา มกํ า ห น ด ระ ยะ เ ว ลา ที่
มอบหมาย
2. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายรายกลุ่ ม
และบุคคล
3. ประเมินจากงาน/กิจกรรมต่างๆ
ที่มอบหมายให้นักศึ กษาฝึ กปฏิบั ติ
ต้องมีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต ไม่นํา
ผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน เช่น
แบบฝึ ก หั ด ทบทวน เพื่ อ วั ด ความ
เข้าใจของนักศึกษา
4. ประเมิ น จากการมี ส่ ว นร่ ว มใน
การแสดงความคิดเห็นการอภิปราย
กลุ่ม
5. ประเมิ น จา กพฤติ ก รร มใน
ห้ อ งเรี ย น เช่ น การมี ส่ ว นร่ ว มใน
กิ จ กรรมในห้ อ งเรี ย น พฤติ ก รรม
การทํ า งานเป็ น ที ม ตลอดจนการ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้
1. ประเมิ น จากการตรงเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่ง

1-15

สัดส่วนของ
การ
ประเมินผล
10%

1-15

20%

1-15

10%

สัปดาห์
ทีป่ ระเมิน
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ผลการเรียนรู้

วิธกี ารประเมิน

สัปดาห์
ทีป่ ระเมิน

การศึกษาค้นคว้า
(เพิ่มเติม)

4.1.1, 4.1.4,
5.1.3

4. รายงาน และ
การนําเสนองาน

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

งา น ตา มกํ า ห น ด ระ ยะ เ ว ลา ที่
มอบหมาย
2. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้า ที่ ที่ได้ รับมอบหมายรายกลุ่ ม
และบุคคล
3. ประเมิ น จากการวิ เ คราะห์
กรณีศึกษา เพื่อวัดความเข้าใจของ
นักศึกษา
4. ประเมิ น จากการมี ส่ ว นร่ ว มใน
การแสดงความคิดเห็นการอภิปราย
กลุ่ม
5. ประเมิ น จา กพฤติ ก รร มใน
ห้ อ งเรี ย น เช่ น การมี ส่ ว นร่ ว มใน
กิ จ กรรมในห้ อ งเรี ย น พฤติ ก รรม
การทํ า งานเป็ น ที ม ตลอดจนการ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้
1. ประเมิ น จากการตรงเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่ง
งา น ตา มกํ า ห น ด ระ ยะ เ ว ลา ที่
มอบหมาย
2. ประเมิ น จากการแต่ ง กายของ
นักศึกษาที่เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
3. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้า ที่ ที่ได้ รับมอบหมายรายกลุ่ ม
และบุคคล
4. ประเมิ น จากรายงาน ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย มีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต
ไม่นําผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
5. ประเมินจากการนําเสนอผลงาน
(กลุ่ม) หน้าชั้นเรียน การเป็นผู้นํา
และผู้ตามในการอภิปรายซักถาม
ตลอดจนการใช้ความคิดแก้ไขปัญหา
ทางด้านธุรกิจได้อย่างเหมาะสม

1-14
15

กิจกรรมที่

สัดส่วนของ
การ
ประเมินผล

20%
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กิจกรรมที่

5. สอบปลายภาค

ผลการเรียนรู้

วิธกี ารประเมิน

สัปดาห์
ทีป่ ระเมิน

สัดส่วนของ
การ
ประเมินผล

16

40%

6. ประเมิ น จากผลการสื บ ค้ น
เทคนิคการนําเสนอโดยการเลือกใช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
2.1.3, 3.1.1 การสอบปลายภาค โดยใช้ข้อสอบ
แบบปรนัย

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
กนกวรรณ รุ่ งอดุ ลพิศ าล. (2561). เอกสารประกอบกอบการเรี ยนรายวิช าองค์การและการจัด การ .
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
http://www.arit.dusit.ac.th/
เว็บไซต์ของสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานต่างๆ ที่เผยแพร่ผลงานวิจัย/บทความวิชาการ/บทความวิจัย
3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
วิเชียร วิทยอุดม. (2555). องค์การและการจัดการ (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ : ธนธัช.
สมคิด บางโม. (2558). องค์การและการจัดการ (พิมพ์ครั้งที่ 7). กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์.
อัมพร ธํารงลักษณ์ และคณะ. (2558). องค์การและการจัดการ (ปรับปรุงครั้งที่ 2). นนทบุรี:
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
พั ช ริ นทร์ กี ร ติ วินิ จกุ ล . (2559). เอกสารประกอบกอบการเรี ยนรายวิ ชาองค์ ก ารและการจั ด การ .
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
Aycan, Z, Kanungo, R. N., & Mendonca, M. (2014). Organizations and management in
cross-cultural context. Singapore: SAGE.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การอภิปรายกลุ่มระหว่างผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
- ข้อเสนอแนะ ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทําเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- การสังเกตการณ์สอน การร่วมสอนของผู้สอน การจัดตั้งคณะกรรมการประเมินผลการสอน
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน
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3. การปรับปรุงการสอน
- ผู้ประสานงานรายวิชา และคณาจารย์ผู้สอนร่วมกันระดมสมองกําหนดกลยุทธ์ วิธีการสอนจากผล
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชา สรุปภาพรวมปัญหา และอุปสรรคจาก มคอ.5 เพื่อหาแนวทางในการ
แก้ปัญหาร่วมกัน
- ปรับกลยุ ทธ์ การสอน และการบู รณาการความรู้ เพื่อให้ส อดคล้องกับธรรมชาติข องผู้ เรี ยนแต่ละ
หลักสูตร
- นําความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้เรียนร่วมกับผลการประเมินผู้สอนจากระบบการประเมินเพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา (e-assessment) มาปรับปรุงการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- ผู้สอนดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชาในสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอน
- การแต่งตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบ
ข้อสอบ การวิเคราะห์ข้อสอบ การพิจารณาจากรายงานของผู้เรียน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้
คะแนนตามข้อกําหนดการวัดและประเมินผลประจํารายวิชา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายละเอียดวิชาทุกภาคการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวน
สอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
- ปรับปรุงรูปแบบการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
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