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

อาจารย์ผสู้ อน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาหลง กลิ่นจันทร์

คานา
รายละเอียดรายวิชาองค์การและการจัดการ (Organization and Management) รหัสวิชา
3661101 เป็นการจัดทารายละเอียดประกอบรายวิชาองค์การและการจัดการ หลักสูตรการจัดการบัณฑิต
ในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน โดยมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะขององค์การธุรกิจ
ได้แก่ มโนทัศน์เกี่ยวกับองค์การ องค์การทางธุรกิจ แนวคิดและทฤษฎีการบริหารและจัดการ การวางแผน
การจัดองค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การอานวยการ การจูงใจและติดต่อประสานงาน การควบคุม
และการจัดการกับการเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติสาหรับการบริหารงานธุรกิจทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการทางาน และเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการที่จะ
นาไปประกอบอาชีพ และนาไปใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวันได้
ในการจัดทา มคอ.3 ได้คานึงถึงหัวข้อการสอนและ Learning Outcome ที่มีความสอดคล้องกับ
คาอธิบายรายวิชา รวมทั้งกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning ที่ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ด้วย โดยผู้เรียนสามารถนาความรู้ที่ได้จากรายวิชานี้ไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3661101 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) องค์การและการจัดการ
(ภาษาอังกฤษ) Organization and Management
2. จานวนหน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรการจัดการบัณฑิต
ประเภทรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์นารถอนงค์ กองสารศรี
อาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาหลง กลิ่นจันทร์ ตอนเรียน B1
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ชั้นปีที่ 1
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
1 กรกฎาคม 2562

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดด้านการจัดการองค์การ เช่น ประเภทของ
องค์การทางธุรกิจ ลักษณะของโครงสร้างองค์การ และหน้าที่ต่างๆ ทางด้านการบริหารจัดการ
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1.2 เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นสามารถเข้ า ใจถึ ง วิ ธี ก ารวางแผน การจั ด องค์ ก าร การจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
การอานวยการ การจูงใจและการติดต่อประสานงาน การควบคุ และการจัดการกับการเปลี่ยนแปลง รวมถึง
เทคนิคและเครื่องมือต่างๆ ในแต่ละหน้าที่ทางการจัดการ
1.3 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาความรู้ไปใช้ในการบริหารจัดการองค์การภายใต้แนวโน้มที่มีการเปลี่ยน
แปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อนาไปสู่นวัตกรรมและการจัดการสมัยใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติสาหรับการ
บริหารงานทางด้านธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต
1.4 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการทางาน และเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ
ในการที่จะนาไปประกอบอาชีพ และนาไปใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวันได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 มีการปรับเนื้อหาและกรณีศึกษาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน สามารถ
นาไปประยุกต์ ใช้ในการทางานในองค์กรเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง
2.2 เพื่อปรับรูปแบบการนาเสนอวิธีสอน การจัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้รับในแต่ละด้าน และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning ที่ผู้เรียน
ได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เช่น ศึกษาค้นคว้าจากบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ฝึกวางแผนดาเนินงาน
ตามหน้าที่ทางการจัดการสาหรับองค์การประเภทต่างๆ เป็นต้น

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
หลักการและทฤษฎีองค์การของกลุ่มแนวคิดต่างๆ ตั้งแต่ยุคคลาสสิกถึงยุคสมัยสหัสวรรษ แนวคิดและ
หน้าที่ต่างๆ ทางการจัดการ การวางแผน การจัดองค์การ การจัดคนเข้าทางาน การอานวยการ 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. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
45 ชั่วโมง
สอนเสริมตามความต้องการ
ต่อภาคการศึกษา
ของนักศึกษาเฉพาะราย
เพื่อทบทวนให้มีความรู้
ความเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น

ฝึกปฏิบัติ
ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา
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3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
อาจารย์ผู้สอนกาหนดวันและเวลาในการให้คาปรึกษา (Office Hour) ที่ห้องพักอาจารย์ประจาหลักสูตร
สัปดาห์ละ 6 ชั่วโมงและประกาศให้ผู้เรียนทราบ นอกจากนี้ อาจกาหนดช่องทางให้นักศึกษาติดต่อผ่านทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสังคมออนไลน์

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 1.1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น มี ความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม
และสิ่งแวดล้อม
 1.1.2 มีความพอเพียงเป็นหลักในการดาเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล
และการสร้างภูมิคุ้มกัน
 1.1.3 มีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
 1.1.4 มีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมที่มีความสาคัญทางธุรกิจ สามารถจัดการ
ปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัยโดยเน้นการเข้าชั้นเรียนการแต่งกายตามระเบี ยบของ
มหาวิทยาลัย
1.2.2 การมอบหมายงาน /กรณีศึกษาโดยเน้นการส่งงานให้ตรงเวลา
1.2.3 ฝึกนักศึกษาให้มีความรับผิดชอบในการทางานกลุ่มโดยฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นาและการ
เป็นสมาชิกของกลุ่มมีความซื่อสัตย์โดยไม่ทุจริตหรือคัดลอกงานของผู้อื่น
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียนการส่งงานตามกาหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย
1.3.2 ประเมินจากการแต่งกายของนักศึกษาที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.3.3 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่มและบุคคล
1.3.4 ประเมินจากงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงาน ที่ได้รับมอบหมาย มีความซื่อสัตย์ ไม่
ทุจริต ไม่นาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน

2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
 2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของแนวคิด ทฤษฎี หลักการและกระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ
 2.1.2 มีความรู้ และความเข้าใจในองค์ความรู้ อื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง โดยสามารถบูรณาการและน ามา
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
 2.1.3 มีค วามรู ้เ กี ่ย วกับ ความก้า วหน้า ทางวิช าการและวิช าชีพ ด้า นธุร กิจ ระหว่า งประเทศ
รวมทั้งมีความเข้าใจในผลกระทบในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลกอย่างเท่าทัน
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2.2 วิธีการสอน
2.2.1 การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้ าใจเกี่ยวกับหลักการ
และทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหารายวิชาองค์การและการจัดการโดยใช้วิธีการบรรยายอภิปรายการทางานกลุ่ม
การนาเสนองานหน้าชั้นเรียนการวิเคราะห์กรณีศึกษาตลอดจนการมอบหมายให้ศึกษาค้นคว้าบทความและ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
2.2.2 บรรยายจากสื่อ Power Point พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
2.2.3 สอนแบบการอภิป รายกลุ่ม สนทนาโต้ตอบ แลกเปลี่ยนความคิด เพื่อวัดความเข้าใจและ
เสริมสร้างความรู้ใหม่ๆ
2.2.4 ให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองด้วยระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับลักษณะโครงสร้าง
ขององค์การธุรกิจและหน้าที่ต่างๆ ทางด้านการบริหารจัดการเข้าใจถึงวิธีการวางแผนการจัดองค์การการจัด
คนเข้าทางานการจูงใจคนเข้าทางานการติดต่อสื่อสารและการควบคุมรวมถึงเทคนิคและเครื่องมือต่างๆ ใน
แต่ละหน้าที่ทางการจัดการ
2.2.5 ฝึกวิเคราะห์กรณีศึกษา การทารายงานกลุ่ม พร้อมการนาเสนองานหน้าชั้นเรียน
2.2.6 มอบหมายงานต่างๆ ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ประเมินจากการสอบปลายภาคโดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย
2.3.2 ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการอภิปรายกลุ่ม
2.3.3 ประเมินจากคุณภาพของการวิเคราะห์กรณีศึกษาเพื่อวัดความเข้าใจของนักศึกษา
2.3.4 ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาได้ทาการศึกษาค้นคว้า พร้อมการนาเสนอหน้าชั้นเรียน
2.3.5 ประเมินจากงาน /กิจกรรมต่างๆ ที่มอบหมายให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ เช่นแบบฝึกหัดทบทวน
เพื่อวัดความเข้าใจของนักศึกษา

3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 3.1.1 สามารถสืบค้น แสวงหาความรู้และประเมินข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงไปของโลกและธุรกิจ
 3.1.2 มี ความคิ ด คิ ดอย่ างสร้ างสรรค์ อย่ างมี วิจารณญาณและเป็ นระบบ สามารถบู รณาการ
ความรู้จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจและสถานการณ์ทั่วไปได้
อย่างเหมาะสม
 3.1.3 สามารถคิดค้น วางแผน วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอย่างรอบด้าน
มีความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ ทาให้เกิดการได้เปรียบ
ทางการแข่งขันทางธุรกิจ
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
และทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหารายวิชาองค์การและการจัดการ
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3.2.2 การสอนโดยใช้กรณีศึกษาด้านองค์การและการจัดการในบริบทที่หลากหลายเช่นการวาง
แผนการจัดองค์การการจัดคนเข้าทางานการจูงใจคนเข้าทางานการติดต่อสื่อสารและการควบคุมรวมถึง
เทคนิคและเครื่องมือต่างๆในแต่ละหน้าที่ทางการจัดการเพื่อฝึกการวิเคราะห์และรู้จักแก้ไขปัญหาต่างๆโดย
ให้ออกมานาเสนอหน้าชั้นเรียน
3.2.3) มอบหมายงานให้นักศึกษาทารายงานที่กาหนดโดยใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาและนาเสนอผลงาน
ในรูปของการอภิปรายกลุ่ม
3.2.4 สอนแบบการอภิปรายกลุ่ม สนทนาโต้ตอบ แลกเปลี่ยนความคิด เพื่อวัดความเข้าใจและ
เสริมสร้างความรู้ใหม่ๆ
3.2.5 กาหนดให้นักศึกษาฝึกการสืบค้นข้อมูลและจัด ทารายงานทางด้านการจัดการองค์การที่ได้รับ
มอบหมาย
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินจากการสอบปลายภาคโดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย
3.3.2 ประเมินจากคุณภาพของการวิเคราะห์กรณีศึกษาเพื่อวัดความเข้าใจของนักศึกษา
3.3.3 ประเมินจากผลงานการศึกษาค้นคว้ารายงานที่ได้รับมอบหมายพร้อมการนาเสนอหน้าชั้น
เรียน
3.3.4 ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการอภิปรายกลุ่ม

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 4.1.1 สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
 4.1.2 มี ความคิ ดริเริ่ มสร้ างสรรค์ในการแก้ ไขสถานการณ์ ทั้ งของตนเองและส่ วนรวม พร้ อมทั้ ง
ช่วยเหลือและอานวยความสะดวกด้านต่างๆ
 4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์สามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์การและ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 การมอบหมายงาน / กิจกรรม / รายงาน (กลุ่ม) โดยเน้นความรู้ที่ได้ศึกษาในชั้นเรียนเพื่อดู
ความสามารถในการทางานเป็นทีมกล้าที่จะแสดงภาวะผู้นาผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
4.2.2 การบรรยายการทดลองปฏิบัติและศึกษาจากกรณีศึกษาโดยให้นักศึกษาทางานเป็นกลุ่มหรือ
ทีมรู้จักการแก้ไขปัญหาของทีมงานซึ่งจะทาให้นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันรู้จักกันมากขึ้นเรียนรู้ที่จะอยู่
ร่วมกันในสังคมด้วยความรับผิดชอบและมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
4.2.3 การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมในห้องเรียนพฤติกรรมการทางานเป็นทีมและการมีภาวะผู้นาผู้
ตามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
4.3.2 ประเมินจากคุณภาพของการวิเคราะห์กรณีศึกษา
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4.3.3 ประเมินจากรู้จักการแก้ไขปัญหาของทีมงานและการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
4.3.4 ประเมิน จากการน าเสนอผลงานต่างๆ /รายงาน (กลุ่ ม) และการเป็ นผู้ นา ผู้ ตามในการ
อภิปรายซักถาม

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเ ลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
 5.1.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณในการวิเคราะห์ และ
ตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจาวัน
 5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและ
การเขียน และมีรูปแบบการนาเสนอที่เหมาะสม
 5.1.3 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อเพื่อการสื่อสาร ค้นคว้า ประมวลผลและ
สนับสนุนการดาเนินงานธุรกิจระหว่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจาก Website สื่อการสอน e-learning และการทา
รายงานโดยมีสถิติอ้างอิงจากแหล่งที่มาของข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
5.2.2 กาหนดให้นักศึกษานาเสนอรายงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมเพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินผลงานจากการทารายงานและการมีส่วนร่วมในการนาเสนอรายงานและอภิปรายใน
ชั้นเรียน
5.3.2 ประเมินจากผลการสืบค้นเทคนิคการนาเสนอโดยการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสม
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
จานวน
หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่
ชัว่ โมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1

แนะนาบทเรียนและรายละเอียดในการ
จัดการเรียนการสอนหนังสือเรียน และ
เกณฑ์การวัดผล
มโนทัศน์เกี่ยวกับองค์การ
- ความหมายขององค์การ
- ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั องค์การ
- สาเหตุที่ทาให้เกิดองค์การ
Learning Outcome
นักศึกษาค้นหาข้อมูล ในประเด็นที่สนใจ
เกี่ ย วกั บ องค์ ก ารทางธุ ร กิ จ และมี ก าร
ซักถามผู้ส อนถึงเรื่องของความสั ม พั น ธ์
ขององค์ ก ารและสาเหตุ ที่ ท าให้ เ กิ ด
องค์การ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง พฤติกรรม
ความสนใจในการใฝ่รู้

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. แนะน าวิ ธี ก ารเรี ย นการสอน และอธิ บ าย
เนื้อหารายวิชา จุดประสงค์ และเป้าหมายของ
รายวิชาเกณฑ์การวัดผลและประเมินผลแนะนา
หนังสือเรียนและเว็บไซต์เพิ่มเติม
2. วิธีการสอนแบบบรรยาย โดยเปิด โอกาสให้
ผู้เรียนซักถามในประเด็นที่ส งสัย และผู้สอนตั้ง
คาถามเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ให้ผู้เรียนตอบ
โดยให้ผู้ เรี ย นมี ส่ ว นร่ว มอภิป รายในประเด็ น ที่
สาคัญและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้สอนหรือ
ผู้เรียนด้วยกัน
3. วิ ธี ก ารสอนแบบเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง โดยให้
ผู้เรียนค้นคว้าข้อมูลในประเด็นที่สนใจแล้วนามา
อภิปรายและซักถาม

สื่อการเรียนการสอน
1. เอกสารประกอบการเรียน
วิชาองค์การและการจัดการ
2. สื่อการสอน PowerPoint
3. ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
4. คาถามทบทวนท้าย
บทเรียน

2

มโนทัศน์เกี่ยวกับองค์การ
- ประโยชน์ขององค์การ
- ลักษณะเฉพาะขององค์การ
- ประเภทขององค์การ

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิธีการสอนแบบบรรยาย โดยเปิด โอกาสให้
ผู้เรียนซักถามในประเด็นที่สงสัย และผู้สอนตั้ง
คาถามเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ให้ผู้เรียนตอบ

สื่อการเรียนการสอน
1. เอกสารประกอบการเรียน
วิชาองค์การและการจัดการ
2. สื่อการสอน PowerPoint

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
(1) (2) (3)

(1) (2) (3)

ผู้สอน
ผศ. กาหลง
กลิ่นจันทร์

ผศ. กาหลง
กลิ่นจันทร์
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สัปดาห์
จานวน
หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่
ชัว่ โมง
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถอธิบายถึงประโยชน์ของ
องค์การ ลักษณะเฉพาะขององค์การ
และประเภทขององค์การได้อย่างถูกต้อง
ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงการเรียนรู้อย่าง
เข้าใจ
3

4

องค์การทางธุรกิจ
- ความหมายขององค์การทางธุรกิจ
- ประเภทขององค์การทางธุรกิจ
- การจัดตั้งองค์การธุรกิจ
- สภาพแวดล้อมขององค์การธุรกิจ
Learning Outcome
นักศึกษายกตัวอย่างองค์การทางธุรกิจ
และแยกประเภทขององค์การทางธุรกิจ
ได้ถูกต้อง โดยสามารถอธิบายถึงวิธีการ
จัดตั้งองค์การธุรกิจ รวมถึงภาพแวดล้อม
ขององค์การธุรกิจได้ ซึ่งจะสะท้อนให้เห็น
ถึงการเรียนรูอ้ ย่างเข้าใจ
แนวคิด ทฤษฎีการบริหาร และจัดการ
- ความหมายของการจัดการ

3

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
2. วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมอภิปรายในประเด็ นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้ ฝึกคิดวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผู้สอนหรือผู้เรียนด้วยกัน
3. วิ ธี ก ารสอนแบบเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง โดยให้
ผู้เรียนค้นคว้าข้อมูลในประเด็นที่สนใจแล้วนามา
อภิปรายและซักถาม
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิธีการสอนแบบบรรยาย โดยเปิด โอกาสให้
ผู้เรียนซักถามในประเด็นที่สงสัย และผู้สอนตั้ง
คาถามเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ให้ผู้เรียนตอบ
2. วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมอภิปรายในประเด็ นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้ ฝึกคิดวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผู้สอนหรือผู้เรียนด้วยกัน
3. วิ ธี ก ารสอนแบบเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง โดยให้
ผู้เรียนค้นคว้าข้อมูลในประเด็นที่สนใจแล้วนามา
อภิปรายและซักถาม

สื่อการสอน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

3. ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
4. คาถามทบทวนท้าย
บทเรียน

สื่อการเรียนการสอน
1. เอกสารประกอบการเรียน
วิชาองค์การและการจัดการ
2. สื่อการสอน PowerPoint
3. ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
4. คาถามทบทวนท้าย
บทเรียน

(1) (2) (3)

ผศ. กาหลง
กลิ่นจันทร์

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการเรียนการสอน
1. วิธีการสอนแบบบรรยาย โดยเปิด โอกาสให้ 1. เอกสารประกอบการเรียน

(1) (2) (3)

ผศ. กาหลง
กลิ่นจันทร์
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สัปดาห์
จานวน
หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่
ชัว่ โมง

5

- ความสัมพันธ์ของ “การจัดการ” กับ
“การบริหาร”
- ระดับของผู้จัดการ
- การจัดการภารกิจที่แตกต่างในองค์การ
- ทักษะของผู้บริหาร
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถอธิบายเกี่ยวกับแนวคิด
ทฤษฎีการบริหาร/การจัดการได้ถูกต้อง
และสามารถบอกถึงทักษะของผูบ้ ริหารได้
ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงการเรียนรูอ้ ย่าง
เข้าใจ
แนวคิดทฤษฎีการบริหาร และจัดการ
- แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร หรือ
การจัดการ
- ฝ่ายภาพรวมเป็นลักษณะของโครงสร้าง
- ฝ่ายภาพรวมลักษณะของพฤติกรรม
- ฝ่ายภาพรวมลักษณะของการบูรณาการ
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับ
การบริหารหรือการจัดการ ฝ่ายภาพรวม
ลักษณะของโครงสร้าง ลักษณะของ

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

ผู้เรียนซักถามในประเด็นที่สงสัย และผู้สอนตั้ง
คาถามเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ให้ผู้เรียนตอบ
2. วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมอภิปรายในประเด็ นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้ ฝึกคิดวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผู้สอนหรือผู้เรียนด้วยกัน
3. วิ ธี ก ารสอนแบบเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง โดยให้
ผู้เรียนค้นคว้าข้อมูลในประเด็นที่สนใจแล้วนามา
อภิปรายและซักถาม

วิชาองค์การและการจัดการ
2. สื่อการสอน PowerPoint
3. ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
4. คาถามทบทวนท้าย
บทเรียน

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิธีการสอนแบบบรรยาย โดยเปิด โอกาสให้
ผู้เรียนซักถามในประเด็นที่สงสัย และผู้สอนตั้ง
คาถามเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ให้ผู้เรียนตอบ
2. วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมอภิปรายในประเด็ นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้ ฝึกคิดวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผู้สอนหรือผู้เรียนด้วยกัน
3. วิ ธี ก ารสอนแบบเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง โดยให้
ผู้เรียนค้นคว้าข้อมูลในประเด็นที่สนใจแล้วนามา

สื่อการเรียนการสอน
1. เอกสารประกอบการเรียน
วิชาองค์การและการจัดการ
2. สื่อการสอน PowerPoint
3. ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
4. คาถามทบทวนท้าย
บทเรียน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

(1) (2) (3)

ผู้สอน

ผศ. กาหลง
กลิ่นจันทร์
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สัปดาห์
จานวน
หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่
ชัว่ โมง

6

7

พฤติกรรม และลักษณะของการบูรณา
การได้ ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงการเรียนรู้
อย่างเข้าใจ
การวางแผน
- ความหมายของการวางแผน
- วัตถุประสงค์ของการวางแผน และ
การปฏิบัติงานขององค์การ
- ความสาคัญของการวางแผน
- ผู้รับผิดชอบการวางแผนและคุณสมบัติ
ของนักวางแผน
Learning Outcome
นักศึกษาทราบถึงความหมายความสาคัญ
และวัตถุประสงค์ของการวางแผนองค์กร
ได้ว่าต้องมีการวางแผนอย่างไรจึงจะ
ประสบความสาเร็จ โดยการตั้งคาถาม
และตอบคาถามแลกเปลี่ยนกันระหว่าง
นักศึกษาและผู้สอน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
ความสนใจและสืบเสาะหาความรู้เพิ่มเติม
จากการมีข้อซักถามผู้สอน
การวางแผน
- องค์ประกอบของการวางแผน

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

อภิปรายและซักถาม
3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิธีการสอนแบบบรรยาย โดยเปิด โอกาสให้
ผู้เรียนซักถามในประเด็นที่สงสัย และผู้สอนตั้ง
คาถามเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ให้ผู้เรียนตอบ
2. วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมอภิปรายในประเด็ นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้ ฝึกคิดวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผู้สอนหรือผู้เรียนด้วยกัน
3. วิ ธี ก ารสอนแบบเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง โดยให้
ผู้เรียนค้นคว้าข้อมูลในประเด็นที่สนใจแล้วนามา
อภิปรายและซักถาม
4. ให้ผู้เรียนนาความรู้ด้านการวางแผนไปใช้ใน
การจัดทาโครงการด้านบริการวิชาการหรือศิลป
วัฒนธรรมโดยบูรณาการร่วมกับรายวิชาจิตบริการ

สื่อการเรียนการสอน
1. เอกสารประกอบการเรียน
วิชาองค์การและการจัดการ
2. สื่อการสอน PowerPoint
3. ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
4. คาถามทบทวนท้าย
บทเรียน

(1) (2)
(3) (4)

ผศ. กาหลง
กลิ่นจันทร์

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการเรียนการสอน
1. วิธีการสอนแบบบรรยาย โดยเปิด โอกาสให้ 1. เอกสารประกอบการเรียน

(1) (2)
(3) (4)

ผศ. กาหลง
กลิ่นจันทร์
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สัปดาห์
จานวน
หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่
ชัว่ โมง

8

- เทคนิคและเครื่องมือของการวางแผน
- กระบวนการวางแผน
- การวางแผนในองค์การแห่งการเรียนรู้
Learning Outcome
นักศึกษาอธิบายได้ถึงองค์ประกอบของ
การวางแผน เทคนิคและเครื่องมือของ
การวางแผน ลาดับขั้นตอนและ
กระบวนการในการวางแผนว่าองค์กรได้
ว่าต้องมีการวางแผนอย่างไรจึงจะประสบ
ความสาเร็จ โดยการตั้งคาถามและตอบ
คาถามแลกเปลี่ยนกันระหว่างนักศึกษา
และผู้สอน ซึง่ สะท้อนให้เห็นถึงความ
สนใจและสืบเสาะหาความรู้เพิ่มเติมจาก
การมีข้อซักถามผู้สอน
การจัดการองค์การ
- การจัดองค์การ
- โครงสร้างขององค์การ
- การออกแบบองค์การ
Learning Outcome
นักศึกษาเข้าใจโครงสร้างขององค์ก รและ
เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างองค์การ

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

ผู้เรียนซักถามในประเด็นที่สงสัย และผู้สอนตั้ง
คาถามเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ให้ผู้เรียนตอบ
2. วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมอภิปรายในประเด็ นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้ ฝึกคิดวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผู้สอนหรือผู้เรียนด้วยกัน
3. วิ ธี ก ารสอนแบบเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง โดยให้
ผู้เรียนค้นคว้าข้อมูลในประเด็นที่สนใจแล้วนามา
อภิปรายและซักถาม
4. ให้ผู้เรียนนาความรู้ด้านการวางแผนไปใช้ใน
การจัดทาโครงการด้านบริการวิชาการหรือศิลป
วัฒนธรรมโดยบูรณาการร่วมกับรายวิชาจิตบริการ

วิชาองค์การและการจัดการ
2. สื่อการสอน PowerPoint
3. ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
4. คาถามทบทวนท้าย
บทเรียน

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิธีการสอนแบบบรรยาย โดยเปิด โอกาสให้
ผู้เรียนซักถามในประเด็นที่สงสัย และผู้สอนตั้ง
คาถามเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ให้ผู้เรียนตอบ
2. วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมอภิปรายในประเด็ นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้ ฝึกคิดวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยน

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

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

(1) (2)
(3) (4)

ผศ. กาหลง
กลิ่นจันทร์
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สัปดาห์
จานวน
หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่
ชัว่ โมง

9

กิจกรรมการเรียนการสอน

เล็กและองค์กรใหญ่ได้ โดยการสังเกต

ความคิดเห็นกับผู้สอนหรือผู้เรียนด้วยกัน

พฤติ ก รรมที่ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น จากการ
นาเสนอในห้องเรียน

3. วิ ธี ก ารสอนแบบเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง โดยให้
ผู้เรียนค้นคว้าข้อมูลในประเด็นที่สนใจแล้วนามา
อภิปรายและซักถาม
4. ให้ผู้เรียนนาความรู้ด้านการจัดองค์การไปใช้
ในการจัด ท าโครงการด้ านบริการวิ ช าการหรือ
ศิล ปวั ฒ นธรรมโดยบู ร ณาการร่ว มกับ รายวิ ช า
จิตบริการ
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิธีการสอนแบบบรรยาย โดยเปิด โอกาสให้
ผู้เรียนซักถามในประเด็นที่สงสัย และผู้สอนตั้ง
คาถามเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ให้ผู้เรียนตอบ
2. วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมอภิปรายในประเด็ นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้ ฝึกคิดวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผู้สอนหรือผู้เรียนด้วยกัน
3. วิ ธี ก ารสอนแบบเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง โดยให้
ผู้เรียนค้นคว้าข้อมูลในประเด็นที่สนใจแล้วนามา
อภิปรายและซักถาม
4. ให้ผู้เรียนนาความรู้ด้านการจัดองค์การไปใช้

การจัดการองค์การ
- รูปแบบทีส่ าคัญของการออกแบบ
องค์การ
- หลักสาคัญของการออกแบบองค์การ
- โครงสร้างขององค์การธุรกิจทั่วไป
- แนวโน้มของโครงสร้างองค์การธุรกิจใน
อนาคต
Learning Outcome
นักศึกษาเข้าใจรูปแบบที่สาคัญของการ
ออกแบบองค์การ โครงสร้างขององค์กร
และเปรี ย บเที ย บข้ อ แตกต่ า งระหว่ า ง
องค์การเล็กและองค์กรใหญ่ได้ โดยการ

3

สื่อการสอน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

(1) (2)
(3) (4)

ผศ. กาหลง
กลิ่นจันทร์

บทเรียน

สื่อการเรียนการสอน
1. เอกสารประกอบการเรียน
วิชาองค์การและการจัดการ
2. สื่อการสอน PowerPoint
3. ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
4. กรณีศึกษา
5. คาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
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สัปดาห์
จานวน
หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่
ชัว่ โมง
สังเกตพฤติกรรมที่สะท้อนให้เห็นจากการ
นาเสนอในห้องเรียน
10

การจัดการทรัพยากรมนุษย์
- ความหมายการจัดการทรัพยากรมนุษย์
- กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์
* ส่วนที่ 1 การคัดเลือกพนักงานให้มี
คุณภาพ
* ส่วนที่ 2 การให้ความรู้และทักษะ
แก่พนักงาน
* ส่วนที่ 3 การรักษาพนักงานที่ดีให้อยู่
กับองค์การ
- การเปลี่ยนแปลงตาแหน่ง
- การพ้นจากตาแหน่ง
Learning Outcome
ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มและศึกษาองค์กร
ที่ประสบความสาเร็จโดยเน้นในเรื่องการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์หรือการจัดคนให้
เหมาะสมกับงานและการวางแผนอัตรา
ก าลั ง คนในองค์ ก ร และให้ ร ะดมสมอง
วิ เ คราะห์ บ ทความ ผู้ ส อนสั ง เกตการ

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
ในการจัด ท าโครงการด้ านบริการวิ ช าการหรือ
ศิล ปวั ฒ นธรรมโดยบู ร ณาการร่ว มกับ รายวิ ช า
จิตบริการ
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิธีการสอนแบบบรรยาย โดยเปิด โอกาสให้
ผู้เรียนซักถามในประเด็นที่สงสัย และผู้สอนตั้ง
คาถามเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ให้ผู้เรียนตอบ
2. วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมอภิปรายในประเด็ นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้ ฝึกคิดวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผู้สอนหรือผู้เรียนด้วยกัน
3. วิ ธี ก ารสอนแบบเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง โดยให้
ผู้เรียนค้นคว้าข้อมูลในประเด็นที่สนใจแล้วนามา
อภิปรายและซักถาม
4. ให้ ผู้ เรี ย นน าความรู้ ด้ านการการทรั พ ยากร
มนุษย์ไปใช้ในการจัดทาโครงการด้านบริการ

สื่อการสอน

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

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

(1) (2)
(3) (4)

ผศ. กาหลง
กลิ่นจันทร์

วิชาการหรือศิลปวัฒนธรรมโดยบูรณาการร่วมกับ
รายวิชาจิตบริการ
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สัปดาห์
จานวน
หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่
ชัว่ โมง

11

น าเสนองานในชั้ น เรี ย นว่ า นั ก ศึ ก ษามี
ความรูม้ ีเข้าใจในเนื้อหาสาระการเรียนรู้ได้
อย่างถูกต้อง
การอานวยการ
- ความหมายของการอานวยการ
- ลักษณะของการอานวยการ
- ผู้นา ผู้บริหาร และ ภาวะผู้นา
- แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นา
- ภาวะผูน้ าเชิงสถานการณ์
- แนวโน้มการศึกษาภาวะผู้นาในปัจจุบัน
- การตัดสินใจ
- การสั่งงาน
Learning Outcome
นักศึกษาอธิบายถึงการอานวยการ และ
แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นาได้ถูกต้อง
พร้อมยกตัวอย่าง ผู้นา หรือ ผู้บริหาร
องค์กรที่ประสบความสาเร็จ ผ่านการ
นาเสนอหน้าชัน้ เรียน และซักถามผู้สอน
ในประเด็นทีส่ นใจ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
ความสนใจ และสร้างความเข้าใจใน
เนื้อหาการเรียนมากยิ่งขึ้น

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิธีการสอนแบบบรรยาย โดยเปิด โอกาสให้
ผู้เรียนซักถามในประเด็นที่สงสัย และผู้สอนตั้ง
คาถามเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ให้ผู้เรียนตอบ
2. วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมอภิปรายในประเด็ นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้ ฝึกคิดวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผู้สอนหรือผู้เรียนด้วยกัน
3. วิ ธี ก ารสอนแบบเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง โดยให้
ผู้เรียนค้นคว้าข้อมูลในประเด็นที่สนใจแล้วนามา
อภิปรายและซักถาม
4. ให้ผู้เรียนนาความรู้ด้านการอานวยการไปใช้ใน
การจัดทาโครงการด้านบริการวิชาการหรือศิลป
วัฒนธรรมโดยบูรณาการร่วมกับรายวิชาจิตบริการ

สื่อการเรียนการสอน
1. เอกสารประกอบการเรียน
วิชาองค์การและการจัดการ
2. สื่อการสอน PowerPoint
3. ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
4. บทความวิชาการ/
บทความวิจยั
5. คาถามทบทวนท้าย
บทเรียน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

(1) (2)
(3) (4)

ผศ. กาหลง
กลิ่นจันทร์
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สัปดาห์
จานวน
หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่
ชัว่ โมง
12

13

การจูงใจและการติดต่อประสานงาน
- การจูงใจ
- ประเภทของการจูงใจ
- ทฤษฎีการจูงใจที่เกี่ยวกับความต้องการ
ของมนุษย์
- ทฤษฎีการจูงใจที่เกี่ยวกับกระบวนการ
- ทฤษฎีการจูงใจที่เกี่ยวกับการเสริมแรง
- ประเด็นสาคัญเกี่ยวกับการจูงใจใน
ปัจจุบนั
- การติดต่อสื่อสาร
- การประสานงาน
Learning Outcome
ให้นักศึกษาวางแผนงานกันภายในกลุ่ม
และค้นหาบทความที่เกี่ยวกับการสื่อสาร
และการประสานงานในธุรกิจเพือ่ นามา
ฝึกวิเคราะห์หาปัญหาและแนวทางการ
แก้ไขปัญหาและนาเสนอ ซึ่งสังเกตได้ว่า
นักศึกษาสามารถขยายศักยภาพของ
ตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
การควบคุม
- ความหมายของควบคุม

กิจกรรมการเรียนการสอน

สอดคล้อง
กับ
สื่อการสอน
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
สื่อการเรียนการสอน
(1) (2)
1. เอกสารประกอบการเรียน
(3) (4)
วิชาองค์การและการจัดการ
2. สื่อการสอน PowerPoint
3. ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
4. คาถามทบทวนท้าย
บทเรียน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิธีการสอนแบบบรรยาย โดยเปิด โอกาสให้
ผู้เรียนซักถามในประเด็นที่สงสัย และผู้สอนตั้ง
คาถามเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ให้ผู้เรียนตอบ
2. วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมอภิปรายในประเด็ นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้ ฝึกคิดวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผู้สอนหรือผู้เรียนด้วยกัน
3. วิ ธี ก ารสอนแบบเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง โดยให้
ผู้เรียนค้นคว้าข้อมูลในประเด็นที่สนใจแล้วนามา
อภิปรายและซักถาม
4. ให้ผู้เรียนนาความรู้ด้านการติดต่อสื่อสารและ
การประสานงานไปใช้ในการจัดทาโครงการด้าน
บริการวิชาการหรือศิลปวัฒนธรรมโดยบูรณาการ
ร่วมกับรายวิชาจิตบริการ

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการเรียนการสอน
1. วิธีการสอนแบบบรรยาย โดยเปิด โอกาสให้ 1. เอกสารประกอบการเรียน

(1) (2)
(3) (4)

ผู้สอน
ผศ. กาหลง
กลิ่นจันทร์

ผศ. กาหลง
กลิ่นจันทร์
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สัปดาห์
จานวน
หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่
ชัว่ โมง

14

- ลักษณะของการควบคุม
- ความสาคัญ การควบคุม
- กระบวนการควบคุม
- ปัจจัยที่สง่ ผลต่อระบบการออกแบบการ
ควบคุม
- ระบบการควบคุมในองค์การ
- เทคนิคและเครื่องมือของการควบคุม
การดาเนินงานขององค์การ
- การควบคุมที่มีประสิทธิภาพ
Learning Outcome
นักศึกษาค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรที่มี
การควบคุมดูแลเพื่อประโยชน์ขององค์กร
โดยการค้นคว้าเองทางอินเทอร์เน็ต และ
วิเคราะห์ให้เพื่อนในห้องเรียนฟังได้อย่าง
ถูกต้อง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรม
การใฝ่รู้
การจัดการกับการเปลี่ยนแปลง
- ความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลง
- ปัจจัยหลักที่ทาให้องค์การเปลี่ยนแปลง
- การเปลี่ยนแปลงองค์การ
Learning Outcome

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

ผู้เรียนซักถามในประเด็นที่สงสัย และผู้สอนตั้ง
คาถามเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ให้ผู้เรียนตอบ
2. วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมอภิปรายในประเด็ นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้ ฝึกคิดวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผู้สอนหรือผู้เรียนด้วยกัน
3. วิ ธี ก ารสอนแบบเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง โดยให้
ผู้เรียนค้นคว้าข้อมูลในประเด็นที่สนใจแล้วนามา
อภิปรายและซักถาม
4. ให้ผู้เรียนนาความรู้ด้านการควบคุมองค์การไป
ใช้ในการจัดทาโครงการด้านบริการวิชาการหรือ
ศิล ปวั ฒ นธรรมโดยบู ร ณาการร่ว มกับ รายวิ ช า
จิตบริการ

วิชาองค์การและการจัดการ
2. สื่อการสอน PowerPoint
3. ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
4. คาถามทบทวนท้าย
บทเรียน

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิธีการสอนแบบบรรยาย โดยเปิด โอกาสให้
ผู้เรียนซักถามในประเด็นที่สงสัย และผู้สอนตั้ง
คาถามเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ให้ผู้เรียนตอบ
2. วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยให้ผู้เรียนมีส่วน

สื่อการเรียนการสอน
1. เอกสารประกอบการเรียน
วิชาองค์การและการจัดการ
2. สื่อการสอน PowerPoint
3. ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

(1) (2) (3)

ผู้สอน

ผศ. กาหลง
กลิ่นจันทร์

19

สัปดาห์
จานวน
หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่
ชัว่ โมง

15

มอบหมายงานให้ทาเป็นกลุ่ม โดยให้
ศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนในอนาคตที่
ส่งผลกระทบต่อบริษัทหรือสถาน
ประกอบการ และวิธีการจัดการกับการ
เปลี่ยนแปลง สังเกตได้ว่านักศึกษามีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในกลุ่มของตนเอง
สะท้อนให้เห็นได้ว่านักศึกษามีความสนใจ
ยอมรับฟังกัน ใฝ่หาที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
จากเพื่อนในกลุ่ม และตัง้ ข้อซักถามจาก
ผู้สอนจากประเด็นที่ตวั เองสนใจ
การจัดการกับการเปลี่ยนแปลง
- การจัดการกับการเปลี่ยนแปลง
- การเปลี่ยนแปลงคน
- แนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลง
ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการไทย (ก.พ.ร.)
Learning Outcome
มอบหมายงานให้ทาเป็นกลุ่ม โดยให้
ศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนในอนาคตที่
ส่งผลกระทบต่อบริษัทหรือสถาน
ประกอบการ และวิธีการจัดการกับการ

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

(1) (2)
(3) (4)

ผศ. กาหลง
กลิ่นจันทร์

ร่วมอภิปรายในประเด็ นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับ 4. กรณีศึกษา
สาระการเรียนรู้ ฝึกคิดวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยน 5. คาถามทบทวนท้าย
ความคิดเห็นกับผู้สอนหรือผู้เรียนด้วยกัน
บทเรียน
3. วิธีการสอนแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้
ผู้เรียนค้นคว้าข้อมูลในประเด็นที่สนใจแล้วนามา
อภิปรายและซักถาม

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิธีการสอนแบบบรรยาย โดยเปิด โอกาสให้
ผู้เรียนซักถามในประเด็นที่สงสัย และผู้สอนตั้ง
คาถามเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ให้ผู้เรียนตอบ
2. วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมอภิปรายในประเด็ นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้ ฝึกคิดวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผู้สอนหรือผู้เรียนด้วยกัน
3. วิ ธี ก ารสอนแบบเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง โดยให้
ผู้เรียนค้นคว้าข้อมูลในประเด็นที่สนใจแล้วนามา
อภิปรายและซักถาม

สื่อการเรียนการสอน
1. เอกสารประกอบการเรียน
วิชาองค์การและการจัดการ
2. สื่อการสอน PowerPoint
3. ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
4. กรณีศึกษา
5. คาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
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สัปดาห์
จานวน
หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่
ชัว่ โมง
เปลี่ยนแปลง สังเกตได้ว่านักศึกษามีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในกลุ่มของตนเอง
สะท้อนให้เห็นได้ว่านักศึกษามีความสนใจ
ยอมรับฟังกัน ใฝ่หาที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
จากเพื่อนในกลุ่ม และตัง้ ข้อซักถามจาก
ผู้สอนจากประเด็นที่ตวั เองสนใจ

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

4. ให้ผู้เรียนนาเสนอผลการดาเนินโครงการด้าน
บริการวิชาการหรือศิลปวัฒนธรรมโดยบูรณาการ
ร่วมกับรายวิชาจิตบริการ
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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,

วิธีการประเมิน
1. ประเมิ น จากการตรงเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่ง
งา น ตา ม ก าห น ด ระ ย ะ เว ล า 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 ม ก าห น ด ระ ย ะ เว ล า ที่
มอบหมาย
2. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายรายกลุ่ ม
และบุคคล
3. ประเมินจากงาน/กิจกรรมต่างๆ
ที่มอบหมายให้นักศึกษาฝึ กปฏิบัติ
ต้องมีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต ไม่นา
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 จากพฤติ ก รรมใน
ห้ อ งเรี ย น เช่ น การมี ส่ ว นร่ ว มใน
กิ จ กรรมในห้ อ งเรี ย น พฤติ ก รรม
การท างานเป็ น ที ม ตลอดจนการ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้
1. ประเมิ น จากการตรงเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่ง

1-15

สัดส่วนของ
การ
ประเมินผล
10%

1-15

20%

1-15

10%

สัปดาห์
ที่ประเมิน
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ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

สัปดาห์
ที่ประเมิน

การศึกษาค้นคว้า
(เพิ่มเติม)

4.1.1, 4.1.4,
5.1.3

4. รายงาน และ
การนาเสนองาน

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

งา น ตา ม ก าห น ด ระ ย ะ เว ล า ที่
มอบหมาย
2. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่ 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 จากพฤติ ก รรมใน
ห้ อ งเรี ย น เช่ น การมี ส่ ว นร่ ว มใน
กิ จ กรรมในห้ อ งเรี ย น พฤติ ก รรม
การท างานเป็ น ที ม ตลอดจนการ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้
1. ประเมิ น จากการตรงเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่ง
งา น ตา ม ก าห น ด ระ ย ะ เว ล า ที่
มอบหมาย
2. ประเมิ น จากการแต่ ง กายของ
นักศึกษาที่เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
3. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่ ม
และบุคคล
4. ประเมิ น จากรายงาน ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย มีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต
ไม่นาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
5. ประเมินจากการนาเสนอผลงาน
(กลุม่ ) หน้าชั้นเรียน การเป็นผู้นา
และผู้ตามในการอภิปรายซักถาม
ตลอดจนการใช้ความคิดแก้ไขปัญหา
ทางด้านธุรกิจได้อย่างเหมาะสม

1-14
15

กิจกรรมที่

สัดส่วนของ
การ
ประเมินผล

20%
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กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

5. สอบปลายภาค

วิธีการประเมิน

สัปดาห์
ที่ประเมิน

สัดส่วนของ
การ
ประเมินผล

16

40%

6. ประเมิ น จากผลการสื บ ค้ น
เทคนิคการนาเสนอโดยการเลือกใช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
2.1.3, 3.1.1 ประเมินจากการสอบปลายภาค
โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
กนกวรรณ รุ่งอดุลพิศาล. (2561). เอกสารประกอบกอบการเรียนรายวิชาองค์การและการจัดการ.
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
http://www.arit.dusit.ac.th/
เว็ บ ไซต์ ข องสถาบั น การศึก ษาหรือ หน่ ว ยงานต่ างๆ ที่ เ ผยแพร่ ผ ลงานวิ จัย /บทความวิ ช าการ/
บทความวิจัย
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
วิเชียร วิทยอุดม. (2555). องค์การและการจัดการ (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ : ธนธัช.
สมคิด บางโม. (2558). องค์การและการจัดการ (พิมพ์ครั้งที่ 7). กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์.
อัมพร ธารงลักษณ์ และคณะ. (2558). องค์การและการจัดการ (ปรับปรุงครั้งที่ 2). นนทบุรี:
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
พัชรินทร์ กีรติวินิจกุล. (2559). เอกสารประกอบกอบการเรียนรายวิชาองค์การและการจัดการ.
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
Aycan, Z, Kanungo, R. N., & Mendonca, M. (2014). Organizations and management in
cross-cultural context. Singapore: SAGE.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การอภิปรายกลุ่มระหว่างผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
- ข้อเสนอแนะ ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทาเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- การสังเกตการณ์สอน การร่วมสอนของผู้สอน การจัดตั้งคณะกรรมการประเมินผลการสอน
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน
3. การปรับปรุงการสอน
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- ผู้ประสานงานรายวิชา และคณาจารย์ผู้สอนร่ วมกันระดมสมองกาหนดกลยุทธ์ วิธีการสอนจากผล
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชา สรุปภาพรวมปัญหา และอุปสรรคจาก มคอ.5 เพื่อหาแนวทางในการ
แก้ปัญหาร่วมกัน
- ปรั บกลยุ ทธ์ การสอน และการบู รณาการความรู้ เพื่อให้ส อดคล้ องกับธรรมชาติของผู้เรียนแต่ล ะ
หลักสูตร
- นาความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้เรียนร่วมกับผลการประเมินผู้สอนจากระบบการประเมินเพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา (e-assessment) มาปรับปรุงการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- ผู้สอนดาเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชาในสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอน
- การแต่งตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบ
ข้อสอบ การวิเคราะห์ข้อสอบ การพิจารณาจากรายงานของผู้เรียน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้
คะแนนตามข้อกาหนดการวัดและประเมินผลประจารายวิชา
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายละเอียดวิชาทุกภาคการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวน
สอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
- ปรับปรุงรูปแบบการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
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