รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563

รหัสวิชา 3623103
ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) ธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองคการ
(ภาษาอังกฤษ) (Good Governance and Organizational Culture)

อาจารยผูสอน
อาจารยชลิดา เหลี่ยมวิเศษ

มคอ. 3

คํานํา
รหั ส วิ ช า 3623103 ธรรมาภิ บ าลและวั ฒ นธรรมองค การ (Good Governance and
Organizational Culture) นี้ ไดแบงเนื้อหาในการเรียนการสอน ไดแก แนวคิด ทฤษฎี โครงสราง
ความสั ม พั น ธ ที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ หลั ก ธรรมาภิ บ าล วั ฒ นธรรมองค ก าร ความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม และ
จรรยาบรรณในการจัดการทรัพยากรมนุษย การตัดสินใจเกี่ยวกับปจจัยแวดลอมที่มีผลตอองคการ และธรร
มาภิบาล รวมทั้งวัฒนธรรมองคการ การจัดการโดยใหความสําคัญตอผูมีสวนไดสวนเสียในองคการ การ
จัดการวัฒนธรรมที่หลากหลายในองคการ การจัดการวัฒนธรรมองคการที่มีผลตอธุรกิจ
การเรียนการสอนนี้ ผูเรียนจะไดเรียนรูทั้งภาคทฤษฎี และการปฏิบัติจากการเรียนรูดวยตนเองจาก
งานที่ไดรับมอบหมาย และจากกรณีศึกษาทั้งในและตางประเทศ ซึ่งจะทําใหผูเรียนเขาใจถึงเนื้อหา และ
การบูรณาการเนื้อหารายวิชานี้กับรายวิชาอื่นๆ ของหลักสูตรได และสามารถนําความรูไปประยุกตใชงานใน
ชีวิตประจําวัน และศึกษาในศาสตรขั้นสูงที่เกี่ยวของตอไปได

ชลิดา เหลี่ยมวิเศษ
19 มิถุนายน 2563
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มคอ. 3

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3623103
ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) ธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองคการ
(ภาษาอังกฤษ) (Good Governance and Organizational Culture)
2. จํานวนหนวยกิต
3 (3-0-6) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย
3.2 ประเภทรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะดาน)
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารยชลิดา เหลี่ยมวิเศษ
อาจารยผูสอน อาจารยชลิดา เหลี่ยมวิเศษ ตอนเรียน A1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2563 / ชั้นปที่ 4
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
หองเรียน 322 อาคาร 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และการเรียนการสอนผานระบบการสื่อสารออนไลน
Microsoft Team หรือใชรวมกับระบบการสื่อสารออนไลนอื่นๆ ตามความเหมาะสม
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
9.1 วันที่จัดทํา 9.2 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดลาสุด 19 มิถุนายน 2563
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 มีความรูความเขา ใจเกี่ ยวกับ เนื้อหาสาระของการเรียนการสอนเกี่ย วกับธรรมาภิบ าลและ
วัฒนธรรมองคการ (Good Governance and Organizational Culture) ไดแก แนวคิด ทฤษฎี โครงสราง
ความสั ม พั น ธ ที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ หลั ก ธรรมาภิ บ าล วั ฒ นธรรมองค ก าร ความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม และ
จรรยาบรรณในการจัดการทรัพยากรมนุษย การตัดสินใจเกี่ยวกับปจจัยแวดลอมที่มีผลตอองคการ และธรร
มาภิบาล รวมทั้งวัฒนธรรมองคการ การจัดการโดยใหความสําคัญตอผูมีสวนไดสวนเสียในองคการ การ
จัดการวัฒนธรรมที่หลากหลายในองคการ การจัดการวัฒนธรรมองคการที่มีผลตอธุรกิจ
เปนตน
1.2 สามารถนําความรูที่ไดจากการศึกษาไปประยุกตใชในการแกไขปญหาและกําหนดแนวทางธรร
มาภิบาลและวัฒนธรรมองคการดานการจัดการทรัพยการมนุษยใหกับองคการตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได
อยางมีประสิทธิภาพ
1.3 มี ทั กษะในการศึ ก ษาและค น คว าข อ มูล เกี่ ย วกั บ ธรรมาภิ บ าลและวั ฒ นธรรมองค ก ารจาก
วารสาร บทความวิชาการ ตํารา งานวิจัยที่เกี่ยวของ รวมถึงแหลงสืบคนทางอินเทอรเน็ตตามหัวขอที่ไดรับ
มอบหมายไดอยางถูกตอง
1.4 สามารถบูรณาการขอมูลขาวสาร หรือสารสนเทศ และหลักการความคิดรวบยอดของธรรมาภิ
บาลและวัฒนธรรมองคการได
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่ อ ให นั กศึ ก ษามี ค วามรู ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ ธรรมาภิ บ าลและวั ฒ นธรรมองค ก ารจาก
ประสบการณงานวิจัย บทความวิชาการ หรือจากการบูรณาการกับศาสตรอื่นๆ เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนวิชา
อื่นที่เกี่ยวของตอไป
2.2 เพื่ อ เป น การเตรี ย มความพร อ มให กั บ ผู เ รี ย นเกิ ด ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ ธรรมาภิ บ าลและ
วัฒนธรรมองคการในองคการทั้งภาครัฐและเอกชนไดอยางถูกตองและเหมาะสมอันนําไปสูการประยุกตใชใน
การประกอบอาชีพในอนาคตได
2.3 เพื่อปรับปรุงรูปแบบการนําเสนอและวิธีการสอนใหเนื้อหามีความทันสมัย มีการจัดการเรียน
การสอนและประเมินผลใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรูตามผลการเรียนรูที่ผูเรียนไดรับในแตละ
ดาน
2.4 เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2563
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มคอ. 3

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
แนวคิด ทฤษฎี โครงสรางความสัมพันธที่เชื่อมโยงกับหลักธรรมาภิบาล วัฒนธรรมองคการ ความ
รับผิดชอบตอสังคม และจรรยาบรรณในการจัดการทรัพยากรมนุษย การตัดสินใจเกี่ยวกับปจจัยแวดลอมที่มี
ผลตอองคการ และธรรมาภิบาล รวมทั้งวัฒนธรรมองคการ การจัดการโดยใหความสําคัญตอผูมีสวนไดสวน
เสียในองคการ การจัดการวัฒนธรรมที่หลากหลายในองคการ การจัดการวัฒนธรรมองคการที่มีผลตอธุรกิจ
Theory correlation structure associated with the principles of good governance.
Organizational culture, social responsibility and morals in human resource management.
Decisions about environmental factors that affect organizational good governance and
organizational culture. Management by the importance of stakeholders in the organization.
Managing culture diversity in organizations. Managing culture diversity in organizations.
Management, organizational culture affects business.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม
45 ชั่วโมง
(รวมทั้งการบรรยายในชั้น
เรียนปกติและการเรียนผาน
ระบบออนไลน)

สอนเสริมตาม
ความตองการ

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
ไมมี

การศึกษาดวยตนเอง
90 ชั่วโมง

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการ 3 ชั่วโมงตอสัปดาห
(เฉพาะรายบุคคลหรือรายกลุมที่ตองการ) ใหคําปรึกษาในวันเวลาที่มีการนัดหมายลวงหนา รวมถึงการให
คําปรึกษาผานการสื่อสารดวยระบบออนไลน
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
นักศึกษาตองมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคมอยางราบรื่น และ
เปนประโยชนตอสวนรวม อาจารยที่สอนในแตละรายวิชาตองพยายามสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
เขาไปดวยเสมอ ดังนี้
1.1.1 ตระหนักในคุณคาแหงวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ
1.1.2 มีความซื่อสัตยสุจริต ไมเอารัดเอาเปรียบผูอื่น และมีความรับผิดชอบตอตนเอง
วิชาชีพและสังคม ตลอดจนกฎกติกาของการเรียนการสอนรายวิชานี้
1.1.3 มีวินัย ตรงตอเวลา เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคการและสังคม
1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความ
เปนมนุษย
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 กําหนดวัฒนธรรมองคการใหกับนักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัย และขอบังคับ ทั้งการ
เขาชั้นเรียนแบบออนไลนและในชั้นเรียนปกติ
1.2.2 การเรียนรูโดยการปฏิสัมพันธเชิงปฏิบัติการ โดยสงเสริมใหนักศึกษาฝกตนดวยการมีระเบียบ
วินัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม อยูเปนประจํา ทั้งเรียนแบบออนไลน
และในชั้นเรียนปกติ
1.2.3 ปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียน สงงานใหตรงเวลา การแตงกาย
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ทั้งเรียนแบบออนไลนและในชั้นเรียนปกติ
1.2.4 การมอบหมายงานกลุมและการบริหารจัดการโครงการ ทั้งเรียนแบบออนไลนและในชั้นเรียน
ปกติ
1.2.5 อาจารยผูสอนประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี กระตุนใหนักศึกษาปฏิบัติจนเปนนิสัย
และการสรางตนแบบที่ดี ทั้งเรียนแบบออนไลนและในชั้นเรียนปกติ
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียนทั้งแบบออนไลนและในชั้นเรียน
ปกติ การสงงานตามกําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย
1.3.2 ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริมประจํา
หลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย ทั้งเรียนแบบออนไลนและในชั้นเรียนปกติ
1.3.3 ประเมินจากปริมาณการกระทําความผิดกฎ ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ
1.3.4 ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายรายกลุมและบุคคล ทั้งเรียนแบบ
ออนไลนและในชั้นเรียนปกติ
1.3.5 ประเมินจากผลงานที่ไดรับมอบหมาย ทั้งเรียนแบบออนไลนและในชั้นเรียนปกติ
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2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
นอกจากมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมเป น พื้ น ฐานแล ว นั ก ศึ ก ษาจะต อ งมี ค วามรู เ กี่ ย วกั บ รายวิ ช า
ธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองคการ ซึ่งเปนสิ่งจําเปนและสําคัญสําหรับนักศึกษา เพื่อใชเปนทักษะประกอบ
อาชีพ และชวยพัฒนาตนเองและการนํามาปรับประยุกตใชในชีวิตประจําวันและสังคม ดังนั้น มาตรฐาน
ความรูตองครอบคลุมสิ่งตอไปนี้
 2.1.1 มีความรู และความเขาใจในศาสตรที่เปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต และหลักการ ทฤษฎีที่
สําคัญในเนื้อหารายวิชาธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองคการ
2.1.2 มีความรูและความเขาใจในองคความรูของศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับองคความรูดาน
การจัดการทรัพยากรมนุษย และธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองคการ โดยสามารถจําแนกและอธิบาย
องคความรูเกี่ยวกับธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองคการจากการบูรณาการและนํามาประยุกตใชไดอยาง
เหมาะสม
2.1.3 มีความรูเกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานดานการจัดการทรัพยากรมนุษย โดยใชวิธีเรียนรู
จากประสบการณ และมีความรูเกี่ยวของกับชุมชน และความเปนไปของชาติและสังคมโลกของธรรมาภิบาล
และวัฒนธรรมองคการของวิธีการเรียนรูจากประสบการณ และกรณีศึกษา
2.1.4 สามารถติดตามความกาวหนาและความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและวิชาชีพทางดาน
ธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองคการ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยางตอเนื่อง ตลอดจนมีความรู
ความเขาใจ และสามารถบูรณาการองคความรูของศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของไดอยางเหมาะสม
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 การสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญในรายวิชาฯ มุงเนนใหผูเรียนมีความรูและความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย ตลอดจนมีองคความรู
ของศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ โดยสามารถบูรณาการและนํามาประยุกตใชไดอยางเหมาะสม ทั้งในชั้นเรียน
ออนไลนและในชั้นเรียนปกติ
2.2.2 การเรียนรูจากประสบการณตรง โดยการเชิญผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มี
ความรู ความชํานาญ และความเชี่ยวชาญทางดานการจัดการทรัพยากรมนุษย มาเปนวิทยากรบรรยาย เพื่อ
สรางโอกาสในการเรียนรู
2.2.3 กําหนดใหมีการฝกประสบการณวิชาชีพในหนวยงานหรือสถานประกอบการ
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ประเมินจากการทดสอบยอยทั้งในชั้นเรียนออนไลนและในชั้นเรียนปกติ และการสอบปลาย
ภาคในรูปแบบของขอสอบปรนัยหรืออัตนัย ซึ่งขึ้นอยูตามความเหมาะสม (สามารถจัดสอบแบบออนไลนหรือ
การสอบแบบปกติไดตามความเหมาะสมของสถานการณ)
2.3.2 ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาไดทาการศึกษาคนควา/โครงการ/การวิจัย ทั้งในชั้นเรียน
ออนไลนและในชั้นเรียนปกติ
2.3.3 ประเมินจากการนําเสนอรายงาน/โครงการ/การวิจัย ทั้งในชั้นเรียนออนไลนและในชั้นเรียน
ปกติ
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2.3.4 ประเมินจากผลการปฏิบัติงานในหนวยงานหรือสถานประกอบการ สําหรับรายวิชาการฝก
ประสบการณวิชาชีพทางดานการจัดการทรัพยากรมนุษย
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
นักศึกษาตองสามารถนําความรูไปพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพ และสามารถพึ่งตนเองไดเมื่อ
จบการศึกษา ดังนั้น นักศึกษาจําเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะทางปญญาไปพรอมกับคุณธรรม จริยธรรม
และความรูเกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษา อีกทั้งอาจารยผูสอนตองเปนผูอํานวยความสะดวกใหนักศึกษาสามารถ
มีแนวคิดในการหาเหตุผล เขาใจที่มา และสาเหตุของปญหา วิธีการแกปญหาดวยตนเอง ดังนั้น นักศึกษา
ตองมีคุณสมบัติตางๆ จากการเรียนการสอนเพื่อใหเกิดทักษะทางปญญา ดังนี้
3.1.1 สามารถคิดและวิเคราะหอยางเปนระบบ
3.1.2 สามารถคนควา สืบคน จําแนก ประเมินขอมูล และศึกษาวิเคราะหขอมูลตางๆ ไดเปน
อยางดี เพื่อใชในการแกไขปญหาไดอยางสรางสรรค
3.1.3 สามารถประยุกตค วามรู และทักษะของตนเองในการแกปญหาทางการจัด การ
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย จ ากวิ เ คราะห ส ถานการณ ต า งๆ ในการแก ไ ขป ญหาและการดํ า เนิ น ชี วิ ต ได อ ย า ง
เหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
3.3.1 ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยการใชกรณีศึกษา ในรูปแบบของขอสอบปรนัยหรืออัตนัย
ซึ่งขึ้นอยูตามความเหมาะสม (สามารถจัดสอบแบบออนไลนหรือการสอบแบบปกติไดตามความเหมาะสมของ
สถานการณ)
3.3.2 ประเมินจากผลการนําเสนอ การแสดงความคิดเห็นจากกรณีศึกษา ในชั้นเรียนออนไลนและ
ในชั้นเรียนปกติ
3.3.3 ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นในการสัมมนาและการอภิปรายกลุม ในชั้นเรียนออนไลน
และในชั้นเรียนปกติ
3.3.4 ประเมินจากผลงานการศึกษาคนควารายงาน/โครงการ/งานวิจัยที่ไดรับมอบหมาย ในชั้น
เรียนออนไลนและในชั้นเรียนปกติ
3.3.5 ประเมินจากผลการปฏิบัติงานในหนวยงานหรือสถานประกอบการ สําหรับรายวิชาการฝก
ประสบการณวิชาชีพทางดานการจัดการทรัพยากรมนุษย
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
เมื ่อ สํ า เร็จ การศึก ษา นัก ศึก ษาตอ งออกไปประกอบอาชีพ ที ่เ กี ่ย วขอ งกับ ผู อื ่น ไดแ ก
ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน เปนตน การปรับตัวใหเขากับกลุมคนตางๆ เปนเรื่องที่จําเปนสําหรับผูเรียนที่
จะตองศึกษาและเรียนรู ดังนั้น ผูเรียนจะตองมีคุณสมบัติตางๆ ที่กอใหเกิดทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้
4.1.1 สามารถทํ างานเป น กลุม และสามารถแสดงภาวะผูนํ า สมาชิ กของกลุ ม ไดอ ย า ง
เหมาะสม
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4.1.2 สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกปญหาตามสถานการณ

ตางๆ ทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทสมาชิกของกลุม
4.1.3 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 การเรียนแบบมีสวนรวมปฏิบัติการในชั้นเรียนออนไลนและในชั้นเรียนปกติ
4.2.2 การมอบหมายงาน/กิจกรรม/โครงการ (กลุม) การคิดใหความเห็นและการรับฟงความเห็น
แบบสะทอนกลับในชั้นเรียนออนไลนและในชั้นเรียนปกติ
4.2.3 การเขารวมกิจกรรมทางวิชาการดานการจัดการทรัพยากรมนุษย ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
4.2.4 กําหนดใหมีการฝกประสบการณวิชาชีพในหนวยงานหรือสถานประกอบการ

4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากผลการเรียนแบบรวมมือ ในชั้นเรียนออนไลนและในชั้นเรียนปกติ
4.3.2 ประเมินจากผลการนําเสนอผลงานกลุม และการเปนผูนําในการอภิปรายซักถาม ในชั้นเรียน
ออนไลนและในชั้นเรียนปกติ
4.3.3 ประเมินจากการเขารวมกิจกรรมทางวิชาการและการนําเสนอรายงาน ในชั้นเรียนออนไลน
และในชั้นเรียนปกติ
4.3.4 ประเมินจากผลการปฏิบัติงานหนวยงานหรือสถานประกอบการ สําหรับรายวิชาการฝก
ประสบการณวิชาชีพทางดานการจัดการทรัพยากรมนุษย
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
นักศึกษาตองมีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นต่ําดังนี้
5.1.1 มีทักษะการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย
5.1.2 สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตร หรือการ
แสดงสถิติประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค
5.1.3 สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน พรอมทั้งเลือกใช
รูปแบบของสื่อการนําเสนอไดอยางเหมาะสม
5.1.4 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 การมอบหมายงานในรายวิชาฯ เพื่อใหนักศึกษาพัฒนาความสามารถในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ และคอมพิวเตอร ในชั้นเรียนออนไลนและในชั้นเรียนปกติ
5.2.2 การสืบคนและนาเสนอรายงานประเด็นที่สําคัญ การนําเสนอขอการเปรียบเทียบ สถิติดาน
การจัดการทรัพยากรมนุษย โดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในชั้นเรียนออนไลนและในชั้นเรียนปกติ
5.2.3 การเขารวมกิจกรรมการเรียนรูผานสื่ออิเล็คทรอนิกส ในชั้นเรียนออนไลนและในชั้นเรียน
ปกติ
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มคอ. 3
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินจากผลงานการศึกษาคนควารายงาน/โครงการ/งานวิจัย/ที่ไดรับมอบหมาย ในชั้น

เรียนออนไลนและในชั้นเรียนปกติ
5.3.2 ประเมินจากผลการสืบคน เทคนิคการนาเสนอโดยใชทฤษฎีการเลือกใชเครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตรและสถิติที่เกี่ยวของไดอยางเหมาะสม ในชั้นเรียนออนไลนและในชั้น
เรียนปกติ
5.3.3 ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือตาง ๆ
การอภิปราย กรณีศึกษาที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียนทั้งจากเพื่อนรวมชั้นและคณาจารยผูสอนรายวิชา ในชั้น
เรียนออนไลนและในชั้นเรียนปกติ
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1. แผนการสอน
สัปดาห หัวขอการสอน / Learning Outcome
ที่
1

หัวขอการสอน
แนะนํารายวิชาและกิจกรรมการจัดเรียนการ
สอน
บทที่ 1 ความหมายและความสําคัญของ
ธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองคการ
- แนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาล
- ที่มาของธรรมาภิบาล
- องคประกอบของธรรมาภิบาล
- แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการ
- ความสําคัญของธรรมาภิบาลและวัฒนธรรม
องคการ
Learning Outcome
1.ผูเรียนมีความรูความเขาใจความ หมายและ
ความสําคัญของธรรมาภิบาลและวัฒนธรรม
องคการ
2.ผูเรียนสืบคนขอมูลโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศดวยตนเอง
3. การนําเสนองานและการแสดงความคิดเห็น
อยางมีหลักการและเหตุผล

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3

การเรียนการสอนแบบออนไลน ครั้งที่ 1
1. แนะนําวิธีการเรียนการสอน และรายละเอียด
ของรายวิชา จุดประสงคและวัตถุประสงค
แผนการสอนและเกณฑการประเมินผล แนะนํา
หนังสือเรียน
2. บรรยายเนื้อหาสาระสําคัญผานระบบ MS
Team หรือระบบสื่อสารออนไลนอื่นๆ ตาม
ความเหมาะสม เปดโอกาสใหนกั ศึกษาซักถาม
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกับผูสอน
3. กิจกรรม ใหนักศึกษาวิเคราะห หัวขอ “มี
หรือไมมีธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองคการ
ในการทํางานดีกวากัน” ผูสอนสอบถาม
เพิ่มเติม รวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผานระบบ
WBSC (ชองแชทสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู)
4. ใบงานในระบบ WBSC ใหสรุปแผนผัง
ความคิด (Concept Mapping) ถึงความสําคัญ
ของธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองคการ

1. ระบบ WBSC
2. ระบบ MS
Team หรือ
ระบบสื่อสาร
ออนไลนอื่นๆ ตาม
ความเหมาะสม
3.เอกสาร
ประกอบการเรียน
รายวิชาธรรมาภิ
บาลและวัฒนธรรม
องคการ
4. PowerPoint
5. ขอมูลจาก
อินเตอรเน็ต
6.คอมพิวเตอร
/Smart Phone
/Tablet
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มคอ. 3
สัปดาห
ที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

2

หัวขอการสอน
บทที่ 2 หลักการพื้นฐานของการสรางธรร
มาภิบาลและวัฒนธรรมองคการ
- การสรางธรรมาภิบาล
- การสรางวัฒนธรรมองคการ
- การบริหารจัดการสมัยใหม

3

การเรียนการสอนแบบออนไลน ครั้งที่ 2
1. ทบทวนเนื้อหาในการเรียนสัปดาหกอนหนา
สอบถามความรู ความเขาใจ
2. บรรยายเนื้อหาสาระสําคัญผานระบบ MS Team
หรือระบบสื่อสารออนไลนอื่นๆ ตามความเหมาะสม
เปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นรวมกับผูสอน
3. กิจกรรม ใหผูเรียนอานบทความ/ กรณีศึกษา
(Analyze case studies) ที่เกี่ยวของกับธรรมาภิ
บาลและวัฒนธรรมองคการ ตามที่กําหนดใหใน
ระบบ WBSC วิเคราะห และตอบคําถามตามใบงาน
ที่กําหนด ผูสอนสอบถามเพิ่มเติม รวมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นผานระบบ WBSC (ชองแชทสนทนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู)

1. ระบบ WBSC
2. ระบบ MS
Team หรือ
ระบบสื่อสาร
ออนไลนอื่นๆ ตาม
ความเหมาะสม
3.เอกสาร
ประกอบการเรียน
รายวิชาธรรมาภิ
บาลและวัฒนธรรม
องคการ
4. PowerPoint
5. ขอมูลจาก
อินเตอรเน็ต
6.คอมพิวเตอร
/Smart Phone
/Tablet
7. กรณีศึกษา

Learning Outcome
1.ผูเรียนมีความรูความเขาใจหลักการ
พื้นฐานของการสรางธรรมาภิบาลและ
วัฒนธรรมองคการ
2.การนําเสนองานและการแสดงความ
คิดเห็นอยางมีหลักการและเหตุผล
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สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ)

1.1, 1.2, 1.3, 1.4
(เชื่อมโยงการเรียน
การสอนทุก
จุดมุงหมายเขา
ดวยกัน)

ผูสอน
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มคอ. 3
สัปดาห
ที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3

หัวขอการสอน
บทที่ 3 หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
องคการ
- ธรรมมาภิบาลในองคการภาคเอกชน
- การกํากับดูแลกิจการที่ดี

3

การเรียนการสอนแบบออนไลน ครั้งที่ 3
1. ทบทวนเนื้อหาในการเรียนสัปดาหกอนหนา
สอบถามความรู ความเขาใจ
2. บรรยายเนื้อหาสาระสําคัญผานระบบ MS Team
หรือระบบสื่อสารออนไลนอื่นๆ ตามความเหมาะสม
เปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นรวมกับผูสอน
3. กิจกรรม ใหผูเรียนดูวเิ คราะหวิดีโอ
และอานบทความเกี่ยวกับการทํางานในยุค 4.0
ตามที่กําหนดใหในระบบ WBSC วิเคราะห และ
ตอบคําถามตามใบงานที่กําหนด ผูสอนสอบถาม
เพิ่มเติม รวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผานระบบ
WBSC (ชองแชทสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู)

1. ระบบ WBSC
2. ระบบ MS
Team หรือ
ระบบสื่อสาร
ออนไลนอื่นๆ ตาม
ความเหมาะสม
3.เอกสาร
ประกอบการเรียน
รายวิชาธรรมาภิ
บาลและวัฒนธรรม
องคการ
4. PowerPoint
5. ขอมูลจาก
อินเตอรเน็ต
6.คอมพิวเตอร
/Smart Phone
/Tablet
7. วิดีโอกรณีศึกษา
และบทความ

Learning Outcome
1.ผูเรียนมีความรูความเขาใจหลักธรร
มาภิบาลในการบริหารองคการ
2.ผูเรียนสืบคนขอมูลโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศดวยตนเอง
3.ผูเรียนวิเคราะห นําเสนองานและการ
แสดงความคิดเห็นอยางมีหลักการและ
เหตุผล
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มคอ. 3
สัปดาห
ที่

หัวขอการสอน / Learning Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

4

หัวขอการสอน
บทที่ 4 วัฒนธรรมองคการ
- ที่มาของวัฒนธรรมองคการ
- มิติของวัฒนธรรม
- บทบาทหนาที่ของวัฒนธรรมองคการ
- การแบงลักษณะของวัฒนธรรมองคการ
- รูปแบบของวัฒนธรรมองคการ
- ระดับของการวิเคราะหวัฒนธรรมองคการ
- อุปสรรคของวัฒนธรรมองคการ
- การออกแบบองคการที่เปนมาตรฐาน
- การสรางและการทําใหเกิดวัฒนธรรม
องคการที่ดีขึ้น
- การสรางวัฒนธรรมองคการที่มีจริยธรรม
Learning Outcome
1.ผูเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมองคการ
2. ผูเรียนวิเคราะห นําเสนองานและการ
แสดงความคิดเห็นอยางมีหลักการและ
เหตุผล

3

การเรียนการสอนแบบออนไลน ครั้งที่ 4
1. ทบทวนเนื้อหาในการเรียนสัปดาหกอน
หนา สอบถามความรู ความเขาใจ
2. บรรยายเนื้อหาสาระสําคัญผานระบบ MS
Team หรือระบบสื่อสารออนไลนอื่นๆ ตาม
ความเหมาะสม เปดโอกาสใหนักศึกษา
ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกับ
ผูสอน
3. กิจกรรม แบงกลุมนักศึกษา 3-5 คนให
การศึกษางานวิจัย เกี่ยวกับปจจัยมีผลตอ
ผลสําเร็จในการพัฒนาองคการสมัยใหม
ตามที่กําหนดใหในระบบ รวมกันวิเคราะห
และตอบคําถามตามใบงานที่กําหนด ผูสอน
สอบถามเพิ่มเติม รวมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นผานระบบ WBSC (ชองแชทสนทนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู)

1. ระบบ WBSC
2. ระบบ MS
Team หรือ
ระบบสื่อสาร
ออนไลนอื่นๆ ตาม
ความเหมาะสม
3.เอกสาร
ประกอบการเรียน
รายวิชาธรรมาภิ
บาลและวัฒนธรรม
องคการ
4. PowerPoint
5. ขอมูลจาก
อินเตอรเน็ต
6.คอมพิวเตอร
/Smart Phone
/Tablet
7. บทความวิจัย
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สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ)

1.1, 1.2, 1.3, 1.4
(เชื่อมโยงการเรียน
การสอนทุก
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มคอ. 3
สัปดาห
ที่

หัวขอการสอน / Learning Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

5

หัวขอการสอน
บทที่ 5 วัฒนธรรมองคการกับความ
รับผิดชอบตอสังคม
- ความรับผิดชอบตอสังคม
- แนวคิดดานความรับผิดชอบตอสังคมของ
องคกร
- ระดับของความรับผิดชอบตอสังคม
- ประเภทของความรับผิดชอบตอสังคม
- กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม
- กรณีศึกษาการทํา CSR ในประเทศไทย

3

การเรียนการสอนแบบออนไลน ครั้งที่ 5
1. ทบทวนเนื้อหาในการเรียนสัปดาหกอน
หนา สอบถามความรู ความเขาใจ
2. บรรยายเนื้อหาสาระสําคัญผานระบบ MS
Team หรือระบบสื่อสารออนไลนอื่นๆ ตาม
ความเหมาะสม เปดโอกาสใหนักศึกษา
ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกับ
ผูสอน
3. กิจกรรม ใหผูเรียนอานกรณีศึกษาเกี่ยวกับ
การทํา CSR ในประเทศไทย ตามที่กําหนดให
ในระบบ WBSC วิเคราะห และตอบคําถาม
ตามใบงานที่กําหนด ผูสอนสอบถามเพิ่มเติม
รวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผานระบบ
WBSC (ชองแชทสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู)

1. ระบบ WBSC
2. ระบบ MS
Team หรือ
ระบบสื่อสาร
ออนไลนอื่นๆ ตาม
ความเหมาะสม
3.เอกสาร
ประกอบการเรียน
รายวิชาธรรมาภิ
บาลและวัฒนธรรม
องคการ
4. PowerPoint
5. ขอมูลจาก
อินเตอรเน็ต
6.คอมพิวเตอร
/Smart Phone
/Tablet
7.กรณีศึกษา

Learning Outcome
1.ผูเรียนมีความรูความเขาใจวัฒนธรรม
องคการกับความรับผิดชอบตอสังคม
2.ผูเรียนสืบคนขอมูลโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศดวยตนเอง
3.ผูเรียนวิเคราะห นําเสนองานและการ
แสดงความคิดเห็นอยางมีหลักการและ
เหตุผล

3623103 ธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองคการ (Good Governance and Organizational Culture)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ)

1.1, 1.2, 1.3, 1.4
(เชื่อมโยงการเรียน
การสอนทุก
จุดมุงหมายเขา
ดวยกัน)

ผูสอน
อ.ชลิดา
เหลี่ยมวิเศษ

16

มคอ. 3
สัปดาห
ที่

หัวขอการสอน / Learning Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

6

หัวขอการสอน
บทที่ 6 จรรยาบรรณในการจัดการทรัพยากร
มนุษย
- จริยธรรมกับการบริหารทรัพยากรมนุษย
- จรรยาบรรณในการจัดการทรัพยากรมนุษย

3

การเรียนการสอนแบบออนไลน ครั้งที่ 6
1. ทบทวนเนื้อหาในการเรียนสัปดาหกอน
หนา สอบถามความรู ความเขาใจ
2. บรรยายเนื้อหาสาระสําคัญผานระบบ MS
Team หรือระบบสื่อสารออนไลนอื่นๆ ตาม
ความเหมาะสม เปดโอกาสใหนักศึกษา
ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกับ
ผูสอน
3. กิจกรรม ใหผูเรียนอานกรณีศึกษาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานที่ขาดจริยธรรมและ
จรรยาบรรณดานทรัพยากรมนุษยในภาค
ธุรกิจ ตามที่กําหนดใหในระบบ WBSC
วิเคราะห และตอบคําถามตามใบงานที่
กําหนด ผูสอนสอบถามเพิ่มเติม รวม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นผานระบบ WBSC
(ชองแชทสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู)

1. ระบบ WBSC
2. ระบบ MS
Team หรือ
ระบบสื่อสาร
ออนไลนอื่นๆ ตาม
ความเหมาะสม
3. เอกสาร
ประกอบการเรียน
รายวิชาธรรมาภิ
บาลและวัฒนธรรม
องคการ
4. PowerPoint
5. ขอมูลจาก
อินเตอรเน็ต
6.คอมพิวเตอร
/Smart Phone
/Tablet
7.กรณีศึกษา

Learning Outcome
1.ผูเรียนมีความรูความเขาใจจรรยาบรรณใน
การจัดการทรัพยากรมนุษย
2.ผูเรียนสืบคนขอมูลโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศดวยตนเอง
3.ผูเรียนวิเคราะห นําเสนองานและการ
แสดงความคิดเห็นอยางมีหลักการและ
เหตุผล

3623103 ธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองคการ (Good Governance and Organizational Culture)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ)

1.1, 1.2, 1.3, 1.4
(เชื่อมโยงการเรียน
การสอนทุก
จุดมุงหมายเขา
ดวยกัน)

ผูสอน
อ.ชลิดา
เหลี่ยมวิเศษ

17

มคอ. 3
สัปดาห
ที่

หัวขอการสอน / Learning Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

7

หัวขอการสอน
บทที่ 7 การตัดสินใจเกี่ยวกับปจจัยแวดลอม
ที่มีผลตอองคการและธรรมาภิบาล
- ทฤษฎีขององคการและสิ่งแวดลอม
- สภาพแวดลอมขององคการ

3

การเรียนการสอนแบบออนไลน ครั้งที่ 7
1. ทบทวนเนื้อหาในการเรียนสัปดาหกอน
หนา สอบถามความรู ความเขาใจ
2. บรรยายเนื้อหาสาระสําคัญผานระบบ MS
Team หรือระบบสื่อสารออนไลนอื่นๆ ตาม
ความเหมาะสม เปดโอกาสใหนักศึกษา
ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกับ
ผูสอน
3.กิจกรรม แบงกลุมผูเรียนกลุมละ 3-5 คน
ใหรว มกันคิดและออกแบบองคกรให
สภาพแวดลอมที่เหมาะสมตามหลักธรรมมาภิ
บาล ตามที่กําหนดใหในระบบ WBSC และ
ผูสอนสอบถามเพิ่มเติม รวมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นผานระบบ WBSC (ชองแชทสนทนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู)

1. ระบบ WBSC
2. ระบบ MS
Team หรือ
ระบบสื่อสาร
ออนไลนอื่นๆ ตาม
ความเหมาะสม
3. เอกสาร
ประกอบการเรียน
รายวิชาธรรมาภิ
บาลและวัฒนธรรม
องคการ
4. PowerPoint
5. ขอมูลจาก
อินเตอรเน็ต
6.คอมพิวเตอร
/Smart Phone
/Tablet
7.ใบงาน

Learning Outcome
1.ผูเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับปจจัยแวดลอมที่มีผลตอ
องคการและธรรมาภิบาล
2.ผูเรียนสืบคนขอมูลโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศดวยตนเอง
3.ผูเรียนวิเคราะห นําเสนองานและการ
แสดงความคิดเห็นอยางมีหลักการและ
เหตุผล

3623103 ธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองคการ (Good Governance and Organizational Culture)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ)

1.1, 1.2, 1.3, 1.4
(เชื่อมโยงการเรียน
การสอนทุก
จุดมุงหมายเขา
ดวยกัน)

ผูสอน
อ.ชลิดา
เหลี่ยมวิเศษ
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มคอ. 3
สัปดาห
ที่

หัวขอการสอน / Learning Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

8

หัวขอการสอน
บทที่ 8 วัฒนธรรมองคการกับการจัดการผูมี
สวนไดสวนเสียในองคการ
- ผูมีสวนไดสวนเสียในองคการ
- การกําหนดผูมีสวนไดสวนเสียตอองคกร
- การวัดและการเฝาติดตามความพึงพอใจ
ของผูมีสวนไดเสีย
- ตัวอยางการการจัดการผูมีสวนไดสวนเสีย
ตอองคกร
Learning Outcome

3

การเรียนการสอนแบบออนไลน ครั้งที่ 8
1. ทบทวนเนื้อหาในการเรียนสัปดาหกอน
หนา สอบถามความรู ความเขาใจ
2. บรรยายเนื้อหาสาระสําคัญผานระบบ MS
Team หรือระบบสื่อสารออนไลนอื่นๆ ตาม
ความเหมาะสม เปดโอกาสใหนักศึกษา
ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกับ
ผูสอน
3.กิจกรรม ใหผูเรียนอานบทความที่เกี่ยวกับผู
มีสวนไดสวนเสียตอองคกร ตามที่กําหนดให
ในระบบ WBSC ผูเรียนวิเคราะห และผูสอน
สอบถามเพิ่มเติม รวมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นผานระบบ WBSC (ชองแชทสนทนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู)

1. ระบบ WBSC
2. ระบบ MS
Team หรือ
ระบบสื่อสาร
ออนไลนอื่นๆ ตาม
ความเหมาะสม
3. เอกสาร
ประกอบการเรียน
รายวิชาธรรมาภิ
บาลและวัฒนธรรม
องคการ
4. PowerPoint
5. ขอมูลจาก
อินเตอรเน็ต
6.คอมพิวเตอร
/Smart Phone
/Tablet
7.ใบงาน/บทความ

1.ผูเรียนมีความรูความเขาใจวัฒนธรรมองคการ
กับการจัดการผูมีสวนไดสวนเสียในองคการ
2.ผูเรียนสืบคนขอมูลโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศดวยตนเอง
3.ผูเรียนวิเคราะห นําเสนองานและการแสดง
ความคิดเห็นอยางมีหลักการและเหตุผล

3623103 ธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองคการ (Good Governance and Organizational Culture)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ)

1.1, 1.2, 1.3, 1.4
(เชื่อมโยงการเรียน
การสอนทุก
จุดมุงหมายเขา
ดวยกัน)

ผูสอน
อ.ชลิดา
เหลี่ยมวิเศษ
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มคอ. 3
สัปดาห
ที่

หัวขอการสอน / Learning Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

9

หัวขอการสอน
บทที่ 9 องคการที่มุงความสําคัญที่คุณภาพ
- องคการที่มุงความสําคัญที่คุณภาพ
-การบริหารคุณภาพโดยรวม
-แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
คุณภาพทั่วทั้งองคการ
-หลักการสําคัญของการจัดการคุณภาพ
-การนําหลักการ DEMING มาใชกับ TQM
-การนํา TQM ไปประยุกตปฏิบัติเพื่อใหเกิด
องคการคุณภาพ

3

การเรียนการสอนแบบออนไลน ครั้งที่ 9
1. ทบทวนเนื้อหาในการเรียนสัปดาหกอน
หนา สอบถามความรู ความเขาใจ
2. บรรยายเนื้อหาสาระสําคัญผานระบบ MS
Team หรือระบบสื่อสารออนไลนอื่นๆ ตาม
ความเหมาะสม เปดโอกาสใหนักศึกษา
ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกับ
ผูสอน
3.กิจกรรม แบงกลุมผูเรียนกลุมละ 3-5 คน
ใหรวมกันออกแบบองคการที่มุงความสําคัญที่
คุณภาพ ตามที่กําหนดใหในระบบ WBSC
และผูสอนสอบถามเพิ่มเติม รวมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นผานระบบ WBSC (ชองแชท
สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู)

1. ระบบ WBSC
2. ระบบ MS
Team หรือ
ระบบสื่อสาร
ออนไลนอื่นๆ ตาม
ความเหมาะสม
3. เอกสาร
ประกอบการเรียน
รายวิชาธรรมาภิ
บาลและวัฒนธรรม
องคการ
4. PowerPoint
5. ขอมูลจาก
อินเตอรเน็ต
6.คอมพิวเตอร
/Smart Phone
/Tablet
7.ใบงาน

Learning Outcome
1.ผูเรียนมีความรูความเขาใจองคการที่มุง
ความสําคัญที่คุณภาพองคการที่มุง
ความสําคัญที่คุณภาพ
2.ผูเรียนสืบคนขอมูลโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศดวยตนเอง
3.ผูเรียนวิเคราะห นําเสนองานและการ
แสดงความคิดเห็นอยางมีหลักการและ
เหตุผล

3623103 ธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองคการ (Good Governance and Organizational Culture)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ)

1.1, 1.2, 1.3, 1.4
(เชื่อมโยงการเรียน
การสอนทุก
จุดมุงหมายเขา
ดวยกัน)

ผูสอน
อ.ชลิดา
เหลี่ยมวิเศษ

20

มคอ. 3
สัปดาห
ที่

หัวขอการสอน / Learning Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

10

หัวขอการสอน
บทที่ 10 การจัดการวัฒนธรรมที่หลากหลาย
ในองคการ
- องคการที่มีวัฒนธรรมหลากหลาย
- แนวคิดสําหรับการบริหารความแตกตางใน
องคกร
- วัฒนธรรมกลุมยอยในองคการ
- ประเด็นชนกลุมนอยและสตรี
- การจัดการความหลากหลาย

3

การเรียนการสอนแบบออนไลน ครั้งที่ 10
1. ทบทวนเนื้อหาในการเรียนสัปดาหกอน
หนา สอบถามความรู ความเขาใจ
2. บรรยายเนื้อหาสาระสําคัญผานระบบ MS
Team หรือระบบสื่อสารออนไลนอื่นๆ ตาม
ความเหมาะสม เปดโอกาสใหนักศึกษา
ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกับ
ผูสอน
3.กิจกรรม แบงกลุมผูเรียนกลุมละ 3-5 คน
ใหรวมกันอานบทความเกี่ยวกับผูมีสวนได
สวนเสียตอองคกร วิเคราะห และตอบคําถาม
ตามที่กําหนด ตามที่กําหนดใหในระบบ
WBSC และผูสอนสอบถามเพิ่มเติม รวม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นผานระบบ WBSC
(ชองแชทสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู)

1. ระบบ WBSC
2. ระบบ MS
Team หรือ
ระบบสื่อสาร
ออนไลนอื่นๆ ตาม
ความเหมาะสม
3. เอกสาร
ประกอบการเรียน
รายวิชาธรรมาภิ
บาลและวัฒนธรรม
องคการ
4. PowerPoint
5. ขอมูลจาก
อินเตอรเน็ต
6.คอมพิวเตอร
/Smart Phone
/Tablet
7.บทความ

Learning Outcome
1.ผูเรียนมีความรูความเขาใจลักษณะและ
ประเภทของวัฒนธรรมองคการ
2.ผูเรียนสืบคนขอมูลโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศดวยตนเอง
3.แบงกลุมเพื่อการนําเสนองานหนาชั้นเรียน
จากงานที่มอบหมาย
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ)

1.1, 1.2, 1.3, 1.4
(เชื่อมโยงการเรียน
การสอนทุก
จุดมุงหมายเขา
ดวยกัน)

ผูสอน
อ.ชลิดา
เหลี่ยมวิเศษ
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มคอ. 3

สัปดาห
ที่

หัวขอการสอน / Learning Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

11

หัวขอการสอน
บทที่ 11 การสรางวัฒนธรรมองคการที่
ตอบสนองลูกคา
- การสรางวัฒนธรรมองคการที่ตอบสนอง
ลูกคาได
- การสงตอวัฒนธรรมองคกรไปยังลูกคา
- วิธีการที่พนักงานเรียนรูวัฒนธรรมองคการ

3

การเรียนการสอนแบบออนไลน ครั้งที่ 11
1. ทบทวนเนื้อหาในการเรียนสัปดาหกอน
หนา สอบถามความรู ความเขาใจ
2. บรรยายเนื้อหาสาระสําคัญผานระบบ MS
Team หรือระบบสื่อสารออนไลนอื่นๆ ตาม
ความเหมาะสม เปดโอกาสใหนักศึกษา
ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกับ
ผูสอน
3. กิจกรรม ใหผูเรียนกําหนดรูปแบบ
วัฒนธรรมองคกรที่ตอบสนองลูกคา วิเคราะห
และนําเสนอในรูปแบบของแผนผังความคิด
(Mind mapping) สงในระบบ WBSC และ
ผูสอนสอบถามเพิ่มเติม รวมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นผานระบบ WBSC (ชองแชทสนทนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู)

1. ระบบ WBSC
2. ระบบ MS
Team หรือ
ระบบสื่อสาร
ออนไลนอื่นๆ ตาม
ความเหมาะสม
3. เอกสาร
ประกอบการเรียน
รายวิชาธรรมาภิ
บาลและวัฒนธรรม
องคการ
4. PowerPoint
5. ขอมูลจาก
อินเตอรเน็ต
6.คอมพิวเตอร
/Smart Phone
/Tablet

Learning Outcome
1.ผูเรียนมีความรูความเขาใจการสราง
วัฒนธรรมองคการที่ตอบสนองลูกคา
2.ผูเรียนสืบคนขอมูลโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศดวยตนเอง
3.ผูเรียนวิเคราะห นําเสนองานและการ
แสดงความคิดเห็นอยางมีหลักการและ
เหตุผล
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สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ)

1.1, 1.2, 1.3, 1.4
(เชื่อมโยงการเรียน
การสอนทุก
จุดมุงหมายเขา
ดวยกัน)

ผูสอน
อ.ชลิดา
เหลี่ยมวิเศษ
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มคอ. 3

สัปดาห
ที่
12

หัวขอการสอน / Learning Outcome
หัวขอการสอน
บทที่ 12 การจัดการวัฒนธรรมองคการที่มี
ผลตอธุรกิจ
- การบริหารวัฒนธรรมองคการ
- การพัฒนาวัฒนธรรมองคการที่เขมแข็ง
Learning Outcome
1.ผูเรียนมีความรูความเขาใจการจัดการ
วัฒนธรรมองคการที่มีผลตอธุรกิจ
2.ผูเรียนสืบคนขอมูลโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศดวยตนเอง
3.ผูเรียนวิเคราะห นําเสนองานและการ
แสดงความคิดเห็นอยางมีหลักการและ
เหตุผล

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3

การเรียนการสอนแบบออนไลน ครั้งที่ 12
1. ทบทวนเนื้อหาในการเรียนสัปดาหกอน
หนา สอบถามความรู ความเขาใจ
2. บรรยายเนื้อหาสาระสําคัญผานระบบ MS
Team หรือระบบสื่อสารออนไลนอื่นๆ ตาม
ความเหมาะสม เปดโอกาสใหนักศึกษา
ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกับ
ผูสอน
3. กิจกรรม ใหผูเรียนอานบทความเกี่ยวกับ
การจัดการวัฒนธรรมองคการที่มีผลตอธุรกิจ
ตามที่กําหนดให วิเคราะหและ ตอบคําถาม
สงในระบบ WBSC และผูสอนสอบถาม
เพิ่มเติม รวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผาน

1. ระบบ WBSC
2. ระบบ MS
Team หรือ
ระบบสื่อสาร
ออนไลนอื่นๆ ตาม
ความเหมาะสม
3. เอกสาร
ประกอบการเรียน
รายวิชาธรรมาภิ
บาลและวัฒนธรรม
องคการ
4. PowerPoint
5. ขอมูลจาก
อินเตอรเน็ต
6.คอมพิวเตอร
/Smart Phone
/Tablet
7. บทความ

ระบบ WBSC (ชองแชทสนทนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู)

3623103 ธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองคการ (Good Governance and Organizational Culture)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ)

1.1, 1.2, 1.3, 1.4
(เชื่อมโยงการเรียน
การสอนทุก
จุดมุงหมายเขา
ดวยกัน)

ผูสอน
อ.ชลิดา
เหลี่ยมวิเศษ
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มคอ. 3

สัปดาห
ที่
13

หัวขอการสอน / Learning Outcome
หัวขอการสอน
บทที่ 13 วัฒนธรรมองคการกับการบริหาร
จัดการในยุคดิจิทัล 4.0
-วัฒนธรรมองคการกับรูปแบบของการ
จัดการสมัยใหม
-องคกรในยุคประเทศไทย 4.0 ควรจะเปน
แบบใด
-ปจจัยความสําเร็จและความลมเหลวของ
องคการ
-ปจจัยสําคัญที่จะทําใหงานในหนวยงาน
ประสบความสําเร็จ
Learning Outcome
1.ผูเรียนมีความรูความเขาใจวัฒนธรรม
องคการกับการบริหารจัดการในยุคดิจิทัล
4.0
2.ผูเรียนสืบคนขอมูลโดยใชเทคโนโลยี

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3

การเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ ครั้งที่ 1
1. ทบทวนเนื้อหาในการเรียนสัปดาหกอน
หนา สอบถามความรู ความเขาใจ
2. บรรยายเนื้อหาและเปดโอกาสใหนักศึกษา
ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกับ
ผูสอน
3. กิจกรรม ใหผูเรียนแบงกลุมผูเรียนกลุมละ
3-5 คน ใหผูเรียนนําเสนอวัฒนธรรมองคการ
กับการบริหารจัดการในยุคดิจิทัล 4.0เขียนลง
บนกระดาษชารท พรอมนําเสนอ และผูสอน
สอบถามเพิ่มเติม รวมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในชั้นเรียน

1. ระบบ WBSC
2. เอกสาร
ประกอบการเรียน
รายวิชาธรรมาภิ
บาลและวัฒนธรรม
องคการ
3. PowerPoint
4. ขอมูลจาก
อินเตอรเน็ต
5.คอมพิวเตอร
/Smart Phone
/Tablet
6. กระดาษชารท

3623103 ธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองคการ (Good Governance and Organizational Culture)
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สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ)

1.1, 1.2, 1.3, 1.4
(เชื่อมโยงการเรียน
การสอนทุก
จุดมุงหมายเขา
ดวยกัน)

ผูสอน
อ.ชลิดา
เหลี่ยมวิเศษ
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มคอ. 3
สารสนเทศดวยตนเอง
3.ผูเรียนวิเคราะห นําเสนองานและการ
แสดงความคิดเห็นอยางมีหลักการและ
เหตุผล
สัปดาห หัวขอการสอน / Learning Outcome
ที่
14

หัวขอการสอน
บทที่ 14 การจัดการและการเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมองคการ
-อุปสรรคที่สําคัญตอการเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมองคการ
-ปจจัยแวดลอมที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลง
องคการ
-บทบาทที่สําคัญตอการสรางและพัฒนา
วัฒนธรรมองคกร
Learning Outcome
1.ผูเรียนมีความรูความเขาใจการจัดการและ
การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคการ
2.ผูเรียนสืบคนขอมูลโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศดวยตนเอง
3.ผูเรียนวิเคราะห นําเสนองานและการ
แสดงความคิดเห็นอยางมีหลักการและ

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3

การเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ ครั้งที่ 2
1. ทบทวนเนื้อหาในการเรียนสัปดาหกอน
หนา สอบถามความรู ความเขาใจ
2. บรรยายเนื้อหาและเปดโอกาสใหนักศึกษา
ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกับ
ผูสอน
3.กิจกรรม แบงกลุมผูเรียนกลุมละ 3-5 คน
ใหรวมกันอานบทความเกี่ยวกับการจัดการ
และการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคการ
วิเคราะห และตอบคําถามตามที่กําหนด
เขียนลงบนกระดาษชารท พรอมนําเสนอ
และผูสอนสอบถามเพิ่มเติม รวมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในชั้นเรียน

1. ระบบ WBSC
2. เอกสาร
ประกอบการเรียน
รายวิชาธรรมาภิ
บาลและวัฒนธรรม
องคการ
3. PowerPoint
4. ขอมูลจาก
อินเตอรเน็ต
5.คอมพิวเตอร
/Smart Phone
/Tablet
6. กระดาษชารท

3623103 ธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองคการ (Good Governance and Organizational Culture)
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สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ)

1.1, 1.2, 1.3, 1.4
(เชื่อมโยงการเรียน
การสอนทุก
จุดมุงหมายเขา
ดวยกัน)

ผูสอน
อ.ชลิดา
เหลี่ยมวิเศษ

7. บทความ

25

มคอ. 3
เหตุผล

สัปดาห
ที่

หัวขอการสอน / Learning Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

15

หัวขอการสอน
บทที่ 15 ผลจากการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
องคการ
-ผลจากการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคการ
-ความรับผิดชอบตอสังคม และจรรยาบรรณ
ในการจัดการทรัพยากรมนุษย

3

การเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ ครั้งที่ 3
1. ทบทวนเนื้อหาในการเรียนสัปดาหกอน
หนา สอบถามความรู ความเขาใจ
2. บรรยายเนื้อหาและเปดโอกาสใหนักศึกษา
ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกับ
ผูสอน
3.กิจกรรม แบงกลุมผูเรียนกลุมละ 3-5 คน
ใหรวมกันอานบทความเกี่ยวกับผลจากการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคการ
วิเคราะห และตอบคําถามตามที่กําหนด
เขียนลงบนกระดาษชารท พรอมนําเสนอ
และผูสอนสอบถามเพิ่มเติม รวมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในชั้นเรียน

1. ระบบ WBSC
2. เอกสาร
ประกอบการเรียน
รายวิชาธรรมาภิ
บาลและวัฒนธรรม
องคการ
3. PowerPoint
4. ขอมูลจาก
อินเตอรเน็ต
5.คอมพิวเตอร
/Smart Phone
/Tablet
6. กระดาษชารท

Learning Outcome
1.ผูเรียนมีความรูความเขาใจ ผลจากการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคการ
2.ผูเรียนสืบคนขอมูลโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศดวยตนเอง
3.ผูเรียนวิเคราะห นําเสนองานและการ
แสดงความคิดเห็นอยางมีหลักการและ
เหตุผล
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สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ)

1.1, 1.2, 1.3, 1.4
(เชื่อมโยงการเรียน
การสอนทุก
จุดมุงหมายเขา
ดวยกัน)

ผูสอน
อ.ชลิดา
เหลี่ยมวิเศษ

7. บทความ
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สัปดาห
ที่
16

หัวขอการสอน / Learning Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอบปลายภาค
(สามารถจัดสอบแบบออนไลนหรือการสอบแบบปกติไดตามความเหมาะสมของสถานการณ)

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ)

ผูสอน

หมายเหตุ :
1) การเรียนการสอนแบบออนไลน จํานวน 12 ครั้ง ในสัปดาหที่ 1-12 ผานระบบการสื่อสารออนไลนของมหาวิทยาลัยและระบบWBSC หรือ ชองทางอื่นตามความ
เหมาะสม
2) การเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ จํานวน 3 ครั้ง ในสัปดาหที่ 13-15 (สามารถปรับเปนการสอนแบบออนไลนไดตามความเหมาะสมของสถานการณ)
3) กิจกรรมการเรียนการสอนทั้งแบบออนไลนและในชั้นเรียนปกติ สามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของสถานการณ
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรูที่ได

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน

1. การเขาชั้น
เรียน/การ
ตรงตอเวลา

(1.1.1) (1.1.2)
(2.1.2) (2.1.4)

1-15

2. กิจกรรมงาน
ที่ไดรับ
มอบหมาย

(1.1.1) (1.1.2)
(2.1.2) (2.1.4)
(3.1.2) (3.1.3)
(4.1.3) (5.1.3)

1-15

50%

3. สอบปลาย
ภาค

(2.1.2) (3.1.2)
(3.1.3)

การเรียนแบบปกติและการเรียน
แบบออนไลน
1. ประเมินจากการตรงเวลาของนัก
ศึกษาในการเขาชั้นเรียนและเขา
รวมกิจกรรม การสงงานตาม
กําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย
2. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หนาที่เปนรายบุคคลและกลุม
การเรียนแบบปกติและการเรียน
แบบออนไลน
1. ประเมินจากการเขารวมกิจกรรม
การสงงานตามกําหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย
2. ประเมินจากผลงาน/รายงานจาก
การศึกษาคนควา
3. ประเมินจากการนําเสนอรายงาน
ในชั้นเรียน/ผลงานกลุม
4. ประเมินจากงานที่ไดคนควาเพิ่ม
5. ประเมินจากพฤติกรรมการมี
สวนรวมในการแสดงความคิดเห็น/
การอภิปรายในชั้นเรียน
6. ประเมินจากความสามารถใน
การสืบคนจากการใชเทคโนโลยีสาร
สนเทศ
1.ประเมินจากการสอบโดยใช
ขอสอบแบบอัตนัย/ปรนัย
(สามารถจัดสอบประเมินผลแบบ
ออนไลนหรือการสอบแบบปกติได
ตามความเหมาะสมของ
สถานการณ)

สัดสวนของ
การ
ประเมินผล
10%

16

40%

(ระบุขอ)
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตําราหลัก
ชลิดา เหลี่ยมวิเศษ. (2563). เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองคการ.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
คมกฤช จองบุญวัฒนา. (2559). คัมภีร HR : The Essentia HR Handbookl. กรุงเทพมหานคร: บริษัท
เอ็กซเปอรเน็ท จํากัด.
ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ. (2561). หลักธรรมาภิบาล: จากแนวคิดสูการปฏิบัติในสังคมไทย.
กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกลา. บริษัท ศูนยการพิมพแกนจันทร จํากัดใ
ประเวศน มหารัตนสกุล. (2558). การจัดการทรัพยากรมนุษย: แนวทางใหม. กรุงเทพมหานคร:
สํานักพิมพปญญาชน.
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
กานตสุดา มาฆะศิรานนท. (2557). การพัฒนาองคการแหงการเรียนรู. กรุงเทพมหานคร: บริษัท
เอ็กซเปอรเน็ท จํากัด.
ณงลักษณ จารุวัฒน และคณะ. (2558). คิดอยางผูนํา ทําอยาง Google. กรุงเทพมหานคร: บริษัท
ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด.
ลัดดา เตมีย. (2558). ถาม-ตอบปญหางาน HR. กรุงเทพมหานคร: บริษัท พิมพดีการพิมพ จํากัด.
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
1.2 แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา (ใชแบบประเมินผลของมหาวิทยาลัยในการ
อางอิง : e-assessment.dusit.ac.th)
2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1 ผลการรวมกิจกรรม และการสงงานตามที่มอบหมาย ทั้งในชั้นเรียนออนไลนและในชั้นเรียน
ปกติ
2.2 การสอบวัดผลการเรียนรู (สามารถจัดสอบแบบออนไลนหรือการสอบแบบปกติไดตามความ
เหมาะสมของสถานการณ)
2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรูของผูเรียน
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 แบบสัมภาษณความคิดเห็นของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองคการ
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 ดํ า เนิ น การแต ง ตั้ ง คณะกรรมการในสาขาวิ ช า ตรวจสอบผลการประเมิ น การเรี ย นรู ข อง
นักศึกษา โดยตรวจสอบขอสอบ พิจารณาจากรายงานของผูเรียน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนน
ตามขอกําหนดการวัดและประเมินผลประจํารายวิชา
4.2 การทวนสอบโดยอาจารยผูสอน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุกภาคการศึกษาที่จัดการเรียนการสอน หรือตามขอเสนอแนะและผลการ
ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4
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