
 

 

 

 

 

รายละเอยีดของรายวชิา (มคอ.3) 

ประจ าภาคเรยีนที ่1 ปกีารศกึษา 2559 

 

 

รหัสวชิา 3661101 รายวชิาองคก์ารและการจดัการ 

ตอนเรยีน M1 นกัศึกษาหลกัสตูรบริหารธรุกิจบณัฑติ 

สาขาวชิาธรุกิจระหวา่งประเทศ 

รหัส 59 

 

 

อาจารย์ผูส้อน   

อาจารย์ ดร. จริยะดา  จันทรังษี 

 

อาจารย์ผูป้ระสานงานรายวชิา 

อาจารย์นารถอนงค์ กองสารศร ี

 

 

คณะวิทยาการจดัการ 

มหาวทิยาลยัสวนดสุติ 
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รายละเอยีดของรายวชิา 

 

ชื่อสถาบนัอดุมศึกษา  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

คณะ    วิทยาการจัดการ 

 

หมวดที ่1 ข้อมลูทั่วไป 

 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 

    3661101   องค์การและการจัดการ (Organization and 

Management) 

 

2. จ านวนหน่วยกติ 

 3(3-0-6) หน่วยกิต 

 

3. หลกัสตูรและประเภทของรายวชิา 

 3.1  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 

 3.2  ประเภทรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน 

 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

    4.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  อาจารย์นารถอนงค์ 

กองสารศรี 

    4.2  อาจารย์ผู้สอน    อาจารย์ ดร. จริยะดา  

จันทรังษี 
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5. ภาคการศกึษา/ชั้นปทีี่เรยีน 

    ภาคการศึกษาท่ี 1/2559 ชั้นปีที ่1 

  

6. รายวิชาที่ตอ้งเรยีนมากอ่น (Pre-requisite)(ถา้มี) 

    ไม่มี 

 

7. รายวิชาทีต่้องเรยีนพร้อมกนั (Co-requisite) (ถา้มี) 

    ไม่มี 

 

8. สถานที่เรยีน 

    คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 

 

9. วนัที่จดัท าหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาครัง้ลา่สดุ 

   9.1  วันที่จัดท า    1 สิงหาคม 2559   

  

   9.2  วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด  1 สิงหาคม 2559 

 

หมวดที ่2 จดุมุง่หมายและวัตถปุระสงค์ 

 

1. จดุมุง่หมายของรายวชิา 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดด้านการ

จัดองค์การเช่นลักษณะโครงสร้างขององค์การธุรกิจและหน้าท่ี

ต่างๆทางด้านการบริหารจัดการ 



มคอ. 3 

3661101  องค์การและการจัดการ  3(3-0-6) 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาธรุกิจระหว่างประเทศ  คณะวิทยาการ

จัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

 

2. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจถึงวิธีการวางแผนการจัดองค์การ

การจัดคนเข้าท างานการจูงใจคนเข้าท างานการติดต่อสื่อสาร

และการควบคุมรวมถึงเทคนิคและเครื่องมือต่างๆในแต่ละหน้าท่ี

ทางการจัดการ 

3. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ในการบริหารจัดการ

องค์การภายใต้แนวโน้มท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพ่ือ

นาไปสู่นวัตกรรมและการจัดการสมัยใหม่เพ่ือเป็นแนวทางใน

การปฏิบัติส าหรับการบริหารงานทางด้านธุรกิจท้ังในปัจจุบัน

และอนาคต 

4. เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึ้นจากการ

ท างานและเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการท่ีจะน าไป

ประกอบอาชีพและน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 

 

2. วัตถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวชิา 

1. เ พ่ือให้มี เนื้อหาทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์และ

สภาพแวดล้อมในปัจจุบันและน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์

ได้จริง 

2. เพ่ือสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนท่ีสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา

และศักยภาพของผู้เรียนรวมท้ังสร้างความพึงพอใจต่อผู้เรียน 

3. เพ่ือปรับรูปแบบการน าเสนอวิธีสอนการจัดและประเมินผลให้

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ผลการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนได้รับ

ในแต่ละด้าน 

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนนิการ 

 

1. ค าอธบิายรายวชิา 

 หลักการและทฤษฎีองค์การของกลุ่มแนวคิดต่างๆต้ังแต่ยุคคลาสสิก
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ถึงยุคสมัยสหัสวรรษแนวคิดและหน้าท่ีต่างๆทางการจัดการการวาง

แผนการจัดองค์การการจัดคนเข้าท างานการอ านวยการและการ

ควบคุมรวมถึงเทคนิคและเครื่องมือต่างๆในแต่ละหน้าท่ีทางการจัดการ

และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางการจัดการ 

 Organization principles and theories from classical school of 

thought to modem and millennium thinking, concepts and 

management functions, planning, organizing, staffing, 

directing, and controlling, techniques and tools of various 

management functions, organization and management trend. 

 

2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสรมิ 
ฝกึปฏบิัต ิ การศกึษาดว้ย

ตนเอง 

45 ชั่วโมง

ต่อภาค

การศึกษา 

 

สอนเสริมตามความ

ต้องการของ

นักศึกษาเฉพาะ

รายเพ่ือทบทวน

ความรู้ความเข้าใจ

ให้มีความชัดเจน

ยิ่งขึ้น 

ไม่มีการฝึก

ปฏิบัติงาน

ภาคสนาม 

 

90 ชั่วโมงต่อ

ภาคการศึกษา 

 

  

3. จ านวนชัว่โมงตอ่สปัดาหท์ี่อาจารยใ์หค้ าปรึกษาและแนะน าทาง

วิชาการแกน่ักศกึษาเปน็รายบคุคล 

3.1 อาจารย์ประจ ารายวิชา ให้ค าปรึกษาได้ตามเวลาท่ีเหมาะสม 

และก าหนดไว้ 
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3.2 อาจารย์ประจ ารายวิชา จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือ

รายกลุ่มตามความต้องการของผู้เรียน โดยมีการนัดหมายล่วงหน้า 

 

หมวดที ่4 การพัฒนาการเรยีนรู้ของนกัศึกษา 

 

1. คุณธรรมจรยิธรรม 

   1.1 คุณธรรมจรยิธรรมทีต่้องพฒันา 

 (1) มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น มีความ

รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และส่ิงแวดล้อม 

 (2) มีความพอเพียงเป็นหลักในการด าเนินชีวิต โดยยึดแนวคิด

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล  และการสร้างภูมิคุ้มกัน 

 (3) มีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ 

ขององค์กรและสังคม 

 (4)  มีความรู้ ความเข้าใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมท่ีมี

ความส าคัญทางธุรกิจ สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ 

 1.2 วธิีการสอน 

 (1) ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัยโดยเน้นการเข้าชั้นเรียน

การแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

 (2) การมอบหมายงาน /กรณีศึกษาโดยเน้นการส่งงานให้ตรง

เวลา 

 (3) ฝึกนักศึกษาให้มีความรับผิดชอบในการท างานกลุ่มโดยฝึก

ให้รู้หน้าท่ีของการเป็นผู้น าและการเป็นสมาชิกของกลุ่มมีความ

ซื่อสัตย์โดยไม่ทุจริตหรือคัดลอกงานของผู้อื่น 
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1.3 วิธีการประเมินผล 

 (1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน

การส่งงานตามก าหนดระยะเวลาที่มอบหมาย 

(2) ประเมินจากการแต่งกายของนักศึกษาท่ีเป็นไปตามระเบียบ

ของมหาวิทยาลัย 

(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมายราย

กลุ่มและบุคคล 

 (4) ประเมินจากงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงาน ท่ีได้รับ

มอบหมาย มีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต ไม่น าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของ

ตน 

 

2. ความรู ้

    2.1 ความรูท้ี่ต้องไดร้บั 

 (1) มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของแนวคิด ทฤษฎี 

หลักการและกระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ 

 (2) มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดย

สามารถบูรณาการและน ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

 (3) มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้าน

ธ ุรก ิจระหว ่างประเทศ รวมทั ้งม ีความ เข้าใจในผลกระทบใน

สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลกอย่างเท่าทัน 

 2.2 วิธีการสอน 

(1) การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้

และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีท่ีส าคัญในเนื้อหารายวิชา

องค์การและการจัดการโดยใช้วิธีการบรรยายอภิปรายการท างานกลุ่ม
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การน าเสนองานหน้าชั้นเรียนการวิเคราะห์กรณีศึกษาตลอดจนการ

มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้าบทความและข้อมูลที่เก่ียวข้อง 

(2) บรรยายจากส่ือ Power Point พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

(3) สอนแบบการอภิปรายกลุ่ม สนทนาโต้ตอบ แลกเปลี่ยน

ความคิด เพ่ือวัดความเข้าใจและเสริมสร้างความรู้ใหม่ๆ 

(4) ให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองด้วยระบบสารสนเทศท่ี

เกี่ยวข้องกับลักษณะโครงสร้างขององค์การธุรกิจและหน้าท่ีต่างๆ 

ทางด้านการบริหารจัดการเข้าใจถึงวิธีการวางแผนการจัดองค์การ

การจัดคนเข้าท างานการจูงใจคนเข้าท างานการติดต่อสื่อสารและการ

ควบคุมรวมถึงเทคนิคและเครื่องมือต่างๆ ใน             แต่ละหน้าท่ี

ทางการจัดการ 

(5) ฝึกวิเคราะห์กรณีศึกษา การท ารายงานกลุ่ม พร้อมการ

น าเสนองานหน้าชั้นเรียน   

(6) มอบหมายงานต่างๆ ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ 

2.3 วิธีการประเมินผล 

 (1) ประเมินจากการสอบปลายภาคโดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย 

 (2)  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการ

อภิปรายกลุ่ม 

(3) ประเมินจากคุณภาพของการวิเคราะห์กรณีศึกษาเพ่ือวัด

ความเข้าใจของนักศึกษา 

(4)  ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาได้ท าการศึกษาค้นคว้า 

พร้อมการน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

(5)  ประเมินจากงาน /กิจกรรมต่างๆ ท่ีมอบหมายให้นักศึกษาฝึก

ปฏิบัติ เช่นแบบฝึกหัดทบทวน เพื่อวัดความเข้าใจของนักศึกษา 
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3. ทักษะทางปัญญา 

   3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

(1) สามารถสืบค้น แสวงหาความรู้และประเมินข้อมูลเพ่ิมเติมได้

ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงไปของ

โลกและธุรกิจ 

(2) มีความคิด คิดอย่างสร้างสรรค์ อย่างมีวิจารณญาณและเป็น

ระบบ สามารถบูรณาการความรู้จากสาขาวิชาชีพที ่ศ ึกษาและ

ประสบการณ์เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจและสถานการณ์ทั่วไป

ได้อย่างเหมาะสม 

(3) สามารถคิดค้น วางแผน วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบ

จากทางเลือกอย่างรอบด้านมีความสามารถในการตัดสินใจเลือก

ทางเล ือกที ่สอดคล้องก ับสถานการณ์ทางธ ุรก ิจ ท าให้เก ิดการ

ได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ 

3.2 วิธีการสอน 

(1) สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และ

ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีท่ีส าคัญในเนื้อหารายวิชา

องค์การและการจัดการ 

(2) การสอนโดยใช้กรณีศึกษาด้านองค์การและการจัดการใน

บริบทท่ีหลากหลายเช่นการวางแผนการจัดองค์การการจัดคนเข้า

ท างานการจูงใจคนเข้าท างานการติดต่อสื่อสารและการควบคุมรวมถึง

เทคนิคและเครื่องมือต่างๆในแต่ละหน้าท่ีทางการจัดการเพ่ือฝึกการ

วิเคราะห์และรู้จักแก้ไขปัญหาต่างๆโดยให้ออกมาน าเสนอหน้าชั้น

เรียน 

(3) มอบหมายงานให้นักศึกษาท ารายงานท่ีก าหนดโดยใช้ความรู้

ท่ีได้เรียนมาและน าเสนอผลงานในรูปของการอภิปรายกลุ่ม 
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(4) สอนแบบการอภิปรายกลุ่ม สนทนาโต้ตอบ แลกเปลี่ยน

ความคิด เพ่ือวัดความเข้าใจและเสริมสร้างความรู้ใหม่ๆ 

(5) ก าหนดให้นักศึกษาฝึกการสืบค้นข้อมูลและจัดท ารายงาน

ทางด้านการจัดการองค์การท่ีได้รับมอบหมาย 

3.3 วิธีการประเมินผล 

 (1) ประเมินจากการสอบปลายภาคโดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย 

(2) ประเมินจากคุณภาพของการวิเคราะห์กรณีศึกษาเพ่ือวัดความ

เข้าใจของนักศึกษา 

(3) ประเมินจากผลงานการศึกษาค้นคว้ารายงานท่ีได้รับ

มอบหมายพร้อมการน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

(4) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการ

อภิปรายกลุ่ม 

 

4. ทักษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ 

    4.1 ทักษะความสัมพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบที่ตอ้ง

พัฒนา 

 (1) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมายท้ังใน

ฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 (2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ไขสถานการณ์ท้ังของ

ตนเองและส่วนรวม พร้อมท้ังช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกด้าน

ต่างๆ 

 (3) มีมนุษยสัมพันธ์สามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงและปรับตัว

เข้ากับวัฒนธรรมองค์การและท างานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
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 4.2 วธิีการสอน 

(1) การมอบหมายงาน / กิจกรรม / รายงาน (กลุ่ม) โดยเน้น

ความรู้ท่ีได้ศึกษาในชั้นเรียนเพ่ือดูความสามารถในการทางานเป็นทีม

กล้าที่จะแสดงภาวะผู้นาผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 

(2) การบรรยายการทดลองปฏิบัติและศึกษาจากกรณีศึกษาโดย

ให้นักศึกษาทางานเป็นกลุ่มหรือทีมรู้จักการแก้ไขปัญหาของทีมงาน

ซึ่งจะท าให้นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันรู้จักกันมากขึ้นเรียนรู้ท่ีจะ

อยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความรับผิดชอบและมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

(3)  การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ 

 

 4.3 วธิีการประเมนิผล 

 (1) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมในห้องเรียนพฤติกรรม

การทางานเป็นทีมและการมีภาวะผู้น าผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตาม

สถานการณ์ 

(2) ประเมินจากคุณภาพของการวิเคราะห์กรณีศึกษา 

 (3) ประเมินจากรู้จักการแก้ไขปัญหาของทีมงานและการมี

ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

 (4) ประเมินจากการน าเสนอผลงานต่างๆ /รายงาน (กลุ่ม)  และ

การเป็นผู้น า ผู้ตามในการอภิปรายซักถาม 
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5. ทักษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขการสือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

    5.1 ทักษะการวิเคราะหเ์ชงิตัวเลขการสือ่สารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศที่ตอ้งพฒันา 

(1) สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิง

ปริมาณในการวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจ าวัน 

(2) สามารถส่ือสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมี

ประสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียน และมีรูปแบบการน าเสนอท่ี

เหมาะสม 

(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อเพ่ือการ

สื่อสาร ค้นคว้า ประมวลผลและสนับสนุนการด าเนินงานธุรกิจระหว่าง

ประเทศได้อย่างเหมาะสม 

5.2 วิธีการสอน 

 (1) มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจาก Website สื่อ

การสอน e-learning และการท ารายงานโดยมีสถิติอ้างอิงจาก

แหล่งท่ีมาของข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 

 (2) ก าหนดให้นักศึกษาน าเสนอรายงานท่ีได้จากการศึกษา

ค้นคว้าโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยี ท่ี เหมาะสมเ พ่ือพัฒนา

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ด้วย

ตนเอง 
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5.3 วธิีการประเมนิผล  

(1) ประเมินผลงานจากการท ารายงานและการมีส่วนร่วมในการ

น าเสนอรายงานและอภิปรายในชั้นเรียน 

(2) ประเมินจากผลการสืบค้นเทคนิคการน าเสนอโดยการเลือกใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมนิผล 

 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/

รายละเอยีด 

จ านวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน

การสอน/ 

สื่อทีใ่ช ้

ผู้สอน 

1 แนะน าบทเรียน

และ 

รายละเอียดใน

การจัดการ 

เรียนการสอน

หนังสือเรียน 

และเกณฑ์การ

วัดผล 

ความรู้เบื้องต้นเกีย่วกบั 

องค์การ 

- ความเป็นมาของ 

องค์การ 

- ความหมายของ

3 กิจกรรมการเรียน

การสอน 

1. วิธีการสอนแบบ

บรรยาย 

แนะน าวิธีการเรียน

การสอน 

และอธิบายเนื้ อหา

รายวิชา 

จุ ด ป ร ะ ส ง ค์ แ ล ะ

เป้าหมายของ 

รายวิชาเกณฑ์การ

วัดผลและ 

ประเมินผลแนะน า

หนังสือ 

อาจารย์ 

ดร. จริ

ยะดา 

จันทรังษี 
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สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/

รายละเอยีด 

จ านวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน

การสอน/ 

สื่อทีใ่ช ้

ผู้สอน 

องค์การ 

- องค์ประกอบ

ของ 

องค์การ 

- วัตถุประสงค์

ของ 

องค์การ 

- ความส าคัญของ

การจัด 

องค์การ 

- ประเภทของ

องค์การ 

เ รี ยนและ  website 

เพ่ิมเติม 

และการบรรยายโดย

ให้ผู้เรียน 

มีส่วนร่วมอภิปราย

ในประเด็น 

ท่ีส าคัญท่ีเกี่ยวข้อง

กับสาระ 

การเรียนรู้ 

2. วิธีการสอน

แบบเรียนรู้ด้วย 

ตนเองเปิดโอกาสให้

นักศึกษา 

อภิปรายและซักถาม

ใน 

ประเด็นท่ีสนใจและ

สงสัย 

3. วิธีการสอนแบบ

สืบเสาะหา 

ความรู้ให้นักศึกษา

ท าค าถาม 

ทบทวนท้ายบทเรียน 

4. วิธีการสอนแบบ

อภิปราย 

ให้นักศึกษาวิเคราะห์ 
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สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/

รายละเอยีด 

จ านวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน

การสอน/ 

สื่อทีใ่ช ้

ผู้สอน 

กรณีศึกษาเพ่ือฝึกคิด

ฝึก 

วิเคราะห์และ

แลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นกัน 

 

สื่อการเรยีนการสอน 

1.เอกสาร

ประกอบการสอน 

วิชาองค์การและการ

จัดการ 

2.สื่อการสอน 

Power point 

3.แนวการสอน 

4.ข้อมูลจาก

อินเตอร์เน็ต 

2 แนวความคิดพืน้ฐานด้าน 

การจัดการ 

- ความหมายของ

การ 

จัดการ 

- แนวความคิด

ทางการ 

6 กจิกรรมการเรียนการสอน 

1. วิธีการสอนแบบ

บรรยาย 

แนะน าวิธีการเรียน

การสอน 

และอธิบายเนื้อหา

รายวิชา 

จุดประสงค์และ

อาจารย์ 

ดร. จริ

ยะดา 

จันทรังษี 
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สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/

รายละเอยีด 

จ านวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน

การสอน/ 

สื่อทีใ่ช ้

ผู้สอน 

จัดการ 

- หน้าที่ของการ

จัดการ 

- อ านาจและ

ขอบเขตของ 

การจัดการ 

- ระดับขั้นของ

การจัดการ 

- ทักษะในการ

บริหาร 

 

แนวคิดและทฤษฎี 

องค์การ 

- แนวคิดและ

ทฤษฎี 

ทางการจัดการ 

- แนวคิดทางการ

จัดการ 

ในสมัยเดิมหรือ

ยุค 

คลาสสิก 

- แนวคิดทางการ

จัดการ 

เป้าหมายของ 

รายวิชาเกณฑ์การ

วัดผลและ 

ประเมินผลแนะน า

หนังสือ 

เรียนและwebsite 

เพ่ิมเติม 

และการบรรยายโดย

ให้ผู้เรียน 

มีส่วนร่วมอภิปราย

ในประเด็น 

ท่ีส าคัญที่เกี่ยวข้อง

กับสาระ 

การเรียนรู้ 

2. วิธีการสอน

แบบเรียนรู้ด้วย 

ตนเองเปิดโอกาสให้

นักศึกษา 

อภิปรายและซักถาม

ใน 

ประเด็นท่ีสนใจและ

สงสัย 

3. วิธีการสอนแบบ

สืบเสาะหา 

ความรู้ให้นักศึกษา



มคอ. 3 

3661101  องค์การและการจัดการ  3(3-0-6) 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาธรุกิจระหว่างประเทศ  คณะวิทยาการ

จัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

 

สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/

รายละเอยีด 

จ านวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน

การสอน/ 

สื่อทีใ่ช ้

ผู้สอน 

เชิงพฤติกรรม

ศาสตร์ 

- แนวคิดทางการ

จัดการ 

สมัยใหม่ 

- แนวความคิด

ทางการ 

จัดการยุค

โลกาภิวัฒน์ 

- แนวคิดและ

ทฤษฎี 

ทางการจัดการ

ของ Peter 

F. Drucker 

 

ท าค าถาม 

ทบทวนท้ายบทเรียน 

4. วิธีการสอนแบบ

อภิปราย 

ให้นักศึกษาวิเคราะห์ 

กรณีศึกษาเพ่ือฝึกคิด

ฝึก 

วิเคราะห์และ

แลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นกัน 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

1.เอกสาร

ประกอบการสอน 

วิชาองค์การและการ

จัดการ 

2.สื่อการสอน 

Power point 

3.แนวการสอน 

4.ข้อมูลจาก

อินเตอร์เน็ต 

3 การวางแผน 

- ความหมายของ

6 กจิกรรมการเรียนการสอน 

1. วิธีการสอนแบบ

อาจารย์ 

ดร. จริ

ยะดา 



มคอ. 3 

3661101  องค์การและการจัดการ  3(3-0-6) 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาธรุกิจระหว่างประเทศ  คณะวิทยาการ

จัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

 

สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/

รายละเอยีด 

จ านวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน

การสอน/ 

สื่อทีใ่ช ้

ผู้สอน 

การ 

วางแผน 

- ประเภทของการ 

วางแผน 

- ล าดับขั้นตอน

ของการ 

วางแผน 

- กระบวนการใน

การ 

วางแผน 

- ประโยชน์ของ

การ 

วางแผน 

- ข้อควรระวังของ

การ 

วางแผน 
 
การจัดการองค์การ 

- ความหมายของ

การ 

จัดการองค์การ 

ความส าคัญของ

การจัด 

องค์การ 

บรรยาย 

แนะน าวิธีการเรียน

การสอน 

และอธิบายเนื้อหา

รายวิชา 

จุดประสงค์และ

เป้าหมายของ 

รายวิชาเกณฑ์การ

วัดผลและ 

ประเมินผลแนะน า

หนังสือ 

เรียนและwebsite 

เพ่ิมเติม 

และการบรรยายโดย

ให้ผู้เรียน 

มีส่วนร่วมอภิปราย

ในประเด็น 

ท่ีส าคัญที่เกี่ยวข้อง

กับสาระ 

การเรียนรู้ 

2. วิธีการสอน

แบบเรียนรู้ด้วย 

ตนเองเปิดโอกาสให้

นักศึกษา 

อภิปรายและซักถาม

จันทรังษี 



มคอ. 3 

3661101  องค์การและการจัดการ  3(3-0-6) 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาธรุกิจระหว่างประเทศ  คณะวิทยาการ

จัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

 

สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/

รายละเอยีด 

จ านวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน

การสอน/ 

สื่อทีใ่ช ้

ผู้สอน 

หลักการจัด

องค์การ 

โครงสร้าง

องค์การ 

การออกแบบ

องค์การ 

สิ่งท่ีต้องค านึงถึง

ในการจัด 

องค์การ 

ขั้นตอนของการ

จัด 

องค์การ 

 
การจัดบุคคลเข้าท างาน 

- ความหมายการ

จัดการ 

ทรัพยากรมนุษย์ 

- ความส าคัญการ

จัดการ 

ทรัพยากรมนุษย์ 

- กระบวนการ

วางแผน 

ทรัพยากรมนุษย์ 

- กลยุทธ์ในการ

วางแผน 

ใน 

ประเด็นท่ีสนใจและ

สงสัย 

3. วิธีการสอนแบบ

สืบเสาะหา 

ความรู้ให้นักศึกษา

ท าค าถาม 

ทบทวนท้ายบทเรียน 

4. วิธีการสอนแบบ

อภิปราย 

ให้นักศึกษาวิเคราะห์ 

กรณีศึกษาเพ่ือฝึกคิด

ฝึก 

วิเคราะห์และ

แลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นกัน 
 
ส่ือการเรียนการสอน 

1.เอกสาร

ประกอบการสอน 

วิชาองค์การและการ

จัดการ 

2.สื่อการสอน 

Power point 



มคอ. 3 

3661101  องค์การและการจัดการ  3(3-0-6) 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาธรุกิจระหว่างประเทศ  คณะวิทยาการ

จัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

 

สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/

รายละเอยีด 

จ านวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน

การสอน/ 

สื่อทีใ่ช ้

ผู้สอน 

ทรัพยากรมนุษย์ 

- วิธีการ

ด าเนินการสรรหา 

บุคลากร 

- แนวคิดพ้ืนฐาน

ในการ 

คัดเลือก 

- ล าดับขั้นตอนใน

การ 

คัดเลือก 

- วิธีการคัดเลือก

เพ่ือเข้า 

ท างาน 

3.แนวการสอน 

4.ข้อมูลจาก

อินเตอร์เน็ต 

 

4 การพฒันาบุคคลและการ 

ประเมินผลการ 
ปฏิบัติงาน 

- การพัฒนา

บุคคลและ 

การฝึกอบรม 

- ความหมายของ

การ 

ประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 

- วัตถุประสงค์

6 กจิกรรมการเรียนการสอน 

1. วิธีการสอนแบบ

บรรยาย 

แนะน าวิธีการเรียน

การสอน 

และอธิบายเนื้อหา

รายวิชา 

จุดประสงค์และ

เป้าหมายของ 

รายวิชาเกณฑ์การ

วัดผลและ 

อาจารย์ 

ดร. จริ

ยะดา 

จันทรังษี 



มคอ. 3 

3661101  องค์การและการจัดการ  3(3-0-6) 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาธรุกิจระหว่างประเทศ  คณะวิทยาการ

จัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

 

สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/

รายละเอยีด 

จ านวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน

การสอน/ 

สื่อทีใ่ช ้

ผู้สอน 

ของการ 

ประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 

- ประโยชน์ของ

การ 

ประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 

- หลักการ

ประเมินผลการ 

ปฏิบัติงาน 

- หลักการธ ารง

รักษา 

พนักงาน 

- ความส าคัญของ

การ 

ธ ารงรักษา 

- หลักในการ

ก าหนดอัตรา 

ค่าจ้างและ

เงินเดือน 

หลัก 

 
การควบคุมองค์การ 

- ความหมายและ 

ประเมินผลแนะน า

หนังสือ 

เรียนและwebsite 

เพ่ิมเติม 

และการบรรยายโดย

ให้ผู้เรียน 

มีส่วนร่วมอภิปราย

ในประเด็น 

ท่ีส าคัญที่เกี่ยวข้อง

กับสาระ 

การเรียนรู้ 

2. วิธีการสอน

แบบเรียนรู้ด้วย 

ตนเองเปิดโอกาสให้

นักศึกษา 

อภิปรายและซักถาม

ใน 

ประเด็นท่ีสนใจและ

สงสัย 

3. วิธีการสอนแบบ

สืบเสาะหา 

ความรู้ให้นักศึกษา

ท าค าถาม 

ทบทวนท้ายบทเรียน 

4. วิธีการสอนแบบ



มคอ. 3 

3661101  องค์การและการจัดการ  3(3-0-6) 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาธรุกิจระหว่างประเทศ  คณะวิทยาการ

จัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

 

สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/

รายละเอยีด 

จ านวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน

การสอน/ 

สื่อทีใ่ช ้

ผู้สอน 

ความส าคัญของ

การ 

ควบคุม 

- ประโยชน์ของ

การ 

ควบคุม 

- ขั้นตอนใน

กระบวนการ 

ควบคุม 

- ประเภทของการ

ควบคุม 

- เทคนิคการ

ควบคุม 

 
เทคนิคและเคร่ืองมือ 

ทางการจัดการ 

- ความหมายของ 

เครื่องมือการ

จัดการ 

- บาลานซ์สกอร์

การ์ด 

(Balance 

Scorecard) 

อภิปราย 

ให้นักศึกษาวิเคราะห์ 

กรณีศึกษาเพ่ือฝึกคิด

ฝึก 

วิเคราะห์และ

แลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นกัน 

 
ส่ือการเรียนการสอน 

1.เอกสาร

ประกอบการสอน 

วิชาองค์การและการ

จัดการ 

2.สื่อการสอน 

Power point 

3.แนวการสอน 

4.ข้อมูลจาก

อินเตอร์เน็ต 

 



มคอ. 3 

3661101  องค์การและการจัดการ  3(3-0-6) 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาธรุกิจระหว่างประเทศ  คณะวิทยาการ

จัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

 

สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/

รายละเอยีด 

จ านวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน

การสอน/ 

สื่อทีใ่ช ้

ผู้สอน 

- เบนซ์มาร์กกิ้ง 

(Benchmarking) 

- การบริหาร

ลูกค้าสัมพันธ์ 

(Customer 

Relationship 

Management) 

- การรื้อปรับระบบ 

(Reengineering) 

- การจัดการ

ความรู้ 

(Knowledge 

Management) 

- การจัดการ

เชิงกลยุทธ์ 

(Strategic 

Management) 

5 การอ านวยการ 

- ความหมายของ

การ 

อ านวยการ 

6 กจิกรรมการเรียนการสอน 

1. วิธีการสอนแบบ

บรรยาย 

แนะน าวิธีการเรียน

อาจารย์ 

ดร. จริ

ยะดา 

จันทรังษี 



มคอ. 3 

3661101  องค์การและการจัดการ  3(3-0-6) 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาธรุกิจระหว่างประเทศ  คณะวิทยาการ

จัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

 

สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/

รายละเอยีด 

จ านวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน

การสอน/ 

สื่อทีใ่ช ้

ผู้สอน 

- ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ 

ความส าเร็จ 

- ความหมายของ

การจูงใจ 

- ความส าคัญของ

การจูง 

ใจ 

- กระบวนการจูง

ใจ 

- แนวคิดและ

ทฤษฏี 

เกี่ยวกับการจูงใจ 

 
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง 

ทางการจัดการ 

- แนวคิดการ

บริหารเพ่ือ 

การเปลี่ยนแปลง 

- วิธีการสร้างกล

ยุทธ์ 

ให้กับองค์การ 

- ผู้น าการ

เปลี่ยนแปลง 

การสอน 

และอธิบายเนื้อหา

รายวิชา 

จุดประสงค์และ

เป้าหมายของ 

รายวิชาเกณฑ์การ

วัดผลและ 

ประเมินผลแนะน า

หนังสือ 

เรียนและwebsite 

เพ่ิมเติม 

และการบรรยายโดย

ให้ผู้เรียน 

มีส่วนร่วมอภิปราย

ในประเด็น 

ท่ีส าคัญที่เกี่ยวข้อง

กับสาระ 

การเรียนรู้ 

2. วิธีการสอน

แบบเรียนรู้ด้วย 

ตนเองเปิดโอกาสให้

นักศึกษา 

อภิปรายและซักถาม

ใน 

ประเด็นท่ีสนใจและ



มคอ. 3 

3661101  องค์การและการจัดการ  3(3-0-6) 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาธรุกิจระหว่างประเทศ  คณะวิทยาการ

จัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

 

สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/

รายละเอยีด 

จ านวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน

การสอน/ 

สื่อทีใ่ช ้

ผู้สอน 

- การเปลี่ยนแปลง

ข้อมูล 

ข่าวสาร 

- ผลิตภาพของ

แรงงานที่ 

ใช้ความรู้

ความสามารถใน 

การท างาน 

- การบริหาร

ตนเอง 

 
ภาวะผู้น าและการ 
ตัดสินใจ 

- ความหมายของ

ภาวะ 

ผู้น า 

- ทฤษฎีภาวะผู้น า 

- รูปแบบและ

ประเภทของ 

ผู้น า 

- คุณสมบัติของ

ผู้น า 

ผู้บริหารท่ีดี 

สงสัย 

3. วิธีการสอนแบบ

สืบเสาะหา 

ความรู้ให้นักศึกษา

ท าค าถาม 

ทบทวนท้ายบทเรียน 

4. วิธีการสอนแบบ

อภิปราย 

ให้นักศึกษาวิเคราะห์ 

กรณีศึกษาเพ่ือฝึกคิด

ฝึก 

วิเคราะห์และ

แลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นกัน 

5. น าเสนอรายงาน

หน้าชั้นเรียน 

 
ส่ือการเรียนการสอน 

1.เอกสาร

ประกอบการสอน 

วิชาองค์การและการ

จัดการ 

2.สื่อการสอน 

Power point 
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จัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

 

สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/

รายละเอยีด 

จ านวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน

การสอน/ 

สื่อทีใ่ช ้

ผู้สอน 

- มนุษยสัมพันธ์

กับความ 

เป็นผู้น า 

- กระบวนการ

ตัดสินใจ 

- ประเภทปัญหา

และ 

รูปแบบการ

ตัดสินใจ 

3.แนวการสอน 

4.ข้อมูลจาก

อินเตอร์เน็ต 

6 การติดต่อส่ือสาร 

- ความหมายของ

การ 

ติดต่อส่ือสาร 

- ความส าคัญของ

การ 

ติดต่อส่ือสาร 

- วัตถุประสงค์

ของการ 

ติดต่อส่ือสาร 

- กระบวนการ 

ติดต่อส่ือสารใน

องค์การ 

- ประโยชน์ของ

6 กจิกรรมการเรียนการสอน 

1. วิธีการสอนแบบ

บรรยาย 

แนะน าวิธีการเรียน

การสอน 

และอธิบายเนื้อหา

รายวิชา 

จุดประสงค์และ

เป้าหมายของ 

รายวิชาเกณฑ์การ

วัดผลและ 

ประเมินผลแนะน า

หนังสือ 

เรียนและwebsite 

เพ่ิมเติม 

อาจารย์ 

ดร. จริ

ยะดา 

จันทรังษี 
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สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/

รายละเอยีด 

จ านวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน

การสอน/ 

สื่อทีใ่ช ้

ผู้สอน 

การ 

ประสานงานใน

องค์การ 

- อุปสรรคในการ 

ติดต่อส่ือสาร 

 

การท างานเป็นทมี 

- ความหมายของ

การ 

ท างานเป็นทีม 

- สาเหตุของการ

มา 

รวมกันเป็นทีม 

- ลักษณะของทีม 

- ประเภทของทีม 

- กลยุทธ์ในการ

สร้างทีม 

- หลักเกณฑ์การ

ประเมิน 

- การพัฒนาและ

บริหาร 

ทีมให้มี

ประสิทธิภาพ 

และการบรรยายโดย

ให้ผู้เรียน 

มีส่วนร่วมอภิปราย

ในประเด็น 

ท่ีส าคัญที่เกี่ยวข้อง

กับสาระ 

การเรียนรู้ 

2. วิธีการสอน

แบบเรียนรู้ด้วย 

ตนเองเปิดโอกาสให้

นักศึกษา 

อภิปรายและซักถาม

ใน 

ประเด็นท่ีสนใจและ

สงสัย 

3. วิธีการสอนแบบ

สืบเสาะหา 

ความรู้ให้นักศึกษา

ท าค าถาม 

ทบทวนท้ายบทเรียน 

4. วิธีการสอนแบบ

อภิปราย 

ให้นักศึกษาวิเคราะห์ 

กรณีศึกษาเพ่ือฝึกคิด

ฝึก 
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สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/

รายละเอยีด 

จ านวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน

การสอน/ 

สื่อทีใ่ช ้

ผู้สอน 

 

จริยธรรมกบัองค์การ 

- แนวคิดด้าน

จริยธรรม 

- คุณค่าแห่ง

จริยธรรมทาง 

ธุรกิจ 

- การสร้าง

จริยธรรมใน 

องค์การธุรกิจ 

- กลยุทธ์ในการ

ตอบสนอง 

ต่อความคาดหวัง 

- บทบาทของ

ธุรกิจกับ 

ความรับผิดชอบ

ต่อสังคม 

- บทบาทของ

ธุรกิจในการ 

อนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม 

- จริยธรรมของ

นักธุรกิจ 

วิเคราะห์และ

แลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นกัน 

5. น าเสนอรายงาน

หน้าชั้นเรียน 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

1.เอกสาร

ประกอบการสอน 

วิชาองค์การและการ

จัดการ 

2.สื่อการสอน 

Power point 

3.แนวการสอน 

4.ข้อมูลจาก

อินเตอร์เน็ต 
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สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/

รายละเอยีด 

จ านวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน

การสอน/ 

สื่อทีใ่ช ้

ผู้สอน 

- การพัฒนา

จริยธรรมใน 

องค์การ 

- การจูงใจด้าน

จริยธรรม 

ของบุคคลใน

องค์การ 

 

7 สอบปลายภาค 

 

2. แผนการประเมนิผลการเรยีนรู้ 

กิจกรรมที ่
ผลการ

เรียนรู ้
วธิีการประเมนิผล 

สัปดาห์

ที่ 

ประเมนิ 

สดัสว่น

ของการ 

ประเมนิผล 

1. การเข้า

ชั้นเรียน/ 

การตรงต่อ

เวลา/ การ

แต่งกาย 

1.1 1. ประเมินจากการ

ตรงเวลาของนักศึกษา

ในการเข้าช้ันเรียน

การส่งงานตาม

ก าหนดระยะเวลาที่

มอบหมาย 

2. ประเมินจากการ

แต่งกายของนักศึกษา

ท่ีเป็นไปตามระเบียบ

1-6 10% 
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กิจกรรมที ่
ผลการ

เรียนรู ้
วธิีการประเมนิผล 

สัปดาห์

ที่ 

ประเมนิ 

สดัสว่น

ของการ 

ประเมนิผล 

ของมหาวิทยาลัย 

3. ประเมินจากความ

รับผิดชอบในหน้าท่ีท่ี

ได้รับมอบหมายราย

กลุ่มและบุคคล 

2. 

แบบฝึกหัด/

ทดสอบ

ย่อย/ งานท่ี

ได้รับ

มอบหมาย 

1.1, 2.1 

3.1, 4.1 

1. ประเมินจากการ

ตรงเวลาของนักศึกษา

ในการเข้าช้ันเรียน

การส่งงานตาม

ก าหนดระยะเวลาที่

มอบหมาย 

2. ประเมินจากความ

รับผิดชอบในหน้าท่ีท่ี

ได้รับมอบหมายราย

กลุ่มและบุคคล 

3. ประเมินจากงาน/

กิจกรรมต่างๆท่ี

มอบหมายให้

นักศึกษาฝึกปฏิบัติ

ต้องมีความซื่อสัตย์ไม่

ทุจริตไม่น าผลงาน

ของผู้อื่นมาเป็นของ

ตนเช่นแบบฝึกหัด

ทบทวนเพื่อวัดความ

เข้าใจของนักศึกษา 

1-6 20% 
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กิจกรรมที ่
ผลการ

เรียนรู ้
วธิีการประเมนิผล 

สัปดาห์

ที่ 

ประเมนิ 

สดัสว่น

ของการ 

ประเมนิผล 

4. ประเมินจากการมี

ส่วนร่วมในการแสดง

ความคิดเห็นการ

อภิปรายกลุ่ม 

5. ประเมินจาก

พฤติกรรมใน

ห้องเรียนเช่นการมี

ส่วนร่วมในกิจกรรม

ในห้องเรียน

พฤติกรรมการท างาน

เป็นทีมตลอดจนการ

แก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นได ้

6. ประเมินจากการ

ทดสอบย่อย 

3.การ

วิเคราะห์

กรณีศึกษา 

1.1, 2.1, 

3.1, 4.1  

1. ประเมินจากการ

ตรงเวลาของนักศึกษา

ในการเข้าช้ันเรียน

การส่งงานตาม

ก าหนดระยะเวลาที่

มอบหมาย 

2. ประเมินจากความ

รับผิดชอบในหน้าท่ีท่ี

ได้รับมอบหมายราย

กลุ่มและบุคคล 

1-6 15% 
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กิจกรรมที ่
ผลการ

เรียนรู ้
วธิีการประเมนิผล 

สัปดาห์

ที่ 

ประเมนิ 

สดัสว่น

ของการ 

ประเมนิผล 

3. ประเมินจากการ

วิเคราะห์กรณีศึกษา

เพ่ือวัดความเข้าใจ

ของนักศึกษา 

4. ประเมินจากการมี

ส่วนร่วมในการแสดง

ความคิดเห็นการ

อภิปรายกลุ่ม 

5. ประเมินจาก

พฤติกรรมใน

ห้องเรียนเช่นการมี

ส่วนร่วมในกิจกรรม

ในห้องเรียน

พฤติกรรมการทางาน

เป็นทีมตลอดจนการ

แก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นได ้

4. รายงาน

และการ

น าเสนอ

งาน 

1.1, 2.1, 

3.1, 4.1, 

5.1 

1. ประเมินจากการ

ตรงเวลาของนักศึกษา

ในการเข้าช้ันเรียน

การส่งงานตาม

ก าหนดระยะเวลาที่

มอบหมาย 

2. ประเมินจากการ

แต่งกายของนักศึกษา

5-6 15% 
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กิจกรรมที ่
ผลการ

เรียนรู ้
วธิีการประเมนิผล 

สัปดาห์

ที่ 

ประเมนิ 

สดัสว่น

ของการ 

ประเมนิผล 

ท่ีเป็นไปตามระเบียบ

ของมหาวิทยาลัย 

3. ประเมินจากความ

รับผิดชอบในหน้าท่ีท่ี

ได้รับมอบหมายราย

กลุ่มและบุคคล 

4. ประเมินจาก

รายงานท่ีได้รับ

มอบหมายมีความ

ซื่อสัตย์ไม่ทุจริตไม่น า

ผลงานของผู้อื่นมา

เป็นของตน 

5. ประเมินจากการ

น าเสนอผลงาน (กลุ่ม) 

หน้าชั้นเรียนการเป็น

ผู้น าและผู้ตามในการ

อภิปรายซักถาม

ตลอดจนการใช้

ความคิดแก้ไขปัญหา

ทางด้านธุรกิจได้

อย่างเหมาะสม 

6. ประเมินจากผลการ

สืบค้นเทคนิคการ

น าเสนอโดยการ
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กิจกรรมที ่
ผลการ

เรียนรู ้
วธิีการประเมนิผล 

สัปดาห์

ที่ 

ประเมนิ 

สดัสว่น

ของการ 

ประเมนิผล 

เลือกใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศได้อย่าง

เหมาะสม 

5. สอบ

ปลายภาค 

2.1, 3.1 1. ประเมินจากการ

สอบปลายภาคโดยใช้

ข้อสอบแบบปรนัย 

7 40% 

 

 

 

หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน 

 

1. เอกสารและต าราหลัก 

 พัชรินทร์ กีรติวินิจกุล. (2559). องค์การและการจัดการ. กรุงเทพฯ : 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 

 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

2.1 http://www.arit.dusit.ac.th/  

2.2 เว็บไซต์ส านักหอสมุดของสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานต่างๆ 

ท่ีมีผลงานวิจัย 

 

3. เอกสารและข้อมลูแนะน า 

 3.1 พะยอม วงศ์สารศรี. (2552). องค์การและการจัดการ. กรุงเทพฯ 
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: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. 

3.2 วิเชียร วิทยอุดม. (2551). องค์การและการจัดการ. กรุงเทพฯ : 

ธนธัช.  

3.3 สมคิด บางโม. (2555). องค์การและการจัดการ. กรุงเทพฯ : 

วิทยพัฒน์. 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนนิการของรายวชิา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 

1.2 แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 

1.3 ข้อเสนอแนะท่ีอาจารย์ผู้สอนได้จัดทาเป็นช่องทางการสื่อสาร

กับนักศึกษา 

 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการสอน  เพ่ือก ากับดูแลการสอน

ให้ได้คุณภาพ 

2.2 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 

3. การปรับปรุงการสอน 

3.1 ผู้ประสานงานรายวิชาและคณาจารย์ผู้สอนร่วมกันระดมสมอง

กาฃ าหนดกลยุทธ์วิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของ

รายวิชาสรุปภาพรวมปัญหาและอุปสรรคจากมคอ. 5 เพ่ือหา

แนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกัน 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาธรุกิจระหว่างประเทศ  คณะวิทยาการ

จัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

 

3.2 ปรับกลยุทธ์การสอนและการบูรณาการความรู้เพ่ือให้สอดคล้อง

กับธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละหลักสูตร 

 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

 4.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมิน

การเรียนรู้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบข้อสอบ  

 4.2 การพิจารณาจากรายงานของผู้เรียน วิธีการให้คะแนนสอบและ

การให้คะแนนตามข้อก าหนดการวัดและประเมินผลประจ า

รายวิชา 

 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของ

รายวิชา 

5.1 ปรับปรุงรายละเอียดวิชาทุกภาคการศึกษาท่ีจัดการเรียนการ

สอนหรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน

ผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4  

5.2 ปรับปรุงรูปแบบการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ 


