
 

รายละเอยีดของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา คณะบั ญชี 

หมวดที ่1ข้อมูลทัว่ไป 
 

1. รหัสและช่ือรายวชิา BA921 การจดัองคก์ารและการบริหาร 

(Management and Organization) 
2. จ านวนหน่วยกติ 

3 หน่วยกิต(3-0-6) 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 

หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต สาขาการบญัชี และ เป็นวชิาเอก 
4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 

อาจารยเ์อ้ือจิต  ทศันะภาคย ์ อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา 
พลตรี ดร.อนุชาติ บุนนาค อาจารยผ์ูส้อน 

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน 
ภาคตน้ ชั้นปีท่ี 2 

6. ระบุภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน ตามแผนการศึกษาของหลกัสูตร 
ภาคตน้ ชั้นปีท่ี 2 

7. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)  (ถ้ามี) 

ไม่มี 
8. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั  (Co-requisites)  (ถ้ามี) 

ไม่มี 
9. สถานทีเ่รียน   

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

10. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด  
20กรกฎาคม 2558 
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หมวดที ่2จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

1. เพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ใจแนวคิดพื้นฐานและววิฒันาการทางการบริหาร 
2. เพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ใจในกระบวนการและหนา้ท่ีของการจดัการ 
3. เพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ใจในความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัของหนา้ท่ีทางการจดัการและผลกระทบของสภาพแ

วดลอ้มภายนอกท่ีมีต่อองคก์รซ่ึงสามารถน าไปปรับใชไ้ด้ 
4. เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถประยกุตท์ฤษฎีทางการจดัการ 

เพื่อน าไปเช่ือมโยงการปฏิบติัการเขา้กบัหนา้ท่ีอ่ืนๆขององคก์ร 
 

2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

1. เพื่อปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ  

2. เพื่อปรับปรุงเน้ือหาใหมี้ความทนัสมยัต่อการเปล่ียนแปลงของโลกธุรกิจ  
ทั้งน้ีนกัศึกษาจะไดเ้พิ่มพูนทกัษะในการคน้ควา้หาความรู้จากการอ่านวารสาร หนงัสือพิมพ ์
นิตยสารและส่ืออิเล็กทรอนิกส์  เพื่อน าเสนอในรูปแบบใบงานและรายงานหนา้ชั้นเรียน  

 

หมวดที ่3ลกัษณะและการด าเนินการ 

 
1. ค าอธิบายรายวชิา  
การด าเนินงานขององคก์รธุรกิจอยา่งเป็นระบบ การก าหนดทิศทางและนโยบายขององคก์ร 
กระบวนการทางการจดัการในองคก์รสมยัใหม่ 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัของหนา้ท่ีทางการจดัการและผลกระทบของสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีมีต่อองคก์ร 
เพื่อใหส้ามารถเช่ือมโยงการปฏิบติัการเขา้กบัหนา้ท่ีอ่ืนๆขององคก์รสมยัใหม่อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

 
บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

45 ชัว่โมง - ไม่มีการฝึกปฏิบติัภาคสนาม 90 ชัว่โมง 
3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
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 อาจารยป์ระจ ารายวชิา ประกาศเวลาใหค้  าปรึกษาแก่นกัศึกษาทราบในประมวลการสอนรายวชิา 
 อาจารยใ์หค้  าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นกัศึกษานอกชั้นเรียนเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตาม

ความตอ้งการ ซ่ึงจะตอ้งมีการนดัหมายล่วงหนา้ หรือปรึกษาผา่นทางอีเมล์ 
 

 
หมวดที ่4การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1 .คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม  จริยธรรมทีต้่องพฒันา 

 ตระหนกัในจรรยาบรรณวชิาชีพดา้นความซ่ือสัตยข์องผูบ้ริหาร  
 มีวนิยัต่อการเรียน ส่งมอบงานท่ีมอบหมายตามก าหนดเวลาท่ีก าหนด 
 รับฟังความคิดเห็นของเพื่อนในชั้นเรียน  

 
1.2 วธีิการสอน 

 ช้ีแจงวธีิการเรียนการสอน การเขา้ชั้นเรียนตอ้งแต่งกายชุดนกัศึกษา สุภาพ เรียบร้อย  
 ใชก้ารสอนแบบส่ือสารสองทางเปิดโอกาสใหน้กัศึกษามีการตั้งค  าถามหรือตอบค าถามมีแบบ

ฝึกหดัเพิ่มเติมใหน้กัศึกษาหรือแสดงความคิดเห็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณธรรมจริยธรรมในชั้นเรียน
ในโอกาสต่างๆ 

 มอบหมายงานกรณีศึกษา 
 อาจารยป์ฏิบติัตนเป็นตวัอยา่งใหค้วามส าคญัต่อจรรยาบรรณวชิาชีพการมีวนิยัเร่ืองเวลา  
 การเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของนกัศึกษา  

 
 
 

1.3 วธีิการประเมินผล 

 ตรวจสอบการแต่งกายนกัศึกษาก่อนเขา้ชั้นเรียน 
 ตรวจสอบพฤติกรรมการเขา้เรียน 
 การส่งรายงานท่ีไดรั้บมอบหมายตามก าหนดเวลา 
 ประเมินผลกรณีศึกษา 
 ประเมินผลการน าเสนอรายงานหนา้ชั้นเรียน 
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2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ 
ไดรั้บความรู้ในการด าเนินงานขององคก์รธุรกิจอยา่งเป็นระบบ 

การก าหนดทิศทางและนโยบายขององคก์ร กระบวนการทางการจดัการในองคก์รสมยัใหม่ 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัของหนา้ท่ีทางการจดัการและผลกระทบของสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีมีต่อองคก์
ร  

2.2 วธีิการสอน 

 การบรรยาย  
 การท ารายงานรายบุคคลและรายกลุ่ม 

 การน าเสนอรายงานหนา้ชั้น  
 การวเิคราะห์กรณีศึกษา  
 การหาข่าวหรือขอ้มูลจากธุรกิจ 

 
2.2 วธีิการประเมินผล 

 การทดสอบยอ่ยในหอ้งเรียน การสอบกลางภาคและ สอบปลายภาค  
 ประเมินผลกรณีศึกษา 
 ประเมินผลการน าเสนอรายงานหนา้ชั้นเรียน 
 

3. ทกัษะทางปัญญา 
3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 

 พฒันาความสามารถในการสืบคน้ขอ้มูล 
เพื่อน ามาวเิคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหาได้ 

 
3.2 วธีิการสอน 

 การมอบหมายใหท้ ารายงานและน าเสนอรายงานหนา้ชั้นเรียน 
 การวเิคราะห์กรณีศึกษา และการน าเสนอแนวคิดอยา่งสร้างสรรค์ 
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3.3 วธีิการประเมินผล 

 การทดสอบยอ่ยในหอ้งเรียน การสอบกลางภาคและ สอบปลายภาค  
 ประเมินผลกรณีศึกษา 
 ประเมินผลการน าเสนอรายงานหนา้ชั้นเรียน 
 สังเกตจากการใหแ้สดงความคิดเห็น 

 
4 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา 
4.1 มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายทั้งงานรายบุคคลและรายกลุ่ม 

 พฒันาสัมพนัธภาพระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนัและกบัผูส้อน 
 พฒันาการเรียนรู้ดว้ยตนเอง มีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี มีความซ่ือสัตย ์

และมีน ้าใจต่อเพื่อนร่วมชั้นเรียน 
 พฒันาทกัษะในการท างานเป็นทีม 

 
4.2 วธีิการสอน 

 มอบหมายงานรายบุคคล เช่น ข่าวปัจจุบนัเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้ท่ีเรียน 

 จดักิจกรรมกลุ่มในการวเิคราะห์กรณีศึกษา 

 การน าเสนอรายงาน 
 

4.3 วธีิการประเมินผล 

 ประเมินผลรายงานท่ีส่งในชั้นเรียน 
 ประเมินผลรายงานท่ีน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
 ประเมินพฤติกรรมการท างานร่วมในกลุ่ม 

 
 

5 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  
5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา  

 พฒันาทกัษะดา้นการส่ือสาร โดยการมอบหมายใหค้น้ควา้และน าเสนอในรูปแบบรายงาน 
การน าเสนอหนา้ชั้นเรียนและสอบถามในชั้นเรียน 
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 พฒันาการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ โดยใหเ้ขา้บทเรียนจาก Hybrid Learning ซ่ึงมี website 
ของวชิาโดยตรง มีการส่ือสารกบันกัศึกษาโดยผา่นบทเรียนทางอินเทอร์เน็ต 

 ทกัษะการน าเสนอรายงานหนา้ชั้นเรียน 
โดยรู้จกัน าเคร่ืองมือเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมมาใชป้ระกอบ 

 
5.2 วธีิการสอน 

 ใชP้owerPoint ท่ีน่าสนใจชดัเจนง่ายต่อการติดตามท าความเขา้ใจประกอบการสอนในชั้นเรียน  

 การสอนโดยมีการน าเสนอขอ้มูลจากการคน้ควา้ทางอินเทอร์เน็ตเพื่อเป็นตวัอยา่งกระตุน้ใหน้ั
กศึกษาเห็นประโยชน์จากการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการน าเสนอและสืบคน้ขอ้มูล  

 การแนะน าเทคนิคการสืบคน้ขอ้มูลและแหล่งขอ้มูล 

 วเิคราะห์กรณีศึกษาท่ีเก่ียวกบัการจดัการ 

  การมอบหมายงานท่ีตอ้งมีการสืบคน้ขอ้มูลดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 การมอบหมายงานท่ีตอ้งมีการน าเสนอทั้งในรูปเอกสารและดว้ยวาจาประกอบส่ือเทคโนโลยี  
 มีการน าบทเรียน upload ไวใ้น Hybrid Learning ของ website มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

 
5.3 วธีิการประเมินผล 

 ประเมินการวเิคราะห์กรณีศึกษาอยา่งมีเหตุและผลตามทฤษฎี 
 ประเมินทกัษะการใชส่ื้อและการใชภ้าษาพูดจากการน าเสนอรายงานหนา้ชั้นเรียน 

 ประเมินรายงานการสืบคน้ขอ้มูลดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ  

 ประเมินจ านวนคร้ังในการเขา้สู่บทเรียนใน Hybrid Learning 
 ประเมินการจดัท ารายงานและการน าเสนอหนา้ชั้นเรียนดว้ยเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม  
 ประเมินการแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
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หมวดที ่5แผนการสอนและการประเมินผล 

 
1. แผนการสอน 
 
สัปดาห์ที่ หัวข้อ /รายละเอยีด  จ านวนช่ั

วโมง 
กจิกรรมการเรียน 
การสอน /ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

1.  - ช้ีแจงแผนการสอน 
วตัถุประสงคก์ารสอนและเกณฑก์ารวดัผ
ล 
- บทที ่1: บทน าการจดัการและองคก์าร 

3 - 
แนะน าการเรียนการสอ
น  
- บรรยายใชP้owerPoint 
- 
มอบหมายงานใหค้น้คว้
ารายบุคคลหวัขอ้ 
” 
แนวคิดการจดัการในปัจ
จุบนั” 
 

อ.เยาวลกัษณ์  
จิตตว์โรดม และ 
พลตรี ดร.อนุชาติ 
บุนนาค 

2.  บทท่ี 2  - 
แนวคิดการจดัการในอดีตและปัจจุบนั 

3  -บรรยาย ใชP้owerPoint 
 -
นกัศึกษาน าเสนองานท่ี
ไดรั้บมอบหมายและแล
กเปล่ียนความรู้ในชั้นเรี
ยน 
- 
มอบหมายงานใหค้น้คว้
ารายบุคคลเก่ียวกบัข่าว
ประเด็นความรับผดิชอ
บต่อสังคมและจริยธรร
มทางธุรกิจ 

อ.เยาวลกัษณ์  
จิตตว์โรดม และ 
พลตรี ดร.อนุชาติ 
บุนนาค 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ /รายละเอยีด  จ านวนช่ั
วโมง 

กจิกรรมการเรียน 
การสอน /ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

3.  บทท่ี 3  
ความรับผดิชอบต่อสังคมและจริยธรรมท
างธุรกิจ 

3  -บรรยาย ใชP้owerPoint 
 -
นกัศึกษาน าเสนองานท่ี
ไดรั้บมอบหมายและแล
กเปล่ียนความรู้ในชั้นเรี
ยน 
- 
มอบหมายงานใหค้น้คว้
ารายบุคคลเก่ียวกบัข่าว
ประเด็นการตดัสินใจทา
งธุรกิจ 
 

อ.เยาวลกัษณ์  
จิตตว์โรดม และ 
พลตรี ดร.อนุชาติ 
บุนนาค 

4.  บทท่ี 4  การตดัสินใจ  3  -บรรยาย ใชP้owerPoint 
 -
นกัศึกษาน าเสนองานท่ี
ไดรั้บมอบหมายและแล
กเปล่ียนความรู้ในชั้นเรี
ยน 
- 
มอบหมายงานใหค้น้คว้
ารายบุคคลเก่ียวกบัข่าว
ประเด็นการตดัสินใจเชิ
งกลยทุธ์ของธุรกิจ  
- ทดสอบยอ่ยคร้ังท่ี  1 

อ.เยาวลกัษณ์  
จิตตว์โรดม และ 
พลตรี ดร.อนุชาติ 
บุนนาค 
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5.  บทท่ี 5  การวางแผนกลยทุธ์  3  -บรรยาย ใชP้owerPoint 
 -
นกัศึกษาน าเสนองานท่ี
ไดรั้บมอบหมายและแล
กเปล่ียนความรู้ในชั้นเรี
ยน 
 

อ.เยาวลกัษณ์  
จิตตว์โรดม และ 
พลตรี ดร.อนุชาติ 
บุนนาค 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ /รายละเอยีด  จ านวนช่ั
วโมง 

กจิกรรมการเรียน 
การสอน /ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

6.  บทท่ี 6  
โครงสร้างองคก์ารและการออกแบบองค์
การ 

3  -บรรยาย ใชP้owerPoint 
 -
นกัศึกษาน าเสนองานท่ี
ไดรั้บมอบหมายและแล
กเปล่ียนความรู้ในชั้นเรี
ยน 
- 
มอบหมายงานใหค้น้คว้
ารายบุคคลเก่ียวกบัข่าว
ดา้นการพฒันาเทคโนโ
ลยสีารสนเทศมาใชใ้นธุ
รกิจ 

อ.เยาวลกัษณ์  
จิตตว์โรดม และ 
พลตรี ดร.อนุชาติ 
บุนนาค 

7.  บทท่ี 7  
การติดต่อส่ือสารและเทคโนโลยขีอ้มูลข่า
วสาร 

3  -บรรยาย ใชP้owerPoint 
 -
นกัศึกษาน าเสนองานท่ี
ไดรั้บมอบหมายและแล
กเปล่ียนความรู้ในชั้นเรี
ยน 
- ทดสอบยอ่ยคร้ังท่ี  2 

อ.เยาวลกัษณ์  
จิตตว์โรดม และ 
พลตรี ดร.อนุชาติ 
บุนนาค 

8.  
 

สอบกลางภาค 3   
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9.  บทท่ี 8  - การจูงใจ 3  -บรรยาย ใชP้owerPoint 
 -
นกัศึกษาน าเสนองานท่ี
ไดรั้บมอบหมายและแล
กเปล่ียนความรู้ในชั้นเรี
ยน 
- 
มอบหมายงานใหค้น้คว้
ารายบุคคลเก่ียวกบัประ
วติัผูน้ าท่ีช่ืนชอบและเห
ตุผล 

อ.เยาวลกัษณ์  
จิตตว์โรดม และ 
พลตรี ดร.อนุชาติ 
บุนนาค 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ /รายละเอยีด  จ านวนช่ั
วโมง 

กจิกรรมการเรียน 
การสอน /ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

10.  บทท่ี 9  ภาวะผูน้ า 3  -บรรยาย ใชP้owerPoint 
 -
นกัศึกษาน าเสนองานท่ี
ไดรั้บมอบหมายและแล
กเปล่ียนความรู้ในชั้นเรี
ยน 
- 
มอบหมายงานใหค้น้คว้
ารายบุคคลเก่ียวกบัข่าว
ความขดัแยง้และแนวทา
งการแกปั้ญหาความขดั
แยง้ 

อ.เยาวลกัษณ์  
จิตตว์โรดม และ 
พลตรี ดร.อนุชาติ 
บุนนาค 

11.  บทท่ี 10  การบริหารความขดัแยง้ 3  -บรรยาย ใชP้owerPoint 
-
นกัศึกษาน าเสนองานท่ี
ไดรั้บมอบหมายและแล
กเปล่ียนความรู้ในชั้นเรี

อ.เยาวลกัษณ์  
จิตตว์โรดม และ 
พลตรี ดร.อนุชาติ 
บุนนาค 
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ยน 
12.  น าเสนอกรณีศึกษา 

 
3 - 

นกัศึกษาน าเสนอกรณีศึ
กษาท่ีไดรั้บมอบหมายแ
ละ 
- 
แลกเปล่ียนความรู้ในชั้
นเรียน 

อ.เยาวลกัษณ์  
จิตตว์โรดม และ 
พลตรี ดร.อนุชาติ 
บุนนาค 

13.  บทท่ี 11  การควบคุม 3  -บรรยาย ใชP้owerPoint 
 -
นกัศึกษาน าเสนองานท่ี
ไดรั้บมอบหมายและแล
กเปล่ียนความรู้ในชั้นเรี
ยน 
- ทดสอบยอ่ยคร้ังท่ี  3 
 
 

อ.เยาวลกัษณ์  
จิตตว์โรดม และ 
พลตรี ดร.อนุชาติ 
บุนนาค 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ /รายละเอยีด  จ านวนช่ั
วโมง 

กจิกรรมการเรียน 
การสอน /ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

14.  บทท่ี 12  การจดัการทรัพยากรมนุษย  ์ 3  -บรรยาย ใชP้owerPoint 
 -
นกัศึกษาน าเสนองานท่ี
ไดรั้บมอบหมายและแล
กเปล่ียนความรู้ในชั้นเรี
ยน 
- 
มอบหมายงานใหค้น้คว้
ารายบุคคลเก่ียวกบัข่าว
การพฒันาองคก์ารและ
นวตักรรม 

อ.เยาวลกัษณ์  
จิตตว์โรดม และ 
พลตรี ดร.อนุชาติ 
บุนนาค 
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15.  บทท่ี 13  การจดัการเปล่ียนแปลง 
พฒันาองคก์ารและนวตักรรม 

3 
 

 -บรรยาย ใชP้owerPoint 
 -
นกัศึกษาน าเสนองานท่ี
ไดรั้บมอบหมายและแล
กเปล่ียนความรู้ในชั้นเรี
ยน 
 

อ.เยาวลกัษณ์  
จิตตว์โรดม และ 
พลตรี ดร.อนุชาติ 
บุนนาค 

16.  สรุปการสอน 3 บรรยายสรุป 
 

อ.เยาวลกัษณ์  
จิตตว์โรดม และ 
พลตรี ดร.อนุชาติ 
บุนนาค 

 
 
 
 
 
 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

 
กจิกรรม

ที่ 
ผลการเรีย

นรู้ 
วธีิการประเมิน สัปดาห์ทีป่ระเมิ

น 
สัดส่วนของการประเมิ

นผล 
1 1.3 - ทดสอบยอ่ยคร้ังท่ี  1 

- ทดสอบยอ่ยคร้ังท่ี  2 
- ทดสอบยอ่ยคร้ังท่ี  3 
- สอบกลางภาค 
- สอบปลายภาค 

4 
7 

13 
   8 

16 

4% 
3% 
3% 

25% 
35% 

2 1.1, 2.1, 
3.1 
4.1, 5.1 
 
1.1, 2.1, 

 -
การคน้ควา้และน าเสนอข่าวและขอ้มูลท่ีมอ
บหมาย 
-การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
การท างานกลุ่มและผลงานท่ีน าเสนอ 

ตลอดภาคการศึ
กษา 

20% 
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3.1 
4.1, 5.1 
 
 
 
 
 
 

รายงานกลุ่ม 
การน าเสนอรายงานหนา้ชั้นเรียน 
- รูปแบบและความถูกตอ้งของการอา้งอิง 

และการพิมพข์องรายงานตามหลกัวชิาการ 
-พฤติกรรมการท างานร่วมในกลุ่ม 
 

3 1.1   -การเขา้ชั้นเรียน  
 -การมีส่วนร่วมในการ อภิปราย 

แสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 

ตลอดภาคการศึ
กษา 

10 % 

 

 
2.1. ระบุวธีิการประเมินผลการเรียนรู้หวัขอ้ยอ่ยแต่ละหวัขอ้ตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายควา

มรับผดิชอบของรายวชิา ( Curriculum Mapping)ตามท่ีก าหนดในรายละเอียดของหลกัสูตร  
สัปดาห์ท่ีประเมิน และสัดส่วนของการประเมินตามเอกสารแนบ 



 

แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา( Curriculum Mapping) 

ความรับผดิชอบหลกั   Oความรับผดิชอบรอง 
 

รายวชิา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง 
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ์ 
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการ 
วเิคราะห์เชิง 
ตัวเลข การ 

ส่ือสาร และการ 
ใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

BA 921 การจัดองค์การและการบริหาร  O             O   O 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   



 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  

 
1. ต าราและเอกสารหลกั 
  นกัศึกษาสามารถ Download บทเรียน ไดท่ี้ www.utcc.ac.thเขา้ UTCC e-learning 
และใหล้งทะเบียนก่อนตามค าแนะน า และอาจารยจ์ะอนุมติัเพื่อใหส้ามารถเขา้ถึงบทเรียนได้ 

องคก์ารและการจดัการ, อาจารยเ์ยาวลกัษณ์ จิตตว์โรดม, คณะบริหารธุรกิจมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

หนงัสือ ซ่ึงนกัศึกษาจ าเป็นตอ้งศึกษาเพิ่มเติม 

ภาษาไทย (In Thai):  
ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์ .การจดัการทรัพยากรมนุษย์  .กรุงเทพฯ :ซีเอด็ยเูคชัน่ ,2546. 
บรรยงค ์โตจินดา .องคก์ารและการจดัการ  .พิมพค์ร้ังท่ี 1 . กรุงเทพฯ : บริษทัรวมสาส์น (1977  )จ  ากดั,  
 2542. 
ไพลิน ผอ่งใส .การจดัการสมยัใหม่  .พิมพค์ร้ังท่ี 6 . กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ,2536. 
วทิยา ด่านธ ารงกูล .การบริหาร  .พิมพค์ร้ังท่ี 1 . กรุงเทพฯ : บริษทั เธิร์ดเวฟ เอด็ดูเคชัน่ จ  ากดั ,2546. 
ศิริพร พงศศ์รีโรจน์ .องคก์ารและการจดัการ  .พิมพค์ร้ังท่ี 6 . กรุงเทพฯ : หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เทคนิค 19, 
 2540. 
อ านาจ ธีระวนิช .การจดัการ  .พิมพค์ร้ังท่ี 1 . กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ ์บริษทัซี ว ีแอล การพิมพ ์จ ากดั, 
 2547. 
ภาษาองักฤษ (In English): 
Barnard, C. I. The Function of the Executive. Thirtieth Anniversary Edition, HarvardUniversity 
 Press :Cambridge, MA, 1938. 
Chuck, Williams. Management. 3 Edition. Mason, Ohio : South-Western, 2005. 
Daft, Richard L. Leadership : Theory and Practice. Texas : The Dryden Press, 1999. 
Follet, Mary Parker. Phophet of Management. Boston :HarvardBusinessSchool Press, 1995. 
Hellriegel, Don, Jackson, Susan E. and Slocum, John W., Management : A competency-Based 
 Approach. 10 Edition Cincinnati, Ohio, South-Western, 2005. 
Hickman, Craig R. Mind of a Manager, Soul of a Leader. New York : John Wiley and Sons, 1990. 
Kalluas, Norman F. and Keeling, B. Lewis. Administrative Office Management. 10 Edition.  
 Cincinnati, Ohio, South-Western Publishing Co., 1991. 

http://www.utcc.ac.th/
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Koontz, Harold, O’Donnell, Cyril and Weihrich, Heinz. Essentials of Management. 4 Edition.  
 New York : McGraw-Hill Book Company, 1986. 
Maslow, Abraham, Deborah, C. Stephens and Gary, Heil. Maslow on Management. New York : 
 Wiley, 1998. 
Mintzberg Henry. The Nature of Managerial Work. New York : Harper & Row, 1973. 
Quible, Zane K. Administrative Office Management : An Introduction. 8 Edition. New Jersey : 
 Prentice-Hall, Inc. 2005. 
Thomas, J. Atchison and Winston, W. Hill. Management Today : Managing Work in 
 Organization. New York : Harcourt Brace Jovanovich, Inc., 1978. 
Weihrich, H. and Koontz, H. Management : A Global Perspective. 10 Edition. New York :McGraw Hill, 1993. 
 
เอกสารและข้อมูลแนะน า 

นิตยสารและหนงัสือพิมพ ์ท่ีส าคญัอ่ืนๆ ซ่ึงนกัศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม 
 นิตยสาร MBA 
 หนงัสือพิมพ ์ประชาชาติธุรกิจ 
 หนงัสือพิมพ ์ผูจ้ดัการ 
 หนงัสือพิมพ ์ฐานเศรษฐกิจ 
 หนงัสือพิมพ ์ประชาชาติธุรกิจ 
 หนงัสือพิมพบิ์สิเนสไทย ฯลฯ 
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หมวดที ่7การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาน้ีท่ีจดัท าโดยนกัศึกษา โดย 

 การสนทนาสอบถามความคิดเห็นระหวา่งนกัศึกษาและอาจารยผ์ูส้อน 
 การสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษา 
 การประเมินผลอาจารยผ์ูส้อนโดยนกัศึกษา 

 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

 การประเมินการสอนออนไลน์ โดยคณะวชิาแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลการประเมินการสอน  
 

3. การปรับปรุงการสอน 

 สาขาวชิาก าหนดใหอ้าจารยผ์ูส้อนทบทวน 
และปรับปรุงกลยทุธ์และวธีิการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวชิาแลว้จดัท ารายงานราย
วชิาตามรายละเอียดท่ีสกอ .ก าหนดทุกภาคการศึกษา 
สาขาวชิาก าหนดใหอ้าจารยผ์ูส้อนเขา้รับการฝึกอบรมกลยทุธ์การสอนและมอบหมายใหอ้าจารยผ์ูส้อน
รายวชิาท่ีมีปัญหาท ารายงานต่อสาขาวชิา เพื่อปรับหากลยทุธวธีิการสอนท่ีเหมาะสมตอ่ไป  

 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 

 คณะวชิามีคณะกรรมการท าหนา้ท่ีทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาโดยการประเมินความถูกตอ้งของ
ระดบัคะแนนและมีคณะกรรมการก ากบัมาตรฐานหลกัสูตรพิจารณาความการก าหนดเกณฑก์ารประเมิ
นผลและการใหร้ะดบัคะแนน 

 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

 สาขาวชิามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวชิาโดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนกั
ศึกษาจากท่ีคณะประเมินการสอนของรายวชิาการรายงานรายวชิาโดยอาจารยผ์ูส้อนหลงัการทบทวนป
ระสิทธิผลของรายวชิาอาจารยผ์ูส้อนรับผดิชอบในการทบทวนเน้ือหาท่ีสอนและกลยทุธ์การสอนท่ีใช้
และน าเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาในรายงานผลการด าเนินการของรายวชิาเสนอต่อหวัห
นา้สาขาวชิาเพื่อน าเขา้ท่ีประชุมอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรพิจารณาใหค้วามคิดเห็นและสรุปวางแผนพฒั
นาปรับปรุงส าหรับใชใ้นปีการศึกษาถดัไป 
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