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มคอ .   คณะบริ หารธุรกิจ  มหาวิทยาลัย หอการค้าไ ทย  

 
 

รายละเอยีดของรายวชิา 

 

ชือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา  คณะบริหารธุรกิจ 

 

หมวดที 1  ข้อมูลทัวไป 

 

รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย  

คณะ / ภาควชิา คณะบริหารธรุกิจ  หลกัสตูรบริหารธรุกิจบณัฑิต 

 

หมวดท ี  ข้อมูลโดยทวัไป 

 

. รหัสและชือรายวชิา 

รหสัวิชา BA102  ชือวิชา การจดัองค์การและการบริหาร (Management and Organization) 

. จาํนวนหน่วยกิต หรือจาํนวนชัวโมง 

 3(3-0) 

. หลักสูตรและประเภทรายวชิา 

 หลกัสตูรบริหารธรุกิจบณัฑิต   

. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พฤทธิ     เทศจีบ 

 อาจารย์พชัรนนัท์ กลนัแก้ว 

 พลตรี ดร.อนชุาติ บนุนาค 

 อาจารย์ ดร.ภาวิน ชินะโชต ิ

 อาจารย์เหรียญชยั นําชยัศรีค้า 

 อาจารย์อญัชลี เทพรัตน์ 

 อาจารย์ภาณ ุชินะโชต ิ
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 อาจารย์ศราวธุ ทองแก้ว 

 อาจารย์ ดร.สมชาย ตนัตาศนี 

อาจารย์อมกานต์ ตนัตาศนี 

 

. ภาคการศึกษา/ชันปีทีเรียน 

 ภาคการศกึษาที  / ชนัปีที  

. รายวชิาทีเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

 ไมมี่ 

. รายวชิาทีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)  

ไมมี่ 

. สถานทีเรียน 

 มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

. วันทีจัดทาํหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวชิาครังล่าสุด 

7 ธนัวาคม   

หมวดท ี  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 

. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

- เพือให้นกัศกึษาเข้าใจและสามารถอธิบายความสําคญักระบวนการบริหารงานในองค์การ  

- เพือให้นักศกึษาสามารถใช้แนวคิดและทฤษฎีตา่ง ๆ ทีเกียวข้องกบัการบริหารองค์การในปัจจุบันไป

ประยกุต์ใช้สําหรับการศกึษาในระดบัสงู หรือ ทํางานในอนาคต    

 

. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวชิา 

- เพือให้นกัศกึษา มีความรู้เกียวกบัแนวคิดและทฤษฎีการบริหารงานในองค์การ 
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หมวดท ี  ลักษณะและการดาํเนินการ 
 

. คาํอธิบายรายวชิา 

การดําเนินงานขององค์การธรุกิจอย่างเป็นระบบ  การกําหนดทิศทางและนโยบายขององค์การ  

กระบวนการทางการจดัการในองค์การสมยัใหม ่ ความสมัพนัธ์ระหวา่งกนัของหน้าทีทางการจดัการและ

ผลกระทบของสภาพแวดล้อมภายนอกทีมีต่อองค์การ  เพือให้สามารถเชือมโยงการปฏิบตัิการเข้ากับ

หน้าทีอืน ๆ ขององค์การสมยัใหมอ่ย่างมีประสิทธิภาพ 

 

. จาํนวนชัวโมงทีใช้ต่อภาคการศึกษา 

 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏบัิติงาน

ภาคสนาม/การ

ฝึกงาน 

การศกึษาด้วยตนเอง 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

90 

 

 

. จํานวนชัวโมงต่อสัปดาห์ทีอาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น

รายบุคคล 

อาจารย์ผู้สอนกําหนดวนั เวลา ในการให้คําปรึกษา (Office Hour) และแจ้งให้นกัศกึษา

ทราบ สปัดาห์ละ 3 ชวัโมง   นอกจากนนั นกัศกึษาสามารถติดตอ่ผา่น  e-mail  

 

หมวดท ี  การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

. คุณธรรม จริยธรรม 

.  คุณธรรม  จริยธรรมทีต้องพัฒนา 

  ความรับผิดชอบตอ่งานทีได้รับมอบหมาย มีวินยั มีจรรยาบรรณ มีความซือสตัย์ตอ่

หน้าที ความถ่อมตนและจิตใจเมตตาตอ่เพือร่วมงาน ความไมล่ะโมบ และการปฏิบตัิหน้าทีทีดีของ

ประชาชนไทยตามรัฐธรรมนญู 

1.2 วธีิการสอน 
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 (1) ให้ทําโครงงาน หรือวิเคราะห์กรณีศกึษาทีต้องประยกุต์ความรู้ในวิชากบัปัญหาจริง โดยให้

นกัศกึษาทําเป็นกลุม่ 

 (2) กําหนดประเดน็ทีเป็นเรืองน่าสนใจในขณะนนั ให้นกัศกึษาศกึษาค้นคว้า และอภิปรายกลุม่

ฝึกสงัเกตพุฤตกิรรมของสมาชิกอืน ๆ ทงัในด้าน ภาษา ท่าทาง บคุลิกภาพ ฯลฯ 

 (3) สอดแทรกคณุธรรมจริยธรรม ความสามารถในระหวา่งทีทําให้โครงงาน โดยการพดูคยุกบั

นกัศกึษาเน้นความรับผิดชอบตอ่งาน วินยั จรรยาบรรณ ความซือสตัย์ตอ่หน้าทีในกลุม่ ความถ่อมตน

และความมีนําใจตอ่เพือนร่วมงาน และความซือสตัย์   

1.3 วธีิการประเมินผล 

 สงัเกตพฤติกรรมตา่ง ๆ ของนกัศกึษาและวิเคราะห์ฝึกสงัเกตทีุเกิดระหวา่งการทดลองใช้วิธีการ

สอนในข้อ ( ) ข้างต้นวา่เป็นไปตามคาดหมายไว้หรือไม ่ ถ้าไมเ่ป็นไปตามทีคาดหมาย ก็อาจเปลียน

สถานการณ์หรือปรับโครงการให้เหมาะสมมากขนึ   

2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ทีต้องได้รับ 

(1) ความหมายและประเภทขององค์การ 

(2) หลกัการจดัการ    

(3) การวางแผน 

(4) การจดัองค์การ     

(5) การชีนํา 

(6) การควบคมุ 

(7) แนวคิดทางการจดัการในปัจจบุนั   

2.2 วธีิการสอน 

 บรรยายหวัข้อรายละเอียดตา่ง ๆ โดยใช้สือ Power Point ประกอบการบรรยายโดยให้นกัศกึษา

ร่วมอภิปรายประเดน็สําคญัทีเกียวข้องกบัสาระการเรียนรู้และตามด้วยตวัอย่างในการศกึษา อภิปราย

โต้ตอบระหวา่งอาจารย์และนกัศกึษา การทํางานกลุม่ การนําเสนอรายงาน และการวิเคราะห์กรณีศกึษา  

2.3 วธีิการประเมินผล 

(1) ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบ 

(2) นําเสนอสรุปการอา่นจากการค้นคว้าข้อมลูทีเกียวข้อง 

(3) การนําเสนอการวิเคราะห์กรณีศกึษา 

3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาทีต้องพฒันา 
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 ความสามารถในการคดิและหาเหตผุลอย่างเป็นระบบความสามารถในการประยกุตค์วามรู้ใน

วิชานีเพือแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์  

 

 

 

3.2 วธีิการสอน 

 มอบหมายงานให้นกัศกึษาทํากรณีศกึษาทีกําหนดโดยใช้ความรู้วิชานีไปสงัเกต วิเคราะห์ อย่าง

มีเหตผุล และนําเสนอผลงานในรูปของการอภิปรายกลุม่ 

3.3 วธีิการประเมินผล 

 ทดสอบย่อย สอบกลางภาคและสอบปลายภาค โดยเน้นข้อสอบทีมีการวิเคราะห์และการ

ประยกุต์ความรู้ทีศกึษา และสภาพเนือหาในบทเรียนทีได้ศกึษา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้องพฒันา 

(1) ทกัษะการสร้างสมัพนัธภาพระหวา่งนกัศกึษาด้วยกนั 

(2) ทกัษะความเป็นผุ้นําและผู้ตามในการทํางานเป็นทีม 

(3) ทกัษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานทีได้รับมอบหมาย 

(4) ทกัษะการปฏิบตัิหน้าทีทีดีของนกัศกึษาและการปฏิบตัิตวัทีดีตอ่อาจารย์ 

4.2 วธีิการสอน 

(1) ให้ทําโครงการหรือวิเคราะห์กรณีศึกษาร่วมกันเป็นกลุม่โดยเน้นความรู้ทีเรียนในวิชากับปัญหาที

กําหนด 

(2) แทรกประสบการณ์ของอาจารย์ในระหวา่งการสอนโดยผา่นการเลา่เรืองตา่ง ๆ 

(3) พดูคยุกบันกัศกึษาถึงความจําเป็นในวิชาทีเรียน ในระหวา่งทําการสอน 

4.3 วธีิการประเมินผล 

(1) ประเมินตนเอง และเพือน ด้วยแบบฟอร์มทีกําหนด 

(2) ประเมินรายงานทีนําเสนอและพฤติกรรมการทํางานเป็นทีม 

(3) ประเมินพฤติกรรมในห้องเรียน เช่น การเข้าเรียน การทํางานสง่ การมีสว่นร่วมกิจกรรมในชนัเรียน 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชงิตัวเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวเิคราะห์เชงิตัวเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้อง

พัฒนา 

 (1) ทกัษะการคิดคํานวณ เชิงตวัเลข 



                       [6]                                                            มคอ.  
 

 

มคอ .   คณะบริ หารธุรกิจ  มหาวิทยาลัย หอการค้าไ ทย  

 
 

 (2)  พฒันาทกัษะในการสือสารทงัการพดู การฟัง การแปล การเขียน โดยการทํารายงาน และนําเสนอใน

ชนัเรียน 

 (3) พฒันาทกัษะในการวิเคราะห์ข้อมลูจากกรณีศกึษา 

 (4) พฒันาทกัษะในการสืบค้น ข้อมลูทางอินเทอร์เน็ต 

 (5) ทกัษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสือสาร เชน่ การสง่งานทางไปรษณีย์

อิเลก็ทรอนิกส์ 

 (6) ทกัษะในการนําเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครืองมือ และเทคโนโลยีทีเหมาะสม 

5.2 วธีิการสอน 

(1) มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สือการสอน e-learning และทํา

รายงานโดยเน้นการนําตวัเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหลง่ทีมาข้อมลูทีน่าเชือถือ 

(2) นําเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีทีเหมาะสม 

(3) เปิดให้มีการอภิปราย 

5.3 วธีิการประเมินผล 

(1) การจดัทํารายงาน 

(2) การมีสว่นร่วมในการอภิปรายในชนัเรียน 

(3) การนําเสนองานด้วยสือเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมวดท ี  แผนการสอนและการประเมินผล 
. แผนการสอน 

สัปดาห์ที หัวข้อ /รายละเอียด จํานวนชัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน/สือทีใช้ 

1 แนะนาํลกัษณะการเรียนการสอน 

โดยใชป้ระมวลการสอน 
 - บรรยาย 

ประกอบเอกสาร 

2 บทที  การบริหารและแนวคดิ

ทางการบริหาร : ความรู้เบืองต้น

เกียวกับการบริหาร 

- หนา้ทีงานทางการบริหาร 

- บทบาทของผูบ้ริหาร 

-ทกัษะของผูบ้ริหาร 

 1. การบรรยายโดยใหน้กัศึกษาร่วมอภิปราย

ประเดน็สาํคญัทีเกียวขอ้งกบัสาระการเรียนรู้ 

.  ทาํแบบฝึกหดั 
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3 บทที  การบริหารและแนวคดิ

ทางการบริหาร : แนวคดิทางการ

บริหาร 

- แนวคิดทางการบริหารแบบ

คลาสสิก 

-แนวคิดทางการบริหารแบบ

พฤติกรรมศาสตร์ 

-แนวคิดทางการบริหารสมยัใหม่ 

 

 

 

 1. การบรรยายโดยใหน้กัศึกษาร่วมอภิปราย

ประเดน็สาํคญัทีเกียวขอ้งกบัสาระการเรียนรู้ 
.  กรณีศึกษา 

สัปดาห์ที หัวข้อ /รายละเอียด จํานวนชัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน/สือทีใช้ 

4 

 

บทที  ธุรกิจกับความรับผิดชอบต่อ

สังคมขององค์การและจรรณยา

บรรณทางธุรกิจ 

-หลกัความรับผิดชอบต่อสังคม 

-การตอบสนองต่อสังคม 

-หนา้ทีงานทางการจดัการและ

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 

-จรรณยาบรรณทางธุรกิจ 

 1. การบรรยายโดยใหน้กัศึกษาร่วมอภิปราย

ประเดน็สาํคญัทีเกียวขอ้งกบัสาระการเรียนรู้ 

.  งานกลุ่มและรายงานหนา้ชนัเรียน 

บทที  การบริหารใน

สภาพแวดล้อมโลก 

-หลกัการจดัการระหว่างประเทศ 

-ประเภทขององคก์ารโดยพิจารณา

ความเกียวขอ้งกบัระหว่างประเทศ 

-การจดัการบริษทัขา้มชาติ 

-ประเดน็สาํคญัในการจดัการ

ระหว่างประเทศ 

5 

 

 

 

 

บทที  4  การบริหารความหลากลาย

ในองค์การ 

-ลกัษณะของความหลากหลายใน

องคก์าร  

-ประโยชน์ของความหลากหลายใน

องคก์าร 

3 1. การบรรยายโดยใหน้กัศึกษาร่วมอภิปราย

ประเดน็สาํคญัทีเกียวขอ้งกบัสาระการเรียนรู้ 
.  งานกลุ่มและรายงานหนา้ชนัเรียน 
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-ความทา้ทายของผูบ้ริหารในการ

จดัการความหลากหลาย 

-กลยทุธ์การส่งเสริมความ

หลากหลายในองคก์าร 

 บทที  หลักการวางแผน 

- ลกัษณะของการวางแผน 

-กระบวนการวางแผน 

- ประเภทของแผน 

- มิติของแผน 

-เครืองมือในการวางแผน-ผูห้าร

ระดบัสูงและการวางแผน 

 

 

 

 

 

 

1. การบรรยายโดยใหน้กัศึกษาร่วมอภิปราย

ประเดน็สาํคญัทีเกียวขอ้งกบัสาระการเรียนรู้ 

.  งานกลุ่มและรายงานหนา้ชนัเรียน 

สัปดาห์ที หัวข้อ /รายละเอียด จํานวนชัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน/สือทีใช้ 

 บทที  การวางแผนและการจัดการ

เชิงกลยทุธ์ 

-การวางแผนกลยทุธ ์

- การกาํหนดกลยทุธ์ 

- กระบวนการจดัการเชิงกลยทุธ์ 

 1. การบรรยายโดยใหน้กัศึกษาร่วมอภิปราย

ประเดน็สาํคญัทีเกียวขอ้งกบัสาระการเรียนรู้ 

.  กรณีศึกษา 

 บทที  การตัดสินใจและแก้ปัญหา  

-หลกัของการตดัสินใจ 

-รูปแบบการตดัสินใจ 

-กระบวนการตดัสินใจ 

 1. การบรรยายโดยใหน้กัศึกษาร่วมอภิปราย

ประเดน็สาํคญัทีเกียวขอ้งกบัสาระการเรียนรู้ 

.  กรณีศึกษา 

สอบกลางภาค 

 

 

บทที  การจัดองค์การ และ  

โครงสร้างองค์การ 

- การจดัองคก์าร 

-การออกแบบองคก์าร 
-รูปแบบของโครงสร้างองคก์าร 

-อาํนาจหนา้ที ความรับผิดชอบ และ 

การมอบหมายงาน 

3 1. การบรรยายโดยใหน้กัศึกษาร่วมอภิปราย

ประเดน็สาํคญัทีเกียวขอ้งกบัสาระการเรียนรู้ 
.  ทาํแบบฝึกหดั 

. งานกลุ่มและรายงานหนา้ชนัเรียน 

 บทที 9 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

- ความหมายของการจดัการ

ทรัพยากรมนุษย ์

 1. การบรรยายโดยใหน้กัศึกษาร่วมอภิปราย

ประเดน็สาํคญัทีเกียวขอ้งกบัสาระการเรียนรู้ 

.  ทาํแบบฝึกหดั 

. งานกลุ่มและรายงานหนา้ชนัเรียน 
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-กระบวนการจดัการทรัพยากร

มนุษย ์ 

 บทที  การชีนํา  

-ความหมายของการชีนาํ 

-หลกัการชีนาํ 
- ผูบ้ริหาร และ ผูน้าํ 

- แนวคิดเกียวกบัภาวะผูน้าํ 

- ภาวะผูน้าํเชิงสถานการณ์ 

 1. การบรรยายโดยใหน้กัศึกษาร่วมอภิปราย

ประเดน็สาํคญัทีเกียวขอ้งกบัสาระการเรียนรู้ 

.  ทาํแบบฝึกหดั 

. งานกลุ่มและรายงานหนา้ชนัเรียน 

 บทที  การจูงใจ  
- ทฤษฎีการจูงใจ 
-ประเภทของสิงจูงใจ 
-การบริหารโดยการจูงใจ 

 1. การบรรยายโดยใหน้กัศึกษาร่วมอภิปราย

ประเดน็สาํคญัทีเกียวขอ้งกบัสาระการเรียนรู้ 
.  ทาํแบบฝึกหดั 

. งานกลุ่มและรายงานหนา้ชนัเรียน 

สัปดาห์ที หัวข้อ /รายละเอียด จํานวนชัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน/สือทีใช้ 

 บทที   การสือสารในองค์การ 

-กระบวนการสือสาร 

-ประเภทของการสือสาร 

-ปัญหาในการสือสาร 

-การบริหารการสือสารในองคก์าร 

 1. การบรรยายโดยใหน้กัศึกษาร่วมอภิปราย

ประเดน็สาํคญัทีเกียวขอ้งกบัสาระการเรียนรู้ 

.  ทาํแบบฝึกหดั 

. งานกลุ่มและรายงานหนา้ชนัเรียน 

 

 

บทที   การบริหารกลุ่มและ

ทีมงาน 
-ประเภทของกลุ่ม 
- ความสาํคญัของทีมงาน 
-กระบวนการก่อตงัทีมงาน 
-ทีมงานทีมีประสิทธิภาพ 
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 บทที 1   การจัดการวัฒนธรรม

องค์การ 

-ความหมายและความสาํคญัของ

วฒันธรรมองคก์าร 
-ประเทเภทของวฒันธรรมองคก์าร 
-การจดัการวฒันธรรมองคก์าร 

บทที  หลักการควบคุม 
- ความหมายของการควบคุม 

- ความสาํคญัของการควบคุม 

- กระบวนการการควบคุม 

- อาํนาจและการควบคุม 

-สารสนเทศและการควบคุม 

 1. การบรรยายโดยใหน้กัศึกษาร่วมอภิปราย

ประเดน็สาํคญัทีเกียวขอ้งกบัสาระการเรียนรู้ 
.  ทาํแบบฝึกหดั 

. งานกลุ่มและรายงานหนา้ชนัเรียน 

 บทที  การผลิตและการควบคุม 
-ความหมายของการผลิต 
-คุณภาพการผลิต 
-การบริหารการปฏิบติัการ 
-การควบคุมดา้นการปฏิบติัการ 
-เครืองมือในการควบคุมดา้นการ

ปฏิบติัการ 

 1. การบรรยายโดยใหน้กัศึกษาร่วมอภิปราย

ประเดน็สาํคญัทีเกียวขอ้งกบัสาระการเรียนรู้ 

.  ทาํแบบฝึกหดั 

. งานกลุ่มและรายงานหนา้ชนัเรียน 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

 

กิจกรรม 

ที 

ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมิน สัปดาห์ ประเมิน สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

. 

 

1.1,2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6, 

2.7,3.1,5.1,5.2,5.3,5.4,5.5, 

5.6 

- การแสดงความ

คิดเหน็ 

- การมีสว่นร่วมใน

กิจกรรมในชนัเรียน 

-  .  % 

. 

 

1.1,2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6, 

2.7,3.1,5.1, 5.3,5.4,5.5,5.6 

- ทําแบบฝึกหดั -  .  % 

. 1.1,2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6, -รายงานกลุม่ -   % 



                       [11]                                                            มคอ.  
 

 

มคอ .   คณะบริ หารธุรกิจ  มหาวิทยาลัย หอการค้าไ ทย  

 
 

 2.7,3.1,4.1,4.2,4.3,4.4,5.1, 

5.2,5.3,5.4,5.5,5.6 

. 1.1,2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6, 

2.7,3.1,5.1,5.3,5.4 

- สอบกลางภาค  % 

. 1.1,2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6, 

2.7,3.1,5.1,5.3,5.4 

- สอบปลายภาค 

 

 % 

 

หมวดท ี  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

. เอกสารตําราหลัก 
สาขาวิชาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย.   การจดัองค์การและการบริหาร. 

กรุงเทพมหานคร   

. เอกสารและข้อมูลสําคัญ 

1. Richard L. Daft .Understanding Management, 5th Edition . South-western college 

publishing.2006. 

2. Andrew J. DuBrin. Essentials of Management, 7th Edition . South-western college 

publishing.2006. 

3. Robert N. Lussier . Management Fundamentals: Concepts, Applications, Skill 

Development, 3rd Edition.South-western college publishing.2006. 

4. Chuck Williams. Effective Management: A Multimedia Approach, 2nd Edition. 

South-western college publishing.2006. 

 

หมวดท ี  การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของรายวิชา 
 

. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

1.1 การสนทนากลุม่ระหวา่งผู้สอนและผู้เรียน 

1.2 การสงัเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 

1.3 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 

1.4 ขอเสนอแนะผา่นเวบ็ ทีอาจารย์ผู้สอนได้จดัทําเป็นช่องทางการสือสารกบันกัศกึษา 
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. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

2.1 ผลการเรียนของนกัศกึษา การสอบย่อย สอบกลางภาค และการสอบปลายภาค 

2.2 ผลการฝึกปฎิบตั ิ

2.3 รายงานการค้นคว้าตาง ๆ ทีมอบหมาย 

2.4 การนําเสนอผลงาน การตอบคําถามของนกัศกึษา 

3. การปรับปรุงการสอน 

3.1 มีการทํามาตรฐานกรอบคณุวฒิุประจํารายวิชา และดําเนินการปรับปรุงการเรียนการสอน 

3.2 จดัประชมุเพือพฒันาการเรียนการสอน 

3.3  การวิจยัในและนอกชนัเรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนักศึกษาในรายวชิา 

4.1 ในระหวา่งกระบวนการเรียนการสอนมีการทดสอบผลสมัฤทธิ ในผลการเรียนรู้ทีวดัและ

ประเมินผลผา่นแล้ว 

4.2 ในการสอบปลายภาคให้มีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ทีสําคญัอีกครัง 

4.3 ความถกูต้องของรายงานทีจดัทํา 

4.4 การตรวจผลงานให้มีการสุม่สมัภาษณ์เพือประสิทธิผล 

. การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

จากการประเมินผลและทวนสอบผลสมัฤทธิ ประสิทธิผลรายวิชา   ได้มีการวางแผนปรับปรุงการ

สอนและรายละเอียดวิชา   เพือให้เกิดคณุภาพมากขนึดงันี 

5.1 ปรับปรุงรายวิชาอย่างน้อยทกุ 4 ปี ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบผลสมัฤทธิ 

5.2 เปลียนหรือจดัการเรียนการสอนเป็นทีม   หรือแบ่งหวัข้อรับผิดชอบ 

 


