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ค ำน ำ 

 
รายวิชา รายวิชา บธ 0102 หลักการจัดการ มีจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์การและหลักการบริหารหรือการจัดการ ตลอดจนสามารถวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมและน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและในการท างานในอนาคตได้  ทั้งมี
ความรู้และมีคุณธรรมจริยธรรมก ากับ จึงจะท าให้เป็นคนที่สมบูรณ์และมีคุณค่ายิ่ง 
  
         

พิริยาพร  สุวรรณไตรย์ 
ประวิชญา  สุวรรณไตรย์ 

          อาจารย์ผู้สอนวิชาหลักการจัดการ 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำรบัญ 
 

หมวด           หน้ำ  
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หมวด 1    ข้อมูลทั่วไป            1 
หมวด 2    จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์          2 
หมวด 3    ลักษณะและการด าเนินการ          2 
หมวด 4    การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา              6 
หมวด 5    แผนการสอนและการประเมินผล         6 
หมวด 6    ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน       14 
หมวด 7    การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา     15 

 
 
 
 
 
 

 
รำยละเอียดของรำยวิชำ 

(มคอ. 3) 
ชื่อสถำบันอุดมศึกษำ                วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
สำขำวิชำ                การจัดการทั่วไป หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง 
  

หมวดที่  1  ข้อมูลโดยท่ัวไป 
1.  รหัสและชื่อวิชำ 
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              บธ 0102 : หลักการจัดการ ( Principle of Management ) 
2.  จ ำนวนหน่วยกิต 
              3  หน่วยกิต  (3 – 0 – 6)  
3.  หลักสูตรและประเภทของรำยวิชำ 
              เป็นวิชาแกน  ระดับอนุปริญญา 
4.  อำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำและอำจำรย์ผู้สอน 
              นางสาวพิริยาพร  สุวรรณไตรย์/นางสาวประวิชญา  สุวรรณไตรย์ 
5.  ภำคกำรศึกษำ / ชั้นปีที่เรียน 
              ภาคเรียนที่  2/2556   /  ชั้นปีที่  1 
6.  รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน  (Pre – requisite)  (ถ้ำมี) 
              ไม่มี 
7.  รำยวิชำที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (Co – requisite)  (ถ้ำมี) 
              ไม่มี 
8.  สถำนที่เรียน 
              หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
9.  วันที่จัดท ำหรือปรับปรุงรำยละเอียดของรำยวิชำครั้งล่ำสุด 
               ปี พ.ศ. 2556 
 
 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ 
  
1.  วัตถุประสงค์ในกำรพัฒนำ / ปรับปรุงรำยวิชำ 
             ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับหลักการจัดการ แนวคิดการจัดการ หลักและกระบวนการจัดการธุรกิจ 
เทคนิคต่างๆ ในการจัดการ การวางแผนการจัดองค์การ การควบคุม การติดตามและประเมินผล การน า
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการจัดการ การประยุกต์หลักการจัดการในงานอาชีพ ความรับผิดชอบ และ
จริยธรรมทางธุรกิจ 
  
2.  จุดมุ่งหมำยของรำยวิชำ 

1. นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจถึงหลักการจัดการ  
2. นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจถึงหลักและกระบวนการจัดการธุรกิจ เทคนิคต่างๆ ในการจัดการ 
3. นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจถึงการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการจัดการ 
4. สามารถน าแนวคิด และกระบวนการทางการการประยุกต์หลักการจัดการในงานอาชีพได้  
5. มีเจตคติ ความรับผิดชอบ และจริยธรรมทางธุรกิจที่ดีต่อหลักการจัดการ 

 
หมวดที่ 3  ลักษณะและกำรด ำเนินกำร 

  
1.  ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
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ศึกษาความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับหลักการจัดการ แนวคิดการจัดการ หลักและกระบวนการจัดการ
ธุรกิจ เทคนิคต่างๆ ในการจัดการ การวางแผนการจัดองค์กร การจัดการงานบุคคล การจัดการงานวัดผล 
การแรงงานสัมพันธ์ การอ านวยการ การประสานงาน การควบคุม การติดตามและประเมินผล การน า
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดการ การประยุกต์หลักการจัดการในงานอาชีพ ความรับผิดชอบและ
จริยธรรมจริยธรรม 

   
2.  จ ำนวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภำคกำรศึกษำ 

บรรยาย สอนเสริม 
ฝึกปฏิบัติ 

งานภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  45 (3)  ชั่วโมง  
ต่อภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา 

ไม่มีการฝึกงาน การศึกษาด้วยตนเอง ใน
กรณีมอบหมายงาน 90 ชม. 

  
3.  จ ำนวนชั่วโมงต่อสัปดำห์ที่อำจำรย์ให้ค ำปรึกษำและแนะน ำทำงวิชำกำรแก่นักศึกษำเป็นรำยบุคคล 
             อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม  1  ชั่วโมง  ต่อสัปดาห์  (เฉพาะรายที่
ต้องการ) 

หมวดที่  4  กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ 
  
1.  คุณธรรม  จริยธรรม 
              1.1  คุณธรรม  จริยธรรมที่ต้องการ 
                            1.1.1  เคารพในสิทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์  เข้าใจตน  เข้าใจผู้อ่ืน  พร้อมกับปฏิบัติต่อผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม 
                            1.1.2  มีความรัก ความเมตตากรุณา ต่อเพ่ือนมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 
                            1.1.3  ตระหนักในคุณค่าของความจริง ความดี  ความงาม  และความมีเหตุผล 

1.1.4  มีความเสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ตรงต่อเวลา  มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม 
                            1.1.5  เคารพกฎระเบียบ กติกา และข้อบังคับต่าง ๆ ของสถาบัน องค์กรและ
สังคม 
                            1.1.6  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม  สามารถท างานเป็นทีมได้ 
              1.2  วิธีสอน 
                            1.2.1  บรรยายให้ความรู้ ปฏิบัติตามกิจกรรมที่มอบหมายให้  เพ่ือทดสอบการ
เรียนรู้และเข้าใจ 
                            1.2.2  ก าหนดให้นักศึกษารายงานผลงานที่มอบหมายทั้งแบบกลุ่มและเดี่ยว 
                            1.2.3  ก าหนดให้นักศึกษาน าข้อมูลค้นคว้ามาวิเคราะห์ผลตามศาสตร์และทฤษฎีที่
เรียนพร้อมกับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 
              1.3  วิธีการประเมินผล 

1.3.1 พิจารณาจากพฤติกรรมการเข้าเรียนและการท างานที่ได้รับมอบหมาย
อย่างถูกต้องและตรงเวลา 
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  1.3.2  พิจารณาจากการร่วมอภิปรายที่มีเหตุผลถูกต้อง  เหมาะสมและ
สร้างสรรค ์

1.3.3  ประเมินผลจากการน าเสนอกรณีศึกษา และงานที่ได้รับมอบหมาย 
  

2.  ควำมรู้ 
           2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ 
             ศึกษาความรู้ ความเข้าใจถึงหลักการจัดการ เทคนิคการจัดการ วิธีการจัดการในองค์การต่างๆ 
แนวคิด กระบวนการทางการจัดการมาประยุกต์ใช้กับงาน และเจตคติที่ดีต่อหลักการจัดการ  
 
 
 

2.2  วิธีสอน 
2.2.1  บรรยายและอธิบายหลักการจัดการ เทคนิคการจัดการ วิธีการจัดการในองค์การ

ต่างๆ แนวคิด กระบวนการทางการจัดการมาประยุกต์ใช้กับงาน และเจตคติที่ดีต่อหลักการจัดการ
ประกอบการยกตัวอย่าง 

2.2.2  ฝึกฝนแนวคิด  วิเคราะห์วิธีการจัดการในองค์การต่างๆ 
2.2.3 ติดตามผลงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อดูความรับผิดชอบ 
2.2.4  การศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก  (Problem – based Learning) 

           2.3  วิธีการประเมินผล 
2.3.1  ทดสอบกลางภาคและปลายภาคท่ีเน้นหลักการ  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความ

เข้าใจ  วิเคราะห์  สังเคราะห์และประเมินค่า 
 2.3.2  ประเมินผลจากการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า 

  
3. ทักษะทำงปัญญำ 

3.1  ทักษะทางปัญญาท่ีต้องการพัฒนา 
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  มีทักษะทางการวิเคราะห์  สังเคราะห์และ

ประเมินค่า 
3.2 วิธีการสอน 

3.2.1  แสดงความคิดเห็น และใช้เหตุผลจากการร่วมกิจกรรม  วางแผนและอภิปราย
กลุ่ม  พร้อมกับรายงานทั้งด้านวาจาและการเขียน 

3.2.2  วิเคราะห์กรณีศึกษา  ข่าว  เหตุการณ์บ้านเมือง  ด้วยกระบวนการคิดเชิงระบบ
ตามทฤษฎี  สภาพปัญหา ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
              3.3  วิธีการประเมินผล 
                     3.3.1  สอบกลางภาคและปลายภาคโดยเน้นการคิดวิเคราะห์ 
                     3.3.2  พิจารณาจากการรายงาน  และการอภิปราย 
  
4.  ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ 

4.1  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องการ 
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4.1.1  ทักษะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 
4.1.2  ทักษะความเป็นผู้น าและผู้ตามในการท างานเป็นทีม 

                     4.1.3  ทักษะการเรียนด้วยตนเอง  มีความรับผิดชอบ  ในงานที่ได้รับมอบหมาย   
ครบถ้วนทันเวลา 
                     4.1.4  ทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับบุคคล สถานภาพในสังคมระดับต่างๆ    

 
4.2   วิธีการสอน 

4.2.1  ติดตามการท างานกลุ่ม   และงานที่ได้รับมอบหมายในชั้นเรียน 
4.2.2  จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
4.2.3  วิเคราะห์ผลจากสังคม  ข่าว  ในงานการมีปฏิสัมพันธ์ 

               
          4.3  วิธีการประเมินผล 

4.3.1  นักศึกษาประเมินผลตนเองและเพ่ือนด้วยแบบฟอร์มที่ก าหนด ในด้านการ
วิเคราะห์กรณีศึกษา และงานที่ได้รับมอบหมาย 

4.3.2 ประเมินผลการสรุปรายงานที่นักศึกษาน าเสนอ และอภิปรายกลุ่ม 
  
5.  ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
              5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

5.1.1  พัฒนาทักษะด้านการสื่อสารทั้งการฟัง  การพูด  การอ่าน  การแปล  โดยจัดท า
เป็นรายงานและน าเสนอรายงานความก้าวหน้าให้อาจารย์และเพ่ือนฟัง 

5.1.2  พัฒนาทักษะด้านการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 
              5.2  วิธีการสอน 

5.2.1  มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  ทางเว็บไซต์  แล้ววิเคราะห์งานทั้ง
แบบน าเสนอ  บรรยาย  พร้อมกับบอกแหล่งอ้างอิง 

5.2.2  น าเสนอผลการศึกษาข้อมูล  พร้อมการวิเคราะห์และน าเสนอในรูปแบบ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
              5.3  วิธีการประเมินผล 

5.3.1  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปราย  หลังจากฟังการน าเสนอผลการศึกษา
ของเพ่ือน 

5.3.2  ประเมินจากรายงานการเขียน และการน าเสนอผลงานในรูปของเทคโนโลยี 
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หมวดที ่5 แผนกำรสอนและกำรประเมินผล 
1. แผนกำรสอน 

สัปดำห ์
ที ่

หัวข้อ/รำยละเอียด 
จ ำนวน
ชั่วโมง 

ผลกำรเรียนรู้ 
วัตถุประสงค์กำรเรียนรู้ 

กิจกรรมกำรสอน/ 
สื่อกำรสอน 

สื่อกำรสอน วิธีกำรประเมิน ผู้สอน 
1 2 3 4 5 

1-2 อธิบายรายวิชา 
บทท่ี 1 วิวัฒนำกำรทฤษฎีกำรจัดกำร 
- แนวคิดการจัดการสมัยเดิม 
- แนวคิดการจัดการแนวมนุษยสัมพันธ์ 
- แนวคิดการจัดการสมัยใหม่ 

6      1. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวิวัฒนาการทฤษฎีการ
จัดการที่ถูกต้อง 
2. ผู้เรียนสามารถอธิบาย
เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
วิวัฒนาการทฤษฎีการจัดการได้
ถูกต้อง 
3. ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้า
ความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการ
ทฤษฎีการจัดการโดย
กระบวนการท างานเป็นทีมอย่าง
เป็นระบบ 

1. ผู้สอนเสนอร่างกติกาในช้ัน
เรียนแก่ผู้เรียนเพื่ออภิปรายและ
หาข้อสรุปเป็นกติกาที่ผู้เรียนทุก
คนต้องปฏิบัติตลอดภาค
การศึกษา 
2. บรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับ
วิวัฒนาการทฤษฎีการจัดการ
ประกอบ power point 
3.จัดกลุ่มนักศึกษามอบหมาย
งานให้นักศึกษาค้นคว้าตามใบ
งานท่ี 1 เป็นรายกลุ่มแล้ว
น าเสนอ 
4. ท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
 

1.เอกสาร
แนะน า
รายวิชา 
2. เอกสาร
ประกอบกา
รสอน 
3.ใบงานท่ี1 
4. power 
point 

1. ผลงานจากใบ
งานท่ี1 
2. การสอบกลาง
ภาค 
3. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมในการ
เรียน 
4. การน าเสนอ
ผลงานหน้าช้ัน
เรียน 
5. ประเมินจาก
แบบบันทึก
พฤติกรรมในช้ัน
เรียน (ครูบันทึก) 

พิริยาพร 
สุวรรณ
ไตรย์/
ประวิชญา  
สุวรรณไตรย ์

 
 
 
 
 

สัปดำห ์
ที ่

หัวข้อ/รำยละเอียด 
จ ำนวน
ชั่วโมง 

ผลกำรเรียนรู้ 
วัตถุประสงค์กำรเรียนรู้ 

กิจกรรมกำรสอน/ 
สื่อกำรสอน 

สื่อกำรสอน วิธีกำรประเมิน ผู้สอน 
1 2 3 4 5 

3-4 ค าอธิบายรายวิชา 6      1. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ 1. ผู้สอนน าเข้าสู่บทเรียนโดย 1.เอกสาร 1. ผลงานจากใบ พิริยาพร 
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บทท่ี 2 แนวคิดกำรจัดกำรสมัยใหม่ 
- ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสมัยใหม ่
- การจัดการสมัยใหม่ด้านการตลาด 
- การจัดการสทัยใหม่ด้านการผลิต 

เกี่ยวกับแนวคิดการจัดการ
สมัยใหม่ที่ถูกต้อง 
2. ผู้เรียนสามารถอธิบาย
เกี่ยวกับแนวคิดการจัดการ
สมัยใหม่ที่ถูกต้อง 
3. ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้า
ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดการ
จัดการสมัยใหมโ่ดยกระบวนการ
ท างานเป็นทีมอย่างเป็นระบบ 

การให้ท าแบบทดสอบก่อนเรียน
ปฏิบัติตลอดภาคการศึกษา 
2. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาแนวคิด
การจัดการสมัยใหมป่ระกอบ 
power point/VDO CD 
3.จัดกลุ่มนักศึกษามอบหมาย
งานให้นักศึกษาค้นคว้าตามใบ
งานท่ี 2 เป็นรายกลุ่มแล้ว
น าเสนอ 
4. ท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
5. ท าแบบทดสอบหลังเรียน 
 

แนะน า
รายวิชา 
2. เอกสาร
ประกอบกา
รสอน 
3.ใบงานท่ี2 
4. power 
point 
5. VDO CD 
6.แบบทด 
สอบก่อน-
หลังเรียน 

งานท่ี2 
2. การสอบกลาง
ภาค 
3. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมในการ
เรียน 
4. การน าเสนอ
ผลงานหน้าช้ัน
เรียน 
5. ประเมินจาก
แบบบันทึก
พฤติกรรมในช้ัน
เรียน (ครูบันทึก) 
6.ผลการทดสอบ
ก่อน-หลังเรียน 
 
 
 
 
 

สุวรรณ
ไตรย์/
ประวิชญา  
สุวรรณไตรย ์

 
สัปดำห ์

ที ่
หัวข้อ/รำยละเอียด 

จ ำนวน
ชั่วโมง 

ผลกำรเรียนรู้ 
วัตถุประสงค์กำรเรียนรู้ 

กิจกรรมกำรสอน/ 
สื่อกำรสอน 

สื่อกำรสอน วิธีกำรประเมิน ผู้สอน 
1 2 3 4 5 

5-6 ค าอธิบายรายวิชา 
บทท่ี 3 จริยธรรมในกำรบริหำร  
- จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
- จริยธรรมขององค์กร 

6      1. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับจริยธรรมในการบริหารที่
ถูกต้อง 
2. ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับ

1. ผู้สอนน าเข้าสู่บทเรียนโดย
การให้ท าแบบทดสอบก่อนเรียน
ปฏิบัติตลอดภาคการศึกษา 
2. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับ

1.เอกสาร
แนะน า
รายวิชา 
2. เอกสาร

1. ผลงานจากใบ
งานท่ี3 
2. การสอบกลาง
ภาค 

พิริยาพร 
สุวรรณ
ไตรย์/
ประวิชญา  
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- จริยธรรมทางธุรกิจ 
- ธรรมาภิบาลหรือบรรษัทหรือการ
ก ากับดูแลที่ด ี
 

จริยธรรมในการบริหารที่ถูกต้อง 
3. ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้า
ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมในการ
บริหารโดยกระบวนการท างานเป็น
ทีมอย่างเป็นระบบ 
4. ผู้เรียนเกิดจิตส านึกรับผิดชอบ
ในหน้าท่ีของตนเองตามโครงสร้าง
งานและหน้าท่ี 

จริยธรรมในการบริหาร ประกอบ 
power point/VDO CD 
3.จัดกลุ่มนักศึกษามอบหมาย
งานให้นักศึกษาค้นคว้าตามใบ
งานท่ี 3 เป็นรายกลุ่มแล้ว
น าเสนอ 
4. ท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
5. ท าแบบทดสอบหลังเรียน 
 
 

ประกอบการ
สอน 
3.ใบงานท่ี3 
4. power 
point 
5. VDO CD 
6.แบบทด 
สอบก่อน-
หลังเรียน 

3. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมในการ
เรียน 
4. การน าเสนอ
ผลงานหน้าช้ัน
เรียน 
5. ประเมินจาก
แบบบันทึก
พฤติกรรมในช้ัน
เรียน (ครูบันทึก) 
6.ผลการทดสอบ
ก่อน-หลังเรียน 
 
 
 

สุวรรณ
ไตรย ์

 
 

สัปดำห ์
ที ่

หัวข้อ/รำยละเอียด 
จ ำนวน
ชั่วโมง 

ผลกำรเรียนรู้ 
วัตถุประสงค์กำรเรียนรู้ 

กิจกรรมกำรสอน/ 
สื่อกำรสอน 

สื่อกำรสอน วิธีกำรประเมิน ผู้สอน 
1 2 3 4 5 

7 ค าอธิบายรายวิชา 
- ทบทวนบทเรียนและท า
แบบฝึกหัด 
- สอบกลำงภำค 

3      1. เพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับการ
จัดการส านักงานสมัยใหม่ที่เรียนมา 
2. เพื่อวัดความรู้ของผู้เรียน
เกี่ยวกับการจัดการองค์การ
สมัยใหม่ที่เรียนมา 

1. ผู้สอนทบทวนบทเรียนที่ผ่าน
มาโดยสรุป 
2. ผู้เรียนสอบถามในประเด็นท่ี
สงสัยเพื่อหาค าตอบ 
5. ท าการทดสอบกลางภาค 
 
 

1. power 
point สรุป
บทเรียน 
2. ทดสอบ
กลางภาค 

1. การสอบกลาง
ภาค 
2. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมในการ
เรียน 
3. ประเมินจาก
แบบบันทึก
พฤติกรรมในช้ัน

พิริยาพร 
สุวรรณ
ไตรย์/
ประวิชญา  
สุวรรณ
ไตรย ์
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เรียน (ครูบันทึก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สัปดำห ์
ที ่

หัวข้อ/รำยละเอียด 
จ ำนวน
ชั่วโมง 

ผลกำรเรียนรู้ 
วัตถุประสงค์กำรเรียนรู้ 

กิจกรรมกำรสอน/ 
สื่อกำรสอน 

สื่อกำรสอน วิธีกำรประเมิน ผู้สอน 
1 2 3 4 5 

8-10 ค าอธิบายรายวิชา 
บทท่ี 4 กำรวำงแผน กำร
ควบคุม และกำรติดตำมและ
ประเมินผล   
- การวางแผน 
- การควบคุม  
- การติดตามประเมินผล 

9      1. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการวางแผน การควบคุม 
และการติดตามประเมินผล ที่
ถูกต้อง 
2. ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับ
การวางแผน การควบคุม และการ
ติดตามประเมินผลที่ถูกต้อง 
3. ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้า
ความรู้เกี่ยวกับการวางแผน การ
ควบคุม และการติดตาม
ประเมินผลโดยกระบวนการท างาน
เป็นทีมอย่างเป็นระบบ 

1. ผู้สอนน าเข้าสู่บทเรียนโดย
การให้ท าแบบทดสอบก่อนเรียน
ปฏิบัติตลอดภาคการศึกษา 
2. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับ
การวางแผน การควบคุม และ
การติดตามประเมินผลประกอบ 
power point/VDO CD 
3.จัดกลุ่มนักศึกษามอบหมาย
งานให้นักศึกษาค้นคว้าตามใบ
งานท่ี 4 เป็นรายกลุ่มแล้ว
น าเสนอ 
4. ท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 

1.เอกสาร
แนะน า
รายวิชา 
2. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
3.ใบงานท่ี4 
4. power 
point 
5. VDO CD 
6.แบบทด 
สอบก่อน-

1. ผลงานจากใบ
งานท่ี4 
2. การสอบกลาง
ภาค 
3. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมในการ
เรียน 
4. การน าเสนอ
ผลงานหน้าช้ัน
เรียน 
5. ประเมินจาก
แบบบันทึก

พิริยาพร 
สุวรรณ
ไตรย์/
ประวิชญา  
สุวรรณ
ไตรย ์
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4. ผู้เรียนเกิดจิตส านึกรับผิดชอบ
ในหน้าท่ีของตนเองตามโครงสร้าง
งานและหน้าท่ี 

5. ท าแบบทดสอบหลังเรียน 
 

หลังเรียน พฤติกรรมในช้ัน
เรียน (ครูบันทึก) 
6.ผลการทดสอบ
ก่อน-หลังเรียน 
 
 

 
 
 

สัปดำห ์
ที ่

หัวข้อ/รำยละเอียด 
จ ำนวน
ชั่วโมง 

ผลกำรเรียนรู้ 
วัตถุประสงค์กำรเรียนรู้ 

กิจกรรมกำรสอน/ 
สื่อกำรสอน 

สื่อกำรสอน วิธีกำรประเมิน ผู้สอน 
1 2 3 4 5 

11-12 ค าอธิบายรายวิชา 
บทท่ี 5 ภำวะผู้น ำในองค์กำร 
- ผู้น าในองค์การ 
- แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นผู้น า 
- การใช้อ านาจของผู้บริหาร 
- แนวโน้นและประเด็นใหม่ๆ เกี่ยวกับ
การพัฒนาภาวะผู้น า 
- ตัวอย่างภาวะผู้น าในองค์การธุรกิจ
ในยุคของการเปลี่ยนแปลง 
  

6      1. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับภาวะผู้น าในองค์การที่
ถูกต้อง 
2. ผู้เรียนสามารถอธิบาย
เกี่ยวกับภาวะผู้น าในองค์การที่
ถูกต้อง 
3. ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้า
ความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้น าใน
องค์การโดยกระบวนการท างาน
เป็นทีมอย่างเป็นระบบ 
4. ผู้เรียนเกิดจิตส านึก
รับผิดชอบในหน้าท่ีของตนเอง
ตามโครงสร้างงานและหน้าท่ี 

1. ผู้สอนน าเข้าสู่บทเรียนโดย
การให้ท าแบบทดสอบก่อนเรียน
ปฏิบัติตลอดภาคการศึกษา 
2. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับ
ภาวะผู้น าในองค์การประกอบ 
power point/VDO CD 
3.จัดกลุ่มนักศึกษามอบหมาย
งานให้นักศึกษาค้นคว้าตามใบ
งานท่ี 5 เป็นรายกลุ่มแล้ว
น าเสนอ 
4. ท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
5. ท าแบบทดสอบหลังเรียน 
 

1.เอกสาร
แนะน า
รายวิชา 
2. เอกสาร
ประกอบกา
รสอน 
3.ใบงานท่ี5 
4. power 
point 
5. VDO CD 
6.แบบทด 
สอบก่อน-
หลังเรียน 

1. ผลงานจากใบ
งานท่ี 5 
2. การสอบกลาง
ภาค 
3. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมในการ
เรียน 
4. การน าเสนอ
ผลงานหน้าช้ัน
เรียน 
5. ประเมินจาก
แบบบันทึก
พฤติกรรมในช้ัน
เรียน (ครูบันทึก) 
6.ผลการทดสอบ
ก่อน-หลังเรียน 

พิริยาพร 
สุวรรณ
ไตรย์/
ประวิชญา  
สุวรรณไตรย ์
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สัปดำห ์
ที ่

หัวข้อ/รำยละเอียด 
จ ำนวน
ชั่วโมง 

ผลกำรเรียนรู้ 
วัตถุประสงค์กำรเรียนรู้ 

กิจกรรมกำรสอน/ 
สื่อกำรสอน 

สื่อกำรสอน วิธีกำรประเมิน ผู้สอน 
1 2 3 4 5 

13-14 ค าอธิบายรายวิชา 
บทท่ี 6 กำรบริหำรธุรกิจในประเทศ 
- ความรู้เกี่ยวกับการบริหารองค์กร 
- รูปแบบธุรกิจใหม่ในประเทศ 
- เทคนิคการบริหารจัดการคุณภาพ 

 

6      1. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจใน
ประเทศที่ถูกต้อง 
2. ผู้เรียนสามารถอธิบาย
เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจใน
ประเทศที่ถูกต้อง 
3. ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้า
ความรู้เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ
ในประเทศโดยกระบวนการ
ท างานเป็นทีมอย่างเป็นระบบ 
4. ผู้เรียนเกิดจิตส านึกและ
สามารถสร้างจริยธรรมกับ
หลักการจัดการได้อย่างถูกต้อง 
 

1. ผู้สอนน าเข้าสู่บทเรียนโดย
การให้ท าแบบทดสอบก่อนเรียน
ปฏิบัติตลอดภาคการศึกษา 
2. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับ
การบริหารธุรกิจในประเทศ
ประกอบ power point/VDO 
CD 
3.จัดกลุ่มนักศึกษามอบหมาย
งานให้นักศึกษาค้นคว้าตามใบ
งานท่ี 6 เป็นรายกลุ่มแล้ว
น าเสนอ 
4. ท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
5. ท าแบบทดสอบหลังเรียน 
 
 
 
 
 

1.เอกสาร
แนะน า
รายวิชา 
2. เอกสาร
ประกอบกา
รสอน 
3.ใบงานท่ี6 
4. power 
point 
5. VDO CD 
6.แบบทด 
สอบก่อน-
หลังเรียน 

1. ผลงานจากใบ
งานท่ี6 
2. การสอบปลาย
ภาค 
3. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมในการ
เรียน 
4. การน าเสนอ
ผลงานหน้าช้ัน
เรียน 
5. ประเมินจาก
แบบบันทึก
พฤติกรรมในช้ัน
เรียน (ครูบันทึก) 
6.ผลการทดสอบ
ก่อน-หลังเรียน 

พิริยาพร 
สุวรรณ
ไตรย์/
ประวิชญา  
สุวรรณไตรย ์
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สัปดำห์ 
ที ่

หัวข้อ/รำยละเอียด 
จ ำนวน
ชั่วโมง 

ผลกำรเรียนรู้ 
วัตถุประสงค์กำรเรียนรู้ 

กิจกรรมกำรสอน/ 
สื่อกำรสอน 

สื่อกำรสอน วิธีกำรประเมิน ผู้สอน 
1 2 3 4 5 

15 ค าอธิบายรายวิชา 
- สอบปลายภาค 

3       เพื่อวัดความรู้ของผู้เรียน
เกี่ยวกับการหลักการจัดการ
ที่เรียนมา 

ท าการทดสอบปลายภาค 
 
 

ทดสอบ
ปลายภาค 

1. การสอบ
ปลายภาค 
2. การสังเกต
การมีส่วนร่วม
ในการเรียน 
3. ประเมินจาก
แบบบันทึก
พฤติกรรมในชั้น
เรียน (ครู
บันทึก) 
 

พิริยาพร 
สุวรรณ
ไตรย์/
ประวิชญา  
สุวรรณไตรย ์

 
 

หมำยเหตุ  แผนการสอนอาจมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม  ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความเหมาะสมของเนื้อหาและระยะเวลาในการเรียนการสอน
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2. แผนกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ 
 

กิจกรรม 
ที ่

ผลกำรเรียนรู้ วิธีกำรประเมิน 
สัปดำห ์

ที่ประเมิน 

สัดส่วน 
ของกำร

ประเมินผล 
1 1, 2, 3, 4, 5 ทดสอบย่อย อาจารย์ผู้สอนพิจารณา 10% 
  สอบกลางภาค 8 20% 
  สอบปลายภาค 15 30% 
2 3, 4, 5 รายงาน 

และการน าเสนอหน้าช้ันเรียน 
15 30% 

3 1, 2, 3, 4, 5 การสังเกตพฤติกรรม 
และผลการท าแบบฝึกปฏิบัติ

ระหว่างเรียน 

ทุกสัปดาห ์ 10% 

 

หมวดที ่6 ทรัพยำกรประกอบกำรเรียนกำรสอน 
1. เอกสำรและต ำรำหลัก 
ธงชัย สันติวงษ์. หลักกำรจัดกำร. กรุงเทพฯ : บริษัทส านักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จ ากัด, 2541 
 
2. เอกสำรและข้อมูลส ำคัญ 
ธงชัย สันติวงษ์. กำรจัดกำรทั่วไป. คู่มือผู้ประกอบการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม , 

2529 
“_________”. หลักกำรจัดกำร. กรุงเทพฯ : บริษัทส านักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จ ากัด, 2541 
บุญทัน ดอกไธสง. กำรจัดกำรองค์กำร. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2535 
 
3. เอกสำรและข้อมูลแนะน ำ 

1. Website  ที่อ้างอิง   :     www.google.co.th  เลือกหัวข้อเกี่ยวกับ “หลักการจัดการ” 
  Website อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ “หลักการจัดการ” 
2. บทความด้านหลักการจัดการตามสถานการณ์ ณ เวลานั้นๆ และหนังสือหรือเอกสาร 

วิทยานิพนธ์ด้านการจัดการองค์การต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 

หมวดที ่7 กำรประเมินและปรับปรุงกำรด ำเนินกำรของรำยวิชำ 
 
1. กลยุทธ์กำรประเมินประสิทธิผลของรำยวิชำโดยนักศึกษำ 

- โดยการประเมินผลรายวิชาประจ าภาคเรียน ที่ฝ่ายวิชาการจัดให้มีทุกภาคเรียน 
- อาจารย์ผู้สอนประเมินผู้เรียน แล้วน ามาประชุมหาข้อสรุปในการประเมินประสิทธิผล 

 

http://www.google.co.th/
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2. กลยุทธ์กำรประเมินกำรสอน 
ประเมินจากการเข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอ  การทดสอบด้านการจัดการ การน าเสนอผลงานด้านการ

จัดการองค์การธุรกิจของนักศึกษา เพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่สอดคล้องเหมาะสมด้านการบริหารจัดการที่
เป็นไปตามมาตรฐานกรอบคุณวุฒิ 

 
3. กำรปรับปรุงกำรสอน 

มีการท ามาตรฐานกรอบคุณวุฒิประจ ารายวิชา และด าเนินการปรับปรุงการเรียนการสอน 
 
4. กำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำในรำยวิชำ 

- ตรวจสอบความคืบหน้าของงานที่ได้มอบหมายทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเรียน 
- มีการหารือระหว่างอาจารย์ผู้สอนเรื่องคะแนนเก็บ คะแนนสอบ คะแนนอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

 
5. กำรด ำเนินกำรทบทวนและกำรวำงแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรำยวิชำ 

- ตรวจสอบและทบทวนในรายละเอียดของสาระวิชาหลักการจัดการทุกสัปดาห์   
- ปรับปรุงรายวิชาหลักการจัดการรวบรวมความคิดเห็นจากอาจารย์ผู้สอนร่วมกัน รวมทั้งร่วมกัน

ปรับปรุงข้อสอบ 


