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คํานํา
รายละเอียดของรายวิชา 3661101 องคการและการจัดการ มุงเนนใหผูเรียนมีความรู
ความเขาใจ เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีองคการของกลุมแนวคิดตางๆ ตั้งแตยุคคลาสสิก ถึงยุค
สมัยสหัสวรรษ แนวคิดและหนาที่ตางๆทางการจัดการ การวางแผน การจัดองคการ การจัดคน
เขาทํางาน การอํานวยการ และการควบคุม รวมถึงเทคนิคและเครื่องมือตางๆ ในแตละหนาที่
ทางการจัดการและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงทางการจัดการ รายละเอียดของรายวิชานี้เปนสวน
สําคัญตอผูเรียน ที่เนนทั้งการเรียนการสอนที่เปนทฤษฎี การศึกษาคนควาดวยตนเอง และการ
ทํางานที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหผูเรียนไดแนวทางในการบริหารและการจัดการกระบวนการ
เรียนรูจากกิจกรรมการเรียนการสอนภายในหองเรียน รวมถึงติดตามนวัตกรรมที่เกี่ยวของ โดย
ใชทักษะการคนควาเพิ่มเติมจากการเรียนรูภายนอกหองเรียน ซึ่งผูเรียนสามารถนําความรูท่ีได
จากรายวิชานี้ไปประยุกตใชในอนาคตได
อาจารยผูสอน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบริการลูกคา
กรกฎาคม 2557
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชือ่ รายวิชา
3661101 องคการและการจัดการ
(Organization and Management)
2. จํานวนหนวยกิต
3 (3-0-6) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกคา ประเภทหมวดวิชาแกน
4. อาจารยผูรบั ผิดชอบรายวิชาและอาจารยผสู อน ตอนเรียน D1และ E1
อาจารยนารถอนงค กองสารศรี อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา nartanong_kon@dusit.ac.th
อ.ปริศนา มั่นเภา
อาจารยผูสอน prisana_mun@hotmail.com
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปทเี่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2557 / ชั้นปที่ 1
6. รายวิชาที่ตอ งเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตอ งเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
อาคารเรียน 32
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ลาสุด
29 พฤษภาคม 2556
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อใหนักศึกษาเขาใจลักษณะโครงสรางขององคการธุรกิจ การวางแผน การจัดตั้งองคการธุรกิจ
การสั่งงาน การจูงใจคนทํางาน การควบคุมการปฏิบัติงานตาง ๆ
1.2 เพื่อใหนักศึกษามีทักษะในการคิดวิเคราะหสภาพทั่วไปขององคการ การจัดการองคการ สามารถ
ศึกษาคนควาขอมูลจากสื่อตาง ๆ และนําความรูไปประยุกตใชในการจัดการองคการได
1.3 เพื่อใหนักศึกษามีความสามารถวิเคราะหเพื่อนําเสนอรูปแบบการจัดการองคการไดอยางเหมาะสม
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อพัฒนาเนื้อหารายวิชาใหมีความทันสมัย เพื่อความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงและสถานการณ
ทางการจัดการในปจจุบัน
2.2 เพื่อการพัฒนาเนื้อหา ตลอดจนประเด็นสําคัญทีผ่ ูสอนเห็นควรใหปรับปรุงเพื่อความถูกตอง
2.3 เพื่อใหผูเรียนเกิดทัศนคติที่ดีตอรายวิชาองคการและการจัดการและเกิดความรูความเขาใจในการ
เรียน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
หลักการและทฤษฎีองคการของกลุมแนวคิดตางๆ ตั้งแตยุคคลาสสิก ถึงยุคสมัยสหัสวรรษ แนวคิดและ
หนาที่ตางๆทางการจัดการ การวางแผน การจัดองคการ การจัดคนเขาทํางาน การอํานวยการ และการ
ควบคุม รวมถึงเทคนิคและเครื่องมือตางๆ ในแตละหนาทีท่ างการจัดการและแนวโนมการเปลี่ยนแปลง
ทางการจัดการ
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
ปฏิบัติ/งาน
บรรยาย
สอนเสริม
การศึกษาดวยตนเอง
ภาคสนาม/การฝกงาน
45
สอนเสริมตามความ
ไมมี
90
ตองการของนักศึกษา
เฉพาะราย
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
ผูเรียนสามารถนัดหมายกับผูสอนผานทาง e-mail กอน 24 ชั่วโมง แตละคน/กลุม สามารถปรึกษาได
ครั้งละไมเกิน 30 นาที ตั้งแตวันจันทรถึงวันศุกรระหวาง 10:00 – 12:00 น. หรือ 13:00 – 15:00 น. (ไม
เกิน 16 ชั่วโมงตอสัปดาห) ยกเวนวันที่ผูสอนติดภารกิจ วันสอน และวันหยุดราชการ

6

มคอ. 3

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต่ องพัฒนา
1) ตระหนักถึงคุณคาของคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีความซื่อสัตยสุจริต มีวินัย มีความ
รับผิดชอบ เขาใจผูอนื่ เขาใจโลก และเคารพกฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ของสถาบันและสังคม รวมถึง
การเปนแบบอยางที่ดีได
2) มีพฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคมและมีจิตสาธารณะ โดยมีความรู ความ
เขาใจ ในคุณคาแหงวิชาชีพ และมีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชี
3) มีภาวะผูนาํ เอื้อเฟอเผื่อแผตอผูอนื่ และสามารถทํางานรวมกับผูอนื่ ไดดี โดยมีจิตสํานึกที่
คํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน
4) มีความพอเพียงในการดําเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการ
สรางภูมิคุมกัน
1.2 วิธีการสอน
1) บรรยายพรอมยกตัวอยางกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวของกับการทําธุรกิจ
โดยมีวัตถุประสงคไมทุจริต หรือจากมิจฉาชีพการปองกันตนเอง
2) อภิปรายกลุม รวมทั้งการมีสมาธิในการทํางาน/การเรียนการสอน จากการเรียนรูนอกหองเรียน
3) กําหนดใหนกั ศึกษาหาตัวอยางที่เกี่ยวของ
1.3 วิธีการประเมินผล
1) พฤติกรรมการเขาชั้นเรียนและสงงานที่ไดรับมอบหมายตามขอบเขตที่ใหและตรงเวลา
2) มีการอางอิงเอกสารที่ไดนํามาทํารายงานอยางถูกตองและเหมาะสม
3) ประเมินผลการนําเสนอรายงานที่มอบหมาย
2. ความรู
2.1 ความรูท ี่ตองไดรับ
1) มีความรูและเขาใจในศาสตรทเี่ ปนพืน้ ฐานในการดํารงชีวิต โดยมีความรูและความเขาใจใน
สาระสําคัญของศาสตรดานบริหารธุรกิจ
2) สามารถจําแนกและอธิบายองคความรูท ี่ศึกษา โดยมีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญ
ของศาสตรที่เกี่ยวของกับการจัดการ ทั้งทางดานสังคมศาสตรและวิทยาศาสตร
3) มีความรูที่เกี่ยวของกับชุมชนและความเปนไปของชาติและสังคมโลก โดยมีความรูกวางและ
เปนระบบเกี่ยวกับความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพดานการจัดการ รวมทั้งมีความเขาใจ
อยางเทาทันในผลกระทบในสถานการณที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก
4) สามารถบูรณาการและประยุกตใชกับศาสตรอนื่ ๆ ทีเ่ กี่ยวของรวมถึงดําเนินชีวิตไดอยงมี
คุณภาพ โดยมีความรูและความเขาใจในดานการวางแผน การจัดโครงสรางองคการ การ
ปฏิบัติการ การควบคุม และการประเมินผลการดําเนินงาน รวมทั้งการปรับปรุงแผนงานให
สอดคลองกับสถานการณทางธุรกิจ
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2.2 วิธีการสอน
1) การสอนโดยการบรรยาย และใชสื่อประกอบการสอน เชน เอกสารประกอบ PowerPoint เปน
ตน
2) การอภิปรายประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับสาระการเรียนรูและตามดวยตัวอยางในการศึกษา
3) การทําแบบฝกหัดและวิเคราะหกรณีศึกษา
2.3 วิธีการประเมินผล
1) สอบยอย 3 ครั้งและสอบปลายภาค 1 ครั้ง ดวยขอสอบที่เนนการวัดหลักการและทฤษฎี
2) การมอบหมายใหนักศึกษาทํางานกลุม
3) นําเสนอสรุปการอานจากการคนควาขอมูลที่เกี่ยวของ
4) วิเคราะหกรณีศึกษา
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
1) สามารถสืบคน ประมวลและประเมินขอมูลจากหลายแหลงไดดวยตนเอง มีความคิดวิเคราะห
อยางเปนระบบ มีเหตุผล และคิดอยางสรางสรรคเพื่อใหไดสารสนเทศที่เปนประโยชนในการใชงาน
ตามสถานการณแวดลอมทางธุรกิจ
2) สามารถคนควา ศึกษาวิเคราะหขอมูลตางๆไดเปนอยางดี โดยสามารถประยุกตความรู
ทางการจัดการและดานอื่นที่สัมพันธกัน จากสาขาวิชาชีพทีศ่ ึกษาและประสบการณมาใชงาน
ตามสถานการณทั่วไปไดอยางเหมาะสม
3) มีทักษะในการแกไขปญหาเฉพาะหนาในสถานการณตางๆ อยางสรางสรรค โดยคํานึงถึง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ และสามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลไดอยาง
ถูกตอง ครบถวน
4) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหาในการดําเนินชีวิตไดอยางสรางสรรค โดยสามารถคิดคน
ทางเลือก วิเคราะหทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอยางรอบดาน มีความสามารถในการ
ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคลองกับสถานการณทางธุรกิจ ทําใหเกิดการไดเปรียบทางการ
แขงขันทางธุรกิจ
3.2 วิธีการสอน
1) การสอนโดยการบรรยาย และใชสื่อประกอบการสอน เชน เอกสารประกอบ PowerPoint เปน
ตน
2) การอภิปรายประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับสาระการเรียนรูและตามดวยตัวอยางในการศึกษา
3) การทําแบบฝกหัดและวิเคราะหกรณีศึกษา
3.3 วิธีการประเมินผล
1) สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเนนขอสอบที่มีการวิเคราะหสถานการณหรือเนนการวิเคราะห
แนวคิดในการประยุกต
2) ประเมินจากชิ้นงานที่สง
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
1) สามารถแสดงความเปนกัลยาณมิตร ชวยเหลือผูอื่น และแสดงความรับผิดชอบในการตัดสินใจใน
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การกระทําของตนเอง รวมถึงความรับผิดชอบตอสังคม
2) สามารถริเริ่มสรางสรรค แนวทางทีเ่ ปนประโยชนตอการดําเนินกิกรรมตางๆ ได โดยสามารถ
แสดงความคิดริเริ่มและความเห็นอยางสรางสรรคในการพัฒนาความรู และความคิดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
3) มีมนุษยสัมพันธที่ดีสามารถสื่อสารกับผูอ ื่นไดเปนอยางดี ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
โดยสามารถทํางานรวมกับผูอ ื่น แสดงภาวะผูนาํ ผูตามไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ และมี
ทักษะการแกปญหากลุม
4.2 วิธีการสอน
1) การสอนโดยการบรรยาย และใชสื่อประกอบการสอน เชน เอกสารประกอบ PowerPoint เปน
ตน
2) จัดกิจกรรมกลุมในการวิเคราะหกรณีศึกษา
3) มอบหมายงานกลุมและรายบุคคล
4.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินพฤติกรรมในหองเรียน และการทํากิจกรรมกลุม การมีสวนรวมในการอภิปราย
2) การวิเคราะหกรณีศึกษา และการทํากิจกรรม
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอ งพัฒนา
1) สามารถประยุกตใชหลักคณิตศาสตร สถิติ การวิเคราะหเชิงปริมาณมาใชในการวิเคราะห และ
ตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจําวัน
2) สามารถสืบคนขอมูล วิเคราะหเพื่อนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันได โดยสามารถสื่อสาร
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศที่จาํ เปนตอการทําธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) สามารถใชภาษาในการสือ่ สาร ถายทอดและแลกเปลีย่ นความรูกับผูอื่นไดเปนอยางดี โดย
สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสรางความเขาใจในรูปแบบการพูด การเขียนทีเ่ หมาะสมสําหรับ
กลุมบุคคลที่แตกตางกันทั้งที่เปนขอมูลธุรกิจและขอมูลอื่น
4) สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสม มาใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูลการแปลความหมาย และการสื่อขอมูล
5.2 วิธีการสอน
1) มอบหมายงานใหนักศึกษาคนควาดวยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และทํา
รายงานโดยเนนการนําตัวเลขหรือมีสถิติอางอิงจากแหลงที่มาขอมูลที่นา เชื่อถือ
2) นําเสนอโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
1) การวิเคราะหผลการทําแบบฝกหัด กรณีศึกษา
2) ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดวยขอสอบ
3) การมีสวนรวมในการอภิปรายในชั้นเรียน
4) การจัดทํารายงาน และนําเสนอดวยสื่อเทคโนโลยี
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการสอน
สัปดาห
จํานวน
หัวขอ / รายละเอียด
ที่
ชัว่ โมง
1
ปฐมนิเทศการเรียนการสอน
3
แนะนําบทเรียนและเครื่องมือเสริม
การเรียนรู
2
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับองคการ
3
3
แนวความคิดพื้นฐานดานการจัดการ
3

4

3

5

การวางแผน
สอบยอย I
การจัดองคการ

6

การจัดองคการ (ตอ)

3

7
8
9

ทบทวนความรู
สอบกลางภาค II
การจัดบุคคลเขาทํางาน

3

10

การสั่งการและการจูงใจ

3

11

ภาวะผูนํา

3

12

ภาวะผูนํา (ตอ)

3

13

การติดตอสื่อสาร

3

14

การควบคุม + สอบยอย III

3

15

นวัตกรรมและการบริหารจัดการ
สมัยใหม
สอบปลายภาค

3

16

3

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผูสอน
สื่อที่ใช (ถามี)
บรรยาย
อ.ปริศนา มั่นเภา
บรรยาย / อภิปรายกลุม
บรรยาย / อภิปรายกลุม /
แสดงความคิดเห็นรวมกัน
วิเคราะหกรณีตัวอยาง /
อภิปรายกลุม
บรรยาย / อภิปรายกลุม /
แสดงความคิดเห็นรวมกัน
บรรยาย / อภิปรายกลุม /
แสดงความคิดเห็นรวมกัน
อภิปรายกลุม / ทดสอบ

อ.ปริศนา มั่นเภา
อ.ปริศนา มั่นเภา

บรรยาย / อภิปรายกลุม /
แสดงความคิดเห็นรวมกัน
บรรยาย / อภิปรายกลุม /
แสดงความคิดเห็นรวมกัน
บรรยาย / อภิปรายกลุม /
แสดงความคิดเห็นรวมกัน
บรรยาย / อภิปรายกลุม /
แสดงความคิดเห็นรวมกัน
บรรยาย / อภิปรายกลุม /
แสดงความคิดเห็นรวมกัน
บรรยาย / อภิปรายกลุม /
แสดงความคิดเห็นรวมกัน
บรรยาย / อภิปรายกลุม /
แสดงความคิดเห็นรวมกัน

อ.ปริศนา มั่นเภา

อ.ปริศนา มั่นเภา
อ.ปริศนา มั่นเภา
อ.ปริศนา มั่นเภา
อ.ปริศนา มั่นเภา

อ.ปริศนา มั่นเภา
อ.ปริศนา มั่นเภา
อ.ปริศนา มั่นเภา
อ.ปริศนา มั่นเภา
อ.ปริศนา มั่นเภา
อ.ปริศนา มั่นเภา
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู

กิจกรรมที่
1

2
3

4

ผลการเรียนรู
ดานคุณธรรม จริยธรรม

วิธีการประเมิน

ตรวจสอบรายชื่อเมื่อเขา
ชั้นเรียนทันเวลา
การสงงานที่ถูกตอง
สมบูรณและตรงเวลา
สังเกตจากพฤติกรรมใน
หองเรียน
1.ดานคุณธรรม จริยธรรม คะแนนที่ไดจากการสอบ
2.ดานความรู
ขอเขียนกลางภาคเรียน
3.ดานทักษะทางปญญา
1.ดานคุณธรรม จริยธรรม การนําเสนอผลงาน
2.ดานความรู
รายงานกลุม รายงานเดี่ยว
3.ดานทักษะทางปญญา กรณีศึกษา
4.ดานทักษะความสัมพันธ การมีสวนรวมในชั้นเรียน
ระหวางบุคคลและความ สังเกตจากพฤติกรรมใน
รับผิดชอบ
หองเรียน
5.ดานทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.ดานคุณธรรม จริยธรรม คะแนนที่ไดจากการสอบ
2.ดานความรู
ขอเขียนปลายภาคเรียน
3.ดานทักษะทางปญญา

สัปดาหที่
ประเมิน
ทุกสัปดาห

สัดสวนของการ
ประเมินผล
ไมคิดคะแนน

8

30 %

15

30 %

16

40 %
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตําราหลัก
คณะวิทยาการจัดการ. องคการและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต,
2555.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
วิรัช สงวนวงศวาน. การจัดการและพฤติกรรมองคการ. กรุงเทพมหานคร : เพียรสัน เอ็ดดูเคชั่น, 2553.
Harvard Business Review Press. Management tips. Boston : Harvard Business Review
Press, 2011.
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
ณัฏฐพันธ เขจรนันทน. พฤติกรรมองคการ. กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดเอดูเคชั่น, 2551.
ศิริวรรณ เสรีรตั น และคณะ. องคการและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : ธนรัชการพิมพ, 2542.
ศิริวรรณ เสรีรตั น สมชาย หิรัญกิตติ และธนวรรธ ตั้งสินทรัพยศิริ. การจัดการและพฤติกรรมองคการ.
กรุงเทพมหานคร : ธีระฟลมการพิมพ, 2550.
DuBrin A. J. Essentials of management. Mason: South-Western Cengage Learning, 2009.
Harvard Business Review Press. The essentials. Boston : Harvard Business Review Press,
2011.
Robbins S. P. Organization behavior. New York : Prentice-Hall, 2001.
Robbins S. P. and Coulte M. Management. Pearson Education Indochina, 2008.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
 การสนทนากลุม ระหวางผูสอนและผูเรียน
 การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน
 แบบประเมินผูสอน
2. กลยุทธการประเมินการสอน
 ผลการสอบ
3. การปรับปรุงการสอน
 แลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูสอนในรายวิชาเดียวกัน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาในรายวิชา
 การสอบถามจากนักศึกษา
 การทวนสอบจากคะแนนสอบ
 การตรวจรายงานที่เสร็จสิ้น
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
 ปรับปรุงรายวิชาทุกปหรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4
 เปลี่ยนหรือสลับ อาจารยผูสอน เพื่อใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้กับปญหา
ที่มาจากงานวิจัยของอาจารยและหรือผูเชีย่ วชาญ
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