
 
แนวการจัดการเรียนรู้ 

คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

วิชา  องค์การและการจัดการ  รหัสวิชา          ๓๕๖๑๑๐๑    หน่วยกิต        ๓ (๓ – ๐ –๖)               
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ     Organization  and  Management       ภาคการศึกษาที่        ๓/๒๕๖๐                         
หลักสูตร        บริหารธุรกิจบัณฑิต       สาขาวิชา         การจัดการทั่วไป        คณะ   วิทยาการจัดการ  
ชื่อผู้สอน     อาจารย์พัชรกันต์ นิมิตรศดิกุล   วุฒิการศึกษา    บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต     รหัสผู้สอน   ๔๑๕๗              
 

ค าอธิบายรายวิชา 
  ความหมายและประเภทขององค์การ แนวคิดทฤษฎีทางด้านการจัดการ หน้าที่ของการจัดการตั้งแต่       
การวางแผนการจัดโครงสร้างองค์การ การจัดบุคคลเข้าท างาน การอ านวยการและการควบคุม พร้อมทั้งน าทฤษฎี
ทางด้านการจัดการมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการท างานในองค์การเพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 
นอกจากนั้นก็ยังได้ศึกษาในเรื่องการจัดการระบบคุณภาพต่าง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญต่อการพัฒนาองค์การ 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ เพ่ือให้นักศึกษา :-   

๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างขององค์การและการจัดการ  กระบวนการบริหาร ได้แก่       
การวางแผน  การจัดองค์การ  การจัดคนเข้าท างาน  การอ านวยการ ฯลฯ 

๒. เกิดทักษะความคิดทางการจัดการ  สามารถวิเคราะห์การบริหารงานขององค์การต่าง ๆ ได้  อย่างมี
หลักเกณฑ์ 

๓. สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
๔. เกิดเจตคติที่ดีต่อการบริหารงานในองค์การ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
สัปดาห์ท่ี หัวข้อเนื้อหา กิจกรรม สื่อ 

๑ แนวการจัดการเรียนรู้ วิชาองค์การ
และการจัดการ 

๑. แจกแนวการเรียนรู้ 
๒. อธิบายแนวการจัดการเรียนรู ้
๓. มอบหมายหัวข้อเพื่อศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเอง กลุ่ม/เดี่ยว 

๑. PowerPoint 
presentation 

๒. แบบทดสอบก่อนเรียน 

 



๒ 

 

 

 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อเน้ือหา กิจกรรม สื่อ 

๒ บทที่ ๑ ความรูเ้บื้องตน้เก่ียวกับองค์การ
และการจัดการ 
๑.๑  ความหมายขององค์การ 
๑.๒  บทบาทของการจัดการ 
๑.๓  ทฤษฎีการจัดการ  
๑.๔  กลุ่มทฤษฎีแบบคลาสสิค 
๑.๕  กลุ่มทฤษฎีองค์การสมัยใหม่ 

๑. การบรรยาย 
๒. การสรุปประเด็นส าคัญ  
๓. แบ่งกลุ่มสรุปประเด็นส าคัญ 
๔. สืบค้นตัวอยา่งและน าเสนอ 
๕. ท าแบบฝึกหัดทบทวน 

๑. PowerPoint 
presentation 

๒. ใบงาน 
๓. ต ารา / เอกสาร 
๔. หนังสืออ่านประกอบ 

๓ บทที่ ๒ การวางแผน 
๒.๑ ความหมายของการวางแผน 
๒.๒ ประโยชน์ของการวางแผน 
๒.๓ ลักษณะของแผนที่ด ี
๒.๔ ประเภทของการวางแผน 
๒.๕ กระบวนการวางแผน 
๒.๖ ข้อมูลที่ใช้ประกอบการวางแผน 
๒.๗ ข้อจ ากัดของการวางแผน 
๒.๘ แผนงานเพื่อความส าเร็จของ 

 องค์การ 

๑. เฉลยแบบฝึกหัด 
๒. น าเสนอผลของการสืบคน้หรือผลของ

งานทีไ่ด้รับมอบหมาย 
๓. บรรยายเนื้อหา  
๔. แลกเปลี่ยนซักถาม สรปุประเดน็ส าคัญ  
๕. แบ่งกลุ่มท ากรณีศึกษา 
๖. ท าแบบฝึกหัดทบทวน 

๑. PowerPoint 
presentation 

๒. ใบงาน 
๓. ต ารา / เอกสาร 
๔. หนังสืออ่านประกอบ 

๔ บทที่ ๓ การจัดองค์การ 
๓.๑ ความส าคัญของการจัดองค์การ 
      และการบริหาร 
๓.๒ หลักเบื้องต้นของการจัดองค์การ 
๓.๓ การก าหนดอ านาจหนา้ที่และ 
      ความรับผิดชอบ 
๓.๔ ปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจ 

๑. เฉลยแบบฝึกหัด 
๒. น าเสนอผลของการสืบคน้หรือผลของ

งานทีไ่ด้รับมอบหมาย 
๓. บรรยายเนื้อหา  
๔. แลกเปลี่ยนซักถาม สรปุประเดน็ส าคัญ  
๕. แบ่งกลุ่มท ากรณีศึกษา 
๖. ท าแบบฝึกหัดทบทวน 

๑. PowerPoint 
presentation 

๒. ใบงาน 
๓. ต ารา / เอกสาร 
๔. หนังสืออ่านประกอบ 

๕ บทที่ ๓ การจัดองค์การ (ต่อ) 
๓.๕ องค์การทางธุรกิจ 

๑. เฉลยแบบฝึกหัด 
๒. น าเสนอผลของการสืบคน้หรือผลของ

งานทีไ่ด้รับมอบหมาย 
๓. บรรยายเนื้อหา  
๔. แลกเปลี่ยนซักถาม สรปุประเดน็ส าคัญ  
๕. แบ่งกลุ่มท ากรณีศึกษา 
๖. ท าแบบฝึกหัดทบทวน 

๑. PowerPoint 
presentation 

๒. ใบงาน 
๓. ต ารา/เอกสาร 
๔. หนังสืออ่านประกอบ 

 

 

 



๓ 

 

 

 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อเน้ือหา กิจกรรม สื่อ 

๖ บทที่ ๔ การบรหิารงานบุคคล 
๔.๑  ความหมายของการ 
       บริหารงานบุคคล 
๔.๒  ความส าคัญของการบริหารงานบุคคล 
๔.๓  หน้าที่การบริหารงานบุคคล 

 

๑. เฉลยแบบฝึกหัด 
๒. น าเสนอผลของการสืบคน้หรือผลของงานที่

ได้รับมอบหมาย 
๓. บรรยายเนื้อหา  
๔. แลกเปลี่ยนซักถาม สรปุประเดน็ส าคัญ  
๕. แบ่งกลุ่มท ากรณีศึกษา 
๖. ท าแบบฝึกหัดทบทวน 

๑. PowerPoint 
presentation 

๒. ใบงาน 
๓. ต ารา / เอกสาร 
๔. หนังสืออ่านประกอบ 

๗ บทที่ ๔ การบริหารงานบุคคล (ต่อ) ๑. เฉลยแบบฝึกหัด 
๒. น าเสนอผลของการสืบคน้หรือผลของงานที่

ได้รับมอบหมาย 

๑. PowerPoint 
presentation 

๒. ใบงาน 
๓. ต ารา / เอกสาร 
๔. หนังสืออ่านประกอบ 

๘ สอบกลางภาค 

๙ บทที่ ๕  การสั่งการ 
๕.๑  การจูงใจ 
๕.๒  การตัดสินใจ 
๕.๓  การติดต่อสื่อสาร 

๑. บรรยายเนื้อหา  
๒. แลกเปลี่ยนซักถาม สรปุประเดน็ส าคัญ  
๓. แบ่งกลุ่มท ากรณีศึกษา 
๔. ท าแบบฝึกหัดทบทวน 

๑. PowerPoint 
presentation 

๒. ใบงาน 
๓. ต ารา / เอกสาร 
๔. หนังสืออ่านประกอบ 

๑๐ บทที่ ๖  การควบคุม 
๖.๑ ความหมายของการควบคุม 
๖.๒  ความส าคัญของการควบคมุ 
๖.๓ กระบวนการควบคุม 
๖.๔ การควบคุมในองค์การ 
๖.๕ การควบคุมในประเด็นส าคญั 
๖.๖ การจัดการการควบคุมที่มี 
     ประสิทธิภาพ 

๑. เฉลยแบบฝึกหัด 
๒. น าเสนอผลของการสืบคน้หรือผลของงานที่

ได้รับมอบหมาย 
๓. บรรยายเนื้อหา  
๔. แลกเปลี่ยนซักถาม สรปุประเดน็ส าคัญ  
๕. แบ่งกลุ่มท ากรณีศึกษา 
๖. ท าแบบฝึกหัดทบทวนท าแบบฝกึหัด

ทบทวน 

๑. PowerPoint 
presentation 

๒. ใบงาน 
๓. ต ารา / เอกสาร 
๔. หนังสืออ่านประกอบ 

๑๑ บทที่ ๗ ภาวะผูน้ า 
๗.๑ ความหมายของภาวะผูน้ า 
๗.๒  ลักษณะของความเป็นผูน้ า 
๗.๓  ทฤษฎีความเป็นผูน้ า 
๗.๔  การพัฒนาความเป็นผู้น า 

 

๑. เฉลยแบบฝึกหัด 
๒. น าเสนอผลของการสืบคน้หรือผลของงานที่

ได้รับมอบหมาย 
๓. บรรยายเนื้อหา  
๔. แลกเปลี่ยนซักถาม สรปุประเดน็ส าคัญ  
๕. แบ่งกลุ่มท ากรณีศึกษา 
๖. ท าแบบฝึกหัดทบทวน 

๑. PowerPoint 
presentation 

๒. ใบงาน/ กรณีศึกษา 
๓. ต ารา / เอกสาร 
๔. หนังสืออ่านประกอบ 



๔ 

 

 

 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อเน้ือหา กิจกรรม สื่อ 

๑๒ บทที่ ๗ ภาวะผูน้ า (ต่อ) 
๗.๕ ประเภทของผู้น า 
๗.๖ คุณสมบัติของผู้น า 
๗.๗ ผู้น ายุคใหม่ 

๑. เฉลยแบบฝึกหัด 
๒. น าเสนอผลของการสืบคน้หรือผลของงานที่

ได้รับมอบหมาย 
๓. บรรยายเนื้อหา  
๔. แลกเปลี่ยนซักถาม สรปุประเดน็ส าคัญ  
๕. แบ่งกลุ่มท ากรณีศึกษา 
๖. ท าแบบฝึกหัดทบทวน 

๑. PowerPoint 
presentation 

๒. ใบงาน/ กรณีศึกษา 
๓. ต ารา / เอกสาร 
๔. หนังสืออ่านประกอบ 

๑๓ บทที่ ๘  การบริหารส านักงาน 
๘.๑  ความหมายและวัตถุประสงค์ 
       ของการบริหารส านักงาน 
๘.๒  คุณลักษณะของผู้บริหาร 
       ส านักงาน 
๘.๓  การบริหารเคร่ืองใช้ส านักงาน 
๘.๔  การบริหารงานเอกสาร 

๑. เฉลยแบบฝึกหัด 
๒. น าเสนอผลของการสืบคน้หรือผลของงานที่

ได้รับมอบหมาย 
๓. บรรยายเนื้อหา  
๔. แลกเปลี่ยนซักถาม สรปุประเดน็ส าคัญ  
๕. แบ่งกลุ่มท ากรณีศึกษา 
๖. ท าแบบฝึกหัดทบทวน 

๑. PowerPoint 
presentation 

๒. ใบงาน 
๓. ต ารา / เอกสาร 
๔. หนังสืออ่านประกอบ 

๑๔ 
 
 
 
 
 

บทที่ ๙ การพัฒนาองค์การ 
๙.๑  ความหมายของการพัฒนา 
       องค์การ 
๙.๒  หลักและขั้นตอนในการพฒันา 
       องค์การ 
๙.๓  การสร้างทีมงาน 

 

๑. เฉลยแบบฝึกหัด 
๒. น าเสนอผลของการสืบคน้หรือผลของงานที่

ได้รับมอบหมาย 
๓. บรรยายเนื้อหา  
๔. แลกเปลี่ยนซักถาม สรปุประเดน็ส าคัญ  
๕. แบ่งกลุ่มท ากรณีศึกษา 
๖. ท าแบบฝึกหัดทบทวน 

๑. PowerPoint 
presentation 

๒. ใบงาน/ กรณีศึกษา 
๓. ต ารา / เอกสาร 
๔. หนังสืออ่านประกอบ 
 

๑๕ บทที่ ๙ การพัฒนาองค์การ (ตอ่) 
๙.๔  การรื้อปรับระบบ 
๙.๕ การสร้างจริยธรรมในองค์การธุรกิจ 
๙.๖ การส่งเสริมให้เกิดจริยธรรมใน 
     องค์การ 

๑. เฉลยแบบฝึกหัด 
๒. น าเสนอผลของการสืบคน้หรือผลของงานที่

ได้รับมอบหมาย 
๓. บรรยายเนื้อหา  
๔. แลกเปลี่ยนซักถาม สรปุประเดน็ส าคัญ  
๕. แบ่งกลุ่มท ากรณีศึกษา 
๖. ท าแบบฝึกหัดทบทวน 

๑. PowerPoint 
presentation 

๒. ใบงาน/ กรณีศึกษา 
๓. ต ารา / เอกสาร 
๔. หนังสืออ่านประกอบ 

๑๖ ทุกกลุ่มน าเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน ๑. น าเสนอผลของการสืบคน้หรือผลของงานที่
ได้รับมอบหมาย 

๒. การสรุปประเด็นส าคัญ  
 

๑. PowerPoint 
presentation 

๒. ใบงาน/ กรณีศึกษา 
๓. ต ารา / เอกสาร 
หนังสืออ่านประกอบ 

๑๗ สอบปลายภาค 



๕ 

 

 

การวัดและประเมินผล 
๑. การวัดผลระหว่างภาคเรียน       ร้อยละ  ๖๐ 

  ๑.๑  การทดสอบกลางภาคเรียน  ๓๐ คะแนน 
๑.๒  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง           ๑๐ คะแนน 
๑.๓  การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน  ๑๐ คะแนน 

   ๑.๔  ใบงาน/กรณีศึกษา/แบบฝึกหัด ๑๐ คะแนน 
 ๒.  การวัดผลปลายภาคเรียน      ร้อยละ ๔๐ 
เกณฑ์การประเมินผล 
 คะแนน  ๘๐ - ๑๐๐  ระดับคะแนน  A 
 คะแนน  ๗๕ - ๗๙  ระดับคะแนน  B+ 
 คะแนน  ๗๐ - ๗๔  ระดับคะแนน  B 
 คะแนน  ๖๕ - ๖๙  ระดับคะแนน  C+ 

 คะแนน  ๖๐ - ๖๔  ระดับคะแนน  C 
 คะแนน  ๕๕ - ๕๙  ระดับคะแนน  D+ 

 คะแนน  ๕๐ - ๕๔  ระดับคะแนน  D 
 คะแนน        ต่ ากว่า ๕๐  ระดับคะแนน  E 
              ขาดสอบ/ขาดส่งงาน  ระดับคะแนน  I 
 * หมายเหตุ   ผู้มีสิทธิเข้าสอบปลายภาค  ต้องมีเวลาเรียนร้อยละ  ๘๐  ของเวลาเรียนทั้งหมด 
 
อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์พัชรกันต์ นิมิตรศดิกุล 
ห้องพักอาจารย์ ห้อง ๒๐๑ ชั้น ๒  อาคารโลจิติกส์    
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม              

ต าราเรียนหลัก 
อาจารย์จันทนา พงศ์สิทธิกาญจนา. องค์การและการจัดการ. คณะวิทยาการจัดการ  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, ๒๕๕๘. 
หนังสืออ่านประกอบ 
ธงชัย  สันติวงษ์. หลักการจัดการ กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิชย์, ๒๕๓๑. 
พยอม วงศ์สารศรี. องค์การและการจัดการ  กรุงเทพมหานคร, ๒๕๔๘. 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. องค์การและจัดการ กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๐. 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ.  องค์การและการจัดการ ฉบับสมบูรณ์ (ปรับปรุงใหม่) กรุงเทพมหานคร, ๒๕๔๕ 
สมคิด  บางโม. องค์การและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : บริษัทจูนพับลิชชิ่ง จ ากัด, ๒๕๔๗. 
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