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รายละเอียดของรายวิชา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
คณะ.เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

 
หมวดท่ี 1  ข้อมูลโดยท่ัวไป  

1 รหสัและช่ือวิชา   
    07-211-104   หลกัการจดัการเบือ้งต้น 
                          Introduction to  Management 

 จ านวนหน่วยกิต      
        3 หนว่ยกิต  (3-0-6) 

3 หลกัสตูรและประเภทของวิชา    

          คหกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา  เทคโนโลยีการจดัการสินค้าแฟชัน่ 
4 อาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

     ผศ.พเยาว์  ดีใจ  
5 ภาคการศกึษา / ชัน้ปีท่ีเรียน    

     ภาคการศกึษาท่ี 1   ชัน้ปีท่ี  1  57-ปทฟ  ห้อง 541 
6 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

       ไมมี่ 
7 รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 

       ไมมี่ 
8 สถานท่ีเรียน 

      คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
9 วนัท่ีจดัท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ลา่สดุ 

        30  พฤษภาคม  2556 
 

 
 
     
 
 
 
 

มคอ. 3 
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หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 1 จดุมุง่หมายของรายวิชา 

1.1. รู้ลกัษณะทัว่ไปของการจดัการ 
1.2. เข้าใจแนวคดิและวิวฒันาการ ทางการจดัการ 
1.3. เข้าใจหลกัการวางแผน 
1.4. เข้าใจวิธีการจดัองค์การ 
1.5. เข้าใจหลกัการจดัการทรัพยากรมนษุย์ 
1.6. เข้าใจกระบวนการชีน้ าและการควบคมุ 

 
  วตัถปุระสงค์ในการพฒันา / ปรับปรุงรายวิชา 

        เพ่ือให้นกัศกึษามีความรู้พืน้ฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้ 
ความเข้าใจในระบบการบริหารจดัการ  เพ่ือเป็นพืน้ฐานการเรียนในวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  ควรมี
การปรับปรุงเปล่ียนแปลง และการยกตวัอยา่งอ้างอิงให้สอดคล้องกบัแนวโน้มด้านบริหารจดัการท่ี
มีความก้าวหน้าไปตามยคุสมยัของโลกในปัจจบุนัและเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั  

 
หมวดที่ 3  ลักษณะและการด าเนินการ 

1 ค าอธิบายรายวิชา 
        ศกึษาเก่ียวกบั แนวคิดและวิวฒันาการบริหารการจดัการ ปัจจยัตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการ
บริหารจดัการ  การวางแผน การจดัองค์การ และ การจดัการทรัพยากรมนษุย์  การสร้างทีมงาน 
และการควบคมุ   
 

 จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ตอ่ภาคการศกึษา 
บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบตัิ/  

งานภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศกึษาด้วย

ตนเอง 
บรรยาย  45 ชัว่โมง
ตอ่ภาคการศกึษา 
 

 สอนเสริมเฉพาะ
นกัศกึษาท่ี
ต้องการ 

 ไมมี่การการฝึกปฏิบตัิ การศกึษาด้วย
ตนเอง 6 ชัว่โมงตอ่
สปัดาห์ 

 

3 จ านวนชัว่โมงตอ่สปัดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นกัศกึษาเป็นรายบคุคล 
- อาจารย์ประจ าวิชา  ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาแก่นกัศกึษาเป็นรายบคุคลได้ วนั พธุ 
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หมวดท่ี 4  การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1 คุณธรรม จริยธรรม 
 กลยทุธ์การสอนท่ีใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 

พฒันาผู้ เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูลสว่นบคุคล
โดยมีคณุธรรม จริยธรรมตามคณุสมบตัหิลกัสตูร  ดงันี ้

-  ตระหนกัในคณุคา่และคณุธรรม จริยธรรม เสียสละและซ่ือสตัย์สุดจริต 
- มีวินยัตรงตอ่เวลาและความรับผิดชอบตอ่ตนเองและสงัคม 
- มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขดัแย้งและ

สามารถล าดบัความส าคญัก่อนหลงั 
- เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน รวมทัง้เคารพในคณุคา่และศกัดิ์ศรีของความเป็น

มนษุย์ 
- เคารพกฎระเบียบและข้อบงัคบัตา่ง ๆ ขององค์กรและสงัคม 
- มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

 
 วิธีการสอน 

1. บรรยายพร้อมยกตวัอย่างกรณีศกึษาเก่ียวกบัประเดน็ทางการจดัการ 
2. ยกตวัอย่างและสอดแทรกสิ่งท่ีเกิดขึน้ในสงัคมปัจจบุนั 
  

 วิธีการประเมินผล 
        1.  การเช็คช่ือ  การให้คะแนนการเข้าห้องเรียนและการสง่งานตามก าหนดเวลา 
        2.  พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ของนกัศกึษา  

3. พิจารณาจากการแตง่กายของนกัศกึษา 
4. สงัเกตพฤติกรรมของนกัศกึษาในการปฏิบตัิตามกฎระเบียบและข้อบงัคบัตา่ง ๆ อยา่ง

ตอ่เน่ือง  
2 ความรู้ 
 ความรู้ท่ีต้องได้รับ  

  
        ศกึษาเก่ียวกบั แนวคิดและวิวฒันาการทางการบริหารจดัการ  ปัจจยัตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการ
บริหารจดัการ  การวางแผน การจดัองค์การ และ การจดัการทรัพยากรมนษุย์ การสร้างทีมงานและ 
การควบคมุ   
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 วิธีการสอน 

1. ใช้การสอนหลายรูปแบบ เน้นหลกัการทางทฤษฎี เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ 
2. มอบหมายให้ท ารายงาน 
3. จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 

 
  วิธีการประเมินผล 

         1.   การทดสอบย่อย  การสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 
         2.  พิจารณาจากรายงานท่ีมอบหมาย 
         3.  ประเมินจากประสิทธิผลของการค้นคว้าและการรายงาน 

3 ทักษะทางปัญญา 
 ทกัษะทางปัญญาท่ีต้องพฒันา 

3.1   สามารถน าทฤษฏีมาประยกุต์ใช้ในรายวิชาท่ีเก่ียวข้อง  
3.2   สามารถในการคดิอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ปัญหา  การแก้ปัญหา 

 วิธีการสอน 
1.    การเข้ากลุม่ร่วมระดมความคิด 

       2.    แล้วน าเสนอหน้าชัน้เรียน 
3. อภิปรายกลุม่ 
 

 วิธีการประเมินผล 
  1.    ทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค สอบปลายภาค เน้นข้อสอบท่ีมีการวิเคราะห์และการ
น าไปใช้ 
   2.     วดัผลจากน าเสนอผลงาน 
   3.   สงัเกตพฤตกิรรมการแก้ปัญหา   

4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพฒันา 

4.1 พฒันาทกัษะในการสร้างสมัพนัธภาพระหวา่งผู้ เรียนด้วยกนั 
4.2  พฒันาความเป็นผู้น าและผู้ตามในการท างานเป็นทีม 
4.3  พฒันาการเรียนรู้ด้วยตนเองและมีความรับผิดชอบในงานท่ีมอบหมายครบถ้วนตรงตาม

ระยะเวลาท่ีก าหนด 
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 วิธีการสอน 
1.จดักิจกรรมกลุม่ในการวิเคราะห์กรณีศกึษา 
2. มอบหมายงานรายกลุม่และรายบคุคล 
3. ปลกูฝังให้มีความรับผิดชอบตอ่หน้าท่ีท่ีได้รับในงานกลุม่ 
4. สง่เสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน 

 
   วิธีการประเมินผล 

          1.    ประเมินจากการรายงานหน้าชัน้เรียนโดยอาจารย์และนกัศกึษา 
          2.    ประเมินพฤตกิรรมภาวะการเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี 
          3.  พิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
          4.  สงัเกตพฤตกิรรมการระดมสมอง 

5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพฒันา 

         5.1 พฒันาทกัษะในการส่ือสารทัง้การพดู การฟัง การเขียน  
         5.2  พฒันาทกัษะในการสืบค้นข้อมลูทางอินเตอร์เน็ต 
         5.3  ทกัษะการน าเสนอรายงานโดยใช้เคร่ืองมือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

 วิธีการสอน 
        1.    มอบหมายงานให้นกัศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองจากอินเตอร์เน็ต 

2. น าเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
3. สง่เสริมการค้นคว้า เรียบเรียงข้อมลูและน าเสนอให้ผู้ อ่ืนเข้าใจได้อยา่งถกูต้องและให้

ความส าคญัในการอ้างอิงแหลง่ท่ีมาของข้อมลู 
 วิธีการประเมินผล 

         1.  ประเมินผลจากรายงานและรูปแบบการน าเสนอด้วยส่ือเทคโนโลยี 
          2.  ประเมินจากการมีสว่นร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 

6 ทักษะด้านการปฏิบัตงิาน (ถ้ามี) 
 6.1 ทกัษะด้านการปฏิบตังิาน ท่ีต้องพฒันา 

            - 
 6.2 วิธีการสอน 

           - 
 6.3 วิธีการประเมินผล 

            - 
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หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 

1 แผนการสอน 
 
สปัดาห์ 
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด        (หน่วย
เรียน/บทเรียน/หวัข้อ) 

จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน
การสอน 

ส่ือท่ีใช้ การวดัผล 

1   อธิบายลกัษณะรายวิชา  
มอบหมายงาน  หลกัการ
ประเมินผล  
  
 

     3 บรรยาย 
ยกตวัอย่าง
ประกอบ 

คอมพิวเตอร์ ถาม-ตอบ 
แบบฝึกหดั 

2  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการจดัการ 
1.ความหมายและความส าคญั
ขององค์การ 
2. ลกัษณะขององค์การ 
3. เป้าหมายและวตัถปุระสงค์
ขององ์การ 
4.  องค์การธุรกิจ 
5.  ทฤษฎีองค์การ 

3 บรรยาย 
ยกตวัอย่าง
ประกอบ 

คอมพิวเตอร์ ถาม-ตอบ 
แบบฝึกหดั 

3 
 
 
 
 

 

การจดัการ 
1.  ความหมายและ
ความส าคญัของการจดัการ 

2. 2.   แนวความคิดด้านการจดัการ 
3. 3.  ทกัษะการจดัการ 

4. ปัจจยัตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักร
บริหารจดัการ 

 
 
 
 
 

 บรรยาย 
อภิปราย 
ยกตวัอย่าง
ประกอบ 
 

คอมพิวเตอร์ 
 
 

ถาม-ตอบ 
แบบฝึกหดั 
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สปัดาห์ 
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด 
 (หนว่ยเรียน/บทเรียน/หวัข้อ) 

จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน
การสอน 

ส่ือท่ีใช้ การวดัผล 

4  การวางแผน 
1. ความหมายและ

ความส าคญัของการ
วางแผน 

2. ประเภทของการวางแผน 
3. ประโยชน์ของการ

วางแผน 

 บรรยายพร้อม
ยกตวัอย่าง
ประกอบ 

คอมพิวเตอร์ แบบฝึกหดั 

5 ลกัษณะของแผนท่ีดีและล าดบั
ขัน้ของกระบวนการวางแผน 
ทดสอบย่อย ครัง้ท่ี 1 

3  บรรยาย  
อภิปราย 
ยกตวัอย่าง 

คอมพิวเตอร์ ถาม-ตอบ 
 
แบบทดสอบ 

6 การจดัองค์การ 
1. ความหมายและ

โครงสร้างขององค์การ 
2. โครงสร้างขององค์การ

ประเภทราบและประเภท
สงู 

 

3 บรรยาย 
ยกตวัอย่าง
ประกอบ 

คอมพิวเตอร์ ถาม-ตอบ 
แบบฝึกหดั 

7 การจดัองค์การ (ตอ่) 
1 แผนภมูิองค์การ 
2 องค์ประกอบของการ

มอบหมายงาน 

3 บรรยาย 
อภิปราย 
ยกตวัอย่าง
ประกอบ 

คอมพิวเตอร์ ถาม-ตอบ 

8  การจดัการทรัพยากรมนษุย์ 
1. ความหมายและการ

ออกแบบงาน 
2. การวิเคราะห์งาน 
3. การวางแผนทรัพยากรบคุคล 
 
 

3 บรรยาย  อภิปราย 
ยกตวัอย่าง
ประกอบ 

คอมพิวเตอร์ ถาม-ตอบ 
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สปัดาห์ 
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด 
 (หนว่ยเรียน/บทเรียน/หวัข้อ) 

จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน
การสอน ส่ือท่ีใช้ 

การวดัผล 

9 การจดัการทรัพยากรมนษุย์(ตอ่) 
1. ระบบการสรรหาบคุคล

เข้าท างาน 
2. การบรรจแุละการ

ปฐมนิเทศพนกังานใหม่ 
3. การพฒันาบคุคลและ

การฝึกอบรม 
 

3 บรรยาย  อภิปราย 
ตวัอยา่งประกอบ 

คอมพิวเตอร์ ถาม – ตอบ 

10 การสร้างทีมงาน 
1. ความหมายและ

ความส าคญัของทีมงาน 
2. กระบวนการในการสร้าง

ทีมงาน 
3. การพฒันาทกัษะพืน้ฐาน

ในการท างานเป็นทีม 
4. การจดักิจกรรมเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการ
ท างาน 
 

3 บรรยาย 
อภิปราย 
ตวัอยา่งประกอบ 

คอมพิวเตอร์ ถาม-ตอบ 
กรณีศกึษา 

11 การอ านวยการหรือการสัง่การ 
1. การสัง่การหรือการ

อ านวยการ 
2. ทฤษฏีพืน้ฐานในการท า

ความเข้าใจมนษุย์ 

3 บรรยาย 
อภิปราย 
ตวัอยา่งประกอบ 

คอมพิวเตอร์ ถาม – ตอบ 

12 การอ านวยการหรือการสัง่การ
(ตอ่) 

1.การติดตอ่ส่ือสาร 
2. การประสานงาน 
 

3 บรรยาย 
อภิปราย 
ตวัอยา่งประกอบ 

คอมพิวเตอร์ ถาม-ตอบ 
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13 การควบคมุงาน 
1. การควบคมุงาน 
2. เทคนิคการควบคมุงาน 
3. เคร่ืองมือท่ีใชในการ

ควบคมุงาน 
 

3 บรรยาย 
อภิปราย 
ตวัอยา่งประกอบ 

คอมพิวเตอร์ ถาม-ตอบ 

14 แนวคิดด้านการจดัการสมยัใหม่ 
1 การบริหารท่ียึดวตัถปุระสงค์
เป็นตวัก าหนด (MBO) 
2.ระบบการควบคมุคณุภาพหรือ

กลุม่คณุภาพ 

3 ตวัอยา่งประกอบ คอมพิวเตอร์ ถาม-ตอบ 

15 รายงานงานท่ีมอบหมาย 
ทบทวน   ทดสอบย่อยครัง้ท่ี 2 
 
 

3 บรรยาย 
อภิปราย 
กิจกรรมกลุม่ 

คอมพิวเตอร์ เนือ้หา การ
น าเสนอ 

16 สอบปลายภาคเรียน 3    
 
2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

 
กิจกรรม  

ท่ี 
ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สปัดาห์ท่ีประเมิน สดัสว่นของ      

การประเมินผล 
1 (ผลการเรียนรู้ 

5 ด้าน) 
ทดสอบย่อยครัง้ 1 
ทดสอบย่อยครัง้ 2 
สอบปลายภาคการศกึษา 

5 
15 
16 

20 % 
20 % 
30 % 

2 (ผลการเรียนรู้ 
5 ด้าน) 

วิเคราะห์กรณีศกึษา 
การน าเสนอการค้นคว้า ฯลฯ 

ตลอด               
ภาคการศกึษา 

 
20 % 

3 (ผลการเรียนรู้ 
5 ด้าน) 

การเข้าชัน้เรียน 
การมีสว่นร่วมในการอภิปราย เสนอ
ความคดิเห็น ฯลฯ 

ตลอด               
ภาคการศกึษา 

 
10 % 
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หมวดที่  6   ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1 เอกสารและต าราหลกั 

 ศริิวรรณ  เสรี รัตน์และคณะ.  องค์การและการจดัการ. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์,2542.  
ประเวศน์ มหารัตน์สกลุ.(2543) การบริหารทรัพยากรมนษุย์แนวใหม.่ กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ์สสท. 
ทรงศกัด ิ  พิริยะกฤต. องค์การและการจดัการ.  กรุงเทพฯ : โปรแกรมบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการ 

               จดัการ สถาบนัราชภฏัสวนสนุนัทา. 2541. 
2 เอกสารและข้อมลูส าคญั 

    ไมมี่ 
3 เอกสารและข้อมลูแนะน า 

  เว็บไซด์ท่ีเก่ียวข้องกบัหวัข้อในประมวลรายวิชา 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 
1 กลยทุธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศกึษา 

      การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี ้ ท่ีจดัท าโดยนกัศกึษา ได้จดักิจกรรมในการน าแนวคดิและ
ความเห็นจากนกัศกึษาได้ดงันี ้

- การสนทนากลุม่ระหว่างผู้สอนและผู้ เรียน 

- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
-  นกัศกึษาประเมิน 

2 กลยทุธ์การประเมินการสอน 
      ในการเก็บข้อมลูเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยทุธ์ดงันี ้

- ผลการเรียนของนกัศกึษา 
- การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู้ 

3 การปรับปรุงการสอน 
       หลงัจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2  จงึมีการปรับปรุงการสอนโดยการจดักิจกรรมในการ
ระดมสมอง และหาข้อมลูเพิ่มเตมิในการปรับปรุงการสอนดงันี  ้

- สมัมนาการจดัการเรียนการสอน 
4 การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศกึษาในรายวิชา 

        ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิในรายหวัข้อ ตามท่ีคาดหวงัจาก
การเรียนรู้ในวิชา  ได้จากการสอบถามนกัศกึษา หรือการสุม่ตรวจผลงานของนกัศกึษา รวมถึง
พิจารณาจากผลการทดสอบยอ่ยและหลงัการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิ
โดยรวมในวิชาได้ดงันี ้
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- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุม่ตรวจผลงานของนกัศกึษาโดยอาจารย์อ่ืน หรือ
ผู้ทรงคณุวฒุิท่ีมิใช่อาจารย์ประจ าหลกัสตูร 

- ตัง้คณะกรรมการประจ าสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้  ตามท่ีก าหนดใน
รายวิชา เช่น ข้อสอบ  รายงาน วิธีให้คะแนนสอบและคะแนนพฤตกิรรม 

5 การด าเนินการทวนสอบและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
       จากผลการประเมินและทวนสอบผลสมัฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนปรับปรุงการ
สอนและรายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดคณุภาพมากขึน้ดงันี ้

- ปรับปรุงรายวิชาทกุ 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิตาม
ข้อ 4  

 


