
 

 

 

 
 

 

แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
วชิา หลักการจัดการ  รหัสวชิา 2040-0103 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นสูง 

ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ 

     

 

 

จัดท าโดย 

อาจารย์ประคองศลิป์  เลิศพีรพงศกุล 

สาขาวิชาการจัดการส านักงาน 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยนครพนม 



 

 

ค าน า 

 
 แผนการจัดการเรียนรู้ วิชา หลักการจัดการ นี้ได้จัดท าขึน้เพ่ือเตรียมความพร้อมในดา้นการ

จัดการเรียนการเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญและบูรณาการกับหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง เนือ้หาที่สมบูรณ์ครบคลุมครบกระบวนการ ทันเหตุการณ์ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่

ตลอดเวลา เนือ้หาจะมีทั้งหมด 13  บทประกอบดว้ย ความรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการ องค์กรและการ

จัดการ, ความเป็นมาและแนวคิดในการจัดการ, รูปแบบของการประกอบธุรกิจ, กระบวนการในการ

จัดการ, การวางแผน, การจัดการทรัพยากรบุคคล,  การอ านวยการ,  การควบคุม,  แรงงานสัมพันธ์และ

ประกันสังคม, ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ, การประยุกต์ใช้หลักการจัดการ, หลักการจัดการกับ

เศรษฐกิจพอเพียง 

  

 

 

       นางสาวประคองศิลป์  เลศิพีรพงศกุล 

                                                                            อาจารย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดของรายวิชา 

 



 

 

สาขาวิชา/คณะ 

     สาขาวิชา.การจัดการส านักงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวทิยาลัยนครพนม 

 

หมวดท่ี  1.  ลักษณะและข้อมูลโดยท่ัวไปของรายวิชา 

 

1.รหัสและชื่อรายวิชา 

   2040-0103  วิชาหลักการจัดการ 

2.จ านวนหน่วยกติ 

  3   หน่วยกิต  

3.หลักสูตร  และประเภทของรายวิชา 

     3.1  หลักสูตร 

           บรหิารธุรกิจ 

3.2 ประเภทของรายวิชา 

  หมวดบังคับ 

4.อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชา 

   อาจารย์ประคองศิลป์  เลศิพีรพงศกุล 

5.ภาคการศึกษา  ชั้นปีที่เรยีน 

     ภาคการศึกษาที่ 1 /2557  ระดับช้ัน  ปวส. 1 

6.รายวิชาที่ต้องเรยีนมาก่อน  (pre-requisite) 

ไมม่ี 

7.รายวิชาที่ต้องเรยีนพร้อมกัน 

ไมม่ี 

8.สถานที่เรยีน 

     หอ้ง 1205   สาขาวิชา. การจัดการส านักงาน 

9.วันที่จัดท าหรอืปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา  ครั้งล่าสุด 

     26  มิถุนายน  2562 

 

 

 

 



 

 

1.1 ตารางวิเคราะห์รายวชิา 
รหัสวิชา  1040-3313  วิชา การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงานเลขานุการ   จ านวน. 3 .หน่วยกิต 

ช้ัน  ปวช. 2  สาขาวิชา การจัดการส านักงาน 

 

 

                                   พฤตกิรรม

การเรยีนรู้ 

 

        ชื่อหน่วยการสอน/การเรยีนรู้ 

ด้านพุทธิพิสัย 

  ด
้าน

ทัก
ษะ

พ
สิัย

(5
) 

  ด
้าน

จิต
พ
สิัย

(5
) 

  ร
วม

(4
0)

 

  ล
 าด

ับค
วา
มส

 าค
ญั

 

จ า
นว

นช
ั่วโ
มง

 

 ค
วา
มร

ู้ (5
) 

 ค
วา
มข

้าใ
จ(

5)
 

 น
 าไ
ปใ
ช้(

5)
 

 ว
ิเค
รา
ะห

์(5
) 

 ส
ังเ
คร

าะ
ห์(

5)
 

 ป
ระ
เม
ินค

่า(
5)

 

บทที่ 1 การใช้โปรแกรมระบบปฏบิัตกิาร 

Windows XP 

5 5 0 0 0 5 5 5 25  5 

บทที่ 2 เริ่มใช้งาน Microsoft Word 2007-

2010 

5 5 0 0 0 5 5 5 25  5 

บทที่ 3 การตกแตง่เอกสาร 5 5 0 0 0 3 5 5 23  5 

บทที่ 4 การสร้างตาราง 5 5 0 0 0 2 5 5 22  10 

บทที่ 5 รู้จักกับ Microsoft Excel 2007-2010 5 5 5 0 0 5 5 5 30  5 

บทที่ 6 เซลลแ์ละเวิร์กชีต 5 5 5 5 5 5 5 5 40  5 

บทที่ 7 สูตรและฟังก์ชัน 5 5 5 5 0 3 5 5 33  5 

บทที่ 8 การสร้างแผนภูมิ 5 5 0 0 0 2 5 5 22  10 

บทที่ 9 รู้จักกับMicrosoft PowerPoint 2007-

2010 

5 5 5 5 0 5 5 3 33  5 

บทที่ 10 การใช้แถบเครื่องมอืรูปวาดและการ

จัดการกับวัตถ ุ

5 5 3 5 0 5 5 3 31  10 

บทที่ 11 เทคนคิการสร้างพรเีซนเตชัน 5 5 0 5 0 5 5 3 28  10 

บทที่ 12 การใช้โปรแกรมเวบ็เบราวเ์ซอร์และ

การค้นหาข้อมูล 

5 5 5 5 0 5 5 2 32  5 

บทที่ 13 จดหมายอีเล็กทรอนกิส ์ 5 5 5 5 0 5 5 3 33  10 

            

รวมคะแนน 65 65 33 35 5 55 65 54 377  90 

ล าดับความส าคญั 1 1 5 4 6 2 1 3    

 

ค าอธิบาย     5   หมายถึง   ระดับความส าคญัของแตล่ะรายการมี  5 ระดับ คือ 1, 2, 3, 4, 5   



 

 

1.2 ตารางวิเคราะห์สมรรถนะการเรียนรู ้
 

รหัสวิชา  2040-0103   ช่ือวิชา หลักการจัดการ 

จ านวนหน่วยกิต ..3...หน่วยกิต  จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์....3...ช่ัวโมง  รวม ....48....ช่ัวโมงต่อภาคเรียน 
 

หน่วยการสอน สมรรถนะการเรยีนรู ้

หน่วยการสอนที่ 1  

ชื่อหน่วยการสอน  . 

ความรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการ 

1. อธิบายความหมายและความส าคัญของการ

จัดการได้ 

2. ตระหนักถงึความส าคัญของการจัดการ 

3. รู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของผู้ที่ท าหน้าที่

จัดการ 

4. อธิบายคุณสมบัติของผู้ที่จะท าหน้าที่ผู้จัดการ

ให้ 

5. จ าแนกระดับช้ันของการจัดการได้ 

6. แบ่งประเภทของการจัดการได ้

7. เกิดเจตคตทิี่ดีในการจัดการ 

หน่วยการสอนที่  2  

ชื่อหน่วยการสอน  องค์การและการจัดการ 

 

1. .อธิบายความหมายและลักษณะส าคัญของ

องค์กรได้ 

2. รู้และเข้าใจที่มาขององค์กรของรัฐและองค์กร

ธุรกิจ 

3. อธิบายการจัดหนว่ยงานและระดับของผู้บรหิาร

ในองค์กรได้ 

4. ตระหนักถงึความส าคัญขององค์กรและการ

จัดการ 

5. รู้และเข้าใจแนวคิดในการจัดองค์กรสมัยใหม่ 

หน่วยการสอนที่ 3 

ชื่อหน่วยการสอน  ความเป็นมาและแนวคิดใน

การจัดการ 

 

1. สามารถอธิบายแนวคิดและความเป็นมาของ

การจัดการได้ 

2. รู้และเข้าใจแนวคิดแบบคลาสสกิ 

3. รู้และเข้าใจแนวคิดแบบพฤติกรรมมนุษย์ 

4. รู้และเข้าใจแนวคิดแบบการจัดการสมัยใหม่ 

5. เกิดเจตคตทิี่ดีในการจัดการ 

 



 

 

หน่วยการสอนที่ 4 

ชื่อหน่วยการสอน  

 รูปแบบของการประกอบธุรกิจ 

 

1. สามารถอธิบายลักษณะส าคัญของธุรกิจ

รูปแบบต่าง ๆ ได้ 

2. จ าแนกความแตกต่างของธุรกิจแต่ละรูปแบบได้ 

3. บอกขอ้ดแีละข้อเสยีของการประกอบธุรกิจแต่

ละรูปแบบได้ 

4. ตระหนักถงึความส าคัญของการประกอบธุรกิจ 

5. เกิดเจตคตทิี่ดีในการประกอบธุรกิจ 

หน่วยการสอนที่ 5 

ชื่อหน่วยการสอน  กระบวนการในการจัดการ 

 

1. สามารถอธิบายกระบวนการของการจัดการได้ 

2. รู้และเข้าใจกระบวนการจัดการของเฮนรี ฟา

โยล์ 

3. รู้และเข้าใจกระบวนการจัดการของลูเทอร์ กู

ลกิ และลนิดอลล์ เออร์วิก 

4. รู้และเข้าใจกระบวนการจัดการของแฮร์โรลด์ 

คูนตซ ์

 

หน่วยการสอนที่ 6 

ชื่อหน่วยการสอน  วางแผน 

 

1. สามารถอธิบายความหมายของการวางแผนได้ 

2. ตระหนักถงึความส าคัญของแผน 

3. รู้และเข้าใจองค์ประกอบพื้นฐานของการจัดท า

แผน 

4.  จ าแนกประเภทของการวางแผนได้ 

5.  รู้และเข้าใจลักษณะของแผนที่ดี 

6.  สามารถวางแผนการด าเนินการได้ 

7.  เกิดเจตคตทิี่ดีในการจัดการ 

 

หน่วยการสอนที่ 8 

ชื่อหน่วยการสอน  การอ านวยการ 

 

1. สามารถอธิบายความหมายของการอ านวยการ

ได้ 

2. รู้และเข้าใจองค์ประกอบของการอ านวยการ 

3. อธิบายหลักส าคัญของการจัดสินใจ การสั่งการ 

การจูงใจ การสร้างขวัญและก าลังใจ 

4.  อธิบายหลักส าคัญของการประสานงานและการ

สื่อสาร 

5.  เกิดเจตคตทิี่ดีในการประกอบอาชีพ 



 

 

หน่วยการสอนที่ 10 

ชื่อหน่วยการสอน  แรงงานสัมพันธ์และ

ประกันสังคม 

 

1. สามารถอธิบายความหมายของแรงงานสัมพันธ์

ได้ 

2. รู้สิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้า  

3.  รู้และอธิบายอัตราค่าจา้งได้ 

4.  รู้ขอ้ปฏิบัตเิกี่ยวกับการท างานล่วงเวลาและการ

ท างานในวันหยุด 

5.  อธิบายสวัสดกิารของลูกจ้างได้ 

6.  รู้ขอ้ก าหนดเกี่ยวกับการใช้แรงงานผู้หญงิและ

แรงงานเด็ก 

7.  รู้บทลงโทษเกี่ยวกับการใช้แรงงาน 

8.  รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการประกันสังคม 

 

หน่วยการสอนที่ 11 

ชื่อหน่วยการสอน  ระบบสารสนเทศเพ่ือการ

จัดการ 

 

1.สามารถอธิบายความหมายและความส าคัญของ

ระบบสารสนเทศได้ 

2. รู้และเข้าใจองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ 

3.  ตระหนักถงึความส าคัญของระบบสารสนเทศ 

4.  รู้ลักษณะของระบบสารสนเทศที่ดี 

5.  สามารถน าระบบสารสนเทศไปปรุยุกต์ใช้ในการ

จัดการได้ 

6.  เกิดเจตคตทิี่ดีในการประกอบอาชีพ 

หน่วยการสอนที่ 12 

ชื่อหน่วยการสอน  การประยุกต์ใช้หลักการ

จัดการ 

 

1. รู้และเข้าใจความจ าเป็นในการประยุกต์ใช้

หลักการจัดการ 

2. รู้และเข้าใจแนวทางประยุกต์หลักการจัดการ 

3.  สามารถประยุกต์ใช้หลักการจัดการได้ 

4.  เกิดเจตคตทิี่ดีในการประกอบอาชีพ   

หน่วยการสอนที่  13   

ชื่อหน่วยการสอน  หลักการจัดการกับ

เศรษฐกิจพอเพียง 

 

1.รู้และเข้าใจความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

2.  ตระหนักถงึความส าคัญของเศรษฐกิจพอเพียง 

3.  สามารถน าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน

การจัดการการชีวิตได้ 

4.  ตระหนักและเห็นความส าคัญของเศรษฐกจิ

พอเพียงกับภาคธุรกิจ 



 

 

1.3 ตารางวิเคราะห์สมรรถนะรายวิชา 

โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง /ผล  5  มิต ิ/ นโยบาย 3 D และ 11  ดี  11  เก่ง 

รหัส  2040-0103  วิชา  หลักการจัดการ   หน่วยกิต  3 

ระดับชั้น  ปวส. 1  สาขาวิชา  สาขาการจัดการส านักงาน 

 

 

 

 

ช่ือหน่วยการสอน/ 

สมรรถนะรายวิชา 

ทางสายกลาง 

รว
ม(

50
) 

ล า
ดับ

คว
าม

ส า
คญั

 

3ห่วง 
2 เง่ือนไข 

ความรู ้ คุณธรรม 
พ
อป

ระ
มา

ณ
(5

) 

มีเ
หต

ุผล
(5

) 

มีภู
มิค

ุ้มก
ัน(

5)
 

รอ
บร

ู้(5
) 

รอ
บค

อบ
(5

) 

ระ
มัด

ระ
วัง
(5

) 

ซื่อ
สัต

ย์ส
ุจร

ติ(
5)

 

ขยั
นอ

ดท
น(

5)
 

มีส
ติป

ัญ
ญ
า(

5)
 

แบ
่งป

ัน(
5)

 

หน่วยการสอนที่ 13 

ชื่อหน่วยการสอน หลักการจัดการ

กับเศรษฐกิจพอเพียง 

 

สมรรถนะประจ าหน่วยการสอน 

            

1. รู้และเข้าใจความหมายของ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

            

2. ตระหนักถงึความส าคัญของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

            

3. สามารถน าแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียงไปใช้ในการจัดการการ

ชีวิตได้ 

            

4. ตระหนักและเห็นความส าคัญของ

เศรษฐกิจพอเพียงกับภาคธุรกิจ 

            

             

รวม             

ล าดับความส าคญั             

 



 

 

หมวดท่ี  2.  จุดประสงค์และมาตรฐานรายวิชา 

 

 

1.จุดประสงค์รายวิชา 

1. มีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดการ 

2. เข้าใจแนวความคิดความเป็นมาในการจัดการ 

3. มีความรูค้วามเข้าใจหน้าที่และกระบวนการในการจัดการ 

4. มีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ์ ประกันสังคม แลการจัดการโดยน า

เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ได้อยา่งเหมาะสม 

5. น าความรู้ในการจัดการไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพสาขาต่างๆ ได้ 

 

 

2.มาตรฐานรายวิชา 

          1.  มีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดการ กระบวนการของการจัดการ 

          2.  สามารถจัดท าโครงการและปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย 

          3.  เห็นคุณค่าความส าคัญของหลักการจัดการ สามารถปฏิบัตงิานโดยใช้หลักวิชาการอยา่ง

เหมาะสมและมีเหตุผล 

 

   

 

3.ค าอธิบายรายวิชา 

         ศึกษาเกี่ยวกับความรูท้ั่วไปเกี่ยวกับหลักการจัดการ ความเป็นมาและแนวคิดในการจัดการ 

หลักการและกระบวนการจัดการ การวางแผน การจัดองค์กร การจัดการงานบุคคล การอ านวยการ 

การก ากับดูแล แรงงานสัมพันธ์ และประกันสังคม การน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดการ การ

ประยุกต์ หลักการจัดการในงานอาชีพ 

 

 

 

 

 

 



 

 

หมวดท่ี  3.  ลักษณะและการด าเนินการ 

 

1.  จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 

3  ช่ัวโมง 

สอนเสริม 

0 

 

การฝึกปฏิบัต/ิงานภาคสนาม/ 

การฝึกงาน 

0 

 

การศึกษาดว้ยตนเอง 

6  ช่ัวโมง 

 

2.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรกึษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น

รายบุคคล 

               3   ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

 

หมวดท่ี  4.  การพัฒนาผลการเรยีนรู้ของนักศึกษา 

 

1.  คุณธรรม  จรยิธรรม 

1.1 คุณธรรม  จรยิธรรม  ที่ต้องพัฒนา 

            - ความมีวินัย 

            - มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน 

            - มีความตัง้ใจ  

            -  การมีส่วนร่วม  

             - ไมเ่อาเปรยีบผู้อื่น  

            -  มีความคิดริเริ่ม  

            -  ความสุภาพ   

            -  เคารพเช่ือฟังครูและผู้อาวุโส  

            -  มีความเช่ือมั่น   

1.2 วิธีการสอน 

- ใช้การสอนแบบ เปิดโอกาสให้นักศึกษามีการตั้งค าถามหรือตอบค าถาม  หรือแสดงความคิดเห็นท่ี
เกี่ยวข้องกับคุณธรรม  จริยธรรม  ในช้ันเรียนในโอกาสต่าง ๆ 

- ยกตัวอย่างกรณีศึกษา  ตัวอย่างท่ีขาดความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและการประพฤติท่ีผิดจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ 

- ครูผู้สอนปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง  ให้ความส าคัญต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ  การมีวินัยเรื่องเวลาการเปิด
โอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา  



 

 

1.3 วิธีการประเมินผล 

- ประเมินผลจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในช้ันเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องทางด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม   

- การแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู้สอนคนอื่น ๆ และเพื่อนๆ  ของผู้เรียนในรายวิชา 
- การประเมินตามสภาพจริง ด้าน การตรงต่อเวลาในการเข้าช้ันเรียนและการส่งงานท่ีมอบหมาย 

นักศึกษาประเมินตนเอง 
 

บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

หลักความพอประมาณ 

 

หลักความมีเหตุผล 
 

หลักการมีภูมิคุ้มกัน 

เง่ือนไขความรู้ 

 

เง่ือนไขคุณธรรม 

 

2. ความรู ้

2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

.................................................................................................................................................................

.. 

.................................................................................................................................................................

.. 

.................................................................................................................................................................

.. 

.................................................................................................................................................................

.. 

2.2 วิธีการสอน 

- ใช้การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมุ่งเน้นให้สัมพันธ์กับผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง ใช้หลักการเรียนรู้
ตามสภาพจริง และจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลายโดยการสอนแบบผสมผสาน   

- แนวการสอนวิชาการเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นการน า  ขั้นการ
สอน  และขั้นสรุปผลการสอน 

-  แนวการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  มีลักษณะเป็นการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมตาม



 

 

วัฒนธรรมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกนัในลักษณะเป็นประชาธิปไตยและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
โดยมีแนวทางท่ีส าคัญ คือ การพึ่งพาอาศัยกันในทางท่ีดี  การสร้างทีมงาน                ความ
รับผิดชอบ ทักษะทางสังคม  โครงสร้างการเรียนรูแ้ละวิธีจัดการเรียนรู้  ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ 

- รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือเทคนิค  เป็นเทคนิคท่ีพัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมความ
ร่วมมือ และการถ่ายทอดความรู้ระหว่างเพื่อนในกลุ่ม 

- รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้โมเดลซิปปา ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน คือ ทบทวนความรู้เดิม แสวงหาความรู้
ใหม่ การศึกษาท าความเข้าใจสาระการเรียนรู้โดยเช่ือมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม การแลกเปล่ียน
ความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม การสรุปและจัดระเบียบความรู้ การปฏิบัติและหรือการแสดงผลงาน 
สุดท้ายคือการประยุกต์ใช้ความรู้ 

- การเรียนรู้ตามแนวคิดผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง  ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ข้ันสังเกต โดย
ผู้สอนเช่ือมโยงประสบการณ์เดิมของผู้เรียนโดยผู้เรียนสังเกตสภาพปัญหา และร่วมกันหาปัญหาท่ี
เกิดขึ้น ขั้นสร้างความรู้โดยผู้เรียนสร้างความรู้จากการศึกษาเอกสารประกอบการเรียน ขั้นขยายความรู้
โดยการอภิปรายแลกเปล่ียนความรู้ซึ่งกันและกันจากประสบการณ์ของผู้เรียน และขั้นตรวจสอบ
ประเมินความรู้ท่ีได้รับโดยการน าเสนองาน 
 

 

2.3 วิธีการประเมินผล 

- การทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน  
- แบบสังเกตการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น/ การอภิปรายกลุ่ม การประเมินพฤติกรรมการเรียน 
- การสอบย่อย  สอบกลางภาค  และสอบปลายภาค 
- การประเมินพัฒนาการรายบุคคลและรายกลุ่ม 
 

 

3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญา  ที่ต้องพัฒนา 

- ทักษะการคิด วิเคราะห์ ของความส าคัญของวิชาการเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร สามารถแจก 
       แจง ในการใช้ให้ถูกลักษณะงานได้ถูกต้อง 
- ทักษะการใช้ความรู้ในวิชาการเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
       จริง  

 

3.2 วิธีการสอน 

- การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน   
- การเรียนรู้ตามแนวคิดผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ข้ันสังเกต โดยผู้สอน

เช่ือมโยงประสบการณ์เดิมของผู้เรียนโดยผู้เรียนสังเกตสภาพปัญหา และร่วมกันหาปัญหาท่ีเกิดขึ้น ขั้น
สร้างความรู้โดยผู้เรียนสร้างความรู้จากการศึกษาเอกสารประกอบการเรียน ขั้นขยายความรู้โดยการ



 

 

อภิปรายแลกเปล่ียนความรู้ซึ่งกันและกันจากประสบการณ์ของผู้เรียน และขั้นตรวจสอบประเมิน
ความรู้ท่ีได้รับโดยการน าเสนองาน 

- การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผังกราฟิก เป็นรูปแบบการแสดงออกของความคิดท่ีสามารถมองเห็น
และอธิบายได้อย่างเป็นระบบ 
มอบหมายภาระงานรายบุคคล 

3.3 วิธีการประเมินผล 

- ประเมินจากการโต้ตอบและการแสดงความคิดเห็นในช้ันเรียน  ท้ังรายบุคคลและกลุ่ม 
- การทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน  
- การสอบย่อย  สอบกลางภาค  และสอบปลายภาค 

การประเมินพัฒนาการรายบุคคลและรายกลุ่ม 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

- ทักษะการสร้างสัมพันธภาพการท่ีดีในการท างานและความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมายท้ัง
รายบุคคลและรายกลุ่ม  
 

4.2 วิธีการสอน 

- ใช้แนวการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  มีลักษณะเป็นการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมตาม
วัฒนธรรมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกนัในลักษณะเป็นประชาธิปไตยและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
โดยมีแนวทางท่ีส าคัญ คือ การพึ่งพาอาศัยกันในทางท่ีดี การสร้างทีมงาน  ความรับผิดชอบ  ทักษะ
ทางสังคม  โครงสร้างการเรียนรู้และวิธีจัดการเรียนรู้  ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ 

- รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือเทคนิค  เป็นเทคนิคท่ีพัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมความ
ร่วมมือ และการถ่ายทอดความรู้ระหว่างเพื่อนในกลุ่ม  

- ก าหนดความรับผิดชอบของผู้เรียนรายบุคคลและรายกลุ่มให้ชัดเจน 
 

4.3 วิธีการประเมินผล 

- ประเมินการมีส่วนร่วมในช้ันเรียน 
- ประเมินความรับผิดชอบจากการท ากิจกรรมรายบุคคลและรายกลุ่มของผู้เรียน 

ให้ผู้เรียนประเมินสมาชิกในกลุ่ม  ท้ังด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและด้านความรับผิดชอบตามรูปแบบ
แนวการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่ต้อง

พัฒนา 

- ทักษะการคัดเลือกแหล่งข้อมูล   
- ทักษะการค้นคว้าหาข้อมูล/เพิ่มเติมความรู้ทางอินเตอร์เน็ต   
- ทักษะการใช้  Power  point  ในการน าเสนองานท่ีได้รับมอบหมาย   



 

 

- ทักษะการใช้ภาษาในการน าเสนอด้วยการเขียนและการพูดอย่างเหมาะสม 
การศึกษานอกสถานท่ี โดยใช้อินเตอร์เน็ตเป็นเครื่องมือ   
 

 

 

5.2 วิธีการสอน 

- ใช้  PowerPoint  ท่ีน่าสนใจ  ชัดเจน  ง่ายต่อการติดตามท าความเข้าใจ  ประกอบการสอนในช้ัน
เรียน 

- การสอนโดยมีการน าเสนอข้อมูลจากการค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต  เพื่อเป็นตัวอย่างกระตุ้นให้นักศึกษา
เห็นประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอและสืบค้นข้อมูล 

- การแนะน าเทคนิคการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- การมอบหมายงานท่ีต้องมีการน าเสนอท้ังในรูปเอกสารและการพูดประกอบส่ือเทคโนโลยี 

 

5.3 วิธีการประเมินผล 

- ประเมินทักษะการใช้ส่ือและการใช้ภาษาพูดจากการน าเสนอหน้าช้ันเรียน 
ประเมินรายงานการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

หมวดท่ี 5.  แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและการประเมินผล 

5.1  แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

สัปดาห์ 

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรม 

การเรยีนการสอน  และสื่อที่ใช้ 
หมาย

เหต ุ
ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ

1 บทที่ 1 ความรูเ้บื้องต้น

เกี่ยวกับการจัดการ 

-ความหมายของการจัดการ 

-ความส าคัญของการจัดการ 

-บทบาทหน้าที่ของผูท้ี่ท า

หน้าที่จัดการ 

-คุณสมบัติของผู้จัดการ 

-ระดับช้ันของการจัดการ 

 

3 0 (1) ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อน
เรียน 
(2) การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหา
สาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม ตามท่ีก าหนดในหมวด 4 
(3) ครูผู้สอนซักถามผู้เรียนเกี่ยวกับ
ความรู้พื้นฐานของความรู้เกี่ยวกับ การ
เพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร 
 (4)  ครูผู้สอนอธิบายเรื่อง ความรู้
เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร 
(5)  ผู้เรียนท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
กิจกรรมต่าง ๆ ก่อนลงมือปฏิบัติ 
(6) ให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น
ระหว่างเรียนในช้ันเรียน 
(7)  ผู้เรียนเข้าใจและสามารถตอบ
ค าถามได้ 
 (8)  มอบหมายให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม
ในบทเรียน 

 

2 บทที่ 2 องค์การและการ

จัดการ 

-ความหมายขององค์กร 

-องค์กรของรัฐและองค์กร 

ธุรกิจ 

-ที่มาขององค์กรของรัฐ 

-ที่มาขององค์กรธุรกิจ 

3 0 (1) ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อน
เรียน 
(2) การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหา
สาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม ตามท่ีก าหนดในหมวด 4 
(3) ครูผู้สอนซักถามผู้เรียนเกี่ยวกับ
ความรู้พื้นฐานของวัฒนธรรมองค์กร 
 (4)  ครูผู้สอนอธิบายเรื่อง วัฒนธรรม
องค์กร 

 



 

 

-ลักษณะขององค์กรที่ดี 

-บทบาทขององค์กรธุรกิจ 

-การจัดหนว่ยงานเพ่ือ

บรหิารองค์กรธุรกิจ 

-ผู้ปฏิบัตงิานในองค์กรธุรกิจ 

-การจัดการส านักงาน 

-องค์กรสมัยใหม่ 

 

 

(5)  ผู้เรียนท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
กิจกรรมต่าง ๆ ก่อนลงมือปฏิบัติ 
(6) ให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น
ระหว่างเรียนในช้ันเรียน 
(7)  ผู้เรียนเข้าใจและสามารถตอบ
ค าถามได้ 
 (8)  มอบหมายให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม
ในบทเรียน 

3 บทที่ 3 ความเป็นมาและ

แนวคิดในการจัดการ 

-แนวคิดความเป็นมาของ

การจัดการ 

-กลุ่มแนวความคิดคลาสสิก 

- กลุ่มแนวความคิดแบบการ

จัดการสมัยใหม่ 

 

3 0 (1) ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อน

เรียน 

(2) การน าเข้าสู่บทเรียน และเนือ้หา

สาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรม

จริยธรรม ตามที่ก าหนดในหมวด 4 

(3) ครูผู้สอนซักถามผู้เรยีนเกี่ยวกับ

ความรูพื้น้ฐานของวัฒนธรรมองค์กร 

 (4)  ครูผู้สอนอธิบายเร่ือง 

วัฒนธรรมองค์กร 

(5)  ผู้เรยีนท าความเข้าใจเกี่ยวกับ

กิจกรรมต่าง ๆ ก่อนลงมือปฏิบัติ 

(6) ให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น

ระหว่างเรียนในช้ันเรียน 

(7)  ผู้เรยีนเข้าใจและสามารถตอบ

ค าถามได้ 

 (8)  มอบหมายให้ผู้เรียนปฏิบัติ

กิจกรรมในบทเรียน 

 

 

4 

บทที่ 4 รูปแบบของการ

ประกอบธุรกิจ 

-รูปแบบของการประกอบ

ธุรกิจ 

-ธุรกิจเจ้าของคนเดยีว 

-ห้างหุ้นสว่น 

3 0 (1) ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อน

เรียน 

(2) การน าเข้าสู่บทเรียน และเนือ้หา

สาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรม

จริยธรรม ตามที่ก าหนดในหมวด 4 

(3) ครูผู้สอนซักถามผู้เรยีนเกี่ยวกับ

 



 

 

-บรษิัท 

-กิจการร่วมค้า 

-กองทุนธุรกิจ 

-โฮลดิง้คอมพาน ี

-สหกรณ์ 

-รัฐวิสาหกิจ 

ความรูพื้น้ฐานของวัฒนธรรมองค์กร 

 (4)  ครูผู้สอนอธิบายเร่ือง 

วัฒนธรรมองค์กร 

(5)  ผู้เรยีนท าความเข้าใจเกี่ยวกับ

กิจกรรมต่าง ๆ ก่อนลงมือปฏิบัติ 

(6) ให้ผู้เรยีนได้แสดงความคิดเห็น

ระหว่างเรียนในช้ันเรียน 

(7)  ผู้เรยีนเข้าใจและสามารถตอบ

ค าถามได้ 

 (8)  มอบหมายให้ผู้เรียนปฏิบัติ

กิจกรรมในบทเรียน 

 

5 

บทที่ 5 กระบวนการในการ

จัดการ 

-กระบวนการจัดการ 

-กระบวนการจัดการของ 

เฮนรี ฟาโยล์ 

-กระบวนการจัดการของลู

เทอร์ กูลบิกและลินดอลล์

เออร์วิก 

-กระบวนการจัดารของแฮร์

โรลด์ คูนดซ์ 

-กระบวนการจัดการของ

เออร์เนส เด 

 

3 0 (1) ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อน
เรียน 
(2) การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหา
สาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม ตามท่ีก าหนดในหมวด 4 
(3) ครูผู้สอนซักถามผู้เรียนเกี่ยวกับ
ความรู้พื้นฐานของวัฒนธรรมองค์กร 
 (4)  ครูผู้สอนอธิบายเรื่อง วัฒนธรรม
องค์กร 
(5)  ผู้เรียนท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
กิจกรรมต่าง ๆ ก่อนลงมือปฏิบัติ 
(6) ให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น
ระหว่างเรียนในช้ันเรียน 
(7)  ผู้เรียนเข้าใจและสามารถตอบ
ค าถามได้ 
 (8)  มอบหมายให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม
ในบทเรียน 

 
 

 

6 

บทที่6  การวางแผน 

-ความหมายของการ

วางแผน 

-ความส าคัญของการ

วางแผน 

-องค์ประกอบพ้ืนฐานของ

การจัดท าแผน 

3 0 (1) ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อน
เรียน 
(2) การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหา
สาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม ตามท่ีก าหนดในหมวด 4 
(3) ครูผู้สอนซักถามผู้เรียนเกี่ยวกับ
ความรู้พื้นฐานของวัฒนธรรมองค์กร 
 (4)  ครูผู้สอนอธิบายเรื่อง วัฒนธรรม

 



 

 

-กระบวนการวางแผน 

-ประเภทของการวางแผน 

-ลักษณะของแผนที่ดี 

-การงานแผนเชิงกลยุทธ์ 

 

องค์กร 
(5)  ผู้เรียนท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
กิจกรรมต่าง ๆ ก่อนลงมือปฏิบัติ 
(6) ให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น
ระหว่างเรียนในช้ันเรียน 
(7)  ผู้เรียนเข้าใจและสามารถตอบ
ค าถามได้ 
 (8)  มอบหมายให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม
ในบทเรียน 

 

7 

บทที่ 7 การจัดการ

ทรัพยากรบุคคล 

-ความหมายของการจัดการ

ทรัพยากรบุคคล 

-ประโยชน์ของการจัดการ

ทรัพยากรบุคคล 

-บทบาทหน้าที่ในการจัดการ

ทรัพยากรบุคคล 

-หลักการจัดการทรัพยากร

บุคคล 

-กระบวนการจัดการ

ทรัพยากรบุคคล 

 

6 0 (1) ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อน
เรียน 
(2) การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหา
สาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม ตามท่ีก าหนดในหมวด 4 
(3) ครูผู้สอนซักถามผู้เรียนเกี่ยวกับ
ความรู้พื้นฐานของวัฒนธรรมองค์กร 
 (4)  ครูผู้สอนอธิบายเรื่อง วัฒนธรรม
องค์กร 
(5)  ผู้เรียนท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
กิจกรรมต่าง ๆ ก่อนลงมือปฏิบัติ 
(6) ให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น
ระหว่างเรียนในช้ันเรียน 
(7)  ผู้เรียนเข้าใจและสามารถตอบ
ค าถามได้ 
 (8)  มอบหมายให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม
ในบทเรียน 

 

8 บทที่ 8  การอ านวยการ 

-ความหมายของการ

อ านวยการ 

-องค์ประกอบของการ

อ านวยการ 

-การจัดสินใจ 

-การสั่งการ 

-การจูงใจ 

-การสร้างขวัญและก าลังใจ 

-การประสานงาน 

6 0 (1) ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อน
เรียน 
(2) การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหา
สาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม ตามท่ีก าหนดในหมวด 4 
(3) ครูผู้สอนซักถามผู้เรียนเกี่ยวกับ
ความรู้พื้นฐานของวัฒนธรรมองค์กร 
 (4)  ครูผู้สอนอธิบายเรื่อง วัฒนธรรม
องค์กร 
(5)  ผู้เรียนท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
กิจกรรมต่าง ๆ ก่อนลงมือปฏิบัติ 
(6) ให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น

 



 

 

-การสื่อสาร ระหว่างเรียนในช้ันเรียน 
(7)  ผู้เรียนเข้าใจและสามารถตอบ
ค าถามได้ 
 (8)  มอบหมายให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม
ในบทเรียน 

 

9 

บทที่ 9  การควบคุม 

-ความหมายของการควบคุม 

-วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

-ประเภทของการควบคุม 

-หลักในการควบคุม 

-ประโยชน์ที่ไดจ้ากการ

ควบคุม 

-กระบวนการในการควบคุม 

-เทคนิคและวิธกีารควบคุม 

3 0 (1) ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อน
เรียน 
(2) การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหา
สาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม ตามท่ีก าหนดในหมวด 4 
(3) ครูผู้สอนซักถามผู้เรียนเกี่ยวกับ
ความรู้พื้นฐานของวัฒนธรรมองค์กร 
 (4)  ครูผู้สอนอธิบายเรื่อง วัฒนธรรม
องค์กร 
(5)  ผู้เรียนท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
กิจกรรมต่าง ๆ ก่อนลงมือปฏิบัติ 
(6) ให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น
ระหว่างเรียนในช้ันเรียน 
(7)  ผู้เรียนเข้าใจและสามารถตอบ
ค าถามได้ 
 (8)  มอบหมายให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม
ในบทเรียน 

 

10 บทที่ 10  แรงงานสัมพันธ์

และประกันสังคม 

-ความหมายของแรงงาน

สัมพันธ์ 

-สทิธิและหน้าที่ของนายจ้าง

และลูกจ้าง 

-ค่าจ้าง 

-การท างานล่วงเวลาและ

การท างานในวันหยุด 

-สวัสดกิารของลูกจ้าง 

-ค่าชดเชย 

-การใช้แรงงานหญงิ 

-การใช้แรงงานเด็ก 

6 0 (1) ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อน

เรียน 

(2) การน าเข้าสู่บทเรียน และเนือ้หา

สาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรม

จริยธรรม ตามที่ก าหนดในหมวด 4 

(3) ครูผู้สอนซักถามผู้เรยีนเกี่ยวกับ

ความรูพื้น้ฐานของวัฒนธรรมองค์กร 

 (4)  ครูผู้สอนอธิบายเร่ือง 

วัฒนธรรมองค์กร 

(5)  ผู้เรยีนท าความเข้าใจเกี่ยวกับ

กิจกรรมต่าง ๆ ก่อนลงมือปฏิบัติ 

(6) ให้ผู้เรยีนได้แสดงความคิดเห็น

ระหว่างเรียนในช้ันเรียน 

 



 

 

-บทลงโทษเกี่ยวกับการใช้

แรงงาน 

-กองทุนประกันสังคม 

(7)  ผู้เรยีนเข้าใจและสามารถตอบ

ค าถามได้ 

 (8)  มอบหมายให้ผู้เรียนปฏิบัติ

กิจกรรมในบทเรียน 

11 บทที่ 11  ระบบสารสนเทศ

เพ่ือการจัดการ 

-ความหมายและ

ความส าคัญของระบบ

สารสนเทศ 

-องค์ประกอบของระบบ

สารสนเทศ 

-ลักษณะของระบบ

สารสนเทศที่ดี 

-คอมพิวเตอร์กับระบบ

สารสนเทศ 

-การเช่ือมโยงระบบ

สารสนเทศ 

-อินเทอร์เน็ตกับระบบ

สารสนเทศ 

-การประยุกต์ระบบ

สารสนเทศเพ่ือใช้ในองค์กร 

-แนวทางในการน าระบบ

สารสนเทศมาใช้ในการ

จัดการ 

3   0 (1) ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อน

เรียน 

(2) การน าเข้าสู่บทเรียน และเนือ้หา

สาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรม

จริยธรรม ตามที่ก าหนดในหมวด 4 

(3) ครูผู้สอนซักถามผู้เรยีนเกี่ยวกับ

ความรูพื้น้ฐานของวัฒนธรรมองค์กร 

 (4)  ครูผู้สอนอธิบายเร่ือง 

วัฒนธรรมองค์กร 

(5)  ผู้เรยีนท าความเข้าใจเกี่ยวกับ

กิจกรรมต่าง ๆ ก่อนลงมือปฏิบัติ 

(6) ให้ผู้เรยีนได้แสดงความคิดเห็น

ระหว่างเรียนในช้ันเรียน 

(7)  ผู้เรยีนเข้าใจและสามารถตอบ

ค าถามได้ 

 (8)  มอบหมายให้ผู้เรียนปฏิบัติ

กิจกรรมในบทเรียน 

 

12 บทที่ 12 

-การประยุกต์หลักการ

จัดการ 

-ความจ าเป็นในการประยุกต์

หลักการจัดการ 

-แนวทางการประยุกต์

หลักการจัดการ 

-แนวทางการจัดการโดยยึด

3 0 (1) ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อน

เรียน 

(2) การน าเข้าสู่บทเรียน และเนือ้หา

สาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรม

จริยธรรม ตามที่ก าหนดในหมวด 4 

(3) ครูผู้สอนซักถามผู้เรยีนเกี่ยวกับ

ความรูพื้น้ฐานของวัฒนธรรมองค์กร 

 (4)  ครูผู้สอนอธิบายเร่ือง 

 



 

 

วัตถุประสงค์ 

-แนวทางการจัดการโดยใช้

กลุ่มพัฒนาคุณภาพ 

-แนวทางการจัดการโดยใช้

กลุ่มพัฒนาคุณภาพรวม 

วัฒนธรรมองค์กร 

(5)  ผู้เรยีนท าความเข้าใจเกี่ยวกับ

กิจกรรมต่าง ๆ ก่อนลงมือปฏิบัติ 

(6) ให้ผู้เรยีนได้แสดงความคิดเห็น

ระหว่างเรียนในช้ันเรียน 

(7)  ผู้เรยีนเข้าใจและสามารถตอบ

ค าถามได้ 

 (8)  มอบหมายให้ผู้เรียนปฏิบัติ

กิจกรรมในบทเรียน 

13 บทที่ 13  หลักการจัดการกับ

เศรษฐกิจพอเพียง 

-ความหมายของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

-หลักความส าคัญของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

-แนวทางการน าปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน

การจัดการชีวิต 

-เศรษฐกิจพอเพียงกับภาค

ธุรกิจ 

 

 

3 0 (1) ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อน

เรียน 

(2) การน าเข้าสู่บทเรียน และเนือ้หา

สาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรม

จริยธรรม ตามที่ก าหนดในหมวด 4 

(3) ครูผู้สอนซักถามผู้เรยีนเกี่ยวกับ

ความรูพื้น้ฐานของวัฒนธรรมองค์กร 

 (4)  ครูผู้สอนอธิบายเร่ือง 

วัฒนธรรมองค์กร 

(5)  ผู้เรยีนท าความเข้าใจเกี่ยวกับ

กิจกรรมต่าง ๆ ก่อนลงมือปฏิบัติ 

(6) ให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น

ระหว่างเรียนในช้ันเรียน 

(7)  ผู้เรยีนเข้าใจและสามารถตอบ

ค าถามได้ 

 (8)  มอบหมายให้ผู้เรียนปฏิบัติ

กิจกรรมในบทเรียน 

 

 

5.2  แผนการประเมินผลการเรยีนรู้ 

วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที ่

ประเมิน 

สัดส่วนของ 

การ 

ประเมินผล 



 

 

สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 
จิตพิสัย 

30 
       30 
       20 

30% 
30% 
20% 

วิเคราะห์กรณีศึกษา การค้นคว้า การท าแบบฝึกหัด 
การท างานกลุ่มและผลงาน 
การส่งงานตามท่ีมอบหมาย 

ตลอดภาค 
การศึกษา 

20% 

 

 

 

 

หมวดท่ี  6.  ทรัพยากรประกอบการเรยีนการสอน 

 

6.1 หนังสือ  และเอกสารประกอบการสอนหลัก 

    นันทพร  หาญวิทยสุกล. หลักการจัดการ.พิมพ์คร้ังที่ 1 .นนทบุรี:ส านักพิมพ์เอมพันธ์ จ ากัด,2551 

 

 

6.2 หนังสือ  เอกสาร  และข้อมูลอ้างอิง  ที่ส าคัญ  

 

 


