
 

 

 

 
 

แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

วิชา หลักการจัดการ  รหัสวชิา 20200202 

หลักสูตรประกาศนยีบัตรวชิาชีพชั้นสูง 

ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ 

 

 

จัดท าโดย 

อาจารย์เกษมสุข  บุญญา 

 

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยนครพนม 



 

 

ค าน า 
 แผนการจัดการเรียนรู้ วิชา หลักการจัดการ นี้ได้จัดท าขึ้นเพื่อเตรยีมความพร้อมในด้านการ

จัดการเรยีนการเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25 60 ที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญและบูรณาการกับหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงเนื้อหาที่สมบูรณ์ครบคลุมครบกระบวนการ ทันเหตุการณป์รับปรุงใหท้ันสมัยอยู่

ตลอดเวลา เนือ้หาจะมีทั้งหมด 13  บทประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการ องค์กรและการ

จัดการ, ความเป็นมาและแนวคิดในการจัดการ, รูปแบบของการประกอบธุรกิจ, กระบวนการในการ

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

ประกันสังคม, ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ, การประยุกต์ใช้หลักการจัดการ, หลักการจัดการกับ

เศรษฐกิจพอเพียง 

  

 

 

        นางสาวเกษมสุข  บุญญา 

อาจารย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายละเอยีดของรายวชิา 

 

สาขาวิชา/คณะ 

สาขาวิชา.การจัดการส านักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยนครพนม 

 

หมวดที่  1.  ลักษณะและข้อมูลโดยท่ัวไปของรายวิชา 

 

1.รหัสและชื่อรายวิชา 

   20200202  วิชาหลักการจัดการ 

2.จ านวนหน่วยกิต 

  3   หนว่ยกิต 

3.หลักสูตร  และประเภทของรายวิชา 

     3.1  หลักสูตร 

บริหารธุรกิจ 

3.2 ประเภทของรายวิชา 

หมวดบังคับ 

4.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

อาจารย์เกษมสุข  บุญญา 

5.ภาคการศึกษา  ชั้นปีที่เรยีน 

     ภาคการศกึษาที่ 1 /2560 ระดับช้ัน ปวส. 1 

6.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (pre-requisite) 

ไม่ม ี

7.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน 

ไม่ม ี

8.สถานที่เรยีน 

หอ้ง 1205  สาขาวิชาการจัดการส านักงาน 

9.วันท่ีจัดท าหรอืปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา  คร้ังล่าสุด 

15  สิงหาคม  2560 

 

 



 

 

1.1 ตารางวิเคราะห์รายวิชา 
รหัสวิชา20200202  วชิา หลักการจัดการ   จ านวน. 3 .หนว่ยกิต 

ช้ัน ปวส. 1  สาขาวิชา การจัดการส านักงาน 

 

 

                                   พฤติกรรม

การเรียนรู้ 

 

        ชื่อหน่วยการสอน/การเรียนรู้ 
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บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการ 5 5 0 0 0 0 5 5 20  3 

บทที่ 2 องคก์ารและการจัดการ 5 5 0 0 0 0 5 5 20  3 

บทที่ 3 ความเป็นมาและแนวคิดในการจัดการ 5 5 0 0 0 0 5 5 20  3 

บทที่ 4 รูปแบบของการประกอบธุรกิจ 5 5 0 0 0 0 5 5 20  3 

บทที่ 5  กระบวนการในการจัดการ 5 5 5 0 0 0 5 5 25  3 

บทที่ 6  การวางแผน 5 5 5 5 5 0 5 5 35  3 

บทที่ 7  การจัดการทรัพยากรบุคคล 5 5 5 5 0 0 5 5 30  6 

บทที่ 8 การอ านวยการ 5 5 0 0 0 0 5 5 20  6 

บทที่ 9 การควบคุม 5 5 0 0 0 0 5 5 20  3 

บทที่ 10  แรงงานสัมพันธ์และประกันสังคม 5 5 5 5 0 0 5 5 35  6 

บทที่ 11  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 5 5 5 0 0 0 5 5 25  3 

บทที่ 12  การประยุกต์ใชห้ลักการจัดการ 5 5 5 5 5 0 5 5 35  3 

บทที่ 13  หลักการจัดการกับเศรษฐกจิ

พอเพียง 

5 5 5 5 5 5 5 5 40  3 

            

            

            

            

รวมคะแนน 65 65 35 25 15 5 65 65 365  48 

ล าดับความส าคัญ 1 1 2 3 4 5 1 1    

 

ค าอธิบาย5   หมายถึง   ระดับความส าคัญของแตล่ะรายการม ี 5 ระดับ คอื 1, 2, 3, 4, 5   



 

 

1.2 ตารางวิเคราะห์สมรรถนะการเรียนรู ้
 

รหัสวิชา  20200202   ช่ือวชิา หลักการจัดการ 

จ านวนหนว่ยกิต ..3...หนว่ยกิต  จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์....3...ช่ัวโมง  รวม ....48....ช่ัวโมงต่อภาคเรียน 
 

หน่วยการสอน สมรรถนะการเรียนรู ้

หน่วยการสอนที่ 1  

ชื่อหน่วยการสอน  . 

ความรูเ้บือ้งตน้เกี่ยวกับการจัดการ 

1. อธิบายความหมายและความส าคัญของการ

จัดการได้ 

2. ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการ 

3. รู้และเขา้ใจบทบาทหนา้ที่ของผูท้ี่ท าหน้าที่

จัดการ 

4. อธิบายคุณสมบัติของผูท้ี่จะท าหนา้ที่ผู้จัดการ

ให้ 

5. จ าแนกระดับช้ันของการจัดการได้ 

6. แบ่งประเภทของการจัดการได้ 

7. เกิดเจตคตทิี่ดใีนการจัดการ 

หน่วยการสอนที่ 2  

ชื่อหน่วยการสอน  องค์การและการจัดการ 

 

1. .อธิบายความหมายและลักษณะส าคัญของ

องค์กรได้ 

2. รู้และเขา้ใจที่มาขององค์กรของรัฐและองค์กร

ธุรกิจ 

3. อธิบายการจัดหน่วยงานและระดับของผู้บริหาร

ในองค์กรได้ 

4. ตระหนักถึงความส าคัญขององค์กรและการ

จัดการ 

5. รู้และเขา้ใจแนวคิดในการจัดองค์กรสมัยใหม่ 

หน่วยการสอนที่ 3 

ชื่อหน่วยการสอน  ความเป็นมาและแนวคิดใน

การจัดการ 

 

1. สามารถอธิบายแนวคิดและความเป็นมาของ

การจัดการได้ 

2. รู้และเขา้ใจแนวคิดแบบคลาสสิก 

3. รู้และเขา้ใจแนวคิดแบบพฤติกรรมมนุษย์ 

4. รู้และเขา้ใจแนวคิดแบบการจัดการสมัยใหม่ 

5. เกิดเจตคตทิี่ดใีนการจัดการ 

 



 

 

หน่วยการสอนที่ 4 

ชื่อหน่วยการสอน  

รูปแบบของการประกอบธุรกิจ 

 

1. สามารถอธิบายลักษณะส าคัญของธุรกิจ

รูปแบบต่าง ๆ ได้ 

2. จ าแนกความแตกต่างของธุรกิจแตล่ะรูปแบบได้ 

3. บอกข้อดีและข้อเสียของการประกอบธุรกิจแต่

ละรูปแบบได้ 

4. ตระหนักถึงความส าคัญของการประกอบธุรกิจ 

5. เกิดเจตคตทิี่ดใีนการประกอบธุรกิจ 

หน่วยการสอนที่ 5 

ชื่อหน่วยการสอน  กระบวนการในการจัดการ 

 

1. สามารถอธิบายกระบวนการของการจัดการได้ 

2. รู้และเขา้ใจกระบวนการจัดการของเฮนรี ฟา

โยล์ 

3. รู้และเขา้ใจกระบวนการจัดการของลูเทอร์ กู

ลิก และลินดอลล์เออรว์ิก 

4. รู้และเขา้ใจกระบวนการจัดการของแฮร์โรลด์

คูนตซ์ 

 

หน่วยการสอนที่ 6 

ชื่อหน่วยการสอน  วางแผน 

 

1. สามารถอธิบายความหมายของการวางแผนได้ 

2. ตระหนักถึงความส าคัญของแผน 

3. รู้และเขา้ใจองค์ประกอบพืน้ฐานของการจัดท า

แผน 

4.  จ าแนกประเภทของการวางแผนได้ 

5.  รู้และเขา้ใจลักษณะของแผนที่ดี 

6.  สามารถวางแผนการด าเนินการได้ 

7.  เกิดเจตคตทิี่ดใีนการจัดการ 

 

หน่วยการสอนที่ 8 

ชื่อหน่วยการสอน  การอ านวยการ 

 

1. สามารถอธิบายความหมายของการอ านวยการ

ได้ 

2. รู้และเขา้ใจองค์ประกอบของการอ านวยการ 

3. อธิบายหลักส าคัญของการจัดสนิใจ การสั่งการ 

การจูงใจ การสรา้งขวัญและก าลังใจ 

4.  อธิบายหลักส าคัญของการประสานงานและการ

สื่อสาร 

5.  เกิดเจตคตทิี่ดใีนการประกอบอาชีพ 



 

 

หน่วยการสอนที่ 10 

ชื่อหน่วยการสอน  แรงงานสัมพันธ์และ

ประกันสังคม 

 

1. สามารถอธิบายความหมายของแรงงานสัมพันธ์

ได้ 

2. รู้สทิธิและหนา้ที่ของนายจ้างและลูกจ้า  

3.  รู้และอธิบายอัตราค่าจา้งได้ 

4.  รู้ขอ้ปฏิบัติเกี่ยวกับการท างานล่วงเวลาและการ

ท างานในวันหยุด 

5.  อธิบายสวัสดิการของลูกจ้างได้ 

6.  รู้ขอ้ก าหนดเกี่ยวกับการใชแ้รงงานผู้หญิงและ

แรงงานเด็ก 

7.  รู้บทลงโทษเกี่ยวกับการใชแ้รงงาน 

8.  รู้และเขา้ใจเกี่ยวกับการประกันสังคม 

 

หน่วยการสอนที่ 11 

ชื่อหน่วยการสอน  ระบบสารสนเทศเพื่อการ

จัดการ 

 

1.สามารถอธิบายความหมายและความส าคัญของ

ระบบสารสนเทศได้ 

2. รู้และเขา้ใจองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ 

3.  ตระหนักถึงความส าคัญของระบบสารสนเทศ 

4.  รู้ลักษณะของระบบสารสนเทศที่ดี 

5.  สามารถน าระบบสารสนเทศไปปรุยุกต์ใชใ้นการ

จัดการได้ 

6.  เกิดเจตคตทิี่ดใีนการประกอบอาชีพ 

หน่วยการสอนที่ 12 

ชื่อหน่วยการสอน  การประยุกต์ใช้หลักการ

จัดการ 

 

1. รู้และเขา้ใจความจ าเป็นในการประยุกต์ใช้

หลักการจัดการ 

2. รู้และเขา้ใจแนวทางประยุกต์หลักการจัดการ 

3.  สามารถประยุกต์ใชห้ลักการจัดการได้ 

4.  เกิดเจตคตทิี่ดใีนการประกอบอาชีพ   

หน่วยการสอนที่  13   

ชื่อหน่วยการสอน  หลักการจัดการกับ

เศรษฐกิจพอเพียง 

 

1.รู้และเขา้ใจความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

2.  ตระหนักถึงความส าคัญของเศรษฐกิจพอเพียง 

3.  สามารถน าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน

การจัดการการชีวติได้ 

4.  ตระหนักและเห็นความส าคัญของเศรษฐกิจ

พอเพียงกับภาคธุรกิจ 



 

 

หมวดที่  2.  จุดประสงค์และมาตรฐานรายวิชา 

 

 

1.จุดประสงค์รายวิชา 

1. มีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดการ 

2. เข้าใจแนวความคิดความเป็นมาในการจัดการ 

3. มีความรูค้วามเข้าใจหน้าที่และกระบวนการในการจัดการ 

4. มีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ์ ประกันสังคม แลการจัดการโดยน า

เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ได้อย่างเหมาะสม 

5. น าความรูใ้นการจัดการไปประยุกต์ใชใ้นงานอาชีพสาขาต่างๆ ได้ 

 

 

2.มาตรฐานรายวิชา 

          1.  มีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดการ กระบวนการของการจัดการ 

          2.  สามารถจัดท าโครงการและปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย  

          3.  เห็นคุณค่าความส าคัญของหลักการจัดการ สามารถปฏิบัติงานโดยใช้หลักวิชาการอย่าง

เหมาะสมและมีเหตุผล 

 

 

 

3.ค าอธิบายรายวิชา 

ศกึษาเกี่ยวกับความรูท้ั่วไปเกี่ยวกับหลักการจัดการ ความเป็นมาและแนวคิดในการจัดการ หลักการ

และกระบวนการจัดการ การวางแผน การจัดองคก์ร การจัดการงานบุคคล การอ านวยการ การก ากับ

ดูแล แรงงานสัมพันธ์ และประกันสังคม การน าเทคโนโลยีใหม ่ๆ มาใช้ในการจัดการ การประยุกต์ 

หลักการจัดการในงานอาชีพ 

 

 

 

 

 

 



 

 

หมวดที่  3.  ลักษณะและการด าเนินการ 

 

1.  จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 

3 ช่ัวโมง 

สอนเสริม 

0 

 

การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/ 

การฝึกงาน 

0 

 

การศกึษาด้วยตนเอง 

6  ช่ัวโมง 

2.  จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศกึษาเป็น

รายบุคคล 

3  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

 

หมวดที่  4.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

1.  คุณธรรม  จรยิธรรม 

1.1 คุณธรรม  จรยิธรรม  ที่ต้องพัฒนา 

- ความมวีินัย 

            - มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีตอ่เพื่อน 

            - มีความตัง้ใจ  

            -  การมสี่วนรว่ม  

             - ไม่เอาเปรียบผูอ้ื่น  

            -  มีความคิดรเิริ่ม  

            -  ความสุภาพ   

            -  เคารพเชื่อฟังครูและผูอ้าวุโส  

            -  มีความเชื่อมั่น   

1.2 วิธีการสอน 

- ใช้การสอนแบบเปิดโอกาสใหน้ักศึกษามีการตัง้ค าถามหรือตอบค าถาม  หรอืแสดงความคิดเห็น

ที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม  จริยธรรม  ในชั้นเรียนในโอกาสต่าง ๆ 

- ยกตัวอย่างกรณีศกึษา  ตัวอย่างที่ขาดความรับผดิชอบต่อหน้าที่และการประพฤติที่ผิด

จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

- ครูผูส้อนปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง  ให้ความส าคัญต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ  การมวีินัยเรื่องเวลา

การเปิดโอกาสใหน้ักศึกษาแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคดิเห็นของนักศึกษา 



 

 

1.3 วิธีการประเมินผล 

- ประเมินผลจากพฤติกรรมที่แสดงออกในช้ันเรยีนและการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทางดา้นคุณธรรมและจริยธรรม   

- การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูส้อนคนอื่น ๆ และเพื่อนๆ  ของผูเ้รียนในรายวิชา  

- การประเมนิตามสภาพจริงด้าน การตรงต่อเวลาในการเข้าช้ันเรยีนและการส่งงานที่มอบหมาย  

นักศึกษาประเมินตนเอง 

 

2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

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

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

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

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

2.2 วิธีการสอน 

- ใช้การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมุ่งเน้นให้สัมพันธ์กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ใช้หลักการเรียนรู้
ตามสภาพจริง และจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยการสอนแบบผสมผสาน  

- แนวการสอนวิชาการเพ่ิมประสิทธิภาพในองค์กร ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นการน า  ขั้นการ
สอนและข้ันสรุปผลการสอน 

-  แนวการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  มีลักษณะเป็นการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เหมาะสมตาม
วัฒนธรรมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในลักษณะเป็นประชาธิปไตยและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
โดยมีแนวทางที่ส าคัญ คือ การพึ่งพาอาศัยกันในทางท่ีดี การสร้างทีมงานความรับผิดชอบทักษะทาง
สังคมโครงสร้างการเรียนรู้และวิธีจัดการเรียนรู้ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ 

- รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือเทคนิค เป็นเทคนิคท่ีพัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมความ
ร่วมมือ และการถ่ายทอดความรู้ระหว่างเพ่ือนในกลุ่ม 

- รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้โมเดลซิปปา ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน คือ ทบทวนความรู้เดิม แสวงหาความรู้
ใหม่ การศึกษาท าความเข้าใจสาระการเรียนรู้โดยเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม การแลกเปลี่ยน
ความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม การสรุปและจัดระเบียบความรู้ การปฏิบัติและหรือการแสดงผลงาน 
สุดท้ายคือการประยุกต์ใช้ความรู้ 

- การเรียนรู้ตามแนวคิดผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นสังเกต โดยผู้สอน
เชื่อมโยงประสบการณ์เดิมของผู้เรียนโดยผู้เรียนสังเกตสภาพปัญหา และร่วมกันหาปัญหาที่เกิดข้ึนขั้น
สร้างความรู้โดยผู้เรียนสร้างความรู้จากการศึกษาเอกสารประกอบการเรียน ขั้นขยายความรู้โดยการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันจากประสบการณ์ของผู้เรียน และข้ันตรวจสอบประเมิน
ความรู้ที่ได้รับโดยการน าเสนองาน 
 



 

 

 

2.3 วิธีการประเมินผล 

- การทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน  
- แบบสังเกตการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น/ การอภิปรายกลุ่มการประเมินพฤติกรรมการเรียน  
- การสอบย่อย  สอบกลางภาค  และสอบปลายภาค 
- การประเมินพัฒนาการรายบุคคลและรายกลุ่ม 
 

 

3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญา  ที่ต้องพัฒนา 

- ทักษะการคิด วิเคราะห์ ของความส าคัญของวิชาการเพ่ิมประสิทธิภาพในองค์กร สามารถแจก  
       แจง ในการใช้ให้ถูกลักษณะงานไดถู้กตอ้ง 
- ทักษะการใช้ความรู้ในวิชาการเพ่ิมประสิทธิภาพในองค์กร สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
       จรงิ 

 

3.2 วิธีการสอน 

- การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน   
- การเรียนรู้ตามแนวคิดผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นสังเกต โดยผู้สอน

เชื่อมโยงประสบการณ์เดิมของผู้เรียนโดยผู้เรียนสังเกตสภาพปัญหา และร่วมกันหาปัญหาที่เกิดข้ึนขั้น
สร้างความรู้โดยผู้เรียนสร้างความรู้จากการศึกษาเอกสารประกอบการเรียน ขั้นขยายความรู้โดยการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันจากประสบการณ์ของผู้เรียน และข้ันตรวจสอบประเมิน
ความรู้ที่ได้รับโดยการน าเสนองาน 

- การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผังกราฟิก เป็นรูปแบบการแสดงออกของความคิดที่สามารถมองเห็น
และอธิบายได้อย่างเป็นระบบ 
มอบหมายภาระงานรายบุคคล 

3.3 วิธีการประเมินผล 

- ประเมินจากการโต้ตอบและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน  ทั้งรายบุคคลและกลุ่ม  
- การทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน  
- การสอบย่อย  สอบกลางภาค  และสอบปลายภาค 

การประเมินพัฒนาการรายบุคคลและรายกลุ่ม 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

- ทักษะการสร้างสัมพันธภาพการที่ดีในการท างานและความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายทั้ง
รายบุคคลและรายกลุ่ม  



 

 

4.2 วิธีการสอน 

- ใช้แนวการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  มีลักษณะเป็นการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เหมาะสมตาม
วัฒนธรรมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในลักษณะเป็นประชาธิปไตยและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
โดยมีแนวทางที่ส าคัญ คือ การพึ่งพาอาศัยกันในทางท่ีดี การสร้างทีมงาน ความรับผิดชอบ ทักษะทาง
สังคม โครงสร้างการเรียนรู้และวิธีจัดการเรียนรู้ ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ 

- รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือเทคนิคเป็นเทคนิคที่พัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมความ
ร่วมมือ และการถ่ายทอดความรู้ระหว่างเพ่ือนในกลุ่ม  

- ก าหนดความรับผิดชอบของผู้เรียนรายบุคคลและรายกลุ่มให้ชัดเจน 
 

4.3 วิธีการประเมินผล 

- ประเมินการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
- ประเมินความรับผิดชอบจากการท ากิจกรรมรายบุคคลและรายกลุ่มของผู้เรียน 

ให้ผู้เรียนประเมินสมาชิกในกลุ่ม  ทั้งด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและด้านความรับผิดชอบตามรูปแบบ
แนวการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่ต้อง

พัฒนา 

- ทักษะการคัดเลือกแหล่งข้อมูล   
- ทักษะการค้นคว้าหาข้อมูล/เพ่ิมเติมความรู้ทางอินเตอร์เน็ต   
- ทักษะการใช้  Power  point  ในการน าเสนองานที่ได้รับมอบหมาย   
- ทักษะการใช้ภาษาในการน าเสนอด้วยการเขียนและการพูดอย่างเหมาะสม  

การศึกษานอกสถานที่ โดยใช้อินเตอร์เน็ตเป็นเครื่องมือ   

 

5.2 วิธีการสอน 

- ใช้  PowerPoint  ที่น่าสนใจ  ชัดเจน  ง่ายต่อการติดตามท าความเข้าใจ  ประกอบการสอนในชั้น
เรียน 

- การสอนโดยมีการน าเสนอข้อมูลจากการค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต  เพ่ือเป็นตัวอย่างกระตุ้นให้นักศึกษา
เห็นประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอและสืบค้นข้อมูล 

- การแนะน าเทคนิคการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- การมอบหมายงานที่ต้องมีการน าเสนอท้ังในรูปเอกสารและการพูดประกอบสื่อเทคโนโลยี  
5.3 วิธีการประเมินผล 

- ประเมินทักษะการใช้สื่อและการใช้ภาษาพูดจากการน าเสนอหน้าชั้นเรียน  
ประเมินรายงานการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 



 

 

หมวดที่ 5.  แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและการประเมินผล 

5.1แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

สัปดาห์ 

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรม 

การเรียนการสอน  และสื่อที่ใช้ 
หมาย

เหตุ 
ทฤษฎี ปฏิบัติ 

1-2 บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้น

เกี่ยวกับการจัดการ 

-ความหมายของการจัดการ 

-ความส าคัญของการจัดการ 

-บทบาทหนา้ที่ของผูท้ี่ท า

หนา้ที่จัดการ 

-คุณสมบัติของผูจ้ัดการ 

-ระดับช้ันของการจัดการ 

 

3 0 (1) ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อน

เรียน 

(2) การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหา

สาระการเรียนรูส้อดแทรกคุณธรรม

จรยิธรรม ตามที่ก าหนดในหมวด 4 

(3) ครูผูส้อนซักถามผู้เรยีนเกี่ยวกับ

ความรูพ้ืน้ฐานของความรูเ้กี่ยวกับ

การเพิ่มประสทิธิภาพในองค์กร 

 (4)ครูผูส้อนอธิบายเรื่อง ความรู้

เกี่ยวกับการเพิ่มประสทิธิภาพใน

องค์กร 

(5)  ผูเ้รียนท าความเข้าใจเกี่ยวกับ

กิจกรรมต่าง ๆ ก่อนลงมอืปฏิบัติ 

(6) ให้ผู้เรยีนได้แสดงความคิดเห็น

ระหว่างเรียนในชัน้เรียน 

(7)  ผูเ้รียนเข้าใจและสามารถตอบ

ค าถามได้ 

 (8)  มอบหมายใหผู้เ้รียนปฏิบัติ

กิจกรรมในบทเรียน 

 

3-4 บทที่ 2 องค์การและการ

จัดการ 

-ความหมายขององค์กร 

-องค์กรของรัฐและองค์กร 

ธุรกิจ 

-ที่มาขององค์กรของรัฐ 

-ที่มาขององค์กรธุรกิจ 

3 0 (1) ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อน

เรียน 

(2) การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหา

สาระการเรียนรูส้อดแทรกคุณธรรม

จรยิธรรม ตามที่ก าหนดในหมวด 4 

(3) ครูผูส้อนซักถามผู้เรยีนเกี่ยวกับ

ความรูพ้ืน้ฐานของวัฒนธรรมองค์กร 

 



 

 

-ลักษณะขององค์กรที่ดี 

-บทบาทขององค์กรธุรกิจ 

-การจัดหน่วยงานเพื่อ

บริหารองคก์รธุรกิจ 

-ผูป้ฏิบัติงานในองค์กรธุรกิจ 

-การจัดการส านักงาน 

-องค์กรสมัยใหม่ 

 

 

 (4)  ครูผูส้อนอธิบายเรื่อง 

วัฒนธรรมองค์กร 

(5)  ผูเ้รียนท าความเข้าใจเกี่ยวกับ

กิจกรรมต่าง ๆ ก่อนลงมอืปฏิบัติ 

(6) ให้ผู้เรยีนได้แสดงความคิดเห็น

ระหว่างเรียนในชัน้เรียน 

(7)  ผูเ้รียนเข้าใจและสามารถตอบ

ค าถามได้ 

 (8)  มอบหมายใหผู้เ้รียนปฏิบัติ

กิจกรรมในบทเรียน 

5 บทที่ 3 ความเป็นมาและ

แนวคดิในการจัดการ 

-แนวคิดความเป็นมาของ

การจัดการ 

-กลุ่มแนวความคิดคลาสสิก 

- กลุ่มแนวความคิดแบบการ

จัดการสมัยใหม่ 

 

3 0 (1) ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อน

เรียน 

(2) การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหา

สาระการเรียนรูส้อดแทรกคุณธรรม

จรยิธรรม ตามที่ก าหนดในหมวด 4 

(3) ครูผูส้อนซักถามผู้เรยีนเกี่ยวกับ

ความรูพ้ืน้ฐานของวัฒนธรรมองค์กร 

 (4)  ครูผูส้อนอธิบายเรื่อง 

วัฒนธรรมองค์กร 

(5)  ผูเ้รียนท าความเข้าใจเกี่ยวกับ

กิจกรรมต่าง ๆ ก่อนลงมอืปฏิบัติ 

(6) ให้ผู้เรยีนได้แสดงความคิดเห็น

ระหว่างเรียนในชัน้เรียน 

(7)  ผูเ้รียนเข้าใจและสามารถตอบ

ค าถามได้ 

 (8)  มอบหมายใหผู้เ้รียนปฏิบัติ

กิจกรรมในบทเรียน 

 

 

6-7 

บทที่ 4 รูปแบบของการ

ประกอบธุรกิจ 

-รูปแบบของการประกอบ

ธุรกิจ 

-ธุรกิจเจ้าของคนเดียว 

3 0 (1) ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อน

เรียน 

(2) การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหา

สาระการเรียนรูส้อดแทรกคุณธรรม

จรยิธรรม ตามที่ก าหนดในหมวด 4 

 



 

 

-หา้งหุ้นสว่น 

-บริษัท 

-กิจการรว่มค้า 

-กองทุนธุรกิจ 

-โฮลดิ้งคอมพานี 

-สหกรณ์ 

-รัฐวิสาหกิจ 

(3) ครูผูส้อนซักถามผู้เรยีนเกี่ยวกับ

ความรูพ้ืน้ฐานของวัฒนธรรมองค์กร 

 (4)  ครูผูส้อนอธิบายเรื่อง 

วัฒนธรรมองค์กร 

(5)  ผูเ้รียนท าความเข้าใจเกี่ยวกับ

กิจกรรมต่าง ๆ ก่อนลงมอืปฏิบัติ 

(6) ให้ผู้เรยีนได้แสดงความคิดเห็น

ระหว่างเรียนในชัน้เรียน 

(7)  ผูเ้รียนเข้าใจและสามารถตอบ

ค าถามได้ 

 (8)  มอบหมายใหผู้เ้รียนปฏิบัติ

กิจกรรมในบทเรียน 

 

8 

บทที่ 5 กระบวนการในการ

จัดการ 

-กระบวนการจัดการ 

-กระบวนการจัดการของ 

เฮนรี ฟาโยล์ 

-กระบวนการจัดการของลู

เทอร์กูลบิกและลินดอลล์

เออร์วิก 

-กระบวนการจัดารของแฮร์

โรลด์คูนดซ์ 

-กระบวนการจัดการของ

เออร์เนส เด 

 

3 0 (1) ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อน

เรียน 

(2) การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหา

สาระการเรียนรูส้อดแทรกคุณธรรม

จรยิธรรม ตามที่ก าหนดในหมวด 4 

(3) ครูผูส้อนซักถามผู้เรยีนเกี่ยวกับ

ความรูพ้ืน้ฐานของวัฒนธรรมองค์กร 

 (4)  ครูผูส้อนอธิบายเรื่อง 

วัฒนธรรมองค์กร 

(5)  ผูเ้รียนท าความเข้าใจเกี่ยวกับ

กิจกรรมต่าง ๆ ก่อนลงมอืปฏิบัติ 

(6) ให้ผู้เรยีนได้แสดงความคิดเห็น

ระหว่างเรียนในชัน้เรียน 

(7)  ผูเ้รียนเข้าใจและสามารถตอบ

ค าถามได้ 

 (8)  มอบหมายใหผู้เ้รียนปฏิบัติ

กิจกรรมในบทเรียน 

 
 

 

9 

บทที่6  การวางแผน 

-ความหมายของการ

วางแผน 

3 0 (1) ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อน

เรียน 

(2) การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหา

 



 

 

-ความส าคัญของการ

วางแผน 

-องค์ประกอบพืน้ฐานของ

การจัดท าแผน 

-กระบวนการวางแผน 

-ประเภทของการวางแผน 

-ลักษณะของแผนที่ดี 

-การงานแผนเชงิกลยุทธ์ 

 

สาระการเรียนรูส้อดแทรกคุณธรรม

จรยิธรรม ตามที่ก าหนดในหมวด 4 

(3) ครูผูส้อนซักถามผู้เรยีนเกี่ยวกับ

ความรูพ้ืน้ฐานของวัฒนธรรมองค์กร 

 (4)  ครูผูส้อนอธิบายเรื่อง 

วัฒนธรรมองค์กร 

(5)  ผูเ้รียนท าความเข้าใจเกี่ยวกับ

กิจกรรมต่าง ๆ ก่อนลงมอืปฏิบัติ 

(6) ให้ผู้เรยีนได้แสดงความคิดเห็น

ระหว่างเรียนในชัน้เรียน 

(7)  ผูเ้รียนเข้าใจและสามารถตอบ

ค าถามได้ 

 (8)  มอบหมายใหผู้เ้รียนปฏิบัติ

กิจกรรมในบทเรียน 

10 สอบกลางภาค  
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บทที่ 7 การจัดการ

ทรัพยากรบุคคล 

-ความหมายของการจัดการ

ทรัพยากรบุคคล 

-ประโยชน์ของการจัดการ

ทรัพยากรบุคคล 

-บทบาทหนา้ที่ในการจัดการ

ทรัพยากรบุคคล 

-หลักการจัดการทรัพยากร

บุคคล 

-กระบวนการจัดการ

ทรัพยากรบุคคล 

 

6 0 (1) ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อน

เรียน 

(2) การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหา

สาระการเรียนรูส้อดแทรกคุณธรรม

จรยิธรรม ตามที่ก าหนดในหมวด 4 

(3) ครูผูส้อนซักถามผู้เรยีนเกี่ยวกับ

ความรูพ้ืน้ฐานของวัฒนธรรมองค์กร 

 (4)  ครูผูส้อนอธิบายเรื่อง 

วัฒนธรรมองค์กร 

(5)  ผูเ้รียนท าความเข้าใจเกี่ยวกับ

กิจกรรมต่าง ๆ ก่อนลงมอืปฏิบัติ 

(6) ให้ผู้เรยีนได้แสดงความคิดเห็น

ระหว่างเรียนในชัน้เรียน 

(7)  ผูเ้รียนเข้าใจและสามารถตอบ

ค าถามได้ 

 (8)  มอบหมายใหผู้เ้รียนปฏิบัติ

กิจกรรมในบทเรียน 

 



 

 

12 บทที่ 8  การอ านวยการ 

-ความหมายของการ

อ านวยการ 

-องค์ประกอบของการ

อ านวยการ 

-การจัดสนิใจ 

-การสั่งการ 

-การจูงใจ 

-การสรา้งขวัญและก าลังใจ 

-การประสานงาน 

-การสื่อสาร 

6 0 (1) ให้ท าแบบประเมินผลตนเองกอ่น

เรียน 

(2) การน าเข้าสู่บทเรยีน และเนือ้หา

สาระการเรียนรูส้อดแทรกคุณธรรม

จรยิธรรม ตามที่ก าหนดในหมวด 4 

(3) ครูผู้สอนซักถามผู้เรยีนเก่ียวกับ

ความรู้พื้นฐานของวัฒนธรรมองคก์ร 

 (4)  ครูผู้สอนอธิบายเรื่อง วัฒนธรรม

องคก์ร 

(5)  ผู้เรยีนท าความเข้าใจเก่ียวกับ

กจิกรรมต่าง ๆ กอ่นลงมือปฏิบัต ิ

(6) ให้ผูเ้รียนได้แสดงความคิดเห็น

ระหว่างเรียนในช้ันเรยีน 

(7)  ผู้เรยีนเข้าใจและสามารถตอบ

ค าถามได้ 

 (8)  มอบหมายให้ผูเ้รียนปฏิบัติ

กจิกรรมในบทเรียน 
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บทที่ 9  การควบคุม 

-ความหมายของการควบคุม 

-วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

-ประเภทของการควบคุม 

-หลักในการควบคุม 

-ประโยชน์ที่ได้จากการ

ควบคุม 

-กระบวนการในการควบคุม 

-เทคนิคและวิธีการควบคุม 

3 0 (1) ให้ท าแบบประเมินผลตนเองกอ่น

เรียน 

(2) การน าเข้าสู่บทเรยีน และเนือ้หา

สาระการเรียนรูส้อดแทรกคุณธรรม

จรยิธรรม ตามที่ก าหนดในหมวด 4 

(3) ครูผู้สอนซักถามผู้เรยีนเก่ียวกับ

ความรู้พื้นฐานของวัฒนธรรมองคก์ร 

 (4)  ครูผู้สอนอธิบายเรื่อง วัฒนธรรม

องคก์ร 

(5)  ผู้เรยีนท าความเข้าใจเก่ียวกับ

กจิกรรมต่าง ๆ กอ่นลงมือปฏิบัต ิ

(6) ให้ผูเ้รียนได้แสดงความคิดเห็น

ระหว่างเรียนในช้ันเรยีน 

(7)  ผู้เรยีนเข้าใจและสามารถตอบ

ค าถามได้ 

 (8)  มอบหมายให้ผูเ้รียนปฏิบัติ

กจิกรรมในบทเรียน 

 



 

 

14 บทที่ 10  แรงงานสัมพันธ์

และประกันสังคม 

-ความหมายของแรงงาน

สัมพันธ์ 

-สิทธิและหน้าที่ของนายจ้าง

และลูกจา้ง 

-ค่าจา้ง 

-การท างานล่วงเวลาและ

การท างานในวันหยุด 

-สวัสดิการของลูกจ้าง 

-ค่าชดเชย 

-การใชแ้รงงานหญิง 

-การใชแ้รงงานเด็ก 

-บทลงโทษเกี่ยวกับการใช้

แรงงาน 

-กองทุนประกันสังคม 

6 0 (1) ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อน

เรียน 

(2) การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหา

สาระการเรียนรูส้อดแทรกคุณธรรม

จรยิธรรม ตามที่ก าหนดในหมวด 4 

(3) ครูผูส้อนซักถามผู้เรยีนเกี่ยวกับ

ความรูพ้ืน้ฐานของวัฒนธรรมองค์กร 

 (4)  ครูผูส้อนอธิบายเรื่อง 

วัฒนธรรมองค์กร 

(5)  ผูเ้รียนท าความเข้าใจเกี่ยวกับ

กิจกรรมต่าง ๆ ก่อนลงมอืปฏิบัติ 

(6) ให้ผู้เรยีนได้แสดงความคิดเห็น

ระหว่างเรียนในชัน้เรียน 

(7)  ผูเ้รียนเข้าใจและสามารถตอบ

ค าถามได้ 

 (8)  มอบหมายใหผู้เ้รียนปฏิบัติ

กิจกรรมในบทเรียน 

 

15 บทที่ 11  ระบบสารสนเทศ

เพื่อการจัดการ 

-ความหมายและ

ความส าคัญของระบบ

สารสนเทศ 

-องค์ประกอบของระบบ

สารสนเทศ 

-ลักษณะของระบบ

สารสนเทศที่ดี 

-คอมพิวเตอร์กับระบบ

สารสนเทศ 

-การเชื่อมโยงระบบ

สารสนเทศ 

-อินเทอร์เน็ตกับระบบ

สารสนเทศ 

3 0 (1) ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อน

เรียน 

(2) การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหา

สาระการเรียนรูส้อดแทรกคุณธรรม

จรยิธรรม ตามที่ก าหนดในหมวด 4 

(3) ครูผูส้อนซักถามผู้เรยีนเกี่ยวกับ

ความรูพ้ืน้ฐานของวัฒนธรรมองค์กร 

 (4)  ครูผูส้อนอธิบายเรื่อง 

วัฒนธรรมองค์กร 

(5)  ผูเ้รียนท าความเข้าใจเกี่ยวกับ

กิจกรรมต่าง ๆ ก่อนลงมอืปฏิบัติ 

(6) ให้ผู้เรยีนได้แสดงความคิดเห็น

ระหว่างเรียนในชัน้เรียน 

(7)  ผูเ้รียนเข้าใจและสามารถตอบ

ค าถามได้ 

 



 

 

-การประยุกต์ระบบ

สารสนเทศเพื่อใชใ้นองค์กร 

-แนวทางในการน าระบบ

สารสนเทศมาใช้ในการ

จัดการ 

 (8)  มอบหมายใหผู้เ้รียนปฏิบัติ

กิจกรรมในบทเรียน 

16 บทที่ 12 

-การประยุกต์หลักการ

จัดการ 

-ความจ าเป็นในการประยุกต์

หลักการจัดการ 

-แนวทางการประยุกต์

หลักการจัดการ 

-แนวทางการจัดการโดยยึด

วัตถุประสงค์ 

-แนวทางการจัดการโดยใช้

กลุ่มพัฒนาคุณภาพ 

-แนวทางการจัดการโดยใช้

กลุ่มพัฒนาคุณภาพรวม 

3 0 (1) ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อน

เรียน 

(2) การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหา

สาระการเรียนรูส้อดแทรกคุณธรรม

จรยิธรรม ตามที่ก าหนดในหมวด 4 

(3) ครูผูส้อนซักถามผู้เรยีนเกี่ยวกับ

ความรูพ้ืน้ฐานของวัฒนธรรมองค์กร 

 (4)  ครูผูส้อนอธิบายเรื่อง 

วัฒนธรรมองค์กร 

(5)  ผูเ้รียนท าความเข้าใจเกี่ยวกับ

กิจกรรมต่าง ๆ ก่อนลงมอืปฏิบัติ 

(6) ให้ผู้เรยีนได้แสดงความคิดเห็น

ระหว่างเรียนในชัน้เรียน 

(7)  ผูเ้รียนเข้าใจและสามารถตอบ

ค าถามได้ 

 (8)  มอบหมายใหผู้เ้รียนปฏิบัติ

กิจกรรมในบทเรียน 

 

17 บทที่ 13  หลักการจัดการกับ

เศรษฐกิจพอเพียง 

-ความหมายของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

-หลักความส าคัญของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

-แนวทางการน าปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน

การจัดการชีวติ 

-เศรษฐกิจพอเพียงกับภาค

3 0 (1) ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อน

เรียน 

(2) การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหา

สาระการเรียนรูส้อดแทรกคุณธรรม

จรยิธรรม ตามที่ก าหนดในหมวด 4 

(3) ครูผูส้อนซักถามผู้เรยีนเกี่ยวกับ

ความรูพ้ืน้ฐานของวัฒนธรรมองค์กร 

 (4)  ครูผูส้อนอธิบายเรื่อง 

วัฒนธรรมองค์กร 

(5)  ผูเ้รียนท าความเข้าใจเกี่ยวกับ

 



 

 

ธุรกิจ 

 

 

กิจกรรมต่าง ๆ ก่อนลงมอืปฏิบัติ 

(6) ให้ผู้เรยีนได้แสดงความคิดเห็น

ระหว่างเรียนในชัน้เรียน 

(7)  ผูเ้รียนเข้าใจและสามารถตอบ

ค าถามได้ 

 (8)  มอบหมายใหผู้เ้รียนปฏิบัติ

กิจกรรมในบทเรียน 

18 สอบปลายภาค  

 

5.2  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการประเมินผลนักศกึษา สัปดาห์ที่ 

ประเมิน 

สัดส่วนของ 

การ 

ประเมินผล 

สอบกลางภาค 

สอบปลายภาค 

จติพิสัย 

30 

       30 

       20 

30% 

30% 

20% 

วิเคราะหก์รณีศกึษาการค้นคว้าการท าแบบฝกึหัด 

การท างานกลุ่มและผลงาน 

การส่งงานตามที่มอบหมาย 

ตลอดภาค 

การศกึษา 

20% 

 

 

หมวดที่  6.  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

6.1 หนังสือ  และเอกสารประกอบการสอนหลัก 

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

 

 

6.2 หนังสือ  เอกสาร  และข้อมูลอ้างอิง  ที่ส าคัญ 

 

 


