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๑ 

มคอ.๓   รายละเอียดของรายวิชา 
หมวดท่ี ๑ ข�อมูลท่ัวไป 

 
๑.  รหัสและชื่อรายวิชา    

ภาษาไทย  ศศพฐ ๑๔๑ หลักการจัดการเพ่ือพัฒนาตนเอง 
ภาษาอังกฤษ LAFE 141 Principles of Management for Self Development 

 
๒.  จํานวนหน$วยกิต      ๓ (๓-๐-๖) หนJวยกิต       
  (บรรยาย ๓ ชม.   ปฏิบัติ ๐ ชม.  เรียนรูN-คNนควNาดNวยตนเอง ๖ ชม. /สัปดาห$) 
   
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑ หลักสูตร      ทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ยกเวNนหลักสูตรนานาชาติ) 
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา   วิชาศึกษาท่ัวไป กลุJมวิชาสังคมศาสตร$ มนุษยศาสตร$ และวิชาเลือกเสรี 
      ๓.๓ รายวิชาน้ีจัดอยูJในกลุJม Literacy (โปรดระบุ) 
             �  MU Literacy  (Core Values, SEP, GE for Human Development) 
              �  Health Literacy  (Health, Sport)  
              �  Digital Literacy  (ICT, Applied Mathematics)  
              �  Social and Humanity Literacy  (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts) 
              �  Communication Literacy  (language, Academic Communication) 
              �  Science and Environmental Literacy  (Applied Science for Life, Environmental Responsibility)  
              �  Finance and Management Literacy  (Finance, Management,  Entrepreneur) 

       ๓.๔  ความสัมพันธ$ระหวJางรายวิชาและคJานิยมองค$กร (โปรดระบุ) 
�  M - Mastery       รูNแจNง รูNจริง สมเหตุ สมผล 
�  A -  Altruism      มุJงผลเพ่ือผูNอ่ืน 
�  H -  Harmony  กลมกลืนกับสรรพส่ิง 
�  I  -  Integrity  มั่นคงย่ิงในคุณธรรม 
�  D - Determination   แนJวแนJทํา กลNาตัดสินใจ 
�  O - Originality    สรNางสรรค$ส่ิงใหมJ 
�  L -  Leadership  ใฝjใจเปkนผูNนํา 
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๒ 

๔.  อาจารยBผู�รับผิดชอบรายวิชา  และอาจารยBผู�สอน 
๔.๑  อาจารย$ผูNรับผิดชอบรายวิชา   ผูNชJวยศาสตราจารย$ ประฤดา จันทร$สJอง อาจารย$ประจําหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
๔.๒  อาจารย$ผูNสอน          ผูNชJวยศาสตราจารย$ ประฤดา จันทร$สJอง 

          
๕.  ภาคการศึกษา / ชั้นปKท่ีเรียน   

๕.๑ ภาคการศึกษาท่ี   ๑ และ ๒ /  ทุกช้ันปm 
๕.๒ จํานวนผูNเรียนท่ีรับไดN   ประมาณ ๒๐ – ๕๐ คน 

 
๖.  รายวิชาท่ีต�องเรียนมาก$อน (Pre-requisite)   

ไมJมี 
   
๗.  รายวิชาท่ีต�องเรียนพร�อมกัน (Co-requisites)  

ไมJมี 
     
๘.  สถานท่ีเรียน      มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 
 
๙.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล$าสุด 

วันท่ี ๒๔ เดือน กุมภาพันธ$ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๓ 

หมวดท่ี ๒ จุดมุ$งหมายและวัตถุประสงคB 
 

๑. จุดมุ$งหมายของรายวิชา (Course Goals)   
รายวิชาน้ีมีจุดมุJงหมายเพื่อพัฒนานักศึกษาใหNมีคุณลักษณะบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหิดลท่ีพึงประสงค$ใน

ดNาน T-Shaped breadth & depth และ Entrepreneurially Minded กลJาวคือ นักศึกษาจะไดNเรียนรูNแนวคิด 
ทฤษฎีดNานการบริหารและจิตวิทยาไปประยุกต$ใชNในการบริหารจัดการตนเอง การฝrกวิเคราะห$กรณีศึกษาในเชิงลึก 
การอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณ$ระหวJางนักศึกษากับนักศึกษา และระหวJางนักศึกษากับ
อาจารย$ อันจะทําใหNเกิดมุมมองท่ีหลากหลายในการเสนอแนวทางแกNไขปtญหาและประยุกต$ใชNไดNจริงในการบริหาร
จัดการตนเองในการทํางานหรือดําเนินชีวิตประจําวันไดNอยJางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

๒. วัตถุประสงคBในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
 ๒.๑ วัตถุประสงคBของรายวิชา (Course Objectives) 
 รายวิชาน้ีมีวัตถุประสงค$เพ่ือ  

๑. จัดประสบการการเรียนรูNใหNนักศึกษาสามารถประยุกต$ใชNทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการใน
การวิเคราะห$ และเสนอแนวทางในการบริหารจัดการตนเองเพ่ือใหNนักศึกษาสามารถดําเนินชีวิตหรือ
ทํางานไดNอยJางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

๒. ใหNนักศึกษาเรียนรูNและตระหนักถึงบทบาทของตนเองในฐานะผูNนําและผูNตามในการทํางานรJวมกับผูNอ่ืนเปkน
กลุJม สามารถปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ผJานการทํากิจกรรมกลุJม และอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นใน
ช้ันเรียน 

๒.๒ ผลลัพธBการเรียนรู�ระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 
เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนแลNว นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  (CLOs)   

๑.  CLO1  อธิบายทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการ 
๒.  CLO2  วิเคราะห$ปtญหาและเสนอแนวทางในการบริหารจัดการตนเองตามทฤษฎีและแนวคิดการบริหาร 

    จัดการ  
๓.  CLO3  แสดงออกถึงภาวะผูNนํา และการสรNางสัมพันธภาพระหวJางผูNเรียน 
๔.  CLO4  ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบในช้ันเรียน และกติกาของสังคม 
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๔ 

หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 
 

๑. คําอธิบายรายวิชา  (Course Description) 
  หลักการบริหารจัดการท่ีจะชJวยใหNผูNศึกษาสามารถดูแลบริหารจัดการชีวิต การทํางานเปkนทีม และเปkนกลุJม 
การเปkนสมาชิกท่ีมีคุณภาพของสังคมเพียบพรNอมดNวยคุณธรรมและจริยธรรม 

  Principles of management to help students in organizing their lives; team and group      
working; qualified members with ethic and moral quality of the society 

๒. จํานวนชั่วโมงท่ีใช�ต$อภาคการศึกษา 
บรรยาย 
(ช่ัวโมง) 

การฝcกปฏิบัติ 
(ช่ัวโมง) 

การศึกษาด�วยตนเอง 
(ช่ัวโมง) 

 ๔๕ ช่ัวโมง 
(๓ ช่ัวโมง x ๑๕ สัปดาห$) 

- ๙๐ ช่ัวโมง 
(๖ ช่ัวโมง x ๑๕ สัปดาห$) 

  
๓.  จํานวนชั่วโมงต$อสัปดาหBท่ีอาจารยBให�คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก$นักศึกษาเปeนรายบุคคล  
  ๑ ช่ัวโมง/สัปดาห$ 
 

หมวดท่ี ๔  การพัฒนาผลการเรียนรู�ท่ีคาดหวังระดับรายวิชาของนักศึกษา 
 

๑.  สรุปส้ันๆ เก่ียวกับความรู� หรือทักษะท่ีรายวิชามุ$งหวังท่ีจะพัฒนานักศึกษา (CLOs)  
เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนแลNว นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ     

๑.  CLO1  อธิบายทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการ 
๒.  CLO2  วิเคราะห$ปtญหาและเสนอแนวทางในการบริหารจัดการตนเองตามทฤษฎีและแนวคิดการบริหาร 

    จัดการ  
๓.  CLO3  แสดงออกถึงภาวะผูNนํา และการสรNางสัมพันธภาพระหวJางผูNเรียน 
๔.  CLO4  ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบในช้ันเรียน และกติกาของสังคม 
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๕ 

  ๒. วิธีการจัดประสบการณBการเรียนรู�เพ่ือพัฒนาความรู� หรือ ทักษะ ในข�อ ๑   และการวัดผลลัพธBการ
เรียนรู�ของรายวิชา   

 CLO วิธีการจัดการสอน/ประสบการณBการเรียนรู� วิธีการวัดผลลัพธBการเรียนรู� 

 CLO1: อธิบายทฤษฎีและแนวคิด
เก่ียวกับการบริหารจัดการ 

- การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ$ 
- การอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นในช้ัน
เรียน 

- การสอบกลางภาค (สอบขNอเขียน) 
- การสอบปลายภาค (สอบขNอเขียน) 
- การทดสอบหลังเรียน (สอบขNอเขียน) 

 CLO2: วิเคราะห$ปtญหาและเสนอ
แนวทางในการบริหารจัดการ
ตนเองตามทฤษฎีและแนวคิดการ
บริหารจัดการ 

- การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ$ 
- การอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นในช้ัน
เรียน 
- การแบJงกลุJมฝrกวิเคราะห$กรณีศึกษา 
- การฝrกวิเคราะห$ตนเอง 

- การสอบกลางภาค (สอบขNอเขียน) 
- การสอบปลายภาค (สอบขNอเขียน) 
- การทดสอบหลังเรียน (สอบขNอเขียน) 
- รายงานการวิเคราะห$ตนเอง 

 CLO3: แสดงออกถึงภาวะผูNนํา 
และการสรNางสัมพันธภาพระหวJาง
ผูNเรียน 

- การอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นในช้ัน
เรียน 
- การทํากิจกรรมกลุJม 

- การสังเกตพฤติกรรมการมีสJวนรJวม
ขณะทํางานกลุJมในช้ันเรียน (ประเมิน
โดยผูNสอน)  
- การทํางานกลุJม (ประเมินโดยเพ่ือน
ในกลุJม) 

CLO4: ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบใน
ช้ันเรียน และกติกาของสังคม 

- การอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นในช้ัน
เรียน 

- การสังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ในช้ันเรียน 



 
รายวิชาศึกษาท่ัวไป                                                                                        ระดับปริญญาตรี                                          
ช่ือรายวิชา หลักการจัดการเพ่ือพัฒนาตนเอง                                                                คณะศิลปศาสตร$                                          
รหัสวิชา ศศพฐ ๑๔๑                                                                                            หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
                       

๖ 

หมวดท่ี ๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน  

สัปดาห$ 
ท่ี 

หัวขNอเรื่อง/รายละเอียด 
จํานวน ชม. 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือท่ีใชN ผูNสอน กิจกรรม  
ในช้ันเรียน 

ฝrก
ปฏิบัติ 

๑ แนะนําสังเขปรายวิชา  
มุมมองทฤษฎีบริหาร  
และจิตวิทยา 
กิจกรรมสรNางความสัมพันธ$ 
Pre-test 

๓ ๐ - การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ$ 
- กิจกรรมกลุJม 
- ทดสอบกJอนการเรียน 

ผศ.ประฤดา 
จันทร$สJอง 

๒ การรูNจักและเขNาใจตนเอง ๓ ๐ - การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ$ 
- การเรียนรูNจากส่ือการสอน 
- การอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นในช้ันเรียน 

ผศ.ประฤดา 
จันทร$สJอง 

๓ ทฤษฎีการบริหาร และประโยชน$
การบริหาร 

๓ ๐ - การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ$ 
- การอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นในช้ันเรียน 
- การทํากิจกรรมกลุJม 

ผศ.ประฤดา 
จันทร$สJอง 

๔ หลักการบริหารงาน และการ
กําหนดเป�าหมาย 

๓ ๐ - การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ$ 
- การอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นในช้ันเรียน 

ผศ.ประฤดา 
จันทร$สJอง 

๕ หลักการวางแผน และ
กระบวนการวางแผน 

๓ ๐ - การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ$ 
- การอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นในช้ันเรียน 
- การทํากิจกรรมกลุJม 

ผศ.ประฤดา 
จันทร$สJอง 

๖ การเขียนโครงการ และ
งบประมาณ 
เทคนิค PERT/CPM 

๓ ๐ - การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ$ 
- การอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นในช้ันเรียน 

ผศ.ประฤดา 
จันทร$สJอง 
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๗ 

สัปดาห$ 
ท่ี 

หัวขNอเรื่อง/รายละเอียด 
จํานวน ชม. 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือท่ีใชN ผูNสอน กิจกรรม  
ในช้ันเรียน 

ฝrก
ปฏิบัติ 

๗ การบริหารทรัพยากร : คน เวลา
และคJาใชNจJาย 

๓ ๐ - การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ$ 
- การอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นในช้ันเรียน 

ผศ.ประฤดา 
จันทร$สJอง 

๘ สอบกลางภาค 

๙ หลักการสรNางมนุษยสัมพันธ$ : 
ทฤษฎี แนวคิด และเทคนิคการ
สรNางมนุษยสัมพันธ$ 

๓ ๐ - การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ$ 
- การอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นในช้ันเรียน 

ผศ.ประฤดา 
จันทร$สJอง 

๑๐ การทํางานเปkนทีม ๓ ๐ - การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ$ 
- การทํากิจกรรมกลุJม 
- การอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นในช้ันเรียน 

ผศ.ประฤดา 
จันทร$สJอง 

๑๑ การพัฒนากระบวนการคิด : การ
พัฒนาความสามารถในการใชN
เหตุผล  
หรือความคิดสรNางสรรค$ 

๓ ๐ - การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ$ 
- การทํากิจกรรมกลุJม 
- การอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นในช้ันเรียน 

ผศ.ประฤดา 
จันทร$สJอง 

๑๒ การควบคุมอารมณ$ และความ
ตNองการของตนเอง 

๓ ๐ - การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ$ 
- การอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นในช้ันเรียน 

ผศ.ประฤดา 
จันทร$สJอง 

๑๓ ดูงานนอกสถานท่ี ๓ ๐ - การทํากิจกรรมกลุJม ผศ.ประฤดา 
จันทร$สJอง 

๑๔ การบริหารความขัดแยNง ๓ ๐ - การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ$ 
- การอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นในช้ันเรียน 
- การแบJงกลุJมฝrกวิเคราะห$
กรณีศึกษา 

ผศ.ประฤดา 
จันทร$สJอง 

๑๕ การตัดสินใจและการแกNปtญหา ๓ ๐ - การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ$ ผศ.ประฤดา 
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๘ 

สัปดาห$ 
ท่ี 

หัวขNอเรื่อง/รายละเอียด 
จํานวน ชม. 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือท่ีใชN ผูNสอน กิจกรรม  
ในช้ันเรียน 

ฝrก
ปฏิบัติ 

อยJางมีประสิทธิภาพ - การอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นในช้ันเรียน 

จันทร$สJอง 

๑๖ การบริหารจัดการตนเอง : การ
รูNจักตนเอง และแสดงออกไดN
อยJางมีประสิทธิภาพ Post-test 

๓ ๐ - การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ$ 
- การอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นในช้ันเรียน 
- การฝrกวิเคราะห$ตนเอง 

ผศ.ประฤดา 
จันทร$สJอง 

๑๗-๑๘ สอบปลายภาค 

 รวม ๔๕ ๐   
 
๒. แผนการประเมินผลลัพธBการเรียนรู�ที่คาดหวังระดับรายวิชา CLOs  

๒.๑ การวัดและประเมินผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู� 
ก.  การประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู� (Formative Assessment) 

- การถาม – ตอบในช้ันเรียน 
- การอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

ข.  การประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียนรู� (Summative Assessment)  
(๑) เครื่องมือและนํ้าหนักในการวัดและประเมินผล 

ผลลัพธ$ 
การเรียนรูNฯ 

วิธีการวัดผล นํ้าหนักการประเมินผล 
(รNอยละ) 

CLO1: อธิบายทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับการ
บริหารจัดการ 

การสอบกลางภาค ๑๕ 

๓๕ การสอบปลายภาค ๑๕ 

การทดสอบหลังเรียน ๕ 
CLO2: วิเคราะห$ปtญหาและเสนอแนวทางในการ
บริหารจัดการตนเองตามทฤษฎีและแนวคิด 
การบริหารจัดการ 

การสอบกลางภาค ๑๕ 

๕๕ 
การสอบปลายภาค ๑๕ 

การทดสอบหลังเรียน ๕ 
รายงาน ๒๐ 
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๙ 

ผลลัพธ$ 
การเรียนรูNฯ 

วิธีการวัดผล นํ้าหนักการประเมินผล 
(รNอยละ) 

CLO3: แสดงออกถึงภาวะผูNนํา และการสรNาง
สัมพันธภาพระหวJางผูNเรียน 

การสังเกตพฤติกรรม ๓ 
๗ 

การทํางานกลุJม ๔ 
CLO4: ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบในช้ันเรียน และ
กติกาของสังคม 

การสังเกตพฤติกรรม 
๓ ๓ 

รวม  ๑๐๐ ๑๐๐ 

 
(๒)  การตัดสินผล 

เกณฑ$การประเมินผลเปkนไปตามขNอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยใชNหลักการอิงเกณฑ$และเทียบคะแนนตาม
สัญลักษณ$  O, S และ U ดังน้ี 

คะแนน (ร�อยละ) สัญลักษณB ความหมาย 
๘๐ – ๑๐๐ O โดดเดJน 
๕๐ – ๗๙ S พอใจ 
๐ – ๔๙ U ไมJพอใจ 

นักศึกษาจะผJานเกณฑ$การประเมินรายวิชาน้ีเมื่อไดNคะแนนรNอยละ ๕๐ (สัญลักษณ$ S) ข้ึนไป  

(๓) การสอบแกNตัว (ถNารายวิชากําหนดใหNมีการสอบแกNตัว) 
       ไมJมีการสอบแกNตัว  
 

๓.  การอุทธรณBของนักศึกษา 
กรณีท่ีนักศึกษาเกิดขNอสงสัยเรื่องการใหNคะแนนในสJวนตJางๆ นักศึกษาสามารถเขียนคํารNองท่ีหNอง     
One Stop Service เพื่อขอตรวจสอบคะแนนไดN โดยคณะศิลปศาสตร$จะดําเนินการตามระเบียบและ
ข้ันตอนปฏิบัติของคณะศิลปศาสตร$ มหาวิทยาลัยมหิดล   
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๑๐ 

หมวดท่ี ๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ตําราและเอกสารหลัก (Required Texts) 
๑) ธงชัย  สันติวงษ$. (2539). องคBการและการบริหาร. (พิมพ$คร้ังท่ี10). กรุงเทพมหานคร: บริษัท โรงพิมพ$ไทย -วัฒนาพานิช 

จํากัด. 
๒) Robbins, S.P., and Coulter, M. (2003). Management. (7 th edition). New Jersey: Prentice Hall. 

๒. เอกสารและข�อมูลแนะนํา (Suggested Materials) 
๑)  จารุณี  จันทร$ลอยนภา. (2546). เทคนิคการบริหารเวลาสไตลBCEO. กรุงเทพฯ: บริษัท สารสารมาร$เก็ตต้ิง จํากัด. 
๒)  ชาญชัย  อาจินสมาจาร. (2543).  แปรความขัดแย�งเปeนพลังสร�างสรรคB. กรุงเทพฯ: บริษัท สรNางสรรค$บุ�คส$  จํากัด. 
๓)  เทิดศักดิ์  เดชคง. (2547). สิ่งใดเกิดข้ึนแล�วสิ่งน้ันดีเสมอ. (พิมพ$คร้ังท่ี10). กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ$มติชน. 
๔)  นวลศิริ  เปาโรหิตย$. (2549). จากผู�แพ�เปeนผู�ชนะ. (พิมพ$คร้ังท่ี13). นนทบุรี: สํานักพิมพ$ 108 ยสุดยอดไอเดี . 
๕)  ปmเตอร$  เอฟ  ดรักเกอร$. คู$มือการบริหารจัดการตนเอง. แปลโดย นรินทร$ องค$อินทร$.กรุงเทพมหานคร: บริษัทเอ็กซ$เปอร$

เน็ท จํากัด, 2548. 
๖)  ไมเคิล โรเบอร$โตN. การบริหารจัดการเวลา.  แปลโดย สุรีพร พ่ึงพุทธคุณ. กรุงเทพมหานคร: บริษัท เอ็กซ$เปอร$เน็ท จํากัด, 

2549. 
๗)  วิจิตร  อาวะกุล. (2531). เทคนิคมนุษยสัมพันธB.  กรุงเทพมหานคร: โอ เอส พรินติ้งเฮาส$ จํากัด. 
๘)  สมยศ  นาวีการ. (2536). การบริหาร. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ$ดอกหญNา. 
๙)  สุวิทย$  มูลคํา. (2547). ครบเคร่ืองการคิด. กรุงเทพมหานคร: หNางหุNนสJวนจํากัด ภาพพิมพ$. 
๑๐) สุโขทัยธรรมมาธิราช. (2539). องคBการและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร: หNางหุNนสJวนจํากัด โรงพิมพ$ชวนพิมพ$. 
๑๑) เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ$. (2540). ความขัดแย�งการบริหารเพื่อความสร�างสรรคB.  (พิมพ$คร้ังท่ี2) กรุงเทพฯ: บริษัท ตNนอNอ  
           แกรมมี่ จํากัด. 
๑๒)  โสภา ชปmลมันน$ (ชูพิกุลชัย). (2542).  พัฒนาตนเองทางเลือกท่ีคุ�มค$าในยุคสังคมวิกฤต.  กรุงเทพฯ:  สํานักพิมพ$คุณธรรม. 
๑๓)  เอ็ดเวิร$ด  เดอ โบโน . คิดแนวข�างสําหรับนักบริหาร . แปลโดย ยุดา รักไทยและธนิกานต$  มาฆะศิรานนท$ ;  

กรุงเทพมหานคร: บริษัท เอ็กซ$เปอร$เน็ท จํากัด, 2548. 
๑๔)  เอ็ดเวิร$ด  เดอ โบโน. Lateral thinking คิดแนวข�าง. แปลโดย ยุดา รักไทยและธนิกานต$  มาฆะศิรานนท$ .

กรุงเทพมหานคร: บริษัท เอ็กซ$เปอร$เน็ท จํากัด, 2546. 
๑๕)  Bratton ,J., and Gold ,J.  (2003).  Human resource management: Theory and Practice. (3rd edition). 

New York:  PALGRAVEMACMILLAN. 
๑๖)  Drucker, P. F. (1979). Management : Task, responsibility, practices. London: Pan Books Ltd. 
๑๗)  Daft, R.L. (2003).  Management.  (6 th edition).  Ohio: South-Western. 
๑๘)  Schermerhorn, J. R. Jr.  (2002).  Management.  (7th edition). New York: John Wiley & Sons,Inc. 
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๑๑ 

๓.  ทรัพยากรอ่ืนๆ (ถNามี) 
ไมJมี 
 
 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

๑.  กลยุทธBการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
ใหNนักศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชาในดNานตJางๆ เชJน อาจารย$ผูNสอน เน้ือหาการเรียนการสอน วิธีการจัดการ

เรียนการสอน ขNอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน 

๒.  กลยุทธBการประเมินการสอน  

๒.๑ สังเกตจากผลสัมฤทธ์ิการเรียนของนักศึกษา 
๒.๒ ใหNอาจารย$ในสาขาวิชาเขNาสังเกตการเรียนการสอน 
๒.๓ ประเมินจากการทํารายงานวิเคราะห$กรณีศึกษาของนักศึกษา 

๓.  การปรับปรุงการสอน 
หลังจากไดNรับผลการประเมินในขNอ ๑ แลNวจะมีการจัดประชุมอาจารย$ในสาขาวิชา เพ่ือหารือปtญหาการเรียนรูNของ
นักศึกษา และรJวมกันหาแนวทางแกNไขตJอไป 

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
        มีคณะกรรมการประเมินความเหมาะสมของขNอสอบ และวิธีการใหNคะแนนทุกรายวิชา 

๕.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
หลังจากรับทราบผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิรายวิชา จะมีการวางแผนปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อใหNมีคุณภาพมากข้ึน 
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๑๒ 

ภาคผนวก 

ความสอดคล�องระหว$างรายวิชากับหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
ตารางที่ ๑  ความสัมพันธ$ระหวJาง CLOs และ MU-GE Module LOs  (หมายเลขในตาราง = Sub LOs) 

ศศพฐ ๑๔๑ 
ผลลัพธ$การเรียนรูNหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (MU-GE LOs) 

MLO1 MLO2 MLO3 MLO4 MLO5 MLO6 MLO7 MLO8 MLO9 
 CLO1: อธิบายทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับ
การบริหารจัดการ 

1.1         

 CLO2: วิเคราะห$ปtญหาและเสนอแนวทาง
ในการบริหารจัดการตนเองตามทฤษฎีและ
แนวคิดการบริหารจัดการ 

1.3 2.3        

 CLO3: แสดงออกถึงภาวะผูNนํา และการ
สรNางสัมพันธภาพระหวJางผูNเรียน 

     6.4   9.1 
9.2 

CLO4: ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบในช้ันเรียน 
และกติกาของสังคม 

     6.3    
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๑๓ 

ตารางที่ ๒  คําอธิบาย MU-GE LOs และ Sub LOs ท่ีรายวิชารับผิดชอบ 
MU-GE LOs Sub LOs 

MLO1 create & construct an argument   
effectively as well as identify, critique and 
evaluate the logic & validity of arguments 

1.1  identify concepts related to the context of learned issues / 
topics 
1.3  collect, analyse, synthesize data, & evaluate information 
and ideas from multiple sources relevant to issues/problems 

MLO2 select & use techniques and     
methods to solve open-ended, ill-defined 
and multistep problems 

2.3 apply concept of process management to solve problems 

MLO6 act autonomously within context of 
relationships to others, law, rules, codes, 
and values 

6.3 exhibit characteristics of responsible citizenship 

6.4 work effectively in diverse team (and multi-cultural settings) 

MLO9 collaborate and work effectively as 
part of a student group/team member to 
arrive at the team shared-goals in time 

9.1 collaborate effectively with others as a responsible team 
member to achieve team goals in time 
9.2 interact with others respectfully, whether as a team mem-
ber or leader, to create a productive teamwork 
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๑๔ 

MU-GE Module LOs: At the end of studying MU-GE Module, successful students will be able to 

Competences LOs: Sub LOs: 

1. Critical thinking & Analysis: Use 
various sources and methods to 
collect and manage  data & in-
formations and make a logical 
judgement and decision to arrive 
at solution or problem solving 
relevant to real-world is-
sues/problems 

1. create & construct an argument 
effectively as well as identify, critique 
and evaluate the logic & validity of 
arguments  

1. identify concepts related to the context of learned issues/topics 
2. demonstrate ICT literacy: use appropriate technology to find, evaluate, and ethically use infor-

mation  
3. collect, analyse, synthesize data, & evaluate information and ideas from multiple sources rele-

vant to issues/problems 
4. synthesize information to arrive at logical reasoning 

2.  select & use techniques and methods 
to solve open-ended, ill-defined and 
multistep problems 

1. apply simple mathematical methods to the solution of ‘real-world’ problems  
2. make judgement & decision through correct analysis, inferences, and evaluations on quantitative 

basis and multiple perspectives 
3. apply concept of process management to solve problems 

2.  Creativity & Innovation: Shows 
capability to initiate alternative/ 
new ways of thinking, doing things 
or solving problems to improve 
his/her or team solutions/results 
by  applying the evidence-based 
process management concepts  

3.  acquire specific strategies & skills 
within a particular discipline and adapt 
them to a new problem or situation 

1. connect, synthesize and/or transform ideas or solutions within a particular framework 
2. integrate alternative, divergent, or contradictory perspectives or ideas in the solution of a prob-

lem or question 

4.  create a novel or unique ideas, 
question, format, or product within a 
particular framework 

1. Create an original explanation or solution to the issues/problems  
2. articulate the rationale for & consequences of his/her solution- identify opportunities & risk 
3. implement innovation through process management approach   

5.  explore and situate oneself in a new 
physical environment and intellectu-
al perspectives 

1. demonstrate cultural competencies and adaptabilities in different working environments 
2. resort to multi-dimensioanl settings and tools to acquire knowledge and skills relevant to the 

problema or situation at hand 

3. Global perspectives & Ethics: 
Express one’s own ideas, inter-
act with others, guide or lead 
team, as proper, as an ethically- 
engaged and responsible mem-
ber of the society 

6. act autonomously within context of 
relationships to others, law, rules, 
codes, and values  

1.  demonstrate an understanding of the principles upon which sustainable ecosystems and societies 
are built 

2.  identify the national & global challenges associated with current economic, political, and social 
systems  

3.  exhibit characteristics of responsible citizenship 
4.  work effectively in diverse team (and multi-cultural settings) 

7. apply ethical frameworks or principles 
and consider their implications in 
his/her decision-making and interacting 
with others 

1.  identify ethical issues and recognize different viewpoint and ideologies  
2.  guide & lead others 
3.  apply principle of ethical leadership, collaborative engagement,   and respect diversity   

4. Communication:  communicate 
effectively and confidently using 
oral, visual, and written lan-
guage 

8.  use a variety of means/ technologies 
to communicate effectively and pur-
posefully-  e.g., share information/ 
knowledge, express ideas, demon-
strate or create individual & group 
product, etc.   

1.  communicate/present ideas effectively both oral & written forms, proper to a range of audience 
groups, such as verbal discussion with peers, project report.   

2.  prepare a purposeful oral presentation designed to increase knowledge, to foster understanding, or 
to promote change in the listeners’ attitudes, values, beliefs, or behaviors. 

3.  prepare written documents to express ideas/solutions using different writing technologies, and 
mixing texts, data, and images. 

4.  demonstrate competence in a second or additional language 

5. Collaboration and Working with 
team: collaborate and work ef-
fectively with team to arrive at 
team goals 

9.  collaborate and work effectively as 
part of a student group/team mem-
ber to arrive at the team shared-
goals in time 

1.  collaborate effectively with others as a responsible team member to achieve team goals in time 
2.  interact with others respectfully, whether as a team member or leader, to create a productive 

teamwork 

 


