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คําอธิบายรายวิชา  

                ศึกษาเกี่ยวกับความรูท่ัวไปเกี่ยวกับหลักการจัดการ ความเปนมาและ
แนวคิดในการจัดการ หลักการและกระบวนการจัดการ การวางแผน การจัด
องคกร การจัดการงานบุคคล การอํานวยการ การกํากับดูแล แรงงานสัมพันธและ
ประกันสังคม การนําเทคโนโลยีใหม ๆ มาใชในการจัดการ การประยุกต
หลักการจัดการในงานอาชีพ 

 
 
 

การประเมินผล  คะแนนรอยละ  100  แบงเปน 
 1.  คุณธรรม  จริยธรรม  รอยละ  30     

1.1 มีวินัย, ประพฤติดี, แตงกายถูกระเบียบ มี
บุคลิกภาพท่ีดี 

รอยละ 10 

1.2 ขยัน(ตรงเวลา,เขาเรียนสมํ่าเสมอ, รับผิดชอบ
งานและเอาใจใสตองานท่ีไดรับมอบหมาย) 

รอยละ   5 

1.3 ประหยัด (เศรษฐกิจพอเพียง) ดูแลและใช
ทรัพยสินอยางคุมคา 

รอยละ   5 

1.4 ซื่อสัตย รอยละ   2 
1.5 สุภาพ มีสัมมาคารวะ มีมารยาท ไมกาวราว รอยละ   2 
1.6 สะอาดและรักษาสภาพแวดลอม รอยละ   2 
1.7 สามัคคี ไมทะเลาะวิวาท รอยละ    2 
1.8 มีน้ําใจ เสียสละ รวมกิจกรรม รอยละ    2 

 2.  การเรียนการสอน  รอยละ  50  
 3.  ช้ินงาน/โครงการ (Project Work) รอยละ  20 
เกณฑการวัดผล               

ชวงคะแนน ระดับผลการ
เรียน 

 ชวงคะแนน ระดับผลการเรียน 

80-100 4  60-64 2 
75-79 3.5  55-59 1.5 
70-74 3  50-54 1 
65-69 2.5  ตํ่ากวา 50 0 
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จุดประสงครายวิชา  
1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการจัดการ 
2. เขาใจแนวความคิดความเปนมาในการจัดการ 
3. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ ประกันสังคมและการจัดการ

โดยนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชไดอยางเหมาะสม 
4. นําความรูในการจัดการไปประยุกตใชในงานอาชีพสาขาตาง ๆ ได 

มาตรฐานรายวิชา  
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการจัดการ กระบวนการของการจัดการ 
2. สามารถจัดทําโครงการและปฏิบัติงานไดตามเปาหมาย 
3. เห็นคุณคาความสําคัญของหลักการจัดการ สามารถปฏิบัติงานโดยใชหลัก

วิชาการอยางเหมาะสมและมีเหตุผล 
แนวทางการศึกษา (กรอบการเรียนรูของผูเรียน) 

1. การจัดการและการบริหารแตกตางกันอยางไร 
2. กระบวนการจัดการมีอะไรบาง 
3. แรงงานสัมพันธและประกันสังคมมีความสําคัญอยางไร 
4. นําเทคโนโลยีและหลักการจัดการมาประยุกตใชในงานอาชีพอยางไร 

 กิจกรรมการสอน  
1. สอนแบบบรรยาย (Lecture)  
2. แบงกลุมคนควา (Grouping of Committee Works)   
3. สอนแบบอภิปราย (Discussion)  
4. สอนแบบแกปญหา (Problem Solving)  
5. สอนแบบการปฏิบัติ (Drill and Practice)  

ส่ือการสอน  ประสบการณจริงของผูเรียนและผูสอน, ตัวอยาง /ของจริง, Power point  
                     สารสนเทศจาก Internet, หนังสือในหองสมุด เอกสารประกอบการสอน 
หนังสืออานประกอบ 

1. ณรงควิทย  แสนทอง. (2547). การบริหารงานทรัพยากรมนุษยสมัยใหม 
ภาคปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : เอช อาร เซ็นเตอร. 
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ประชุมชาง จํากัด. 

3. ยงยุทธ  เกษสาคร. (2547). ภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม. กรุงเทพฯ : 
สํานักพิมพปณณรัชต. 

4. ลิทธอเออร, ฟลอเรนซ . (2547).  บุคลิกภาพเชิงบวกสําหรับคนทํางาน. 
กรุงเทพฯ : สํานักพิมพดอกหญา 2000. 

5. สุพานี  สฤษฎวานิช. (2549). พฤติกรรมองคการสมัยใหม แนวคิดและ
ทฤษฎี : แนวคิดและทฤษฎ.ี กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด 
(มหาชน). 

6. เอ็ดวิน ซ.ี บลิสส. (2541). การบริหารเวลา. กรุงเทพฯ : บริษัทสรางสรรค
บุคส จํากัด. 

การศึกษาดวยการคนควาดวยตนเอง (สามารถปรับตามความเหมาะสม) 
1. Internet    เรื่อง  โครงสรางองคกร ทฤษฎี/แนวคิดหลักการจัดการ 

เศรษฐกิจพอเพียง แรงงานสัมพันธและประกันสังคม 
2. หองสมุด    เรื่อง  แนวคิด/ทฤษฎีหลักการจัดการ การจัดองคกร การสื่อสาร 

การสั่งการ 
3. แหลงเรียนรูอ่ืน    เรื่อง  แรงงานสัมพันธและประกันสังคม การประยุกตใช

หลักการจัดการ จากหนวยงาน องคกรท่ีเกี่ยวของ 
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