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มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กิจกรรมชุดวิชา 30204 องค์การและการจัดการ
ภาคการศึกษาที่ 2/2564

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

คานา
เนื่ อ งด้ ว ยมหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช มุ่ ง ให้ ผู้ เรี ย นและนั ก ศึ ก ษาได้ มี ส่ ว นร่ ว มใน
กระบวนการศึกษาเล่าเรียนอย่างครบวงจร ตั้งแต่ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังจากเรียนเสร็จสิ้น ไปแล้ว
โดยจัดระบบการประเมินครบทั้งส่วนการประเมินก่อนเรียน ระหว่างเรียน และประเมินผลสุดท้าย
การประเมินจากกิจกรรมประจาชุดวิชาเป็นส่วนหนึ่งของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุดท้าย
จึงให้ผู้เรียนและนักศึกษาทากิจกรรมภาคปฏิบัติตามที่กาหนดให้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนและนักศึกษามี
ความสามารถ ดังนี้
1. สรุปหรือประมวลเนื้อหาสาระของเอกสารการสอนทั้งชุดวิชาหรือกลุ่มเนื้อหากลุ่มใด
กลุ่มหนึ่ง
2. ประยุกต์ความรู้จากเอกสารการสอนเพื่อจัดทาโครงการพัฒนางานอย่างใดอย่างหนึ่ง
ที่นักศึกษาทา
3. พัฒนาระบบ โครงการ ชิ้นงาน ฯลฯ ตามกระบวนการหรือขั้นตอนที่แสดงไว้ในหน่วยใด
หน่วยหนึ่งของเอกสารการสอน
4.
คิด วิเคราะห์ นาเสนอข้อมูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค์นอกจากนี้การทากิจกรรม
ประจาชุดวิชายังทาให้นักศึกษาได้ศึกษาเอกสารการสอนตั้งแต่ต้นภาคการศึกษา และจากการวิจัยพบว่านักศึกษา
ที่ทากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผ่านในปลายภาคมากกว่านักศึกษาที่ไม่ทากิจกรรม
คณะกรรมการบริ ห ารชุ ด วิ ช าการจั ด หาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ขอให้ นั ก ศึ ก ษาทุ ก ท่ า นประสบ
ความสาเร็จในการศึกษาชุดวิชานี้ และสามารถนาความรู้ไปเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิต และการทางาน
สืบไป

คณะกรรมการบริหารชุดวิชา 30204
องค์การและการจัดการ

1. การประเมินผล
เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบที่ตรงประเด็นคาถาม การครอบคลุม
ประเด็นหลักที่ถาม ความถูกต้องของคาตอบ ความชัดเจนของการนาเสนอ ความละเอียดประณีตของชิ้นงาน
สาขาวิ ช าวิ ท ยาการจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช ไม่ บั ง คั บ ให้ นั ก ศึ ก ษาทุ ก คนต้ อ ง
ทากิจกรรม นักศึกษาอาจเลือกทาหรือไม่ทาก็ได้ โดยการประเมินปลายภาคสาหรับ ชุดวิชานี้ แบ่งออกเป็น 2
กรณี
กรณีที่ 1 นักศึกษาทากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะแบ่งคะแนนออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกจากคะแนนสอบ
ปลายภาคคิดร้อยละ 80 และส่วนที่สองจากคะแนนกิจกรรมคิดร้อยละ 20 และคะแนนกิจกรรมจะนาไปใช้ทั้ง
การประเมินผลสอบไล่และสอบซ่อม นั กศึกษาที่มิได้ส่งกิจกรรมในการสอบไล่จะส่งกิจกรรมเพื่อเป็นคะแนน
กิจกรรมในการสอบซ่อมไม่ได้
กรณีที่ 2 นักศึกษาไม่ทากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะประเมินผลจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว
ในการประเมินผลปลายภาค นักศึกษากลุ่มที่ทากิจกรรมและไม่ทากิจกรรมจะต้องประเมินผล
โดยใช้ข้อสอบฉบั บ เดียวกัน นั กศึกษากลุ่มที่ทากิจกรรมมีคะแนนเต็ม 80 คะแนน ส่วนนักศึกษากลุ่มที่ไม่ทา
กิจกรรมจะมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน สาหรับนักศึกษาที่ทากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้นักศึกษาได้
ประโยชน์สูงสุด โดยการนาคะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษาเพียงอย่างเดียวมาเปรียบเทียบกับการคิดคะแนน
สอบปลายภาครวมกับคะแนนกิจกรรมแล้วนาคะแนนส่วนที่มากกว่าไปใช้ในการตัดสินผลการสอบให้กับนักศึกษา
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 1 นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม 18 คะแนน และทาข้อสอบได้ 70 ข้อ (คิดเป็น 70
×0.66666 เท่ากับ 46.67 คะแนน) นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค 18 + 46.67
เท่ากับ 64.67 คะแนน กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว นักศึกษาจะได้ 70 × 0.83333
เท่ากับ 58.33 คะแนน มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นักศึกษาได้คะแนน 64.67 คะแนน
ตัวอย่างที่ 2 นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม 13 คะแนน และทาข้อสอบได้ 92 ข้อ (คิดเป็น 92 ×
0.66666 เท่ากับ 61.33 คะแนน) นั กศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค 13+ 61.33
เท่ากับ 74.33 คะแนนกรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว นักศึกษาจะได้ 92 × 0.83333
เท่ากับ 76.67 คะแนน มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นักศึกษาได้ 76.67 คะแนน

2.การส่งกิจกรรมประจาชุดวิชา
ให้นักศึกษาดาเนินการดังนี้
1. ให้นักศึกษาส่งกิจกรรมประจาชุดวิชาฉบับจริงไปยังมหาวิทยาลัยและสาเนากิจกรรมที่ทาเสร็จแล้วไว้ 1 ชุด
ไว้เป็นหลักฐาน
2. การส่งกิจกรรมประจาชุดวิชา ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565
3. ให้จัดทาหน้าปกกิจกรรมให้มีข้อความตามตัวอย่างที่แนบมา
4. ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยจ่าหน้าซองดังนี้
ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์
สานักบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
(สาขาวิชาวิทยาการจัดการ)
ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ให้เก็บสลิปหรือต้นขั้วการส่ง และถ่ายเอกสารกิจกรรมที่ส่งไปมหาวิทยาลัยไว้เป็น
หลักฐานในการส่งกิจกรรมทุกชิ้น นักศึกษาจะต้องจัดทาหน้าปกกิจกรรม (ปรากฎในภาคผนวกที่ส่งมาด้วย)
5. นั ก ศึ ก ษาสามารถตรวจสอบว่ า ส านั ก บริ ก ารการศึ ก ษาได้ รั บ กิ จ กรรมที่ นั ก ศึ ก ษาส่ ง ไปแล้ ว หรื อ ยั ง
โดยโทรศัพท์สอบถามหมายเลข 0-2982-9633 หรือโทรศัพท์ติดต่อสานักบริการการศึกษา หมายเลข 0-25047621 หรื อ โทรศั พ ท์ ติ ด ต่ อ ศู น ย์ ส ารสนเทศ หมายเลข 0-25047788 และหมายเลขโทรสาร 0-2503-3547
E-mail icproffice@stou.ac.th และ www.stou.ac.th

ภาคผนวก
ปกกิจกรรม

กิจกรรมประจาชุดวิชา 30204 องค์การและการจัดการ
ภาคการศึกษาที่
2/2564
ชื่อนักศึกษา …………………………………………………………………………..

รหัสประจาตัวนักศึกษา
ที่อยู่………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
โทรศัพท์ (ถ้ามี)……………………………………………………………………………………

ข้าพเจ้าขอยอมรับการตัดสินผลคะแนนภาคปฏิบัติจากผูป้ ระเมินเป็นที่สุด
ลงชื่อ………………………………………………………….
(………………………………………………………)

3. เนื้อหากิจกรรม
จงอธิบายหัวข้อที่กาหนดต่อไปนี้ โดยแต่ละหัวข้อให้อธิบายโดยสังเขป ประมาณหัวข้อละ 1-2 หน้ากระดาษ
ข้อ 1. จงสรุปสาระสาคัญของทฤษฎีองค์การในสมัยคลาสสิก สมัยนีโอ-คลาสสิก และสมัยใหม่
ข้อ 2. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นสามารถนาแนวคิดการจัดการภาครัฐสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้อย่างไรบ้าง
ข้อ 3. การจัดองค์การมีความสาคัญต่อความสาเร็จขององค์การอย่างไร
ข้อ 4. นวัตกรรมมีความเชื่อมโยงกับการบริหารในอนาคตอย่างไร จงยกตัวอย่างประกอบให้ชัดเจน

1
วันที่ประเมิน ...........................................
แบบประเมินเอกสารการสอน
รหัสชุดวิชา 30204 องค์การและการจัดการ
คาชี้แจง
1. แบบประเมินฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินเอกสารการสอนชุดวิชาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ข้อมูลที่ได้จะใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงเอกสารการสอนชุดวิชาและการประกันคุณภาพการศึกษา คาตอบ
ของท่านจะเก็บไว้เป็นความลับและนามาสรุปในภาพรวม จึงขอให้ท่านตอบให้ครบทุกข้อ
2. ขอให้นักศึกษาส่งแบบประเมินมาพร้อมกิจกรรมประจาชุดวิชาทุกครั้ง เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
3. โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับชุดวิชาที่ศึกษา
และเติมข้อความในช่องว่างที่เว้นไว้
4. แบบประเมินแบ่งเป็น 3 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาชุดวิชา
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนรู้จากการศึกษาชุดวิชานี้
ตอนที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อนักศึกษา  นาย  นางสาว  นาง ..................................................... รหัส ...............................
2. หลักสูตรระดับ  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก
3. ในภาคการศึกษานี้ ลงทะเบียนชุดวิชานี้
 เป็นครั้งที่ ...............  ลงทะเบียนทั้งสอบไล่ สอบซ่อมและครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น ............. ครั้ง (กรณีปริญญาตรี)
4. ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ปีนี้ เป็นต้นมา ท่านได้รับรางวัล/การประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านใดบ้าง
4.1  ไม่ได้รับรางวัล
4.2  กรณีที่ได้รับรางวัล ท่านได้รับรางวัลด้านใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ด้านวิชาการ
 ด้านวิชาชีพ
 ด้านคุณธรรมจริยธรรม
 ด้านกีฬา
 ด้านสุขภาพ
 ด้านสิ่งแวดล้อม
 ด้านศิลปวัฒนธรรม  ไม่ได้รับรางวัล
 ด้านอื่น (ระบุ) ..............................
ถ้าได้รับรางวัล โปรดระบุรายละเอียดของรางวัล/การประกาศเกียรติคุณยกย่องที่ได้รับ พร้อมแนบสาเนาหลักฐาน
ชื่อหน่วยงานที่ให้รางวัล ...................................................... วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับ ....................................
5. ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์  ไม่ใช้  ใช้พิมพ์งาน  ใช้อินเทอร์เน็ต  อื่น ๆ (ระบุ ......)

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาชุดวิชา 30204 องค์การและการจัดการ
ความหมายของระดับความคิดเห็น 1 = น้ อยทีส่ ุ ด
2 = น้ อย
รายชื่อหน่วย

4 = มาก

5 = มากทีส่ ุ ด

เนื้อหาชัดเจนเข้าใจ
ง่าย

กิจกรรมและแนวตอบ แบบประเมินตนเอง
ท้ายเรื่องชัดเจน
ก่อนและหลังเรียน
ถูกต้องชัดเจน
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

2

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การ
2. ทฤษฎีองค์การสมัยคลาสสิก
3. แนวคิดและทฤษฎีองค์การสมัยนีโอ-คลาสสิก
4. แนวคิดและทฤษฎีองค์การสมัยใหม่
5. การพัฒนาองค์การ
6. การจัดการการเปลี่ยนแปลง
7. การจัดการภาครัฐแนวใหม่
8. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ
9. การวางแผน
10. การจัดองค์การ
11. การนาองค์การ
12. การควบคุม
13. การจัดการคุณภาพ
14. การจัดการนวัตกรรม
15. ทิศทางและแนวโน้มองค์การและการจัดการในอนาคต
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อการปรับปรุงชุดวิชา
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

3 = ปานกลาง

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนรู้จากการศึกษาชุดวิชานี้
รายการ

1

3

1.เอกสารการสอนมีเนื้อหาสาระชัดเจน อ่านเข้าใจได้ง่าย
2.กิจกรรมท้ายเรื่องกระตุ้นการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา
3.แบบประเมินผลตนเองก่อน – หลังเรียนช่วยให้เข้าใจเนื้อหา
4.วิธีศึกษาของชุดวิชาช่วยให้เข้าใจเนื้อหาวิชาที่ศึกษา
5.การจัดลาดับเนื้อหาวิชาเอื้อต่อการเรียนรู้
6.ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
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ระดับความคิดเห็น
4
3
2

7.ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
8.ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
9.ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
10.ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
11.ความพึงพอใจที่มีต่อชุดวิชานี้โดยภาพรวม
จุดเด่นของการเรียนการสอนชุดวิชานี้ .....................................................................................................................................................................................................................
จุดที่ควรพัฒนา ........................................................................................................................................................................................................................................................
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือตอบแบบประเมิน

