
208121  หลกัการจดัการ  3(3-0-6) 
แนวคดิต่าง ๆ ในหลกัการบริหารธรกจิ หน้าทีใ่นการุ

บริหาร การวางแผน การจดัองค์การ การจดัการทรัพยากร
มนษย์ การนํา การบังคบับัญชา การจงใจ การติดต่อส่ือสาร ุ ู
การสร้างทมีงาน การทํางานเป็นทมี  การควบคม และุ
พฤตกิรรมของบคคล กล่ม และองค์ุ ุ การ ปัญหาต่างๆ ทาง
สังคม และเศรษฐกจิทีม่ีผลกระทบต่อการบริหารธรกจิุ  

คณะวทิยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยับรพาู  

 (ภาคปกต)ิ  
 
1.สาขาการจัดการทรัพยากรมนษย์ุ  
2.ภาคเรียน / ปีการศึกษา ภาคเรียนที.่....
ฤดร้อนู ......../....2553...............                           
3.รหัสและช่ือวชิา(ภาษาไทย) 208121  หลกัการ

จดัการ  3(3-0-6) 



 
(ภาษาองักฤษ) Principle of Management 

4.จํานวนหน่วยกติ ...3.(.3....-..0...-...6..)  
5.สถานภาพของรายวชิา  (โปรดระบุ) วชิาเอก
บังคบั  
       ศึกษาทั่วไป / วชิาเอกบังคบั /  วชิาเอกเลอืก / 
วชิาโท ฯลฯ 
6.ผ้สอน ู ..รองศาสตราจารย์บญเดมิ พนัุ
รอบ 
อาจารย์ณรงค์ศักดิ์ ประสิว 
7.สถานทีต่ดิต่อ .ภาควชิาสังคมวทิยา  คณะ
มนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ุ    
มหาวทิยาลยับรพาู  
8.เวลาทีต่ดิต่อ (Office  hour)  เวลาราชการ 



9.คาํอธิบายรายวชิา 
แนวคดิต่าง ๆ ในหลกัการบริหารธรกจิ หน้าทีใุ่ นการ

บริหาร การวางแผน การจดัองค์การ การจดัการทรัพยากร
มนษย์ การนํา การบังคบับัญชา การจงใจ การติดต่อส่ือสาร ุ ู
การสร้างทมีงาน การทํางานเป็นทมี  การควบคม และุ
พฤตกิรรมของบคคล กล่ม และองค์การ ปัญหาต่างๆ ทางุ ุ
สังคม และเศรษฐกจิทีม่ีผลกระทบต่อการบริหารธรกจิุ  

  
10.วตัถุประสงค์ 
 เพือ่เข้าใจหลกัการจัดการ แนวความคดิ
และทฤษฎกีารจัดการ หน้าทีค่วามสําคญั
ของการบริหารและจัดการ เช่น การวางแผน 
การจัดองค์การ การจัดการทรัพยากรมนษย์ ุ
การนํา การบังคบับัญชา  การจงใจ การู
ตดิต่อส่ือสาร การทํางานเป็นทีมและการ



สร้างทมีงาน การควบคม พฤตกิรรมบคุ ุ คล 
พฤตกิรรมกล่มและพฤตกิรรมองค์การ ุ
รวมทั้งสามารถวเิคราะห์ปัจจัยปัญหาทาง
เศรษฐกจิ สังคม และการเมืองทีผ่ลกระทบ
ต่อบริหารธรกจิุ  
11.วธีิการเรียนการสอน การบรรยายในช้ัน
เรียน 
12.เอกสารประกอบการศึกษา 
        1.รองศาตราจารย์บญเดมิ พนัรอบ ุ  
จิตวทิยาสังคม  บรพาสาส์นู  2528 

    2.รองศาสตราจารย์บญเดมิ พนัรอบ ุ
มนษย์ ุ : สังคมและวฒันธรรม Human : 



Society and  Culture ภาควชิาสังคมวทิยา 
คณะมนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ุ 2546 

3.รองศาสตราจารย์บญเดมิ พนัรอบ ุ  
สังคมวทิยา มานษยวทิยาุ  บรพาสาส์น ู 2528 
   4.รองศาสตราจารย์บญเดมิ พนัรอบ ุ  
สังคมวทิยา : ประวตัแินวความคดิและ
ทฤษฎ ี ภาควชิาสังคมวทิยา คณะ
มนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ุ
มหาวทิยาลยับรพา ู 2545 
13.งานทีม่อบหมาย 1.รายงานทีม่อบหมาย  
14.การประเมนิผล 

1.สอบปลายภาค 100 คะแนน 
       2.รายงานทีม่อบหมาย 20 คะแนน 



       3.สอบย่อย 20 คะแนน 
15.กาํหนดการเรียนการสอน 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ- เนือ้หา กจิกรรมการ
เรียนการสอน 

1. อธิบายรายละเอยีดวชิา อภิปรายและ
ทดสอบความ
เข้าใจรายวชิา 

2. บทนํา อภิปรายและ
บรรยาย 

3. แนวคดิและทฤษฎกีาร
จัดการ 

อภิปรายและ
บรรยาย 

4. แนวคดิและทฤษฎกีาร
จัดการ  

อภิปรายและ
บรรยาย 



ทดสอบความ
เข้าใจ 

5. การจัดองค์การ อภิปรายและ
บรรยาย 

6. การจัดองค์การ อภิปรายและ
บรรยาย 
ทดสอบความ
เข้าใจ 

7. การบริหารงานบคคลุ  อภิปรายและ
บรรยาย 

8. การบังคบับัญชา อภิปรายและ
บรรยาย 
ทดสอบความ



เข้าใจ 
9. การบังคบับัญชา อภิปรายและ

บรรยาย 
10. การจงใจู  อภิปรายและ

บรรยาย
ทดสอบความ
เข้าใจ 

11. การตดิต่อส่ือสาร อภิปรายและ
บรรยาย 

12. การสร้างทีมงาน อภิปรายและ
บรรยาย 

13. การควบคมุ  อภิปรายและ
บรรยาย 



14. พฤตกิรรมบคคลุ  อภิปรายและ
บรรยาย 

15. พฤตกิรรมกรรมกล่มุ
และองค์การ 

อภิปรายและ
บรรยาย 

16. ปัจจัยและปัญหาทาง
เศรษฐกจิ สังคม และ
การเมืองทีม่ผีลกระทบ
ต่อบริหารธรกจิุ  

อภิปรายและ
บรรยาย 

 
หมายเหตุ    :   กาํหนดการเรียนการสอนนี ้ 
อาจเปลีย่นแปลงได้ตามประกาศของ
มหาวทิยาลยั  



           และ / หรือ ข้อตกลงระหว่าง
ผ้เรียนและผ้สอนู ู  

 
 
 
 

 
 
 


