รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 2553331 ชื่อวิชา พฤติกรรมองคการ
Organization Behavior
2. จํานวนหนวยกิต
3 (3-0-6) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
3.2 ประเภทของรายวิชา : วิชาเลือก
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา : ผูชวยศาสตราจารยอานุภาพ รักษสุวรรณ
4.2 อาจารยผูสอน : ผูชวยศาสตราจารยอานุภาพ รักษสุวรรณ
5. ภาคการศึกษา / ปการศึกษา / ชั้นปที่เรียน / ตอนเรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ปการศึกษา 2560 / ชั้นปที่ 2 / A1 และ B1
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (pre-requisite) (ถามี)
องคการและการจัดการภาครัฐแนวใหม
7. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
8. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
วันที่ปรับปรุงรายละเอียดลาสุด 25 กรกฎาคม 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1. เพื่ อให นั กศึ กษามี ความรูเกี่ย วกับ แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ย วกับ พฤติกรรมของมนุษ ย ใ น
องคการ ตั้งแตพฤติกรรมระดับบุคคล ระดับกลุม และระดับองคการ
1.2. เพื่อใหนักศึกษามีความเขาใจและสามารถนําความรูจากการศึกษาไปใชในการทําความ
เขาใจพฤติกรรมของบุคคลในองคการ เพื่อประโยชนในการบริหารทรัพยากรมนุษย
1.3. พื่อใหนักศึกษารูจักศึกษาคนควาดวยตัวเอง ใชความรูจากการศึกษาเพื่อวิเคราะหปญหา
ของการนําแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษยในองคการไปปฏิบัติ โดยเฉพาะในบริบทของ
ระบบบริหารราชการไทย รวมถึงรูจักที่จะแสดงออก แลกเปลี่ยนความรู ความคิด และรวมอภิปรายกับ
ผูอื่น
1.4. นักศึกษาไดฝกปฏิบัติดวยการนําความรูความเขาใจจากการรเรียนไปใชในการวิเคราะห
องคการและการบริหารจัดการ
1.5. เพื่อใหนักศึกษามีความกระตือรือรน มีความรับผิดชอบ มีวินัยและรูจักเคารพสิทธิของ
ตนเองและผูอื่น
1.6. เพื่ อให นั กศึ ก ษาสามารถใชป ระโยชนจ ากความรูแ ละความเขา ใจจากการศึ กษา บน
พื้นฐานของการมีคุณธรรมและจริยธรรม
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ไมมี

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาแนวคิ ดและทฤษฎี ที่เ กี่ ย วกับ พฤติ กรรมของมนุษยในองค การ โดยมุงเนน การศึกษา
พฤติกรรมของปจเจกชน กลุม และองคการ ซึ่งมีผลกระทบตอการบริหาร ตลอดจนอิทธิพลตาง ๆ อัน
เกิดจากสภาพแวดลอม รวมถึงการใชพลวัตของกลุมใหเปนประโยชนตอองคการ การสรางขวัญและ
กําลังใจใหกับบุคคลในองคการถึงการพัฒนาพฤติกรรมของมนุษยในองคการ
Concepts and theories of human behavior in organization focusing on individual,
group and organizational behavior effecting organization management, including the
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effect of organization environment, group dynamics within an organization; employee’s
morale and human behavior development.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

45 ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษา

ใหคําปรึกษา แนะนํา สอนเสริมตาม
ความตองการของนักศึกษาเปนราย
กลุม เพื่อทบทวนความรูใหชัดเจน
และแมนยํายิ่งขึ้น โดยเฉพาะกับกลุม
ของนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ํา

การฝกปฏิบัต/ิ
งานภาคสนาม/การฝกงาน
ไมมฝี กปฏิบตั ิ

การศึกษาดวย
ตนเอง

การศึกษาดวย
ตนเอง 6 ชั่วโมง
ตอสัปดาห

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
3.1. อาจารยประจํารายวิชา แจงเวลาใหคําปรึกษาผานเว็บไซตประจํารายวิชา
3.2. อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการ อยาง
นอย 2 ชั่วโมงตอสัปดาห (เฉพาะรายที่ตองการ)
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1. คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
- มีวินัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
- ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตยสุจริต
- มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับความสําคัญได
- มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ และสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
1.2. วิธีการสอน
ปลู กฝ งให นั กศึ กษามี ร ะเบี ย บวิ นั ย โดยเนน การตรงเวลา การแตงกายที่เปน ไปตามระเบีย บของ
มหาวิทยาลัย มีความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น รูจักหนาที่การทํางานเปนกลุม รูหนาที่ของการเปนผูนํา
กลุมและการเปนสมาชิกกลุม มีความซื่อสัตย นอกจากนี้อาจารยผูสอนทุกคนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรม
จริ ย ธรรมในการสอนทุ กรายวิ ช า รวมทั้ ง มีการจัดกิจ กรรมสงเสริมคุ ณธรรม จริ ย ธรรม เชน การยกย อ ง
นักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชนแกสวนรวม เสียสละ
1.3. วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากการตรงตอเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการรวมกิจกรรม
2) ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
3) ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
2. ความรู
2.1. ความรูที่ตองไดรับ
1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และเนื้อหาสาระสําคัญของ
รายวิชาที่เกี่ยวกับสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
2) มีความสามารถในการศึกษาคนควาและพัฒนาความรูของตนเองไดอยางตอเนื่อง
3) สามารถนําความรูและประสบการณไปรวมพัฒนาแกไขปญหาและนําความรูทางรัฐ
ประศาสนศาสตรไปประยุกตใชไดจริง
4) สามารถบูรณาการในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของไดตลอดเวลาที่
นักศึกษาทําการศึกษาอยูในหลักสูตรและสามารถประยุกตใชศาสตรตางๆ ไดอยาง
เหมาะสม
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2.2. วิธีการสอน
ใช วิ ธี ก ารสอนในหลากหลายโดยเน น หลั ก การทางทฤษฎี และประยุ ก ต ใ ช ศ าสตร เ พื่ อ ปฏิ บั ติ ใ น
สภาพแวดลอมจริง และสามารถปรับตัวไดทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทั้งนี้ ใหเปนไปตามลักษณะของ
รายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ จัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงานหรือ
เชิ ญ ผู เ ชี่ ย วชาญที่ มี ป ระสบการณ ต รงมาเป น วิ ท ยากรพิ เ ศษเฉพาะเรื่ อ งตลอดจนฝ ก ปฏิ บั ติ ง านในสถาน
ประกอบการ
2.3. วิธีการประเมินผล
1) การทดสอบยอย
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
4) ประเมินจากการจัดกิจกรรมในชัน้ เรียน
5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
6) ประเมินจากรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
3. ทักษะทางปญญา
3.1. ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
1) มีความสามารถในการคิด วิเคราะหอยางมีวิจารณญาณ เปนระบบ และมีตรรกะ
2) มีความสามารถในการถายทอดและแลกเปลี่ยนความรูกับผูอื่น
3) สามารถรวบรวมขอมูล ศึกษาวิเคราะหประเด็นปญหาที่เกี่ยวของกับสังคม ชุมชน เพื่อ
เสนอแนวทางแกไข
4) สามารถประยุกตใชความรูและทักษะตามกรอบทฤษฎี แนวคิด ประสบการณ และตัวอยาง
ที่ศึกษา มาทําการแกไขปญหาไดอยางถูกตองและเหมาะสม
3.2. วิธีการสอน
ใชกรณีศึกษาโดยการประยุกตใชศาสตรทางรัฐประศาสนศาสตร ในการอธิบายปรากฏการณทาง
สังคม มีการอภิปรายกลุม และเปดโอกาสใหนักศึกษาไดใชความรูเพื่อการปฏิบัติงานจริง
3.3. วิธีการประเมินผล
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญานี้ สามารถทําไดโดยการออกขอสอบที่ ให
นักศึกษาแกปญหา อธิบายแนวคิดของการแกปญหา และวิธีการแกปญหาโดยการประยุกตความรูที่เรียนมา
หลีกเลี่ยงขอสอบที่เปนการเลือกคําตอบที่ถูกมาคําตอบเดียวจากกลุมคําตอบที่ใหมาไมควรมีคําถามเกี่ยวกับ
นิยามตาง ๆ ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน ประเมินจากการนําเสนอ
รายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ เปนตน
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4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
- มีความสามารถในการสื่อสารกับผูอื่นที่มีความแตกตางและหลากหลายไดอยางเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
- มีความเขาใจผูอื่นและสังคม และสามารถปรับตัวใหเขากับสังคม
- สามารถแกไขปญหาหรือความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นนากการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
- มีจิตสาธารณะและรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
4.2. วิธีการสอน
ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหทํางานเปนกลุม มีการประสานงานกับผูอื่นหรือคนควาหาขอมูล
จากแหลงขอมูลอื่น ๆ รวมถึงการหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลหรือผูมีประสบการณโดยมีความคาดหวังใน
ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้
1) สามารถทํางานกับผูอื่นไดเปนอยางดี
2) มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรที่ไปปฏิบัติงานไดเปนอยางดี
4) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลทั่วไป
5) มีภาวะผูนํา
4.3. วิธีการประเมินผล
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุมในชั้นเรียน และ
สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตางๆ และความครบถวนชัดเจนตรงประเด็นของขอมูลที่
ดําเนินกิจกรรม
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
- มีทักษะในการใชเครื่องมือและอุปกรณที่จําเปนตอการใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
- สามารถสื่อสารแนะนํา แสนอผลงานไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งดานการพูดการเขียน
ตลอดจนสามารถเลือกใชสื่อและเครื่องมือในการนําเสนอผลงานไดอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
- สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสืบคนไดอยางดี
- สามารถใชขอมูลสถิติและตัวเลขในการวิเคราะหขอมูลไดอยางเหมาะสม
5.2. วิธีการสอน
ใชกลยุทธการสอนที่เนนการพัฒนาการเรียนรูโดยใชทักษะในการวิเคราะหและการสื่อสาร เชน การ
นําเสนอขอมูลสถิติ ตัวเลข และการวิเคราะห โดยเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม รวมทั้งมีการจัด
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กิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลองและสถานการณจริง และ
นําเสนอการแกปญหาที่เหมาะสม
5.3. วิธีการประเมินผล
1) ประเมิ น จากเทคนิ ค การนํ า เสนอโดยใช ท ฤษฎี การเลื อ กใช เ ครื่ อ งมื อ ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือคณิตศาสตรและสถิติ ที่เกี่ยวของ
2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือตางๆ
การอภิปราย กรณีศึกษาตางๆ ที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห

หัวขอ/รายละเอียด

1

แนะนํารายวิชา
- รายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3)
- แนวทางการจัดการ
เรียนการสอนและ
เกณฑการใหคะแนน
- เกณฑการ
ประเมินผลการเรียน
- แหลงขอมูล
ประกอบการเรียนรู

2

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
พฤติกรรมองคการ
- ผูจัดการ/ผูบริหาร
- บทบาทการบริหาร
- ทักษะการบริหาร
- ความหมายของ
พฤติกรรมองคการ
(Organization
Behavior – OB)

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
3
1. อาจารยอธิบายรายละเอียดของ
รายวิชา
2. อาจารยชี้แจงแนวทางการจัดการ
เรียนการสอนและเกณฑการให
คะแนน
3. อาจารยชี้แจงเกณฑการ
ประเมินผลการเรียน
4. อาจารยแนะนําแหลงขอมูล
ประกอบการเรียนรู
5. อาจารยบรรยายเนื้อหา
6. อาจารยมอบหมายกิจกรรม
ประจําภาคเรียน
3
1. การบรรยายเนื้อหาความรู
เบื้องตนเกี่ยวกับพฤติกรรม
องคการ
2. กอนที่จะบรรยายเนื้อหา เปด
โอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับขอบเขตของวิชา
พฤติกรรมองคการ

สื่อการสอน

อาจารยผูสอน

1. รายละเอียด ผศ.ดร.อานุภาพ
รักษสุวรรณ
ของรายวิชา
(มคอ.3)
2. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
3. ใบกิจกรรม
ประจําภาค
เรียน

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. สื่อการสอน
โดยใช
PowerPoint

ผศ.ดร.อานุภาพ
รักษสุวรรณ

มคอ.3 | 7

สัปดาห

3

หัวขอ/รายละเอียด
- องคความรูพื้นฐาน
ของพฤติกรรม
องคการ
- ความทาทายและ
โอกาสที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนาองคการ
องคการและความแตกตาง
ในองคการ

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

อาจารยผูสอน

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. สื่อการสอน
โดยใช
PowerPoint

ผศ.ดร.อานุภาพ
รักษสุวรรณ

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. สื่อการสอน
โดยใช
PowerPoint

ผศ.ดร.อานุภาพ
รักษสุวรรณ

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน

ผศ.ดร.อานุภาพ
รักษสุวรรณ

3. ใหนักศึกษาคนควาทบทวนดวย
การตอบคําถามที่กําหนด และสง
ในสัปดาหถัดไป

3

4

ลักษณะเฉพาะของบุคคล
(The Individual)
1. คานิยม (Value)
2. การรับรู
(Perception)
3. การเรียนรู
(Learning)
4. ทัศนคติ (Attitude)
5. ความพึงพอใจในงาน
(Job Satisfaction)

3

5

บุคลิกภาพและอารมณ

3

1. การบรรยายความรูเกีย่ วกับ
องคการและความแตกตางใน
องคการ
2. ใหนักศึกษารวมกันสรุปเนื้อหา
สาระทีไ่ ดรับจากการเรียนในแต
หัวขอการสอน โดยผูส อนทําการ
สรุปปดทาย
3. ใหนักศึกษาคนควาทบทวนดวย
การตอบคําถามที่กําหนด และสง
ในสัปดาหถัดไป
1. การบรรยายความหมาย
คุณลักษณะ เฉพาะของบุคคล ที่มี
ผลตอพฤติกรรมของบุคคล
2. ตั้งประเด็นคําถามใหนักศึกษาคิด
และแสดงความคิดเห็นในระหวาง
การบรรยายในแตละหัวขอ
3. ใหนักศึกษารวมกันสรุปเนื้อหาที่
ไดรับจากการเรียนในแตละหัวขอ
การสอน โดยผูส อนทําการสรุปปด
ทาย
4. ใหนักศึกษาคนควาทบทวนดวย
การตอบคําถามทบทวน และสง
ในสัปดาหถัดไป
1. การบรรยายทบทวนเนื้อหา
เกี่ยวกับบุคลิกภาพและอารมณ
ซึ่งเปนผลมาจากลักษณะเฉพาะ
ของบุคคล
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สัปดาห

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

6

พฤติกรรมระดับบุคคลกับ
การตัดสินใจ

3

7

แนวคิดการจูงใจ
(Motivation Concepts)

3

8

พฤติกรรมกลุม
- ความหมายของกลุม
- ขั้นตอนการพัฒนา
กลุม

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
2. ใหนักศึกษารวมกันสรุปเนื้อหา
สาระทีไ่ ดรับจากการเรียน โดย
ผูสอนทําการสรุปปดทาย
3. ใหนักศึกษาคนควาทบทวนดวย
การตอบคําถามทบทวน และสง
ในสัปดาหถัดไป
1. การบรรยายแนวคิดและทฤษฎี
การตัดสินใจ และพฤติกรรมระดับ
บุคคลกับการตัดสินใจ
2. ใหนักศึกษาฝกการวิเคราะห
เปรียบเทียบแนวคิดและทฤษฎี
ที่วาดวยการตัดสินใจตางๆ
3. ใหนักศึกษารวมกันสรุปเนื้อหา
สาระทีไ่ ดรับจากการเรียน โดย
ผูสอนทําการสรุปปดทาย
4. ใหนักศึกษาคนควาทบทวนดวย
การตอบคําถามทบทวน และสง
ในสัปดาหถัดไป
1. การบรรยายเกีย่ วกับแนวคิดการ
จูงใจ (Motivation Concepts)
2. ใหนักศึกษาฝกการวิเคราะห
เปรียบเทียบแนวคิดและทฤษฎี
ที่วาดวยการจูงใจ (Motivation
Concepts) ตางๆ
3. ใหนักศึกษารวมกันสรุปเนื้อหา
สาระทีไ่ ดรับจากการเรียน โดย
ผูสอนทําการสรุปปดทาย
4. ใหนักศึกษาคนควาทบทวนดวย
การตอบคําถามทบทวน และสง
ในสัปดาหถัดไป
1. เขาสูบทเรียนดวยการใหนักศึกษา
อภิปรายอิทธิพลของกลุมทีม่ ีตอ
พฤติกรรมของบุคคล

สื่อการสอน

อาจารยผูสอน

2. สื่อการสอน
โดยใช
PowerPoint

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. สื่อการสอน
โดยใช
PowerPoint

ผศ.ดร.อานุภาพ
รักษสุวรรณ

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. สื่อการสอน
โดยใช
PowerPoint

ผศ.ดร.อานุภาพ
รักษสุวรรณ

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน

ผศ.ดร.อานุภาพ
รักษสุวรรณ
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สัปดาห

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

- องคประกอบของ
กลุม
- การตัดสินใจโดยกลุม

9

ทีมงาน

3

10

การติดตอสื่อสารใน
องคการ

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
2. การบรรยายเกีย่ วกับความหมาย
ของกลุม ขั้นตอนการพัฒนากลุม
องคประกอบของกลุม และการ
ตัดสินใจโดยกลุม
3. ใหนักศึกษารวมกันสรุปเนื้อหา
สาระทีไ่ ดรับจากการเรียน โดย
ผูสอนทําการสรุปปดทาย
4. ใหนักศึกษาคนควาทบทวนดวย
การตอบคําถามทบทวน และสง
ในสัปดาหถัดไป
1. การบรรยายสาระสําคัญของ
ทีมงาน ความแตกตางระหวาง
ทีมงานและกลุม งาน ประเภทของ
ทีมงาน การสรางทีมงานและ
ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
2. ใหนักศึกษารวมกันสรุปเนื้อหา
สาระทีไ่ ดรับจากการเรียน โดย
ผูสอนทําการสรุปปดทาย
3. ใหนักศึกษาทบทวนเนื้อหาดวย
การตอบคําถามทบทวน และสง
ในสัปดาหถัดไป
1. การบรรยายความหมายของการ
ติดตอสื่อสารในองคการ
กระบวนการติดตอสื่อสารและ
ประสิทธิผลของการติดตอสื่อสาร
ในองคการ ปญหาและการ
วิเคราะหการติดตอสื่อสารใน
องคการ
2. สรางการมีสวนรวมในการ
บรรยายดวยการตั้งประเด็น
คําถามใหนักศึกษาคิดและแสดง
ความคิดเห็นในแตละหัวขอของ
การบรรยาย

สื่อการสอน

อาจารยผูสอน

2. สื่อการสอน
โดยใช
PowerPoint

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. สื่อการสอน
โดยใช
PowerPoint

ผศ.ดร.อานุภาพ
รักษสุวรรณ

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. สื่อการสอน
โดยใช
PowerPoint

ผศ.ดร.อานุภาพ
รักษสุวรรณ
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สัปดาห

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

11

ความเปนผูนาํ

3

12

อํานาจและการเมืองใน
องคการ

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
3. ใหนักศึกษารวมกันสรุปเนื้อหาที่
ไดรับจากการเรียนในแตละหัวขอ
การสอน โดยผูส อนทําการสรุปปด
ทาย
4. ใหนักศึกษาคนควาทบทวนดวย
การตอบคําถามทบทวน และสง
ในสัปดาหถัดไป
1. การบรรยายเกีย่ วกับแนวคิดและ
ทฤษฎีเกี่ยวกับผูนําในองคการ
ความเปนผูนาํ กับผูบริหาร ความ
ทาทายในการสรางผูนําที่มี
ประสิทธิผล และความเปนผูนาํ ใน
ปจจุบัน
2. สรางการมีสวนรวมในการ
บรรยายดวยการตั้งประเด็น
คําถามใหนักศึกษาคิดและแสดง
ความคิดเห็นในแตละหัวขอของ
การบรรยาย
3. ใหนักศึกษารวมกันสรุปเนื้อหาที่
ไดรับจากการเรียนในแตละหัวขอ
การสอน โดยผูส อนทําการสรุปปด
ทาย
4. ใหนักศึกษาคนควาทบทวนดวย
การตอบคําถามทบทวน และสง
ในสัปดาหถัดไป
1. บรรยายเนื้อหาเกีย่ วกับอํานาจ
และการเมืองในองคการ และผล
ของการใชอํานาจและการเมืองใน
องคการ
2. ในระหวางการบรรยายจะปอน
คําถามหรือกําหนดประเด็นให
นักศึกษารวมอภิปรายและแสดง
ความคิดเห็น

สื่อการสอน

อาจารยผูสอน

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. สื่อการสอน
โดยใช
PowerPoint

ผศ.ดร.อานุภาพ
รักษสุวรรณ

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. สื่อการสอน
โดยใช
PowerPoint

ผศ.ดร.อานุภาพ
รักษสุวรรณ
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สัปดาห

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

13

ความขัดแยงและการเจรจา
ตอรอง

3

14

วัฒนธรรมองคการ
(Organizational Culture)

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
3. ใหนักศึกษารวมกันสรุปเนื้อหา
สาระทีไ่ ดรับจากการเรียน โดย
ผูสอนทําการสรุปปดทาย
4. ใหนักศึกษาคนควาทบทวนดวย
การตอบคําถามทบทวน และสง
ในสัปดาหถัดไป
1. การบรรยายแนวคิดเกี่ยวกับความ
ขัดแยง การบริหารความขัดแยง
และการเจรจาตอรอง
2. สรางการมีสวนรวมในการ
บรรยายดวยการตั้งประเด็น
คําถามใหนักศึกษาคิดและแสดง
ความคิดเห็นในแตละหัวขอของ
การบรรยาย
3. ใหนักศึกษารวมกันสรุปเนื้อหาที่
ไดรับจากการเรียนในแตละหัวขอ
การสอน โดยผูส อนทําการสรุปปด
ทาย
1. การบรรยายเกีย่ วกับขอมูล
ความหมาย ลักษณะ และหนาที่
ของวัฒนาธรรมองคการ การสราง
วัฒนธรรมองคการที่ตอบสนองตอ
บุคคลในองคการและประสิทธิผล
ขององคการ
2. สรางการมีสวนรวมในการ
บรรยายดวยการตั้งประเด็น
คําถามใหนักศึกษาคิดและแสดง
ความคิดเห็นในแตละหัวขอของ
การบรรยาย
3. ใหนักศึกษารวมกันสรุปเนื้อหาที่
ไดรับจากการเรียนในแตละหัวขอ
การสอน โดยผูส อนทําการสรุปปด
ทาย

สื่อการสอน

อาจารยผูสอน

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. สื่อการสอน
โดยใช
PowerPoint

ผศ.ดร.อานุภาพ
รักษสุวรรณ

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. สื่อการสอน
โดยใช
PowerPoint

ผศ.ดร.อานุภาพ
รักษสุวรรณ
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สัปดาห

15

หัวขอ/รายละเอียด

การเปลีย่ นแปลงองคการ
และการบริหารความเครียด

จํานวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
4. ใหนักศึกษาคนควาทบทวนดวย
การตอบคําถามทบทวน และสง
ในสัปดาหถัดไป
1. บรรยายเนื้อหาเกีย่ วกับการ
เปลี่ยนแปลงและแรงผลักดันให
เกิดการเปลี่ยนแปลงในองคการ
การตอตานการเปลี่ยนแปลง และ
การจัดการเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงองคการ
2. ในระหวางการบรรยายจะปอน
คําถามหรือกําหนดประเด็นให
นักศึกษารวมอภิปรายและแสดง
ความคิดเห็น
3. ใหนักศึกษารวมกันสรุปเนื้อหา
สาระทีไ่ ดรับจากการเรียน โดย
ผูสอนทําการสรุปปดทาย

สื่อการสอน

อาจารยผูสอน

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. สื่อการสอน
โดยใช
PowerPoint

ผศ.ดร.อานุภาพ
รักษสุวรรณ

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการเรียนรูที่ตองการพัฒนา

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน

ดานคุณธรรม จริยธรรม
- มีวินัย ตรงตอเวลา และมีความ
รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
- ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม
จริยธรรม และความซื่อสัตยสุจริต
- มีภาวะความเปนผูนําและผูต าม
สามารถแกไขขอขัดแยงและ
ลําดับความสําคัญได
- มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ และ
สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได

- ประเมินจากการตรงตอเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้น
เรียน การสงงานตามกําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย
และการรวมกิจกรรม
- ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษา
ในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
- ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมาย

1-15

สัดสวน
ของการ
ประเมินผล
10%
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ผลการเรียนรูที่ตองการพัฒนา

- มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ
ดานความรู
- มีความรูและความเขาใจเกีย่ วกับ
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และ
เนื้อหาสาระสําคัญของรายวิชาที่
เกี่ยวกับสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร
- มีความสามารถในการศึกษา
คนควาและพัฒนาความรูของ
ตนเองไดอยางตอเนื่อง
- สามารถนําความรูและ
ประสบการณไปรวมพัฒนาแกไข
ปญหาและนําความรูทางรัฐ
ประศาสนศาสตรไปประยุกตใช
ไดจริง
- สามารถบูรณาการในสาขาวิชาที่
ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่
เกี่ยวของไดตลอดเวลาที่นักศึกษา
ทําการศึกษาอยูในหลักสูตรและ
สามารถประยุกตใชศาสตรตางๆ
ไดอยางเหมาะสม
ดานทักษะทางปญญา
- มีความสามารถในการคิด
วิเคราะหอยางมีวิจารณญาณ
เปนระบบ และมีตรรกะ
- มีความสามารถในการถายทอด
และแลกเปลีย่ นความรูกับผูอื่น
- สามารถรวบรวมขอมูล ศึกษา
วิเคราะหประเด็นปญหาที่
เกี่ยวของกับสังคม ชุมชน เพื่อ
เสนอแนวทางแกไข

วิธีการประเมิน

-

การทดสอบยอย
การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
ประเมินจากการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน
ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
ประเมินจากรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทาง
ปญญานี้ สามารถทําไดโดยการออกขอสอบที่ใหนักศึกษา
แก ป ญ หา อธิ บ ายแนวคิ ด ของการแก ป ญ หา และวิ ธี ก าร
แก ป ญ หาโดยการประยุ ก ต ค วามรู ที่ เ รี ย นมา หลี ก เลี่ ย ง
ขอสอบที่เปนการเลือกคําตอบที่ถูกมาคําตอบเดียวจากกลุม
คําตอบที่ใหมาไมควรมีคําถามเกี่ยวกับนิยามตางๆ ประเมิน
ตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน
ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบ
โดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ เปนตน

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวน
ของการ
ประเมินผล

1-15

30%

1-15

30%
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วิธีการประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวน
ของการ
ประเมินผล

- สามารถประยุกตใชความรูและ
ทักษะตามกรอบทฤษฎี แนวคิด
ประสบการณ และตัวอยางที่
ศึกษา มาทําการแกไขปญหาได
อยางถูกตองและเหมาะสม
ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- มีความสามารถในการสื่อสารกับ
ผูอื่นที่มีความแตกตางและ
หลากหลายไดอยางเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
- มีความเขาใจผูอื่นและสังคม และ
สามารถปรับตัวใหเขากับสังคม
- สามารถแกไขปญหาหรือความ
ขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นนากการ
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
- มีจิตสาธารณะและรับผิดชอบตอ
ตนเองและสังคม
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- มีทักษะในการใชเครื่องมือและ
อุปกรณที่จําเปนตอการใชงานได
อยางมีประสิทธิภาพ
- สามารถสื่อสารแนะนํา แสนอ
ผลงานไดอยางมีประสิทธิภาพทั้ง
ดานการพูดการเขียน ตลอดจน
สามารถเลือกใชสื่อและเครื่องมือ
ในการนําเสนอผลงานไดอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ประเมิ น จากพฤติ ก รรมและการแสดงออกของ 2, 3, 4, 6,
นักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุมในชั้นเรียน และสังเกต
7
จากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตางๆ และ
ความครบถ ว นชั ด เจนตรงประเด็ น ของข อ มู ล ที่ ดํ า เนิ น
กิจกรรม

20%

- ประเมิ น จากเทคนิ ค การนํ า เสนอโดยใช ท ฤษฎี การ 6, 7, 10,

10%

-

เลื อ กใช เ ครื่ อ งมื อ ทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศ หรื อ
คณิตศาสตรและสถิติ ที่เกี่ยวของ
ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงขอจํากัด
เหตุ ผ ลในการเลื อ กใช เ ครื่ อ งมื อ ต า งๆ การอภิ ป ราย
กรณีศึกษาตางๆ ที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียน

11, 12
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วิธีการประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวน
ของการ
ประเมินผล

- สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการสื่อสารและสืบคนไดอยาง
ดี
- สามารถใชขอมูลสถิติและตัวเลข
ในการวิเคราะหขอมูลไดอยาง
เหมาะสม
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
เอกสารประกอบการเรียนวิชาพฤติกรรมองคการ
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
Stephen P. Robbins and Timothy A. Judge. (2013). Organization Behavior.
England: Pearson Education Limited.
ธนวรรธ ตั้งสินทรัพยศิริ. (2550). พฤติกรรมองคการ (Organization Behavior).
กรุงเทพฯ: บริษัท ธนธัชการพิมพ จํากัด.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1. แบบประเมินอาจารยโดยนักศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1. การสังเกตการมีสวนรวมของนักศึกษาในระหวางการเรียนการสอน
2.2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจากการสอบ
3. การปรับปรุงการสอน
จําเปนตองมอบหมายใหนักศึกษาศึกษาคนควาดวยตัวเองมากขึ้น และให
นักศึกษารูจักการสรุปประเด็น
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1. มีคณะกรรมการทวนสอบ ตรวจประเมินการเรียนรูของนักศึกษาจาก
คะแนนผลงานตาง ๆ และคะแนนสอบปลายภาค
4.2. รายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ดําเนินการตามคูมือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรูของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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