รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562

รหัสวิชา 2554310 ชื่อรายวิชา การวิเคราะหองคการ
(Organizaition Analysis)
ตอนเรียน A1 นักศึกษารหัส 60

อาจารยผูสอน
ผศ.ดร.อานุภาพ รักษสุวรรณ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มคอ. 3

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รัฐประศาสนศาสตร

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2554310 การวิเคราะหองคการ (Organization Analysis)
2. จํานวนหนวยกิต
3 (3-0-6) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
วิชาบังคับเลือก
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
ผศ.ดร.อานุภาพ รักษสุวรรณ
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / 2562 ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
องคการและการจัดการภาครัฐแนวใหม
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
26 กรกฎาคม 2562
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษามีความรูและความเขาใจพื้นฐานที่เกี่ยวกับการศึกษาองคการในเชิงระบบ ความหมาย
และประเภทของระบบลั กษณะพื้ น ฐาน ส ว นประกอบของระบบใหญ แ ละระบบย อ ย สหวิ ท ยาการใน
การศึกษาวิเคราะหเชิงระบบ ระเบียบวิธีการวิเคราะหเชิงระบบ การศึกษาองคการดวยวิธีการเชิงระบบ การ
ออกแบบและการวิเคราะห ระบบองค การ การออกแบบและการวิเคราะหร ะบบบริห ารการปฏิบัติการ
ปญหาระบบการปฏิบัติงาน หลักการวิเคราะหและออกแบบการวิเคราะห การประยุกตเครื่องมือเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ เพื่อการวิเคราะหและพัฒนาองคการ
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ไมมี

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีองคการเพื่อทําความเขาใจธรรมชาติ ลักษณะ องคประกอบ และประเภทของ
องคการ ศึกษาแนวคิดเชิงระบบ ความหมายและประเภทของระบบลักษณะพื้นฐาน สวนประกอบของระบบ
ใหญและระบบยอย การออกแบบองคการและการวิเคราะหระบบองคการ รวมทั้งตัวแบบในการวิเคราะห
องคการแบบตางๆ เชน SWOT Analysis, Porter’s 5 Forces เปนตน และแนวคิดเกี่ยวกับการประเมิน
ประสิทธิผลขององคการ เพื่อใหมีพื้นฐานความรูที่สําคัญและจําเปนตอการวิเคราะหองคการ
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
บรรยาย 45 ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษา

ปฏิบตั /ิ งาน
การศึกษาดวยตนเอง
ภาคสนาม/การฝกงาน
ไมมีการฝกปฏิบัติ
การศึกษาดวยตนเอง 6
ชั่วโมงตอสัปดาห

สอนเสริม
ตามความตองการของ
นักศึกษาและในกรณีมี
เหตุจําเปน

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
(1) อาจารย ประจํารายวิชาประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานทาง web site ของคณะ/หลั กสูตร/
ระบบบริหารการศึกษา
(2) อาจารยจัดเวลาคําปรึกษากับนักศึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมง
ตอสัปดาห
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
(1) พัฒนานิสัยและประพฤติตนอยางมีคุณธรรม จริยธรรม และดวยความรับผิดชอบ
1.2 วิธีการสอน
ปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการตรงเวลา การแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย มีความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น รูจักหนาที่การทํางานเปนกลุม รูหนาที่ของการ
เปนผูนํากลุมและการเปนสมาชิกกลุม มีความซื่อสัตย นอกจากนี้อาจารยผูสอนทุกคนตองสอดแทรก
เรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้ง มีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
เชน การยกยองนักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชนแกสวนรวม เสียสละ
1.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมิ น จากการตรงต อเวลาของนัก ศึก ษาในการเขาชั้น เรีย น การสงงานตามกําหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการรวมกิจกรรม
(2) ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
(3) ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
(1) เขาใจความรูและหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร
2.2 วิธีการสอน
ใชวิธีการสอนในหลากหลายโดยเนนหลักการทางทฤษฎี และประยุกตใชศาสตรเพื่อปฏิบัติใน
สภาพแวดลอมจริง และสามารถปรับตัวไดทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทั้งนี้ ใหเปนไปตาม
ลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ จัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริง
โดยการศึ กษาดู งานหรือเชิ ญ ผู เชี่ย วชาญที่ มีป ระสบการณ ตรงมาเป น วิท ยากรพิ เศษเฉพาะเรื่อ ง
ตลอดจนฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการสอบการทดสอบยอย การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค
(2) ประเมินจากการนําเสนอผลงาน รายงาน หรืองานตามที่มอบหมาย
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3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
(1) สามารถค น หาข อเท็ จ จริงและทําความเขาใจปรากฏการณ ที่เกี่ย วของกับ รัฐ ประศาสน
ศาสตรจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย
3.2 วิธีการสอน
ใชกรณีศึกษาโดยการประยุกตใชศาสตรทางรัฐประศาสนศาสตร ในการอธิบายปรากฏการณ
ทางสังคม มีการอภิปรายกลุม และเปดโอกาสใหนักศึกษาไดใชความรูเพื่อการปฏิบัติงานจริง
3.3 วิธีการประเมินผล
โดยการออกข อสอบที่ ให นักศึกษาแกปญ หา อธิบ ายแนวคิดของการแกปญ หา และวิ ธีการ
แกปญหาโดยการประยุกตความรูที่เรียนมา หลีกเลี่ยงขอสอบที่เปนการเลือกคําตอบที่ถูกมาคําตอบ
เดียวจากกลุมคําตอบที่ใหมาไมควรมีคําถามเกี่ยวกับนิยามตาง ๆ ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน
และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช
แบบทดสอบหรือสัมภาษณ เปนตน
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซึ่งภาวะผูนําและสมาชิกที่ดีของกลุม
4.2 วิธีการสอน
ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหทํางานเปนกลุม มีการประสานงานกับผูอื่นหรือคนควาหา
ขอมูลจากแหลงขอมูลอื่น ๆ รวมถึงการหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลหรือผูมีประสบการณ
4.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุมในชั้นเรียน
และสังเกตจากพฤติกรรมที่ แสดงออกในการรว มกิจ กรรมตางๆ และความครบถว นชัดเจนตรง
ประเด็นของขอมูลที่ดําเนินกิจกรรม
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
มี ทักษะในการใช เทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่ อเปน เครื่องมือในการคน ควาหาความรูและการ
นําเสนอขอมูลทางรัฐประศาสนศาสตรในรูปแบบที่หลากหลายไดอยางเหมาะสมกับกลุมบุคคลตางๆ
5.2 วิธีการสอน
ใชกลยุทธการสอนที่เนนการพัฒนาการเรียนรูโดยใชทักษะในการวิเคราะหและการสื่อสาร เชน
การนําเสนอขอมูลสถิติ ตัวเลข และการวิเคราะห โดยเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ เหมาะสม
รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณ จําลอง
และสถานการณ จริง และนํ าเสนอการแก ปญหาที่เหมาะสม นอกจากนี้ บทความหรือเอกสารที่
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เกี่ ย วข อ งกั บ การวิ จั ย เชิ งคุ ณ ภาพ บางส ว นนั ก ศึ ก ษาสามารถเข าไป download เอกสารหรื อ
บทความที่เกี่ยวของกับการเรียนไดใน Google Drive
5.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมิ น จากเทคนิ ค การนํ า เสนอโดยใช ท ฤษฎี การเลื อ กใช เครื่ อ งมื อ ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือคณิตศาสตรและสถิติ ที่เกี่ยวของ
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือตางๆ
การอภิปราย กรณีศึกษาตางๆ ที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
1
อธิบายแนวทางการเรียนการสอน
ความหมายของ “องคการ” และ
“ระบบ” และลักษณะสําคัญของระบบ

จน.
กิจกรรม
ชั่วโมง
การเรียนการสอน/สื่อที่ใช
3
1. แนะนํารายวิชา ประกอบดวย เนือ้ หา
สาระของรายวิชา เอกสารและตําราที่
จะใชในการเรียนการสอน กิจกรรม/
งานที่มอบหมาย เกณฑการประเมินผล
การเรียน
2. กําหนดและสรางขอตกลงรวมกับ
นักศึกษาเกี่ยวกับกฎกติกามารยาทใน
การเรียนการสอน ทั้งนี้ กฎกติกา
มารยาทในการเรียนจะถูกบังคับใชดวย
ความเต็มใจของนักศึกษาและผูส อน
3. การบรรยายความหมายขององคการ
การมององคการในเชิงระบบ
4. ในระหวางการบรรยายจะตองมีการตั้ง
ประเด็นคําถามใหนักศึกษาคิดและ
แสดงความคิดเห็นในแตละหัวขอที่สอน
เพื่อกระตุนใหเกิดการมีสวนรวมในการ
เรียน
5. ใหนักศึกษารวมกันสรุปเนื้อหาสาระที่
ไดรับจากการเรียนในแตหัวขอการสอน
โดยผูสอนทําการสรุปปดทาย
6. มอบหมายใหนักศึกษากลุมละไมเกิน 4
คน ศึกษาคนควา “พัฒนาการของ
แนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการ
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สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จน.
ชั่วโมง

7.

8.
2

วิวัฒนาการของทฤษฎีองคการ ความ
เกี่ยวของเชื่อมโยงระหวางทฤษฎีองคการ
กับพฤติกรรมองคการ การพัฒนาองคการ
และการบริหารทรัพยากรมนุษย

3

1.

2.

3.

4.

5.
3

แนวคิดเกี่ยวกับวงจรชีวิตและอายุของ
องคการ

3

1.
2.

7

กิจกรรม
การเรียนการสอน/สื่อที่ใช
องคการ” พรอมสรุปสาระ/จุดเนนของ
แนวคิดและทฤษฎีในแตละยุคสมัย โดย
อางอิงแหลงที่มาของขอมูลที่ไปศึกษา
คนควา และสงในสัปดาหถดั ไป
ใหนักศึกษาคนควาทบทวนดวยการ
ตอบคําถามทบทวน และสงในสัปดาห
ถัดไป
สื่อการสอน ไดแก เอกสารประกอบการ
บรรยาย และ MS PowerPoint
การบรรยายความหมายของทฤษฎี ตัว
แบบ และการอุปมาอุปมัย พัฒนาการ
ของแนวคิดและทฤษฎีองคการ และการ
นําทฤษฎีองคการไปประยุกตใช
กอนที่จะบรรยายเนื้อหา “พัฒนาการ
ของแนวคิดและทฤษฎีองคการ” เปด
โอกาสใหนักศึกษาแตละกลุมที่ไดไป
ศึกษาคนความาลวงหนา อธิบาย
สาระสําคัญของพัฒนาการของแนวคิด
และทฤษฎีองคการในแตละยุคใหเพื่อน
รวมชั้นฟง และอาจจะเปดโอกาสใหมี
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวาง
นักศึกษา
ใหนักศึกษารวมกันสรุปเนื้อหาสาระที่
ไดรับจากการเรียนในแตหัวขอการสอน
โดยผูสอนทําการสรุปปดทาย
ใหนักศึกษาคนควาทบทวนดวยการ
ตอบคําถามทบทวน และสงในสัปดาห
ถัดไป
สื่อการสอน ไดแก เอกสารประกอบการ
บรรยาย และ MS PowerPoint
การบรรยายความรูเกีย่ วกับวงจรชีวิต
และอายุขององคการ
เมื่อบรรยายจบ ใหนักศึกษาฝกในการ
วิเคราะหวงจรชีวิตองคการจากตัวอยาง
องคการจริง

ผูสอน

ผศ.ดร.
อานุภาพ
รักษสุวรรณ

ผศ.ดร.
อานุภาพ
รักษสุวรรณ

มคอ. 3
สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จน.
ชั่วโมง
3.

4.

5.

4

มนุษยและความสัมพันธระหวางมนุษย
ตั้งแตระดับปจเจกบุคคล ระดับกลุม และ
ระดับองคการ

3

1.

2.

3.

4.

5.
5

มนุษยและความสัมพันธระหวางมนุษย
ตั้งแตระดับปจเจกบุคคล ระดับกลุม และ
ระดับองคการ (ตอ)

3

1.

2.

3.
8

กิจกรรม
การเรียนการสอน/สื่อที่ใช
ใหนักศึกษารวมกันสรุปเนื้อหาสาระที่
ไดรับจากการเรียนในแตหัวขอการสอน
โดยผูสอนทําการสรุปปดทาย
ใหนักศึกษาคนควาทบทวนดวยการ
ตอบคําถามทบทวน และสงในสัปดาห
ถัดไป
สื่อการสอน ไดแก เอกสารประกอบการ
บรรยาย เอกสารสําหรับทํา Case
Study และ MS PowerPoint
การบรรยายเกีย่ วกับปจจัยตางๆ ที่เปน
ตัวกําหนดพฤติกรรมของบุคคล และ
ความสัมพันธระหวางบุคคล รวมถึง
อธิบายความหมาย คุณลักษณะ แนวคิด
เกี่ยวกับพฤติกรรมระดับบุคคล
ตั้งประเด็นคําถามใหนักศึกษาคิดและ
แสดงความคิดเห็นในระหวางการ
บรรยายในแตละหัวขอ
ใหนักศึกษารวมกันสรุปเนื้อหาทีไ่ ดรับ
จากการเรียนในแตละหัวขอการสอน
โดยผูสอนทําการสรุปปดทาย
ใหนักศึกษาคนควาทบทวนดวยการ
ตอบคําถามทบทวน และสงในสัปดาห
ถัดไป
สื่อการสอน ไดแก เอกสารประกอบการ
บรรยาย และ MS PowerPoint
การบรรยายเกีย่ วกับปจจัยตางๆ ที่เปน
ตัวกําหนดพฤติกรรมของบุคคล และ
ความสัมพันธระหวางบุคคล รวมถึง
อธิบายความหมาย คุณลักษณะ แนวคิด
เกี่ยวกับพฤติกรรมระดับบุคคล ระดับ
กลุม และระดับองคการ
ตั้งประเด็นคําถามใหนักศึกษาคิดและ
แสดงความคิดเห็นในระหวางการ
บรรยายในแตละหัวขอ
ใหนักศึกษารวมกันสรุปเนื้อหาทีไ่ ดรับ

ผูสอน

ผศ.ดร.
อานุภาพ
รักษสุวรรณ

ผศ.ดร.
อานุภาพ
รักษสุวรรณ

มคอ. 3
สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จน.
ชั่วโมง

4.

5.

6

ความขัดแยงและการเมืองในองคการ

3

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7

ผูนําและภาวะผูนํา

3

1.

9

กิจกรรม
การเรียนการสอน/สื่อที่ใช
จากการเรียนในแตละหัวขอการสอน
โดยผูสอนทําการสรุปปดทาย
ใหนักศึกษาคนควาทบทวนดวยการ
ตอบคําถามทบทวน และสงในสัปดาห
ถัดไป
สื่อการสอน ไดแก เอกสารประกอบการ
บรรยาย เอกสารอานประกอบ และ
MS PowerPoint
การบรรยายแนวคิดเกี่ยวกับอํานาจ
(Power) ความขัดแยง (Conflict) และ
การเมืองในองคการ (Politic in
Organization)
ใหนักศึกษาไดแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
เกีย่ วกับขอดีและขอเสียของความ
ขัดแยงและการเมืองในองคการ รวมถึง
วิธีการในการจัดการกับปญหาความ
ขัดแยงและการเมืองในองคการ
ผูสอนทําการสรุปปดทาย พรอมทัง้
อธิบายแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับ
การจัดการกับปญหาความขัดแยงและ
การเมืองในองคการ
ใหนักศึกษาคนควาทบทวนดวยการ
ตอบคําถามทบทวน และสงในสัปดาห
ถัดไป
มอบหมายงานใหนักศึกษาไปศึกษา
คนควาเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎี
เกี่ยวกับผูนํา เพื่อเตรียมสําหรับการ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นในการเรียน
ครั้งตอไป
สื่อการสอน ไดแก เอกสารประกอบการ
บรรยาย เอกสารอานประกอบ และ
MS PowerPoint
ตัง้ ประเด็นใหนักศึกษาแสดงความ
คิดเห็น “ผูนําและภาวะผูนํามีความ
แตกตางกันอยางไร”

ผูสอน

ผศ.ดร.
อานุภาพ
รักษสุวรรณ

ผศ.ดร.
อานุภาพ
รักษสุวรรณ

มคอ. 3
สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จน.
ชั่วโมง
2.
3.

4.

5.

6.

8
9

สอบกลางภาค
การพิจารณาองคการในมิติตางๆ

3
3

กิจกรรม
การเรียนการสอน/สื่อที่ใช
การบรรยายเกีย่ วกับแนวคิดและทฤษฎี
เกี่ยวกับผูนํา
ใหนักศึกษารวมกันสรุปเนื้อหาสาระที่
ไดรับจากการเรียน โดยผูสอนทําการ
สรุปปดทาย
มอบหมายใหนักศึกษาคนควาและอาน
ลวงหนาเรื่อง “การตลาดสําหรับภาครัฐ
ของสํานักงาน กพร.” เพื่อเตรียมความรู
สําหรับการอภิปรายในการเรียนสัปดาห
ตอไป
ใหนักศึกษาคนควาทบทวนดวยการ
ตอบคําถามทบทวน และสงในสัปดาห
ถัดไป
สื่อการสอน ไดแก เอกสารประกอบการ
บรรยาย เอกสารอานประกอบ และ
MS PowerPoint

1. การบรรยายความรูเกีย่ วกับโครงสราง
องคการและมิติของโครงสรางองคการ
2. เมื่อบรรยายจบ ใหนักศึกษาฝกในการ
วิเคราะหโครงสรางองคการจากตัวอยาง
โครงสรางขององคการจริง ทั้งในแง
ความซับซอน ความเปนทางการ การ
รวมและการกระจายอํานาจ และ
ผลกระทบของขนาดของการบริหารที่มี
ตอโครงสรางองคการ
3. ใหนักศึกษารวมกันสรุปเนื้อหาสาระที่
ไดรับจากการเรียนในแตหัวขอการสอน
โดยผูสอนทําการสรุปปดทาย
4. ใหนักศึกษาคนควาทบทวนดวยการ
ตอบคําถามทบทวน และสงในสัปดาห
ถัดไป
5. ใหนักศึกษาอานเอกสารเกี่ยวกับแนวคิด
การออกแบบองคการ (Organizational
Design Option) และรูปแบบองคการ
10

ผูสอน

ผศ.ดร.
อานุภาพ
รักษสุวรรณ

มคอ. 3
สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จน.
ชั่วโมง

6.

10

แนวคิดการออกแบบองคการ
(Organizational Design Option) และ
รูปแบบองคการตามแนวคิดของ Henry
Mintzberg

3

1.

2.
3.
4.

11

ปจจัยที่มีผลตอโครงสรางองคการและการ
ออกแบบองคการ
- ขนาดขององคการ
- ระบบการผลิตขององคการ
(Technology)
- ความสัมพันธระหวางองคการกับ
สภาพแวดลอมขององคการ
- วัฒนธรรมองคการ

3

1.

2.

3.

4.

5.
11

กิจกรรม
การเรียนการสอน/สื่อที่ใช
ตามแนวคิดของ Henry Mintzberg
(เอกสารภาษาอังกฤษ) สําหรับการเรียน
ในครั้งตอไป
สื่อการสอน ไดแก เอกสารประกอบการ
บรรยาย เอกสารอานประกอบ และ
MS PowerPoint
ใหนักศึกษานําเสนอเนื้อหาโดยสรุป
เกี่ยวกับแนวคิดการออกแบบองคการ
(Organizational Design Option)
และรูปแบบองคการตามแนวคิดของ
Henry Mintzberg
ผูสอนทําการสรุปปดทาย
ใหนักศึกษาทบทวนเนื้อหาดวยการตอบ
คําถามทบทวน และสงในสัปดาหถัดไป
สื่อการสอน ไดแก เอกสารประกอบการ
บรรยาย เอกสารอานประกอบ และ
MS PowerPoint
การบรรยายเกีย่ วกับปจจัยที่มผี ลตอ
โครงสรางองคการและการออกแบบ
องคการ ประกอบดวย ขนาดของ
องคการ ระบบการผลิตขององคการ
(Technology) ความสัมพันธระหวาง
องคการกับสภาพแวดลอมขององคการ
และวัฒนธรรมองคการ
สรางการมีสวนรวมในการบรรยายดวย
การตั้งประเด็นคําถามใหนักศึกษาคิด
และแสดงความคิดเห็นในแตละหัวขอ
ของการบรรยาย
ใหนักศึกษารวมกันสรุปเนื้อหาทีไ่ ดรับ
จากการเรียนในแตละหัวขอการสอน
โดยผูสอนทําการสรุปปดทาย
ใหนักศึกษาคนควาทบทวนดวยการ
ตอบคําถามทบทวน และสงในสัปดาห
ถัดไป
สื่อการสอน ไดแก เอกสารประกอบการ

ผูสอน

ผศ.ดร.
อานุภาพ
รักษสุวรรณ

ผศ.ดร.
อานุภาพ
รักษสุวรรณ

มคอ. 3
สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จน.
ชั่วโมง

12

ปจจัยที่มีผลตอโครงสรางองคการและการ
ออกแบบองคการ (ตอ)
- ขนาดขององคการ
- ระบบการผลิตขององคการ
(Technology)
- ความสัมพันธระหวางองคการกับ
สภาพแวดลอมขององคการ
- วัฒนธรรมองคการ

3

1.

2.

3.

4.

5.

13

แนวคิดในการพิจารณาประสิทธิผลของ
องคการ (Organizational
Effectiveness)

3

1.

2.
3.

4.

12

กิจกรรม
การเรียนการสอน/สื่อที่ใช
บรรยาย เอกสารอานประกอบ และ
MS PowerPoint
การบรรยายเกีย่ วกับปจจัยที่มผี ลตอ
โครงสรางองคการและการออกแบบ
องคการ ประกอบดวย ขนาดของ
องคการ ระบบการผลิตขององคการ
(Technology) ความสัมพันธระหวาง
องคการกับสภาพแวดลอมขององคการ
และวัฒนธรรมองคการ (ตอ)
สรางการมีสวนรวมในการบรรยายดวย
การตั้งประเด็นคําถามใหนักศึกษาคิด
และแสดงความคิดเห็นในแตละหัวขอ
ของการบรรยาย
ใหนักศึกษารวมกันสรุปเนื้อหาทีไ่ ดรับ
จากการเรียนในแตละหัวขอการสอน
โดยผูสอนทําการสรุปปดทาย
ใหนักศึกษาคนควาทบทวนดวยการ
ตอบคําถามทบทวน และสงในสัปดาห
ถัดไป
สื่อการสอน ไดแก เอกสารประกอบการ
บรรยาย เอกสารอานประกอบ และ
MS PowerPoint
เริ่มเขาสูการเรียนดวยการใหนักศึกษา
รวมกันอภิปรายเพื่อใหคําจํากัดความ
ของคําวา “ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลขององคการ”
การบรรยายที่มาและความหมาย และ
แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลขององคการ
สรางการมีสวนรวมในการบรรยายดวย
การตั้งประเด็นคําถามใหนักศึกษาคิด
และแสดงความคิดเห็นในแตละหัวขอ
ของการบรรยาย
ใหนักศึกษารวมกันสรุปเนื้อหาทีไ่ ดรับ
จากการเรียนในแตละหัวขอการสอน
โดยผูสอนทําการสรุปปดทาย

ผูสอน

ผศ.ดร.
อานุภาพ
รักษสุวรรณ

ผศ.ดร.
อานุภาพ
รักษสุวรรณ

มคอ. 3
สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จน.
ชั่วโมง
5.
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แนวคิดในการพิจารณาประสิทธิผลของ
องคการ (Organizational
Effectiveness) (ตอ)

3

1.

2.

3.

15

ทบทวนเนือ้ หารที่เรียนทั้งหมด อธิบาย
แนวขอสอบ

3

1.

2.
16

สอบปลายภาค

กิจกรรม
การเรียนการสอน/สื่อที่ใช
สื่อการสอน ไดแก เอกสารประกอบการ
บรรยาย เอกสารอานประกอบ และ
MS PowerPoint
การบรรยายที่มาและความหมาย และ
แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลขององคการ
(ตอ)
สรางการมีสวนรวมในการบรรยายดวย
การตั้งประเด็นคําถามใหนักศึกษาคิด
และแสดงความคิดเห็นในแตละหัวขอ
ของการบรรยาย
ใหนักศึกษารวมกันสรุปเนื้อหาทีไ่ ดรับ
จากการเรียนในแตละหัวขอการสอน
โดยผูสอนทําการสรุปปดทาย
ทบทวนเนื้อหาที่เรียนมาตลอดทั้งภาค
เรียน สรุปความเกี่ยวของเชื่อมโยงของ
เนื้อหารที่เรียนทั้งหมด และความ
เชื่อมโยงของเนื้อหารที่เรียนกับรายวิชา
อื่นๆ
ชี้แจงแนวขอสอบปลายภาค

3

ผูสอน

ผศ.ดร.
อานุภาพ
รักษสุวรรณ

ผศ.ดร.
อานุภาพ
รักษสุวรรณ

ผศ.ดร.
อานุภาพ
รักษสุวรรณ

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
การพัฒนาการ
เรียนรูของ
นักศึกษา
ดานคุณธรรม
จริยธรรม

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน

(1) พัฒนานิสัยและประพฤติตนอยางมี
คุณธรรม จริยธรรม และดวยความ
รับผิดชอบ

(1) ประเมินจากการตรงตอ
เวลาของนักศึกษาในการ
เขาชั้นเรียน การสงงาน
ตามกําหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการรวม
กิจกรรม

1-15

13

สัดสวน
ของการ
ประเมินผล
10%

มคอ. 3
การพัฒนาการ
เรียนรูของ
นักศึกษา

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

(2) ประเมินจากการมีวินัย
และพรอมเพรียงของ
นักศึกษาในการเขารวม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
(3) ปริมาณการกระทําทุจริต
ในการสอบ
(4) ประเมินจากความ
รับผิดชอบในหนาที่ที่
ไดรับมอบหมาย
(1) การทดสอบยอย
(2) การสอบกลางภาคเรียน
และปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานที่
นักศึกษาจัดทํา
(4) ประเมินจากการจัด
กิจกรรมในชั้นเรียน
(5) ประเมินจากการนําเสนอ
รายงานในชั้นเรียน
(1) การโตตอบ การแสดง
ความคิดเห็นที่อยูบน
พื้นฐานหลักวิชาการ
(2) การสามารถอางอิง
หนังสือ เอกสาร ตํารา
เพื่อมาสนับสนุนกิจกรรม
(3) ประเมินจากการทดสอบ
ดวยแบบทดสอบอัตนัยทั้ง
ขอเขียนและปากเปลา

ดานความรู

(1) เขาใจความรูและหลักการของ
แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสน
ศาสตร

ดานทักษะทาง
ปญญา

(1) สามารถค น หาข อ เท็ จ จริ ง และทํ า
ความเขาใจปรากฏการณที่เกี่ยวของ
กั บ รั ฐ ป ร ะ ศ า ส น ศ า ส ต ร จ า ก
แหลงขอมูลที่หลากหลาย

ดานทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

มี ค วามรับ ผิ ด ชอบในการพั ฒ นาตนเอง (1) ประเมินจากพฤติกรรม
และแสดงออกซึ่งภาวะผูนําและสมาชิกที่
และการแสดงออกของ
ดีของกลุม
นักศึกษาในการนําเสนอ
รายงานกลุมในชั้นเรียน
(2) สังเกตจากพฤติกรรมที่
แสดงออกในการรวม
กิจกรรมตาง ๆ
14

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวน
ของการ
ประเมินผล

1-15

40%

1-15

30%

5, 9, 11,
14, 15

10%

มคอ. 3
การพัฒนาการ
เรียนรูของ
นักศึกษา
ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน

มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (1) ประเมินจากเทคนิคการ 3, 4, 6, 7,
เพื่อเปนเครื่องมือในการคนควาหาความรู
นําเสนอโดยใชทฤษฎี การ 8, 15
และการนําเสนอขอมูลทางรัฐประศาสน
เลือกใชเครื่องมือทาง
ศาสตรในรูปแบบที่ หลากหลายไดอยาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เหมาะสมกับกลุมบุคคลตางๆ
(2) ประเมินจาก
ความสามารถในการ
อธิบายถึงขอจํากัด
เหตุผลในการเลือกใช
เครื่องมือตาง ๆ การ
อภิปราย กรณีศึกษา การ
นําเสนอตอชั้นเรียน

สัดสวน
ของการ
ประเมินผล
10%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
อานุภาพ รักษสุวรรณ (2558) การวิเคราะหองคการ กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
พิทยา บวรวัฒนา (2541) ทฤษฎีองคการสาธารณะ พิมพครั้งที่ 1 กรุงเทพ: ศักดิโสภาการพิมพ
นิตยา เงินประเสริฐศรี (2540) ทฤษฎีองคการ: แนวทางการศึกษาเชิงบูรณาการ พิมพครั้งที่ 1
กรุงเทพ: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน (2551) ทฤษฎีองคการสมัยใหม กรุงเทพฯ: สํานักพิมพรัตนไตร
Stephen P. Robbins (1990) Organization Theory: Structure Design and
Applications. New Jersey: Prentice-Hall, Inc
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
บทความและเอกสารที่เปนประโยชนตอการเรียนในรายวิชาดังกลาว และนักศึกษาสามารถเขาไปศึกษา
คนควา และ download ขอมูลตางๆ ไดที่ Google Drive
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มคอ. 3

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุมระหวางนักศึกษาและอาจารยผูสอน
- นักศึกษาประเมินการสอนผานแบบประเมินการสอน online ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2. กลยุทธการประเมินการสอน
- การสังเกตการณการเรียนการสอนในชั่วโมงสอน
- ผลการเรียนของนักศึกษา
- ผลการประเมินการเรียนการสอน
3. การปรับปรุงการสอน
- การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารยในหลักสูตร ทั้งในที่ประชุมอาจารยประจําหลักสูตร
และการประชุมอยางไมเปนทางการ
- เอาผลจากการวิจัยในชั้นเรียนหรือ มคอ.5 ของภาคเรียนกอนหนานี้มาเปนแนวทางในการปรับปรุง
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- ใชการทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยทานอื่นที่อยูภายใน
หรือภายนอกหลักสูตร หรือโดยผูทรงคุณวุฒิ
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษาโดยตรวจสอบ
ขอสอบ รายงาน วิธีและเกณฑในการใหคะแนน และการใหคะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- จากการทวนสอบการจัดการเรียนการสอนของภาคเรียนที่ 2/60 พบวา นักศึกษายังขาดการศึกษา
คนควาเพิ่มเติมเนื้อหาที่อยูนอกเนื้อจากที่เรียน ขาดความกระตือรือรนในการคนควาดวยตนเอง และ
ไมกลาที่จะแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ดังนั้น กลยุทธในการสอนที่จะนํามาใชในภาคการเรียนนี้คือ
การมอบหมายหัวขอ/ประเด็นใหนักศึกษาไดศึกษาคนความากขึ้น และสรางบรรยากาศและกระตุนให
เกิดการซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งสรางกิจกรรมใหนักศึกษาออกมานําเสนอหนาชั้น
เรียน ทัง้ นี้ ไดมีการกําหนดหนังสือและอกสารที่ชวยใหนักศึกษาไดศึกษาคนควาเพิ่มเติมดังนี้
เนื้อหาวิชา
อธิบายแนวทางการเรียนการสอน
ความหมายของ “องคการ” และ “ระบบ” และ
ลักษณะสําคัญของระบบ

1.
2.
3.
4.

เอกสารที่ตองศึกษา
อานุภาพ รักษสุวรรณ (2558) การวิเคราะหองคการ กรุงเทพ:
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Stephen P. Robbins, 1990. Organization Theory:
Structure Design and Apllications, 3rd Edition. Chapter 1
พิทยา บวรวัฒนา (2541) ทฤษฎีองคการสาธารณะ พิมพครั้งที่
1 กรุงเทพ: ศักดิโสภาการพิมพ, บทที่ 1, 2
ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน (2551) ทฤษฎีองคการสมัยใหม
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เนื้อหาวิชา
วิวัฒนาการของทฤษฎีองคการ

1.
2.
3.

วงจรชีวิตขององคการ และมนุษยในองคการ

1.
2.
3.

4.
ความสัมพันธระหวางมนุษยในองคการ
- การติดตอสื่อสาร
- ภาวะผูนํา
- อํานาจ ความขัดแยงในองคการและการเมืองใน
องคการ
การพิจารณาองคการในมิติตางๆ

แนวคิดการออกแบบองคการ(Organizational
Design Option) และรูปแบบองคการตามแนวคิด
ของ Henry Mintzberg

1.
2.

เอกสารที่ตองศึกษา
กรุงเทพฯ: สํานักพิมพรตั นไตร, บทที่ 2
อานุภาพ รักษสุวรรณ (2558) การวิเคราะหองคการ กรุงเทพ:
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน (2551) ทฤษฎีองคการสมัยใหม
กรุงเทพฯ: สํานักพิมพรตั นไตร, บทที่1
Stephen P. Robbins, 1990. Organization Theory:
Structure Design and Apllications, 3rd Edition. Chapter 2
อานุภาพ รักษสุวรรณ (2558) การวิเคราะหองคการ กรุงเทพ:
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
พิทยา บวรวัฒนา (2541) ทฤษฎีองคการสาธารณะ พิมพครั้งที่
1 กรุงเทพ: ศักดิโสภาการพิมพ, บทที่ 12
นิตยา เงินประเสริฐศรี (2540) ทฤษฎีองคการ: แนวทาง
การศึกษาเชิงบูรณาการ พิมพครั้งที่ 1 กรุงเทพ: สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บทที่ 16
Stephen P. Robbins, 1990. Organization Theory:
Structure Design and Apllications, 3rd Edition. Chapter 1
อานุภาพ รักษสุวรรณ (2558) การวิเคราะหองคการ กรุงเทพ:
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
พิทยา บวรวัฒนา (2541) ทฤษฎีองคการสาธารณะ พิมพครั้งที่ 1
กรุงเทพ: ศักดิโสภาการพิมพ, บทที่ 4, 5, 6

1. อานุภาพ รักษสุวรรณ (2558) การวิเคราะหองคการ กรุงเทพ:
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2. พิทยา บวรวัฒนา (2541) ทฤษฎีองคการสาธารณะ พิมพครั้งที่
1 กรุงเทพ: ศักดิโสภาการพิมพ, บทที่ 7
3. Stephen P. Robbins, 1990. Organization Theory:
Structure Design and Apllications, 3rd Edition. Chapter 4
1. อานุภาพ รักษสุวรรณ (2558) การวิเคราะหองคการ กรุงเทพ:
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2. พิทยา บวรวัฒนา (2541) ทฤษฎีองคการสาธารณะ พิมพครั้งที่
1 กรุงเทพ: ศักดิโสภาการพิมพ, บทที่ 13
3. ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน (2551) ทฤษฎีองคการสมัยใหม
กรุงเทพฯ: สํานักพิมพรตั นไตร, บทที่ 6
4. Stephen P. Robbins, 1990. Organization Theory: Structure
Design and Apllications, 3rd Edition. Chapter 10
17

มคอ. 3
เนื้อหาวิชา
แนวคิดการพิจารณาองคการในเรือ่ งที่เกี่ยวกับขนาด
ขององคการ ระบบการผลิตขององคการ
(Technology) ความสัมพันธระหวางองคการกับ
สภาพแวดลอมขององคการ และวัฒนธรรมองคการ

1.
2.
3.

แนวคิดในการพิจารณาประสิทธิผลขององคการ
(Organizational Effectiveness)

1.
2.
3.
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