รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 2513716

ชื่อวิชา การพัฒนาองคการเบื้องตน
Introduction to Organization Development
1.2 จํานวนหนวยกิต 3 (3-0-6) หนวยกิต
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
1) หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
2) ประเภทของรายวิชา : หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาเฉพาะดาน
1.4 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
1) อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา : อาจารยศุภมิตร บัวเสนาะ
2) อาจารยผูสอน : อาจารยศุภมิตร บัวเสนาะ (ตอนเรียน A1)
1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษา 1 ปการศึกษา 2562 / ชั้นป 4
1.6 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
1.7 รายวิชาที่ตองเรียนรวมกัน (co-requisite) (ถามี)
ไมมี
1.8 สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาคาร 11 หอง 11-606
1.9 วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
วันที่ 19 กรกฎาคม 2562

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
2.1 จุดมุงหมายของรายวิชา
2.1.1. ตระหนักในคุณคาของจรรณยาบรรณวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีวินัย ตรงตอเวลา
มีความรับผิดชอบตอตนเอง เคารพกฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ ขององคการและสังคม มีความเสียสละ
ซื่อสัตย คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวมเปนสําคัญ ตลอดจนเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของ
ผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
2.1.2. มีความรูและควา มเขาใจเกี่ยวกับหลักการ วิธีการและทฤษฎีที่สําคัญในสาขาวิชาจิตวิทยา
และจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ และมีการพัฒนาองคความรูของตนเอง และสามารถบูรณาการ
ความรูกับศาสตรอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวของ
2.1.3. มีความสามารถในการคิด วิเคราะหอยางเปนระบบตามหลักการที่ได
ศึกษามารวมทั้ง
สามารถนําความรูไปประยุกตใชในสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม
สามารถแกไขปญหาหรือ
สถานการณตางๆ โดยการประยุกตแนวความรูจากการศึกษาไดอยางถูกตองและสรางสรรค สามารถ
วิเคราะหและอธิบายปญหาที่เกิดขึ้นในองคการอุตสาหกรรม รวมถึงการนําความรู เทค นิคและวิธีการ
ทางดานพฤติกรรมมนุษยในการบริหารและพัฒนาองคการ ตลอดจนสามารถวิเคราะห ออกแบบและ
ประยุกตใชเครื่องมือทางจิตวิทยา ไดแก การสังเกต การสัมภาษณ การใชแบบทดสอบและ
แบบสอบถามไดอยางถูกตองและเหมาะสม
2.1.4. มีความสามารถในการสื่อสารกับกลุมบุคคลทุกร ะดับ โดยใชการสื่อสารภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใหความชวยเหลือและอํานวย ความสะดวกในการแกไข
ปญหาตามสถาน การณตางๆ ทั้งในบทบาทของการเปนผูนํา หรือผูรวมทีมในการทํางาน สามารถ
ปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมองคการและสถานการณตางๆ ในการปฏิบัติงานไดเปนอยางดี มีมนุษย
สัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคการทุกระดับ ผูรับบริการและบุคคลทั่วไป ตลอดจนมีความรับผิดชอบ
ในการพัฒนาตนเองตอการเรียนรูในวิชาชีพอยางตอเนื่อง
2.1.5. สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิ ภาพทั้งปากเปลาและการเขียน ตลอดจนสามารถ
เลือกใชสื่อและรูปแบบของการสื่อสารในการนําเสนอผลงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถใช
เทคโนโลยีและสารสนเทศในการสื่อสารไดอยางเหมาะสม
2.2 วัตถุประสงคในการพัฒนา/ ปรับปรุงรายวิชา
เนื่องจากเนื้อหาที่ดําเนินการจัดการเรียนการสอนไดรับการปรับปรุงมาตั้งแตเริ่มทําการ
จัดการเรียนการสอนตั้งแต ปการศึกษา 2555 จนถึงปจจุบันซึ่งใชผูสอนรับผิดชอบรายวิชานี้มาตลอด
เพียงแต ควรปรับปรุงกิจกรรมที่ใชในการเรียนการสอนใหมีความเหมาะสมกับสถานการณในปจจุ บัน
โดยใหนักศึกษาไดมีโอกาสได ศึกษาคนควาโดยสื่อและเทคโนโลยีในการศึกษาคนควา เพิ่มเติม และวาง
แผนการเตรียมตัวสําหรับการเปนนักพัฒนาองคการที่ดีในอนาคต

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
3.1 คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาถึงแนวคิดและรูปแบบเกี่ยวกับ หลักการบริหารงานเชิงพฤติกรรมศาสตร การวิเคราะห
และแกปญหาในการเปลี่ยนแปลงองคการที่สงผลตอโครงสรางองคการและวัฒนธรรมองคการ ปจจัย
กลยุทธและพาหะวิธีที่ใชในการพัฒนาองคการ การวิเคราะหบทบาทตัวแปรทางสังคมและองคการ
ทัศนคติของบุคคลในการทํางาน การผสมผสานคว ามเจริญเติบโตสวนบุคคลขอสมาชิกภายในองคการ
เขากับวัตถุประสงคขององคการ โดยเนนหนักเรื่องการสรางทีมงาน เพื่อนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงใน
ดานตางๆ อยางเปนระบบ เพื่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององคการ
A study on concept and model of principle in behavioral science, analyze
and problem solving in changing organization that affect the organizational
structure and organizational culture, factors strategies and interventions used in
the organizational development, analyze role of social and organization factors,
attitudes of human at work, an integration between individual growth of
personnel in organization and objective of organization specific in team building
to changing in any factors for efficiency capability as an effectiveness.
3.2 จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม

การฝกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การฝกงาน
45 ชั่วโมงตอ ใหคําปรึกษา แนะนํา สอนเสริม
ภาคการศึกษา ตามความตองการของนักศึกษา
เปนรายกลุม เพื่อทบทวนความรู
ใหชัดเจนและแมนยํายิ่งขึ้น
โดยเฉพาะกับกลุมของนักศึกษา
ที่มีผลการเรียนต่ํา

การศึกษาดวย
ตนเอง
90 ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษา

3.3 จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
1) อาจารยประจํารายวิชา แจงเวลาใหคําปรึกษาผานเว็บไซตประจํารายวิชา หรือผาน
Social Network เชน Facebook หรือ line application เปนตน
2) อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการ อยางนอย
2 ชั่วโมงตอสัปดาห (เฉพาะรายที่ตองการ)

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
4.1 แผนพัฒนาและประเมินผลการเรียนรูแตละดาน
ผลการเรียนรูที่ตองการ

วิธีการสอน

พัฒนา

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่ คาน้ําหนัก
ประเมิน

ของการ
ประเมินผล

ดานคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ตระหนักใน
คุณคาของจรรณยา
บรรณวิชาชีพ มี
คุณธรรมและจริยธรรม
1.2 มีวินัย ตรงตอ
เวลา มีความรับผิดชอบ
ตอตนเอง เคารพ
กฎระเบียบ ขอบังคับ
ตางๆ ขององคการและ
สังคม
1.3 มีความเสียสละ
ซื่อสัตย คํานึงถึง
ผลประโยชนของสวน
รวมเปนสําคัญ
1.4 เคารพสิทธิและ
รับฟงความคิดเห็นของ
ผูอื่น รวมทั้งเคารพใน
คุณคาและศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษย

1. จัดการเรียนการ
สอนโดยการสอดแทรก
คุณ ธรรม จริยธรรม
และความรับผิดชอบ
ประกอบการบรรยาย
พรอมยกกรณีศึกษา
เกี่ยวกับจรรยาบรรณของ
นักพัฒนาองคการ มี
คุณธรรม จริยธรรม
2. ใชกรณีศึกษา
เกี่ยวกับเกี่ยวกับจริยธรรม
ของนักพัฒนาองคในการ
วางแผนพัฒนาองคการ
การเก็บขอมูลและผลสรุป
ที่ไดจากการฝกทักษะใน
สถานการณ จําลองโดย
อาศัยประสบการณที่ได
การศึกษามาประยุกตใช
จากทฤษฎีจิตวิทยาและ
ปรัชญาการศึกษาใน
รูปแบบมุมมองใหม

1. การใชแบบ สัปดาหที่
สังเกต โดยสังเกต
1 - 15
พฤติกรรมในชั้น
เรียน และการ
ปฏิบัติตนของ
นักศึกษา รวมถึง
ความสนใจ ความมี
วินัย ความ
รับผิดชอบ การสง
งานที่ไดรับ
มอบหมาย โดย
บันทึกพฤติกรรมของ
นักศึกษาในระหวาง
การเรียนการสอน
และการเขารวม
กิจกรรม
2. ประเมินดวย
การตอบคําถาม การ
สอบปากเปลา ใบ
งานและแบบฝกหัด
3. ประเมินจาก
ความรับผิดชอบใน
หนาที่ที่ไดรับ
มอบหมาย
4. ประเมินจาก

15%

ผลการเรียนรูที่ตองการ

วิธีการสอน

พัฒนา

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่ คาน้ําหนัก
ประเมิน

ของการ
ประเมินผล

ดานความรู
2.1 มีความรูและ
ความเขาใจเกี่ยวกับ
หลักการ วิธีการและ
ทฤษฎีที่สําคัญใน
สาขาวิชาจิตวิทยาและ
จิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองคการ
2.2 มีการติดตาม
ความกาวหนาทาง
วิชาการและงานวิจัยที่
เกี่ยวของในสาขาจิตวิทยา
และจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองคการ
ในปจจุบัน
2.3 มีการพัฒนา
องคความรูของตนเอง
และสามารถบูรณาการ
ความรูกับศาสตรอื่นๆ ที่
มีความเกี่ยวของ

1. ใชการบรรยาย
ประกอบกับการนําเสนอ
งานแปลทางวิชาการที่
เกี่ยวของกับประเด็นที่
นักศึกษาไดชวยกันศึกษา
คนควานอกชั้นเรียน
พรอมทั้งการใชกรณี
ตัวอยางที่เกี่ยวของกับ
หัวข อ หรือเนื้อหาตางๆ
ตามที่กําหนดไวใน
แผนการสอน
2. การเรียนรู โดยการ
ฝกการวางแผนการพัฒนา
องคการดวยพาหะวิธี
ตางๆ ในสถานการณ
จําลอง
(Simulation
Situation Learning) ซึ่ง
นักศึกษารวมกัน ฝกตาม
สถานการณ ที่ผูสอน
กําหนดให
3. อภิปรายรวมกัน
เปนกลุม
( Group
Discussion) ตามที่ไดรับ
มอบหมาย โดยการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
หรือหัวขอที่กลุมตัดสินใจ

การมีสวนรวมใน
กิจกรรมตางๆ ในชั้น
เรียน
1. ประเมินจาก สัปดาหที่
ผลการศึกษาคนควา 1 – 15
และการนําเสนองาน และ 16
ตามประเด็นที่
มอบหมายหรือการ
แสดงความคิด และ
รายงานผลการฝกใน
สถานการณจําลอง
ในรู ปแบบรายงาน
นักศึกษารวมกัน
จัดทํา
2. ประเมินจาก
การทําแบบฝกหัด
การทดสอบยอย
และการสอบปลาย
ภาค ดวยขอสอบที่
เนนการประยุกต
ความรู การคิด
วิเคราะห และการ
สังเคราะหสาระ
ความรูที่เรียนไปสู
สถานการณจริง
3. ประเมินจาก
การ ฝก การนําแบบ
วัดทาง จิตวิทยาใน
การ หาความจําเปน

30%

ผลการเรียนรูที่ตองการ

วิธีการสอน

พัฒนา

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่ คาน้ําหนัก
ประเมิน

ของการ
ประเมินผล

รวมกัน และนําเสนอผล
การอภิปรายกลุม

ดานทักษะทางปญญา
3.1 มี
ความสามารถในการคิด
วิเคราะหอยางเปนระบบ
ตามหลักการที่ไดศึกษา
มารวมทั้งสามารถนํา
ความรูไปประยุกตใชใน
สถานการณตางๆ ได
อยางเหมาะสม
3.2 สามารถแกไข
ปญหาหรือสถานการณ
ตางๆ โดยการประยุกต
แนวความรูจาก
การศึกษาไดอยางถูกตอง
และสรางสรรค
3.3 มีทักษะและ
ความสามารถในการ
รวบรวม วิเคราะหและ
สรุปประเด็นปญหาใน
การศึกษาขอมูลตางๆ
และปฏิบัติการวิจัยทาง

1. การสอนแบบ
ระดมพลังสมอง
( Brainstorming) โดย
กระตุนกลุมผูเรียนหา
คําตอบหรือทางเลือกจาก
ประเด็นที่กํา หนด โดย
แบงเปนกลุมๆ ใหสมาชิก
ชวยกันคิด และหาคําตอบ
หรือทางเลือก สําหรับ
ปญหาที่กําหนดใหมาก
ที่สุด แลวชวยกันพิจารณา
เลือกทางเลือกที่ดีที่สุด
2. การ อภิปราย
รวมกันเปนกลุม (Group
Discussion) ตามที่ไดรับ
มอบหมาย โดยการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
หรือหัวขอที่กลุมตั ดสินใจ
รวมกันและนําเสนอผล
การอภิปรายกลุม
3. การวิเคราะห

ใน การพัฒนา
องคการจาก
สถานการณจําลอง
โดยนํามาเทียบเคียง
กับทฤษฎีทาง
จิตวิทยาที่ไดเรียนรู
มาในรายวิชาที่เรียน
ผานมา
1. ประเมิน ผล สัปดาหที่
การระดมสมองใน
1 – 15
การแสดงความ
และ 16
คิดเห็นในประเด็นที่
ไดรับมอบหมาย
2. ประเมินจาก
ผลการอภิปรายและ
การนําเสนอผล ของ
กลุม โดยการนํา
หลักการเรียนรูมาใช
ในการนําเสนอ
3. ประเมินจาก
วิเคราะหเนื้อหาที่
เกี่ยวของกับ การ
พัฒนาองคการ จาก
เอกสารภาษาอังกฤษ
ตามที่กําหนด
4. ประเมินจาก
การทําแบบฝกหัด
การทดสอบยอย
และการสอบปลาย

25%

ผลการเรียนรูที่ตองการ

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

พัฒนา

สัปดาหที่ คาน้ําหนัก
ประเมิน

ของการ
ประเมินผล

พฤติกรรมศาสตรได
3.4 สามารถ
วิเคราะหและอธิบาย
ปญหาที่เกิดขึ้นใน
องคการอุตสาหกรรม
รวมถึงการนําความรู
เทคนิคและวิธีการ
ทางดานพฤติกรรม
มนุษยในการบริหารและ
พัฒนาองคการ
3.5 สามารถ
วิเคราะห ออกแบบและ
ประยุกตใชเครื่องมือทาง
จิตวิทยา ไดแก การ
สังเกต การสัมภาษณ
การใชแบบทดสอบและ
แบบสอบถามไดอยาง
ถูกตองและเหมาะสม
ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.1 มี
ความสามารถในการ
สื่อสารกับกลุมบุคคลทุก
ระดับ โดยใชการสื่อสาร
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
4.2 สามารถให

เนื้อหาที่เกี่ยวของกับ การ
พัฒนาองคการ
จาก
เอกสารภาษาอังกฤษที่
ไดรับมอบหมายโดยนํามา
นําเสนอในชั้นเรียน

ภาคดวยขอสอบที่
เนนการประยุกต
ความรู การคิด
วิเคราะห และการ
สังเคราะหสาระ
ความรูที่เรียนไปสู
สถานการณจริง

1. การสอนแบบ
รวมมือประสานใจ (CoOperative Learning)
โดยมุงใหนักศึกษารวมมือ
กันทํางาน ชวยเหลือซึ่ง
กันและกัน มีสวนรวมใน
การดําเนินงาน และ
ประสานงานกัน เพื่อให
เกิดการเรียนรูในเรื่องที่
เรียน จะตองรับผิดชอบ
การเรียนรูของตนเองและ

1. ประเมินผล
จาก ผลงานที่
นักศึกษารวมมือกัน
ในการทํางาน การ
อภิปรายและการ
นําเสนอผล งานของ
กลุมจากการแปล
เอกสารทางวิชาการ
เชน บทความ
งานวิจัย หรือ
ขอสรุปจาก

สัปดาหที่
1 - 15

15%

ผลการเรียนรูที่ตองการ

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

พัฒนา

สัปดาหที่ คาน้ําหนัก
ประเมิน

ของการ
ประเมินผล

ความชวยเหลือและ
อํานวยความสะดวกใน
การแกไขปญหาตาม
สถาน-การณตางๆ ทั้งใน
บทบาทของการเปนผูนํา
หรือผูรวมทีมในการ
ทํางาน
4.3 สามารถ
ปรับตัวใหเขากับ
วัฒนธรรมองคการและ
สถานการณตางๆ ใน
การปฏิบัติงานไดเปน
อยางดี
4.4 มีมนุษย
สัมพันธที่ดีกับผูรวมงาน
ในองคการทุกระดับ
ผูรับบริการและบุคคล
ทั่วไป
4.5 มีความ
รับผิดชอบในการพัฒนา
ตนเองตอการเรียนรูใน
วิชาชีพอยางตอเนื่อง
ดานทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 มีทักษะในการ
ใชเครื่องมือทางจิต-วิทยา
ที่อาศัยวิทยาการดาน

รับผิดชอบการเรียนรูของ
สมาชิกทุกคนภายในกลุม
2. การ สอนแบบ
ระดมพลังสมอง
( Brainstorming) โดย
กระตุนใหนักศึกษาทํางาน
เปน กลุมเพื่อหาคําตอบ
หรือทางเลือกสําหรับ
ปญหาที่กําหนด ชวยกัน
คิด และหา คําตอบ ที่ดี
ที่สุดรวมกัน

สถานการณจําลอง
2. ประเมินจาก
ความพยายามใน
การศึกษาคนควา
เพื่อการนําเสนอตาม
ประเด็นที่มอบหมาย
หรือการแสดง
ความคิด
3. ประเมินผล
จากการเขารวม
กิจกรรมและการ
ระดมพลังสมอง

1. การเรียนรูจาก ใช
ทักษะตางๆ จากการเรียน
การสอน ทั้งทางเรื่องการ
สื่อสารดวยการพูดคุย
การอภิปราย การเขียน
รายงานการทดลอง และ
การใชสืบคนขอมูล

1. ประเมินจาก สัปดาหที่
ผลการนําเสนอตาม 1 – 15
ประเด็นที่มอบหมาย และ 16
2. ประเมินจาก
ผลการสืบคนขอมูล
ดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศที่

10%

ผลการเรียนรูที่ตองการ

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

พัฒนา

สัปดาหที่ คาน้ําหนัก
ประเมิน

ของการ
ประเมินผล

คอมพิวเตอรรวมดวย
5.2 มีความรูพื้นฐาน
ทางดานคณิตศาสตรและ
สถิติในการศึกษาและวิจัย
ทางดานจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองคการ
5.3 สามารถสื่อสาร
ไดอยางมีประสิทธิ -ภาพ
ทั้งปากเปลาและการ
เขียน ตลอดจนสามารถ
เลือกใชสื่อและรูปแบบ
ของการสื่อสารในการ
นําเสนอผลงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
5.4 สามารถใช
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศในการสื่อสาร
ไดอยางเหมาะสม

สารสนเทศ เพื่อพัฒนา
องคความรูโดย ตนเอง
และการจัดการเรียนการ
สอน จาก ฝกปฏิบัติ ใน
สถานการณจําลอง

เหมาะสม
3. ประเมินจาก
การทําแบบฝกหัด
การทดสอบยอย
และการสอบปลาย
ภาค ดวยขอสอบที่
เนนการประยุกต
ควา มรู การคิด
วิเคราะห และการ
สังเคราะหสาระ
ความรูที่เรียนไปสู
สถานการณจริง

หมายเหตุ ผลการเรียนรูตัวเขม = ความรับผิดชอบหลัก ผลการเรียนรูตัวธรรมดา = ความรับผิดชอบรอง

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน

สัปดาหที่
(ชม.)

หัวขอ/

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยาย
2. อภิปรายกลุมและนําเสนอใน
ชั้นเรียนเรื่อง
3. ซัก-ถาม และเสนอแนะ
กิจกรรม/ใบงาน :
แบบฝกหัดทบทวนความรู
ใบงาน : สิ่งที่ไดจากการ
บรรยาย

1. การบรรยาย
ประกอบการ
นําเสนอ
PowerPoint
2. แบบฝกหัด
ทบทวนความรู
3. ใบงานเรื่องสิ่งที่
ไดจากการบรรยาย

1. การตอบ
คําถามในชั้น
เรียน
2. คะแนน
จากการทํา
แบบฝกหัด
3. การมีสวน
รวมในชั้น
เรียน

อ.
ศุภมิตร
บัวเสนาะ

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. การนําเสนอผลงานแผลของ
นักศึกษาภายใน 30 นาที แลว
ผูสอนใหขอเสนอแนะพรอมทั้ง
บรรยายเสริมในประเด็นที่ยังไม
สมบูรณ
2. ระดมสมองและกรณีศึกษา
เกี่ยวกับทฤษฎีองคการยุค
ดั้งเดิม กิจกรรม/ใบงาน :
เอกสารกรณีศึกษาเกี่ยวกับ
ทฤษฎีองคการยุคดั้งเดิม

1. การบรรยาย
ประกอบการ
นําเสนอ
PowerPoint
2. ใบงานกรณีศึกษา
ทฤษฎีองคการยุค
ดั้งเดิม

1. การตอบ
คําถามในชั้น
เรียน
2. วิธีการ
นําเสนอ
3. การมีสวน
รวมในการ
แสดงความ
คิดเห็นใน
กรณีศึกษา

อ.
ศุภมิตร
บัวเสนาะ

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. การนําเสนอผลงานแผลของ
นักศึกษาภายใน 30 นาที แลว
ผูสอนใหขอเสนอแนะพรอมทั้ง
บรรยายเสริมในประเด็นที่ยังไม
สมบูรณ

1. การบรรยาย
ประกอบการ
นําเสนอ
PowerPoint
2. ใบงานกรณีศึกษา
ทฤษฎีองคการยุค

1. การตอบ
คําถามในชั้น
เรียน
2. วิธีการ
นําเสนอ
3. การมีสวน

อ.
ศุภมิตร
บัวเสนาะ

รายละเอียด

1 แนะนํารายวิชา
(3 ชม.) รูปแบการ
จัดการเรียนการ
สอน และการ
ประเมินผล
การทบทวน
ความรู
- ความรู
เบื้องตน
เกี่ยวกับการ
พัฒนาองคการ
2 นําเสนอการ
(3 ชม.) คนควาของ
นักศึกษาและ
ผูสอนบรรยาย
เสริมในเรื่อง
ทฤษฎีองคการ
ยุคดั้งเดิม
(Classical
Organization
Theories)

3 นําเสนอการ
(3 ชม.) คนควาของ
นักศึกษาและ
ผูสอนบรรยาย
เสริมในเรื่อง
ทฤษฎีองคการ

ผูสอน

การวัดและ
ประเมินผล
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สัปดาหที่
(ชม.)

หัวขอ/

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช

รายละเอียด

ยุคกลาง
(NeoClassical
Organization
Theories)
4 นําเสนอการ
(3 ชม.) คนควาของ
นักศึกษาและ
ผูสอนบรรยาย
เสริมในเรื่อง
ทฤษฎีองคการ
ยุคใหม : การ
บริหารแบบ
ตะวันตก
(Modern
Organization
Theories : AManagemen)
5 นําเสนอการ
(3 ชม.) คนควาของ
นักศึกษาและ
ผูสอนบรรยาย
เสริมในเรื่อง
ทฤษฎีองคการ
ยุคใหม : การ
บริหารแบบ
ญี่ปุน
(Modern
Organization

ผูสอน

การวัดและ
ประเมินผล

2. ระดมสมองและกรณีศึกษา
เกี่ยวกับทฤษฎีองคการยุคกลาง
กิจกรรม/ใบงาน :
เอกสารกรณีศึกษาเกี่ยวกับ
ทฤษฎีองคการยุคกลาง
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. การนําเสนอผลงานแผลของ
นักศึกษาภายใน 30 นาที แลว
ผูสอนใหขอเสนอแนะพรอมทั้ง
บรรยายเสริมในประเด็นที่ยังไม
สมบูรณ
2. ฝกการวิเคราะหเครื่องมือที่
ใชการบริหารแบบตะวันตก
กิจกรรม/ใบงาน :
1. แบบฝกหัดเรื่องการวิเคราะห
เครื่องมือที่ใชการบริหารแบบ
ตะวันตก

กลาง

รวมในการ
แสดงความ
คิดเห็นใน
กรณีศึกษา

1. การบรรยาย
ประกอบการ
นําเสนอ
PowerPoint
2. แบบฝกหัดเรื่อง
การวิเคราะห
เครื่องมือที่ใชการ
บริหารแบบ
ตะวันตก

1. การตอบ
คําถามในชั้น
เรียน
2. วิธีการ
นําเสนอ
3. คะแนน
จากการทํา
แบบฝกหัด

อ.
ศุภมิตร
บัวเสนาะ

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. การนําเสนอผลงานแผลของ
นักศึกษาภายใน 30 นาที แลว
ผูสอนใหขอเสนอแนะพรอมทั้ง
บรรยายเสริมในประเด็นที่ยังไม
สมบูรณ
2. ฝกการวิเคราะหเครื่องมือที่
ใชการบริหารแบบญี่ปุน
กิจกรรม/ใบงาน :
1. แบบฝกหัดเรื่องการวิเคราะห
เครื่องมือที่ใชการบริหารแบบ

1. การบรรยาย
ประกอบการ
นําเสนอ
PowerPoint
2. แบบฝกหัดเรื่อง
การวิเคราะห
เครื่องมือที่ใชการ
บริหารแบบญี่ปุน

1. การตอบ
คําถามในชั้น
เรียน
2. วิธีการ
นําเสนอ
3. คะแนน
จากการทํา
แบบฝกหัด

อ.
ศุภมิตร
บัวเสนาะ
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สัปดาหที่
(ชม.)

หัวขอ/

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช

รายละเอียด

Theories : JManagemen)
6 บรรยาย เรื่อง
(3 ชม.) - วัฒนธรรม
องคการและ
การประยุกตใช
ในการพัฒนา
องคการ

ประเมินผล

ญี่ปุน
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. การบรรยายประกอบ
Power point
2. กิจกรรมกลุมสัมพันธเรื่อง
วัฒนธรรมองคการ
3. ระดมสมองและกรณีศึกษา
เกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการ
กิจกรรม : เกมเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมองคการ
ใบงาน : เอกสารกรณีศึกษา
เกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการ

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. การนําเสนอผลงานแผลของ
นักศึกษาภายใน 30 นาที แลว
ผูสอนใหขอเสนอแนะพรอมทั้ง
บรรยายเสริมในประเด็นที่ยังไม
Organization
สมบูรณ
Development : 2. ระดมสมองจากกรณีศึกษา
An Overview
เกี่ยวกับการจัดการกับความ
- Organization เปลี่ยนแปลง
Renewal and
กิจกรรม/ใบงาน :
Planned
1. ใบงาน : เอกสารกรณีศึกษา
Chang
- Organization เกี่ยวกับการจัดการกับความ
เปลี่ยนแปลง
Renewal :

7 นําเสนองาน
(3 ชม.) แปลของ
นักศึกษาและ
ผูสอนบรรยาย
เสริมในเรื่อง -

ผูสอน

การวัดและ

1. การบรรยาย
ประกอบการ
นําเสนอ
PowerPoint
2. กิจกรรมกลุม
สัมพันธเรื่อง
วัฒนธรรมองคการ
3. ใบงานกรณีศึกษา
เกี่ยวกับวัฒนธรรม
องคการ

1. การตอบ
คําถามในชั้น
เรียน
2. การมีสวน
รวมใน
กิจกรรมกลุม
สัมพันธ
3. การมีสวน
รวมในการ
แสดงความ
คิดเห็นใน
กรณีศึกษา

อ.
ศุภมิตร
บัวเสนาะ

1. การบรรยาย
ประกอบการ
นําเสนอ
PowerPoint
2. ใบงาน
กรณีศึกษา เกี่ยวกับ
การจัดการกับความ
เปลี่ยนแปลง

1. การตอบ
คําถามในชั้น
เรียน
2. วิธีการ
นําเสนอ
3. การมีสวน
รวมในการ
แสดงความ
คิดเห็นใน
กรณีศึกษา

อ.
ศุภมิตร
บัวเสนาะ
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สัปดาหที่
(ชม.)

หัวขอ/

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช

รายละเอียด

ผูสอน

การวัดและ
ประเมินผล

Changing the
Corporate
Culture

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. การนําเสนอผลงานแผลของ
นักศึกษาภายใน 30 นาที แลว
ผูสอนใหขอเสนอแนะพรอมทั้ง
บรรยายเสริมในประเด็นที่ยังไม
The OD
สมบูรณ
Consultant :
2. ฝกการเปนที่ปรึกษาองคการ
Role and style 3. ระดมสมองจากกรณีศึกษา
- The OD
เกี่ยวกับคุณสมบัติของที่ปรึกษา
Consultant :
องคการที่ดี
Diagnostic
กิจกรรม : แบบฝกหัดเรื่องการ
Process
- Overcoming เปนที่ปรึกษาองคการ
Resistance to ใบงาน : เอกสารกรณีศึกษา
Change
เกี่ยวกับคุณสมบัติของที่ปรึกษา
องคการที่ดี
กิจกรรมการเรียนการสอน :
9 นําเสนองาน
1. การนําเสนอผลงานแผลของ
(3 ชม.) แปลของ
นักศึกษาและ นักศึกษาภายใน 30 นาที แลว
ผูสอนบรรยาย ผูสอนใหขอเสนอแนะพรอมทั้ง
เสริมในเรื่อง - บรรยายเสริมในประเด็นที่ยังไม
Process
สมบูรณ
Consulting
2. ระดมสมองจากกรณีศึกษา
Skill
การวางแผนใชพาหะวิธีในการ
- OD
พัฒนาองคการแบบตางๆ
Intervention
ใบงาน : เอกสารกรณีศึกษา
Strategies
การวางแผนใชพาหะวิธีในการ
8 นําเสนองาน
(3 ชม.) แปลของ
นักศึกษาและ
ผูสอนบรรยาย
เสริมในเรื่อง -

1. การบรรยาย
ประกอบการ
นําเสนอ
PowerPoint
2. แบบฝกหัดเรื่อง
การเปนที่ปรึกษา
องคการ
3. . ใบงาน
กรณีศึกษา เกี่ยวกับ
คุณสมบัติของที่
ปรึกษาองคการที่ดี

1. การตอบ
คําถามในชั้น
เรียน
2. วิธีการ
นําเสนอ
3. คะแนน
จากการทํา
แบบฝกหัด
4. การมีสวน
รวมในการ
แสดงความ
คิดเห็นใน
กรณีศึกษา

อ.
ศุภมิตร
บัวเสนาะ

1. การบรรยาย
ประกอบการ
นําเสนอ
PowerPoint
2. ใบงานกรณีศึกษา
การวางแผนใช
พาหะวิธีในการ
พัฒนาองคการแบบ
ตางๆ

1. การตอบ
คําถามในชั้น
เรียน
2. วิธีการ
นําเสนอ
3. การมีสวน
รวมในการ
แสดงความ
คิดเห็นใน
กรณีศึกษา

อ.
ศุภมิตร
บัวเสนาะ
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สัปดาหที่
(ชม.)

หัวขอ/

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช

รายละเอียด

ผูสอน

การวัดและ
ประเมินผล

พัฒนาองคการแบบตางๆ
10 นําเสนองาน
(3 ชม.) แปลของ
นักศึกษาและ
ผูสอนบรรยาย
เสริมในเรื่อง
- Employee

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. การนําเสนอผลงานแผลของ
นักศึกษาภายใน 30 นาที แลว
ผูสอนใหขอเสนอแนะพรอมทั้ง
บรรยายเสริมในประเด็นที่ยังไม
สมบูรณ
2. กิจกรรมกลุมสัมพันธเรื่อง
การมีสวนรวมของพนักงาน
3. กิจกรรมกลุมสัมพันธเรื่อง
การทํางานเปนทีม
กิจกรรม :
1. เกมเกี่ยวกับการมีสวนรวม
ของพนักงาน
2. เกมเกี่ยวกับการทํางานเปน
ทีม

1. การบรรยาย
ประกอบการ
นําเสนอ
PowerPoint
2. กิจกรรมกลุม
สัมพันธเรื่องการมี
สวนรวมของ
พนักงาน
3. กิจกรรมกลุม
สัมพันธเรื่องการ
ทํางานเปนทีม

1. การตอบ
คําถามในชั้น
เรียน
2. วิธีการ
นําเสนอ
3. การมีสวน
Involvemen&
รวมใน
Empowermen
กิจกรรม
t Intervention
กลุมสัมพันธ
- Team
เรื่องการมี
Development
สวนรวมของ
Intervention
พนักงาน
3. การมีสวน
รวมใน
กิจกรรมกลุม
สัมพันธเรื่อง
การทํางาน
เปนทีม
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. การบรรยาย
1. การตอบ
11 นําเสนองาน
1. การนําเสนอผลงานแผลของ ประกอบการ
คําถามในชั้น
(3 ชม.) แปลของ
เรียน
นักศึกษาและ นักศึกษาภายใน 30 นาที แลว นําเสนอ
2. วิธีการ
ผูสอนบรรยาย ผูสอนใหขอเสนอแนะพรอมทั้ง PowerPoint
บรรยายเสริมในประเด็นที่ยังไม 2. กิจกรรมกลุม
นําเสนอ
เสริมในเรื่อง
- Intergroup สมบูรณ
สัมพันธเรื่องการ
3. การมีสวน
Development 2. กิจกรรมกลุมสัมพันธเรื่อง บริหารความขัดแยง รวมใน
Intervention การบริหารความขัดแยง
3. กิจกรรมกลุม
กิจกรรม
- Goal Setting 3. กิจกรรมกลุมสัมพันธเรื่อง
สัมพันธเรื่องการ
กลุมสัมพันธ
การตั้งเปาหมาย
ตั้งเปาหมาย
เรื่องการ
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อ.
ศุภมิตร
บัวเสนาะ

อ.
ศุภมิตร
บัวเสนาะ

สัปดาหที่
(ชม.)

หัวขอ/

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

รายละเอียด

สื่อที่ใช

ผูสอน

การวัดและ
ประเมินผล

กิจกรรม :
1. เกมเกี่ยวกับการบริหาร
ความขัดแยง
2. เกมเกี่ยวกับการตั้งเปาหมาย

12 นําเสนองาน
(3 ชม.) แปลของ
นักศึกษาและ
ผูสอนบรรยาย
เสริมในเรื่อง
- Total
Quality
Management
: Quality and
Productivity
- High
Performing
System
:Systemwide
Intervention
13 นําเสนองาน
(3 ชม.) แปลของ
นักศึกษาและ
ผูสอนบรรยาย
เสริมในเรื่อง

บริหารความ
ขัดแยง
3. การมีสวน
รวมใน
กิจกรรมกลุม
สัมพันธเรื่อง
การ
ตั้งเปาหมาย
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. การบรรยาย
1. การตอบ
1. การนําเสนอผลงานแผลของ ประกอบการ
คําถามในชั้น
นักศึกษาภายใน 30 นาที แลว นําเสนอ
เรียน
ผูสอนใหขอเสนอแนะพรอมทั้ง PowerPoint
2. วิธีการ
บรรยายเสริมในประเด็นที่ยังไม 2. กิจกรรมกลุม
นําเสนอ
สมบูรณ
สัมพันธเรื่องการ
3. การมีสวน
2. กิจกรรมกลุมสัมพันธเรื่อง เพิ่มผลผลิต
รวมใน
การเพิ่มผลผลิต
3. ใบงานกรณีศึกษา กิจกรรม
3. ระดมสมองจากกรณีศึกษา เรื่องกิจกรรมกลุม กลุมสัมพันธ
กิจกรรมกลุมสรางคุณภาพ
สรางคุณภาพ
เรื่องการเพิ่ม
(QCC) กิจกรรม : เกมการเพิ่ม (QCC)
ผลผลิต
ผลผลิต
3. การมีสวน
ใบงาน : เอกสารกรณีศึกษา
รวมในการ
เรื่องกิจกรรมกลุมสรางคุณภาพ
แสดงความ
(QCC)
คิดเห็นใน
กรณีศึกษา
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. การบรรยาย
1. การตอบ
1. การนําเสนอผลงานแผลของ ประกอบการ
คําถามในชั้น
นักศึกษาภายใน 30 นาที แลว นําเสนอ
เรียน
ผูสอนใหขอเสนอแนะพรอมทั้ง PowerPoint
2. วิธีการ
บรรยายเสริมในประเด็นที่ยังไม 2. ใบงาน
นําเสนอ
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อ.
ศุภมิตร
บัวเสนาะ

อ.
ศุภมิตร
บัวเสนาะ

สัปดาหที่
(ชม.)

หัวขอ/

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช

รายละเอียด

-Organization สมบูรณ
Transformati 2. ระดมสมองจากกรณีศึกษา
on : Strategy การปรับเปลี่ยนระบบการ
Intervention ทํางาน
-Organization ใบงาน :
Development 1. เอกสารกรณีศึกษาเรื่องการ
: The
ปรับเปลี่ยนระบบการทํางาน

ผูสอน

การวัดและ
ประเมินผล

กรณีศึกษาเรื่องการ 3. การมีสวน
ปรับเปลี่ยนระบบ รวมในการ
การทํางาน
แสดงความ
คิดเห็นใน
กรณีศึกษา

Challenge
and the
Future

14 นําเสนอการ
(3 ชม.) คนควาของ
นักศึกษาและ
ผูสอนบรรยาย
เสริมในเรื่อง
ประเด็นใหมๆ
เกี่ยวกับการ
พัฒนาองคการ
- ISO :
Industrial
Organization
al Standard
- Six Sigma
- Knowledge

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. การนําเสนอผลงานแผลของ
นักศึกษาภายใน 30 นาที แลว
ผูสอนใหขอเสนอแนะพรอมทั้ง
บรรยายเสริมในประเด็นที่ยังไม
สมบูรณ
2. ระดมสมองจากกรณีศึกษา
การประกันคุณภาพแบบตางๆ
กิจกรรม/ใบงาน :
1. . เอกสารกรณีศึกษาเรื่องการ
ประกันคุณภาพแบบตางๆ

1. การบรรยาย
ประกอบการ
นําเสนอ
PowerPoint
2. ใบงาน
กรณีศึกษาเรื่องการ
ประกันคุณภาพ
แบบตางๆ

1. การตอบ
คําถามในชั้น
เรียน
2. วิธีการ
นําเสนอ
3. การมีสวน
รวมในการ
แสดงความ
คิดเห็นใน
กรณีศึกษา

Management

- Risk
Management
- Good
Corporate
Governance
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อ.
ศุภมิตร
บัวเสนาะ

สัปดาหที่
(ชม.)

หัวขอ/

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. การนําเสนอผลงานแผลของ
นักศึกษาภายใน 30 นาที แลว
ผูสอนใหขอเสนอแนะพรอมทั้ง
บรรยายเสริมในประเด็นที่ยังไม
สมบูรณ
2. ฝกการการประเมินผลการ
พัฒนาองคการ
กิจกรรม/ใบงาน :
1. แบบฝกหัดเรื่องการ
ประเมินผลการพัฒนาองคการ

1. การบรรยาย
ประกอบการ
นําเสนอ
PowerPoint
2. แบบฝกหัดการ
ประเมินผลการ
พัฒนาองคการ

ประเมินผล

รายละเอียด

15 บรรยาย เรื่อง
(3 ชม.) เครื่องมือในการ
ประเมินผลการ
พัฒนาองคการ
- Balanced
Scorecard
- EdPEx :
Education
Criteria for
Performance
Excellence
16
สอบปลายภาค
(0 ชม.)

ผูสอน

การวัดและ

1. การตอบ
คําถามในชั้น
เรียน
2. คะแนน
จากการทํา
แบบฝกหัด
3. การมีสวน
รวมในชั้น
เรียน

5.2 การวัดและการประเมินผล
1) การวัดผล :
แบบฝกหัด
40%
- สอบปลายภาค
30%
- จิตพิสัยและกิจกรรมในชั้นเรียน
30%
2) การประเมินผล : ใชระบบ  อิงกลุม  อิงเกณฑของมหาวิทยาลัย
ระดับคะแนน (คะแนน)
ระดับผลการเรียน
90-100
A
85-89
B+
75-84
B
70-74
C+
60-69
C
55-59
D+
50-54
D
0-50
F
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อ.
ศุภมิตร
บัวเสนาะ

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
6.1 เอกสารและตําราหลัก
ศุภมิตร บัวเสนาะ . ( 25 59). เอกสารประกอบการ เรียน การพัฒนาองคการ เบื้องตน .
กรุงเทพมหานคร : โครงการสวนดุสิตกราฟฟคไซด.
6.2 เอกสารและขอมูลสําคัญ
6.3 เอกสารและขอมูลแนะนํา
1. ติน ปรัชญพฤทธิ์. (2553.) ทฤษฎีองคการ. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพอินทภาษ.
2. ศิริวรรณ เสรีรัตน, สมชาย หิรัญกิติ และ สมศักดิ์ วานิชยาภรณ. (2545). ทฤษฎีองคการ.
กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร.
3. ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ. (2541). พฤติกรรมองคการ. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร
4. Don Harvey and Doneld R. Brown. (1996). An Experiential Approach
to Organization Development. (5th Edition). New York: McGraw-Hill..

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
7.1 กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1) การประเมินอาจารยผูสอนโดยนักศึกษา
2) นักศึกษาประเมินตนเองในผลการเรียนรูแตละดาน
7.2 กลยุทธการประเมินการสอน
1) ใชแบบประเมินอาจารยผูสอนโดยนักศึกษา
2) ใชแบบประเมินตนเองสําหรับนักศึกษา
3) สอดคลองกับ 7.1
7.3 การปรับปรุงการสอน
นําผลการประเมินที่ไดจากขอที่ 7.1 และ 7.2 มาปรับปรุงการเรียนการสอน โดยนําผล
การประเมินและขอเสนอแนะ มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งตอไป
7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การทวนสอบผลการเรียนรูของนักศึกษาจากการสังเกตพฤติกรรม คะแนนการสอบ การ
ปฏิบัติและการนําเสนอผลงาน
ผลการเรียนรู
วิธีการประเมิน
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คุณธรรม จริยธรรม
ความรู
ทักษะทางปญญา
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชไอที

การสังเกต
พฤติกรรม

การสอบ

การปฏิบัต/ิ การ
นําเสนอผลงาน



-

-







-







-



-





7.5 การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1) อาจารยผูสอนดําเนินการทวนสอบดวยตนเอง ดวยการประเมินการเรียนรูของ
นักศึกษาตามวิธีการ ขอ 7.4
2) กรณีที่ผลการเรียนรูนักศึกษายังไมไดประสิทธิผลของรายวิชา อาจารยผูสอนจะให
โอกาสนักศึกษาปรับปรุงแกไขไดตามความจําเปนเปนรายกรณี

19

