ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้ อมูลโดยทั่วไป
1. รหัสและชื่อวิชา
2553326 การพัฒนาองค์การร่วมสมัย
Contemporary Organization Development
2. จานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หมวดวิชาเฉพาะ กลุม่ วิชาบังคับ
4. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน
อาจารย์ศริ ิมา สุวรรณศรี
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปี ที่เรี ยน
ภาคเรี ยนที่1/ชันปี
้ ที่3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่ อน(Pre-requisite)(ถ้ ามี)
7. รายวิชาที่เรียนพร้ อมกัน(Co-requisite)(ถ้ ามี)
8. สถานที่เรี ยน
อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุ งรายละเอียดครั ง้ ล่ าสุด
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้ นกั ศึกษามีความรู้และความเข้ าใจแนวคิดการพัฒนาองค์การ กระบวนการการพัฒนา
องค์การ เทคนิคการพัฒนาองค์การในระดับองค์การ ปั ญหาและอุปสรรคในการพัฒนาองค์การ
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
เพื่อให้ นกั ศึกษาได้ เรี ยนรู้เทคนิคการพัฒนาแบบดังเดิ
้ มและแบบสมัยใหม่ โดยสามารถวิเคราะห์
และบูรณาการองค์ความรู้เพื่อทาการวิเคราะห์ และเกิดความเข้ าใจในแนวทางการพัฒนาการ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาทฤษฎีเชิงพฤติกรรมศาสตร์ การพัฒนาระดับบุคคล กลุม่ บุคคล และองค์การแบบร่วมสมัย โดย
มุง่ เน้ นการศึกษาปั ญหาและอุปสรรคการพัฒนาองค์การ การพัฒนาองค์การแบบองค์รวมและการสร้ าง
องค์กรเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้ อมภายนอกองค์กรอย่างพลวัตร
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
การฝึ กปฏิบัตงิ าน/
การศึกษาด้ วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
บรรยาย 45 ชัว่ โมง ไม่มีการสอนเสริม
ไม่มีการฝึ กปฏิบตั ิ
การศึกษาด้ วยตนเอง 6
ต่อภาคการศึกษา
ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
3. จานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ท่ อี าจารย์ ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาให้ คาปรึกษาผ่านเว็บไซต์ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
- อาจารย์จดั เวลาให้ คาปรึกษาเป็ นรายบุคคล หรื อ รายกลุม่ ตามความต้ องการ 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
(เฉพาะรายที่ต้องการ)
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
- ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สจุ ริต
- มีวินยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
- มีภาวะความเป็ นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็ นทีมและสามารถแก้ ไขข้ อขัดแย้ งและลาดับ
ความสาคัญ
- เคารพสิทธิและรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทังเคารพในคุ
้
ณค่าและศักดิศ์ รี ของความเป็ น
มนุษย์
- เคารพกฎระเบียบและข้ อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
- การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
1.2 วิธีการสอน
- แนะนาและอธิบายถึงระเบียบ กฎเกณฑ์ ความสาคัญ และประโยชน์ของการเรี ยน
- อธิบายถึงการสืบค้ น การอ้ างอิงที่ถกู ต้ อง

1.3 วิธีการประเมินผล
- พฤติกรรมการเข้ าเรี ยน และส่งงานที่ได้ รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้ และตรงเวลา
- มีการอ้ างอิงเอกสารที่ได้ นามาทารายงาน อย่างถูกต้ องและเหมาะสม
- ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศกึ ษา
- ประเมินผลการนาเสนอรายงานที่มอบหมาย
2. ความรู้
2.1 ความรู้ ท่ ีต้องได้ รับ
มีความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีเชิงพฤติกรรมศาสตร์ ปั ญหาและอุปสรรคของการพัฒนาองค์การ แนวคิด
การพัฒนาระดับบุคคล กลุม่ บุคคล และองค์การ แบบร่วมสมัย การพัฒนาองค์การแบบองค์รวมการสร้ าง
องค์กรเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้ อมภายนอกองค์กรแบบพลวัตร
2.2 วิธีการสอน
บรรยายแบบมีสว่ นร่วม โดยมีการซักถามเพื่อให้ ตอบคาถามหรื อแสดงความคิดเห็น นอกจากนี ้ยัง
มอบหมายงานเพื่อให้ นกั ศึกษาได้ ร้ ูจกั ทางานเป็ นทีมและแบ่งงานกันทา ด้ วยการสืบค้ นข้ อมูล สังเคราะห์
ข้ อมูล เรี ยบเรี ยงข้ อมูล และสรุปข้ อมูล โดยจัดทาเป็ นรายงาน มีการอ้ างอิงที่ถกู ต้ องสมบูรณ์ ตลอดจน
การจัดเตรี ยมข้ อมูลเพื่อนาเสนอหน้ าชันเรี
้ ยน ฝึ กฝนทักษะการพูด การนาเสนอผลงาน โดยให้ เพื่อนร่วม
ชันร่
้ วมแสดงความคิดเห็นและอภิปรายเนื ้อหา
2.3 วิธีการประเมิน
- การเข้ าชันเรี
้ ยน การร่วมอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
- การสอบกลางภาค ปลายภาค
- รายงานและการนาเสนอหน้ าชันเรี
้ ยน
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาที่ต้องพัฒนา
รู้จกั คิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ และสามารถสรุปเนื ้อหาสาระสาคัญการเรี ยนในแต่ละบทเรี ยนได้
3.2 วิธีการสอน
- ยกตัวอย่าง และป้อนประเด็นคาถาม
- แนะนาอ้ างอิง และการสืบค้ นข้ อมูล
3.3 วิธีการประเมินผล
- การตอบข้ อซักถาม และการแสดงความคิดเห็น
- การสอบกลางภาค ปลายภาค
- รายงานและการนาเสนอหน้ าชันเรี
้ ยน
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบที่ต้องพัฒนา

- พัฒนาทักษะในการสร้ างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรี ยนด้ วยกัน
- พัฒนาความเป็ นผู้นาและผู้ตามในการทางานเป็ นทีม
- พัฒนาการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ ครบถ้ วนตาม
กาหนดเวลา
4.2 วิธีการสอน
- การมอบหมายให้ ทารายงาน โดยแนะนาถึงการค้ นคว้ า อ้ างอิง และจัดทาข้ อมูล
4.3 วิธีการประเมินผล
- รายงานและการนาเสนอหน้ าชันเรี
้ ยน
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
- การใช้ คอมพิวเตอร์ เพื่อสืบค้ นข้ อมูลจากเว็ปไซด์ตา่ งๆ
- การใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดทาข้ อมูล และนาเสนอข้ อมูล
5.2 วิธีการสอน
- การมอบหมายให้ ทารายงาน โดยแนะนาถึงการค้ นคว้ า อ้ างอิง และจัดทาข้ อมูล
5.3 วิธีการประเมินผล
- รายงานและการนาเสนอหน้ าชันเรี
้ ยน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที่
1
บทที่ 1 ความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับ
องค์การ
- ความหมายขององค์การ
- องค์ประกอบขององค์การ
- ประเภทขององค์การ
- แนวคิดเกี่ยวกับองค์การ
2
บทที่ 2 ทฤษฎีทางพฤติกรรม
ศาสตร์

จน.
กิจกรรมการเรียนการ
ชั่วโมง
สอน/สื่อที่ใช้
3 - บรรยาย พร้ อมยกตัวอย่าง
- ตอบข้ อซักถาม

3

- รายงาน
- ตอบข้ อซักถาม
- อธิบายสรุปเนื ้อหา

ผู้สอน
อาจารย์
ศิริมา
สุวรรณศรี

อาจารย์
ศิริมา
สุวรรณศรี

สัปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
จน.
ที่
ชั่วโมง
3
บทที่ 3 ความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับการ
3
พัฒนาองค์การ
- ความจาเป็ นในการพัฒนา
องค์การ
- กระบวนการพัฒนาองค์การ
- การตรวจวินิจฉัยองค์การ
- การบริหารการเปลี่ยนแปลง
4
บทที่ 4 เทคนิคการพัฒนาองค์การ
3
ระดับบุคคล
- การวางแผนชีวิตและอาชีพ
- การวิเคราะห์บทบาท
- การทาให้ งานมีความหมาย
- การฝึ กอบรม
- การพัฒนาองค์การแบบกริ ด
(ระดับบุคคล)
5
บทที่ 5 เทคนิคการพัฒนาองค์การ
3
ระหว่างบุคคล
- ทบทวนเนื ้อหาเทคนิคการพัฒนา
องค์การระดับบุคคล
- การให้ คาปรึกษา
- การใช้ เจรจาต่อรองโดยบุคคลที่ 3
6
บทที่ 6 เทคนิคการพัฒนาองค์การ
3
ระดับกลุม่
- การสร้ างทีมงาน
- กลุม่ ควบคุมคุณภาพงาน
- การใช้ ทีมงานเพื่อบริหารโดยยึด
วัตถุประสงค์

กิจกรรมการเรียนการ
สอน/สื่อที่ใช้
- บรรยาย
- ตอบข้ อซักถาม

ผู้สอน
อาจารย์
ศิริมา
สุวรรณศรี

- บรรยาย
- ตอบข้ อซักถาม

อาจารย์
ศิริมา
สุวรรณศรี

- บรรยาย
- ตอบข้ อซักถาม

อาจารย์
ศิริมา
สุวรรณศรี

- บรรยาย
- ตอบข้ อซักถาม

อาจารย์
ศิริมา
สุวรรณศรี

สัปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที่
7
บทที่ 7 เทคนิคการพัฒนาองค์การ
ระหว่างกลุม่
- ทบทวนเนื ้อหาเทคนิคการพัฒนา
องค์การระดับกลุม่
- การพัฒนาความสัมพันธ์อนั ดี
ระหว่างกลุม่ แบบกริ ด
- การพัฒนาความสัมพันธ์อนั ดี
ตังแต่
้ 2 กลุม่ ขึ ้นไป
8
บทที่ 8 เทคนิคการพัฒนา
องค์การระดับองค์การ
- การสารวจข้ อมูลย้ อนกลับ
- การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการ
ทางาน
- การปรับโครงสร้ างองค์การ
- การปรับรื อ้ ระบบองค์การ
- การพัฒนาองค์การแบบกริ ด
(ระดับองค์การ)
9
10
บทที่ 9 แนวคิดและเทคนิค
การพัฒนาองค์การสมัยใหม่
- การจัดการคุณภาพโดยรวม
- การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์
- การเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู้
- การจัดการความรู้
- การเทียบเคียง Benchmarking
- Balanced Scorecard

จน.
กิจกรรมการเรียนการ
ชั่วโมง
สอน/สื่อที่ใช้
3 - บรรยาย
- ตอบข้ อซักถาม

3

- บรรยาย
- ตอบข้ อซักถาม

สอบกลางภาค
3 - บรรยาย
- ตอบข้ อซักถาม

ผู้สอน
อาจารย์
ศิริมา
สุวรรณศรี

อาจารย์
ศิริมา
สุวรรณศรี

อาจารย์
ศิริมา
สุวรรณศรี

สัปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
จน.
ที่
ชั่วโมง
11
บทที่ 10 การพัฒนาองค์การแบบ
3
องค์รวม
- การบูรณาการเทคนิคการพัฒนา
องค์การทุกระดับ เพื่อนามาสูก่ าร
วางแผนพัฒนาองค์การ
12
บทที่ 11 การประเมินผลการพัฒนา
3
องค์การ
- ความหมายของการประเมิน
- แนวคิดของการประเมินองค์การ
- กระบวนการประเมินผลการ
พัฒนาองค์การ
- ประโยชน์ของการประเมินผลการ
พัฒนาองค์การ
- ปั ญหาละอุปสรรคในการ
ประเมินผลการพัฒนาองค์การ
13
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3
องค์การที่มีกลยุทธ์และวิธีการ
พัฒนาองค์การที่เป็ นเลิศ
14

15

16

รายงานการวิเคราะห์โครงสร้ าง
องค์การ เทคนิคการพัฒนาองค์การ
และกลยุทธ์การพัฒนาองค์การ
ทบทวนบทเรี ยน

3

3

กิจกรรมการเรียนการ
สอน/สื่อที่ใช้
- บรรยาย
- ตอบข้ อซักถาม

ผู้สอน
อาจารย์
ศิริมา
สุวรรณศรี

- บรรยาย
- ตอบข้ อซักถาม

อาจารย์
ศิริมา
สุวรรณศรี

- บรรยาย พร้ อมยกตัวอย่าง
- ร่วมกันวิเคราะห์กรณี
ตัวอย่าง
- ตอบข้ อซักถาม
- รายงาน
- อภิปรายแบบมีสว่ นร่วม
- บรรยายสรุป
- บรรยาย
- ตอบข้ อซักถาม

อาจารย์
ศิริมา
สุวรรณศรี

สอบปลายภาค

อาจารย์
ศิริมา
สุวรรณศรี
อาจารย์
ศิริมา
สุวรรณศรี

2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้ (16 สัปดาห์ )
กิจกรรม ผลการ
วิธีการประเมิน
ที่
เรี ยนรู้ *
1
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค

สัปดาห์ ท่ ี
ประเมิน

สัดส่ วนของ
การประเมิน
30
30

2

ค้ นคว้ า สรุป เรี ยบเรี ยงเนื ้อหา และรายงาน
วิเคราะห์กรณีศกึ ษา ค้ นคว้ า นาเสนอ

30

3

การเข้ าชันเรี
้ ยน การตอบข้ อซักถาม
และการมีสว่ นร่วมในการอภิปราย
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตารา
ผศ.ดร.สายหยุด ใจสาราญ ผศ.สุภาพร พิศาลบุตร. การพัฒนาองค์ การ.
ชาญชัย อาจินสมาจาร. (2550). การบริ หารการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ. กรุงเทพฯ :
สานักพิมพ์จฬุ าฯ
2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
ไม่มี
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
เว็ปไซด์ที่มีบทความ/เนื ้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การ
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุม่ ระหว่างผู้สอนและผู้เรี ยน
- แบบประเมินผู้สอน
- การประเมินผลการสอนผ่านทางเว็ปไซด์มหาวิทยาลัย
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
- การตอบข้ อซักถาม
- ความสนใจของผู้เรี ยน
- การสอบกลางภาค และปลายภาค

3. การปรับปรุ งการสอน
- นาผลการประเมินการสอนมาเป็ นแนวทางแก้ ไขการจัดการเรี ยนการสอน
- การวิจยั ในชันเรี
้ ยน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- การสุม่ ตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรื อผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจาหลักสูตร
- มีการตังคณะกรรมการในสาขาวิ
้
ชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรี ยนรู้ของนักศึกษา
โดยตรวจสอบข้ อสอบ รายงาน วิธีการให้ คะแนนสอบ และการให้ คะแนนพฤติกรรม
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรื อตามข้ อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้ อ 4
- เปลี่ยนหรื อสลับอาจารย์ผ้ สู อน เพื่อให้ นกั ศึกษามีมมุ มองในเรื่ องการประยุกต์ความรู้

