รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
ประจำภำคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

รหัสวิชำ 2553371 ชื่อรำยวิชำ พฤติกรรมองค์การ
(Organization Behavior)
ตอนเรียน A1 นักศึกษำรหัส 61

อำจำรย์ผู้สอน
ผศ.ดร. สมศักดิ์ เจริญพูล
หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตร์
โรงเรียนกฎหมำยและกำรเมือง
มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
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รำยละเอียดของรำยวิชำ
ชื่อสถำบันอุดมศึกษำ
วิทยำเขต/คณะ/ภำควิชำ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรำยวิชำ
2553371 พฤติกรรมองค์การ (Organization Behavior )
2. จำนวนหน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรำยวิชำ
3.1 หลักสูตร : รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต
3.2 ประเภทของรายวิชา : วิชาเลือก
4. อำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำและอำจำรย์ผู้สอน
ผศ.ดร.สมศักดิ์ เจริญพูล
5. ภำคกำรศึกษำ / ปีกำรศึกษำ / ชั้นปีที่เรียน / ตอนเรียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ชั้นปีที่ 3 ตอนเรียน A1
6. รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน (pre-requisite) (ถ้ำมี)
องค์การและการบริหาร
7. รำยวิชำที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)
ไม่มี
8. สถำนที่เรียน
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรำยละเอียดของรำยวิชำครั้งล่ำสุด
11 พฤศจิกายน 2563
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมำยของรำยวิชำ
1.1. เพื่อให้ นั กศึกษามีความรู้เกี่ยวกับ แนวคิดและทฤษฎี เกี่ยวกับ พฤติ กรรมของ
มนุษย์ในองค์การ ตั้งแต่พฤติกรรมระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์การ
1.2. เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจและสามารถนาความรู้จากการศึกษาไปใช้ในการ
ทาความเข้าใจพฤติกรรมของบุคคลในองค์การ เพื่อประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
1.3. เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษารู้ จั ก ศึ ก ษาค้ น คว้ า ด้ ว ยตั ว เอง ใช้ ค วามรู้ จ ากการศึ ก ษาเพื่ อ
วิเคราะห์ปัญหาของการน าแนวคิดและทฤษฎี เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ในองค์ก ารไป
ปฏิ บั ติ โดยเฉพาะในบริ บ ทของระบบบริ ห ารราชการไทย รวมถึ ง รู้ จั ก ที่ จ ะแสดงออก
แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และร่วมอภิปรายกับผู้อื่น
1.4. นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติด้วยการนาความรู้ความเข้าใจจากการเรียนไปใช้ในการ
วิเคราะห์องค์การและการบริหารจัดการ
1.5. เพื่อให้นักศึกษามีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ มีวินัยและรู้จักเคารพ
สิทธิของตนเองและผู้อื่น
1.6. เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ประโยชน์จากความรู้และความเข้าใจจากการศึกษา
บนพื้นฐานของการมีคุณธรรมและจริยธรรม
2. วัตถุประสงค์ในกำรพัฒนำ/ปรับปรุงรำยวิชำ
ไม่มี

หมวดที่ 3 ลักษณะและกำรดำเนินกำร
1. คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาแนวคิ ด และทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมของมนุ ษ ย์ ใ นองค์ ก าร โดยมุ่ ง เน้ น
การศึกษาพฤติกรรมของปัจเจกชน กลุ่ม และองค์การ ซึ่งมีผลกระทบต่อการบริหาร ตลอดจน
อิทธิพลต่าง ๆ อันเกิดจากสภาพแวดล้อม รวมถึงการใช้พลวัตของกลุ่มให้เป็นประโยชน์ต่อ
องค์การ การสร้างขวัญและกาลังใจให้กับบุคคลในองค์การถึงการพัฒนาพฤติกรรมของมนุษย์
ในองค์การ
Concepts and theories of human behavior in organization focusing on
individual, group and organizational behavior effecting organization
management, including the effect of organization environment, group dynamics
within an organization; employee’s morale and human behavior development.
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2. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภำคกำรศึกษำ
บรรยำย

สอนเสริม

45 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา

ให้คาปรึกษา แนะนา สอนเสริมตาม
ความต้องการของนักศึกษาเป็นราย
กลุ่ม เพื่อทบทวนความรู้ให้ชัดเจน
และแม่นยายิ่งขึ้น โดยเฉพาะกับกลุ่ม
ของนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่า

กำรฝึกปฏิบัติ/
งำนภำคสนำม/กำรฝึกงำน
ไม่มฝี ึกปฏิบตั ิ

กำรศึกษำด้วย
ตนเอง

การศึกษาด้วย
ตนเอง 6 ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์

3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดำห์ที่อำจำรย์ให้คำปรึกษำและแนะนำทำงวิชำกำรแก่นักศึกษำ
เป็นรำยบุคคล
3.1. กาหนดช่วงเวลาให้คาปรึกษาและให้คาแนะนากับนักศึกษาในวันที่ทาการ
เรียนการสอน (1 ชั่วโมงก่อนเริ่มสอน และ 1 ชั่วโมงหลังจากเสร็จสิ้นการสอน)

หมวดที่ 4 กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1. คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนำ
- มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
- ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต
- มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลาดับ
ความสาคัญได้
- มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
1.2. วิธีกำรสอน
ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการตรงเวลา การแต่งกายที่เป็นไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น รู้จักหน้าที่การทางานเป็นกลุ่ม
รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่ มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์ นอกจากนี้อาจารย์
ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้ง มีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทาดี ทาประโยชน์แก่ส่วนรวม
เสียสละ
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1.3. วิธีกำรประเมินผล
1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงาน
ตามกาหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
3) ปริมาณการกระทาทุจริตในการสอบ
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2. ควำมรู้
2.1. ควำมรู้ที่ต้องได้รับ
1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และเนื้อหา
สาระสาคัญของรายวิชาที่เกี่ยวกับสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
2) มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาความรู้ของตนเองได้อย่าง
ต่อเนื่อง
3) สามารถนาความรู้และประสบการณ์ไปร่วมพัฒนาแก้ไขปัญหาและนา
ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ได้จริง
4) สามารถบูรณาการในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องได้ตลอดเวลาที่นักศึกษาทาการศึกษาอยู่ในหลักสูตรและสามารถ
ประยุกต์ใช้ศาสตร์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
2.2. วิธีกำรสอน
ใช้วิธีการสอนในหลากหลายโดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ใช้ศาสตร์เพื่อ
ปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง และสามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยการ
นากรณีศกึ ษาคิดและทฤษฎีที่ได้เรียนรู้
2.3. วิธีกำรประเมินผล
1) การทดสอบย่อย
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
4) ประเมินจากการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน
5) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
3. ทักษะทำงปัญญำ
3.1. ทักษะทำงปัญญำที่ต้องพัฒนำ
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1) มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ เป็นระบบ และมี
ตรรกะ
2) มีความสามารถในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น
3) สามารถรวบรวมข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสังคม
ชุมชน เพื่อเสนอแนวทางแก้ไข
4) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะตามกรอบทฤษฎี แนวคิด
ประสบการณ์ และตัวอย่างที่ศึกษา มาทาการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม
3.2. วิธีกำรสอน
ใช้กรณีศึกษาโดยการประยุ กต์ ใช้ ศาสตร์ ทางรัฐ ประศาสนศาสตร์ ในการอธิ บ าย
ปรากฏการณ์ทางสังคม มีการอภิปรายกลุ่ม และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้เพื่อการ
ปฏิบัติงานจริง
3.3. วิธีกำรประเมินผล
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญานี้ สามารถทาได้โดยการออก
ข้อสอบที่ให้นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการ
ประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา หลีกเลี่ยงข้อสอบที่เป็นการเลือกคาตอบที่ถูกมาคาตอบเดียวจาก
กลุ่มคาตอบที่ให้มาไม่ค วรมีคาถามเกี่ยวกับนิยามต่าง ๆ ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน
และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน เป็นต้น
4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ
4.1. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบที่ต้องพัฒนำ
- มีความสามารถในการสื่อสารกับผู้อื่นที่มีความแตกต่างและหลากหลายได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- มีความเข้าใจผู้อื่นและสังคม และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคม
- สามารถแก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นนากการทางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีจิตสาธารณะและรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
4.2. วิธีกำรสอน
ใช้การสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้ทางานเป็นกลุ่ม มีการประสานงานกับผู้อื่นหรือ
ค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ รวมถึงการหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลหรือผู้มี
ประสบการณ์โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคล
และความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้
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1) สามารถทางานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้
เป็นอย่างดี
4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
5) มีภาวะผู้นา
4.3. วิธีกำรประเมินผล
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงานกลุ่มใน
ชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วน
ชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูลที่ดาเนินกิจกรรม
5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
5.1. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ที่ต้องพัฒนำ
- มีทักษะในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จาเป็นต่อการใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- สามารถสื่อสารแนะนา แสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้านการพูด
การเขียน ตลอดจนสามารถเลือกใช้สื่อและเครื่องมือในการนาเสนอผลงาน
ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสืบค้นได้อย่างดี
- สามารถใช้ข้อมูลสถิติและตัวเลขในการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
5.2. วิธีกำรสอน
ใช้กลยุทธ์การสอนที่เน้นการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ทักษะในการวิเคราะห์และการ
สื่ อ สาร เช่ น การน าเสนอข้ อ มู ล สถิ ติ ตั ว เลข และการวิ เ คราะห์ โดยเลื อ กใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสม รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้
วิเคราะห์สถานการณ์จาลองและสถานการณ์จริง และนาเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
5.3. วิธีกำรประเมินผล
1) ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติ ที่เกี่ยวข้อง
2) ประเมิ น จากความสามารถในการอธิ บ าย ถึ ง ข้ อ จ ากั ด เหตุ ผ ลในการ
เลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการนาเสนอ
ต่อชั้นเรียน
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หมวดที่ 5 แผนกำรสอนและกำรประเมินผล
1. แผนกำรสอน
สัปดำห์

หัวข้อ/รำยละเอียด

จำนวน
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
ชั่วโมง
1
แนะนารายวิชา
3
1. อาจารย์อธิบายรายละเอียดของ
Onsite
- รายละเอียดของ
รายวิชา
รายวิชา (มคอ.3)
2. อาจารย์ชี้แจงแนวทางการจัดการ
- แนวทางการจัดการ
เรียนการสอนและเกณฑ์การให้
เรียนการสอนและ
คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
3. อาจารย์ชี้แจงเกณฑ์การ
- เกณฑ์การประเมินผล
ประเมินผลการเรียน
การเรียน
4. อาจารย์แนะนาแหล่งข้อมูล
- แหล่งข้อมูล
ประกอบการเรียนรู้
ประกอบการเรียนรู้
5. อาจารย์บรรยายเนื้อหา
6. อาจารย์มอบหมายกิจกรรมประจา
ภาคเรียน
2
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
3
1. การบรรยายเนื้อหาความรู้เบื้องต้น
Onsite พฤติกรรมองค์การ
เกี่ยวกับพฤติกรรมองค์การ
- ผู้จัดการ/ผู้บริหาร
2. ก่อนที่จะบรรยายเนื้อหา เปิด
- บทบาทการบริหาร
โอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
- ทักษะการบริหาร
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- ความหมายของ
เกี่ยวกับขอบเขตของวิชา
พฤติกรรมองค์การ
พฤติกรรมองค์การ
(Organization
3. ให้นักศึกษาค้นคว้าทบทวนด้วย
Behavior – OB)
การตอบคาถามที่กาหนด และส่ง
- องค์ความรู้พื้นฐาน
ในสัปดาห์ถัดไป
ของพฤติกรรม
องค์การ
- ความท้าทายและ
โอกาสที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาองค์การ
3
องค์การและความแตกต่าง
3
1. การบรรยายความรู้เกีย่ วกับ
Onsite ในองค์การ
องค์การและความแตกต่างใน
องค์การ

สื่อกำรสอน

อำจำรย์ผู้สอน

1. เอกสาร
ผศ.ดร.สมศักดิ์
ประกอบการ
เจริญพูล
เรียน
2. สื่อการสอน
โดยใช้
PowerPoint
3. ใบกิจกรรม
ประจาภาคเรียน

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. สื่อการสอน
โดยใช้
PowerPoint

ผศ.ดร.สมศักดิ์
เจริญพูล

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน

ผศ.ดร.สมศักดิ์
เจริญพูล
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สัปดำห์

หัวข้อ/รำยละเอียด

จำนวน
ชั่วโมง

4
ลักษณะเฉพาะของบุคคล
Onsite (The Individual)
1. ค่านิยม (Value)
2. การรับรู้
(Perception)
3. การเรียนรู้
(Learning)
4. ทัศนคติ (Attitude)
5. ความพึงพอใจในงาน
(Job Satisfaction)

3

5
บุคลิกภาพและอารมณ์
Online

3

6
พฤติกรรมระดับบุคคลกับ
Online การตัดสินใจ

3

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน

สื่อกำรสอน

2. ให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหา
สาระทีไ่ ด้รับจากการเรียนในแต่
หัวข้อการสอน โดยผูส้ อนทาการ
สรุปปิดท้าย
3. ให้นักศึกษาค้นคว้าทบทวนด้วย
การตอบคาถามที่กาหนด และส่ง
ในสัปดาห์ถัดไป
1. การบรรยายความหมาย
คุณลักษณะ เฉพาะของบุคคล ที่มี
ผลต่อพฤติกรรมของบุคคล
2. ตั้งประเด็นคาถามให้นักศึกษาคิด
และแสดงความคิดเห็นในระหว่าง
การบรรยายในแต่ละหัวข้อ
3. ให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหาที่
ได้รับจากการเรียนในแต่ละหัวข้อ
การสอน โดยผูส้ อนทาการสรุปปิด
ท้าย
4. ให้นักศึกษาค้นคว้าทบทวนด้วย
การตอบคาถามทบทวน และส่งใน
สัปดาห์ถดั ไป
1. การบรรยายทบทวนเนื้อหา
เกี่ยวกับบุคลิกภาพและอารมณ์
ซึ่งเป็นผลมาจากลักษณะเฉพาะ
ของบุคคล
2. ให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหา
สาระทีไ่ ด้รับจากการเรียน โดย
ผู้สอนทาการสรุปปิดท้าย
3. ให้นักศึกษาค้นคว้าทบทวนด้วย
การตอบคาถามทบทวน และส่งใน
สัปดาห์ถดั ไป
1. การบรรยายแนวคิดและทฤษฎี
การตัดสินใจ และพฤติกรรมระดับ
บุคคลกับการตัดสินใจ

2. สื่อการสอน
โดยใช้
PowerPoint

อำจำรย์ผู้สอน

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. สื่อการสอน
โดยใช้
PowerPoint

ผศ.ดร.สมศักดิ์
เจริญพูล

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. สื่อการสอน
โดยใช้
PowerPoint

ผศ.ดร.สมศักดิ์
เจริญพูล

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน

ผศ.ดร.สมศักดิ์
เจริญพูล
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สัปดำห์

หัวข้อ/รำยละเอียด

จำนวน
ชั่วโมง

7
แนวคิดการจูงใจ
Online (Motivation Concepts)

3

8
พฤติกรรมกลุ่ม
Onsite
- ความหมายของกลุม่
- ขั้นตอนการพัฒนา
กลุ่ม
- องค์ประกอบของ
กลุ่ม
- การตัดสินใจโดยกลุม่

3

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน

สื่อกำรสอน

2. ให้นักศึกษาฝึกการวิเคราะห์
เปรียบเทียบแนวคิดและทฤษฎี
ที่ว่าด้วยการตัดสินใจต่างๆ
3. ให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหา
สาระทีไ่ ด้รับจากการเรียน โดย
ผู้สอนทาการสรุปปิดท้าย
4. ให้นักศึกษาค้นคว้าทบทวนด้วย
การตอบคาถามทบทวน และส่งใน
สัปดาห์ถดั ไป
1. การบรรยายเกีย่ วกับแนวคิดการ
จูงใจ (Motivation Concepts)
2. ให้นักศึกษาฝึกการวิเคราะห์
เปรียบเทียบแนวคิดและทฤษฎี
ที่ว่าด้วยการจูงใจ (Motivation
Concepts) ต่างๆ
3. ให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหา
สาระทีไ่ ด้รับจากการเรียน โดย
ผู้สอนทาการสรุปปิดท้าย
4. ให้นักศึกษาค้นคว้าทบทวนด้วย
การตอบคาถามทบทวน และส่งใน
สัปดาห์ถดั ไป
1. เข้าสู่บทเรียนด้วยการให้นักศึกษา
อภิปรายอิทธิพลของกลุ่มทีม่ ีต่อ
พฤติกรรมของบุคคล
2. การบรรยายเกีย่ วกับความหมาย
ของกลุ่ม ขั้นตอนการพัฒนากลุ่ม
องค์ประกอบของกลุ่ม และการ
ตัดสินใจโดยกลุ่ม
3. ให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหา
สาระทีไ่ ด้รับจากการเรียน โดย
ผู้สอนทาการสรุปปิดท้าย
4. ให้นักศึกษาค้นคว้าทบทวนด้วย
การตอบคาถามทบทวน และส่งใน
สัปดาห์ถดั ไป

2. สื่อการสอน
โดยใช้
PowerPoint

อำจำรย์ผู้สอน

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. สื่อการสอน
โดยใช้
PowerPoint

ผศ.ดร.สมศักดิ์
เจริญพูล

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. สื่อการสอน
โดยใช้
PowerPoint

ผศ.ดร.สมศักดิ์
เจริญพูล
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สัปดำห์

หัวข้อ/รำยละเอียด

จำนวน
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
ชั่วโมง
9
ทีมงาน
3
1. การบรรยายสาระสาคัญของ
Onsite
ทีมงาน ความแตกต่างระหว่าง
ทีมงานและกลุม่ งาน ประเภทของ
ทีมงาน การสร้างทีมงานและ
ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
2. ให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหา
สาระทีไ่ ด้รับจากการเรียน โดย
ผู้สอนทาการสรุปปิดท้าย
3. ให้นักศึกษาทบทวนเนื้อหาด้วย
การตอบคาถามทบทวน และส่งใน
สัปดาห์ถดั ไป
10
การติดต่อสื่อสารในองค์การ
3
1. การบรรยายความหมายของการ
Onsite
ติดต่อสื่อสารในองค์การ
กระบวนการติดต่อสื่อสารและ
ประสิทธิผลของการติดต่อสื่อสาร
ในองค์การ ปัญหาและการ
วิเคราะห์การติดต่อสื่อสารใน
องค์การ
2. สร้างการมีส่วนร่วมในการบรรยาย
ด้วยการตั้งประเด็นคาถามให้
นักศึกษาคิดและแสดงความ
คิดเห็นในแต่ละหัวข้อของการ
บรรยาย
3. ให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหาที่
ได้รับจากการเรียนในแต่ละหัวข้อ
การสอน โดยผูส้ อนทาการสรุปปิด
ท้าย
4. ให้นักศึกษาค้นคว้าทบทวนด้วย
การตอบคาถามทบทวน และส่งใน
สัปดาห์ถดั ไป
11
ความเป็นผู้นา
3
1. การบรรยายเกีย่ วกับแนวคิดและ
Onsite
ทฤษฎีเกี่ยวกับผู้นาในองค์การ
ความเป็นผู้นากับผู้บริหาร ความ
ท้าทายในการสร้างผู้นาที่มี

สื่อกำรสอน

อำจำรย์ผู้สอน

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. สื่อการสอน
โดยใช้
PowerPoint

ผศ.ดร.สมศักดิ์
เจริญพูล

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. สื่อการสอน
โดยใช้
PowerPoint

ผศ.ดร.สมศักดิ์
เจริญพูล

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน

ผศ.ดร.สมศักดิ์
เจริญพูล
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สัปดำห์

หัวข้อ/รำยละเอียด

จำนวน
ชั่วโมง

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน

2.

3.

4.

12
อานาจและการเมืองใน
Online องค์การ

3

1.

2.

3.

4.

13
ความขัดแย้งและการเจรจา
Online ต่อรอง

3

1.

2.

ประสิทธิผล และความเป็นผู้นาใน
ปัจจุบัน
สร้างการมีส่วนร่วมในการบรรยาย
ด้วยการตั้งประเด็นคาถามให้
นักศึกษาคิดและแสดงความ
คิดเห็นในแต่ละหัวข้อของการ
บรรยาย
ให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหาที่
ได้รับจากการเรียนในแต่ละหัวข้อ
การสอน โดยผูส้ อนทาการสรุปปิด
ท้าย
ให้นักศึกษาค้นคว้าทบทวนด้วย
การตอบคาถามทบทวน และส่งใน
สัปดาห์ถดั ไป
บรรยายเนื้อหาเกีย่ วกับอานาจ
และการเมืองในองค์การ และผล
ของการใช้อานาจและการเมืองใน
องค์การ
ในระหว่างการบรรยายจะป้อน
คาถามหรือกาหนดประเด็นให้
นักศึกษาร่วมอภิปรายและแสดง
ความคิดเห็น
ให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหา
สาระทีไ่ ด้รับจากการเรียน โดย
ผู้สอนทาการสรุปปิดท้าย
ให้นักศึกษาค้นคว้าทบทวนด้วย
การตอบคาถามทบทวน และส่งใน
สัปดาห์ถดั ไป
การบรรยายแนวคิดเกี่ยวกับความ
ขัดแย้ง การบริหารความขัดแย้ง
และการเจรจาต่อรอง
สร้างการมีส่วนร่วมในการบรรยาย
ด้วยการตั้งประเด็นคาถามให้
นักศึกษาคิดและแสดงความ

สื่อกำรสอน

อำจำรย์ผู้สอน

2. สื่อการสอน
โดยใช้
PowerPoint

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. สื่อการสอน
โดยใช้
PowerPoint

ผศ.ดร.สมศักดิ์
เจริญพูล

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. สื่อการสอน
โดยใช้
PowerPoint

ผศ.ดร.สมศักดิ์
เจริญพูล
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สัปดำห์

หัวข้อ/รำยละเอียด

จำนวน
ชั่วโมง

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน

3.

14
วัฒนธรรมองค์การ
Online (Organizational Culture)

3

1.

2.

3.

4.

15
การเปลีย่ นแปลงองค์การ
Onsite และการบริหารความเครียด

3

1.

2.

คิดเห็นในแต่ละหัวข้อของการ
บรรยาย
ให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหาที่
ได้รับจากการเรียนในแต่ละหัวข้อ
การสอน โดยผูส้ อนทาการสรุปปิด
ท้าย
การบรรยายเกีย่ วกับข้อมูล
ความหมาย ลักษณะ และหน้าที่
ของวัฒนาธรรมองค์การ การสร้าง
วัฒนธรรมองค์การที่ตอบสนองต่อ
บุคคลในองค์การและประสิทธิผล
ขององค์การ
สร้างการมีส่วนร่วมในการบรรยาย
ด้วยการตั้งประเด็นคาถามให้
นักศึกษาคิดและแสดงความ
คิดเห็นในแต่ละหัวข้อของการ
บรรยาย
ให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหาที่
ได้รับจากการเรียนในแต่ละหัวข้อการ
สอน โดยผู้สอนทาการสรุปปิดท้าย
ให้นักศึกษาค้นคว้าทบทวนด้วย
การตอบคาถามทบทวน และส่งใน
สัปดาห์ถดั ไป
บรรยายเนื้อหาเกีย่ วกับการ
เปลี่ยนแปลงและแรงผลักดันให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์การ
การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง และ
การจัดการเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงองค์การ
ในระหว่างการบรรยายจะป้อน
คาถามหรือกาหนดประเด็นให้
นักศึกษาร่วมอภิปรายและแสดง
ความคิดเห็น

สื่อกำรสอน

อำจำรย์ผู้สอน

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. สื่อการสอน
โดยใช้
PowerPoint

ผศ.ดร.สมศักดิ์
เจริญพูล

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. สื่อการสอน
โดยใช้
PowerPoint

ผศ.ดร.สมศักดิ์
เจริญพูล
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สัปดำห์

หัวข้อ/รำยละเอียด

จำนวน
ชั่วโมง

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน

สื่อกำรสอน

อำจำรย์ผู้สอน

3. ให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหา
สาระทีไ่ ด้รับจากการเรียน โดย
ผู้สอนทาการสรุปปิดท้าย

2. แผนกำรประเมินผลกำรเรียนรู้
ผลกำรเรียนรู้ที่ต้องกำรพัฒนำ

วิธีกำรประเมิน

สัปดำห์ที่
ประเมิน

ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม
- มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
- ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม
จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต
- มีภาวะความเป็นผู้นาและผูต้ าม
สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ
ลาดับความสาคัญได้
- มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และ
สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
- มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ
ด้ำนควำมรู้
- มีความรู้และความเข้าใจเกีย่ วกับ
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และ
เนื้อหาสาระสาคัญของรายวิชาที่
เกี่ยวกับสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์
- มีความสามารถในการศึกษา
ค้นคว้าและพัฒนาความรู้ของ
ตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
- สามารถนาความรู้และ
ประสบการณ์ไปร่วมพัฒนาแก้ไข
ปัญหาและนาความรู้ทางรัฐ

- ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้น
เรียน การส่งงานตามกาหนดระยะเวลาที่มอบหมาย
และการร่วมกิจกรรม
- ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษา
ในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
- ปริมาณการกระทาทุจริตในการสอบ
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย

1-15

สัดส่วน
ของกำร
ประเมินผล
10%

-

1-15

30%

การทดสอบย่อย
การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
ประเมินจากการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน
ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
ประเมินจากรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
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ผลกำรเรียนรู้ที่ต้องกำรพัฒนำ

ประศาสนศาสตร์ไปประยุกต์ใช้
ได้จริง
- สามารถบูรณาการในสาขาวิชาที่
ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องได้ตลอดเวลาที่นักศึกษา
ทาการศึกษาอยู่ในหลักสูตรและ
สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ต่างๆ
ได้อย่างเหมาะสม
ด้ำนทักษะทำงปัญญำ
- มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ
เป็นระบบ และมีตรรกะ
- มีความสามารถในการถ่ายทอด
และแลกเปลีย่ นความรู้กับผู้อื่น
- สามารถรวบรวมข้อมูล ศึกษา
วิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับสังคม ชุมชน เพื่อ
เสนอแนวทางแก้ไข
- สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และ
ทักษะตามกรอบทฤษฎี แนวคิด
ประสบการณ์ และตัวอย่างที่
ศึกษา มาทาการแก้ไขปัญหาได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
บุคคลและควำมรับผิดชอบ
- มีความสามารถในการสื่อสารกับ
ผู้อื่นที่มีความแตกต่างและ
หลากหลายได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
- มีความเข้าใจผู้อื่นและสังคม และ
สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคม

วิธีกำรประเมิน

สัปดำห์ที่
ประเมิน

สัดส่วน
ของกำร
ประเมินผล

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทาง
ปัญญานี้ สามารถทาได้โดยการออกข้อสอบที่ให้นักศึกษา
แก้ ปั ญ หา อธิ บ ายแนวคิ ด ของการแก้ ปั ญ หา และวิ ธี ก าร
แก้ ปั ญ หาโดยการประยุ ก ต์ ค วามรู้ ที่ เ รี ย นมา หลี ก เลี่ ย ง
ข้อสอบที่เป็นการเลือกคาตอบที่ถูกมาคาตอบเดียวจากกลุ่ม
คาตอบที่ให้มาไม่ควรมีคาถามเกี่ยวกับนิยามต่างๆ ประเมิน
ตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น
ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบ
โดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น

1-15

30%

ประเมิ น จากพฤติ ก รรมและการแสดงออกของ 2, 3, 4, 6,
นักศึกษาในการนาเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน และสังเกต
7
จากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ และ
ความครบถ้ ว นชั ด เจนตรงประเด็ น ของข้ อ มู ล ที่ ด าเนิ น
กิจกรรม
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20%

ผลกำรเรียนรู้ที่ต้องกำรพัฒนำ

วิธีกำรประเมิน

สัปดำห์ที่
ประเมิน

สัดส่วน
ของกำร
ประเมินผล

- สามารถแก้ไขปัญหาหรือความ
ขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นนากการ
ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีจิตสาธารณะและรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม
ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
- มีทักษะในการใช้เครื่องมือและ อุปกรณ์ที่จาเป็นต่อการใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
- สามารถสื่อสารแนะนา แสนอ
ผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้ง
ด้านการพูดการเขียน ตลอดจน
สามารถเลือกใช้สื่อและเครื่องมือ
ในการนาเสนอผลงานได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการสื่อสารและสืบค้นได้อย่าง
ดี
- สามารถใช้ข้อมูลสถิติและตัวเลข
ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่าง
เหมาะสม

ประเมิ น จากเทคนิ ค การน าเสนอโดยใช้ ท ฤษฎี การ 6, 7, 10,
เลื อ กใช้ เ ครื่ อ งมื อ ทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศ หรื อ 11, 12
คณิตศาสตร์และสถิติ ที่เกี่ยวข้อง
ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจากัด
เหตุ ผ ลในการเลื อ กใช้ เ ครื่ อ งมื อ ต่ า งๆ การอภิ ป ราย
กรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียน

หมวดที่ 6 ทรัพยำกรประกอบกำรเรียนกำรสอน
1. เอกสำรและตำรำหลัก
ผศ.ดร. กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล. (2562). พฤติกรรมองค์การและการพัฒนา
องค์การ. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
2. เอกสำรและข้อมูลสำคัญ
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10%

3. เอกสำรและข้อมูลแนะนำ
Stephen P. Robbins and Timothy A. Judge. (2013). Organization Behavior.
England: Pearson Education Limited.
ธนวรรธ ตั้งสินทรัพย์ศิริ. (2550). พฤติกรรมองค์การ (Organization Behavior).
กรุงเทพฯ: บริษัท ธนธัชการพิมพ์ จากัด.

หมวดที่ 7 กำรประเมินและปรับปรุงกำรดำเนินกำรของรำยวิชำ
1. กลยุทธ์กำรประเมินประสิทธิผลของรำยวิชำโดยนักศึกษำ
1.1. แบบประเมินอาจารย์โดยนักศึกษา
2. กลยุทธ์กำรประเมินกำรสอน
2.1. การสังเกตการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในระหว่างการเรียนการสอน
2.2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจากการสอบ
3. กำรปรับปรุงกำรสอน
จาเป็นต้องมอบหมายให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองมากขึ้น และให้
นักศึกษารู้จักการสรุปประเด็น
4. กำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำในรำยวิชำ
4.1. มีคณะกรรมการทวนสอบ ตรวจประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาจาก
คะแนนผลงานต่าง ๆ และคะแนนสอบปลายภาค
4.2. รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
5. กำรดำเนินกำรทบทวนและกำรวำงแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรำยวิชำ
ดาเนินการตามคู่มือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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