
มคอ. ๓ 

รายละเอยีดของรายวชิา 

 

ชือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  

วทิยาลยั/คณะ/ภาควชิา  คณะบริหารธุรกิจ 

 

หมวดที 1  ข้อมูลทัวไป 

  

.  รหัสและชือรายวชิา  

 BA  208  พฤติกรรมองคก์าร  

Organization Behavior 

. จาํนวนหน่วยกติ 

      หน่วยกิต 3 (3-0-6) 

. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 

 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 

 อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา     อาจารยศ์ศิธร ศรีสุข    

 อาจารย์ผู้สอน    อาจารยว์ินิจฉยั รังสิธนานนท ์

   อาจารยศ์ศิธร ศรีสุข    

   อาจารยด์วงใจ  กมัพลานุวตัร  

   ดร.นารี วงศเ์ลิศคุณากร 

5.    ภาคการศึกษา / ชันปีทีเรียน 

 ภาคปลาย  ปีการศึกษา  / ชนัปีที 2  

6.  รายวชิาทีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) 

 BA 102  การจดัองคก์ารและการบริหาร  

7.  รายวชิาทีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) 

 ไม่มี 

8.  สถานทีเรียน  

 คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย   

9.  วนัทีจดัทําหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาครังล่าสุด 

          มกราคม  
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หมวดที 2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

  

.   จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

 เพือใหน้กัศึกษามีความรู้และเขา้ใจในเรืองของพฤติกรรมการทาํงานร่วมกนัในองคก์าร และ

ผลกระทบทีมีต่อผลงานและความสาํเร็จขององคก์าร รวมทงัแนวทางในการแกปั้ญหาทีเกิด จากบุคคล 

 

.  วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

1. เพือใหผู้เ้รียนมีความรู้ในเรืองพฤติกรรมบุคคล  พฤติกรรมกลุ่ม  และพฤติกรรมองคก์าร 

2. เพือใหผู้เ้รียนเขา้ใจสภาพของการทาํงานร่วมกนัในองคก์าร และสามารถอธิบายปัญหา 

ต่าง ๆ ทีเกิดขึนจากพฤติกรรมในการทาํงานได ้

             .     เพือใหผู้เ้รียนสามารถนาํความรู้ทีไดไ้ปประยกุตใ์ชแ้กปั้ญหาในการทาํงาน 

 

หมวดที  ลกัษณะและการดําเนินการ 

 

. คาํอธบิายรายวชิา  

วิชาพฤติกรรมองคก์ารเป็นวิชาแกนธุรกิจของหลกัสูตร ขนัปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต  

 วิชานีศึกษาถึงสภาพของพฤติกรรมขององคก์ารประกอบดว้ยพฤติกรรมบุคคล ไดแ้ก่ ความสามารถ 

บุคลิกภาพ  ทศันคติ  ความพึงพอใจในการทาํงาน ความเครียดในการทาํงาน แรงจูงใจ การรับรู้และ   

การตดัสินใจ ในระดบัพฤติกรรมกลุ่ม ประกอบดว้ยกลุ่มและทีม  ผูน้าํ  การสือสาร ความขดัแยง้ อาํนาจ

และการเมืองในองคก์าร และส่วนสุดทา้ยคือ  พฤติกรรมระดบัองคก์าร ประกอบดว้ย โครงสร้าง และ

วฒันธรรมองคก์าร การเปลียนองคก์าร และการพฒันาองคก์าร 

 

2. จาํนวนชัวโมงทใีช้ต่อภาคการศึกษา      

บรรยาย 

(ชวัโมง) 

สอนเสริม 

(ชวัโมง) 

การฝึกปฏิบัตงิาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 

(ชวัโมง) 

การศึกษาด้วย

ตนเอง 

(ชวัโมง) 

 ชวัโมงต่อ

ภาคการศึกษา 

ตามความตอ้งการของนกัศึกษาเฉพาะราย

และขอ้ตกลงของกลุ่มเรียน 

ไม่มี ศึกษาดว้ยตนเอง  

 ชวัโมง 

ต่อภาคการศึกษา 
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. จาํนวนชัวโมงต่อสัปดาห์ทีอาจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

  อาจารยป์ระจาํวิชาจดัเวลาใหค้าํปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความตอ้งการ 1 ชวัโมง ต่อ

สปัดาห์  

 

หมวดที   การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

การพฒันาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละดา้นทีมุ่งหวงั   มีดงัต่อไปนี 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้องพฒันา 

1) มีความซือสตัยสุ์จริต ซือตรงต่อหนา้ที ต่อตนเอง และต่อผูอื้น ไม่เอารัดเอาเปรียบผูอื้น มีความอดทน  

2) มีความเคารพต่อกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและและมีความรับผดิชอบ ต่อสงัคม

โดยรวม และมีจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

3) มีจิตสาํนึกและมีมโนธรรมทีจะแยกแยะความถูกตอ้ง ความดี และความชวั 

1.2 วธิีการสอน  

1) สอนสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม หรือตวัอยา่งบุคคลทีควรค่าเป็นแบบอยา่งทีดี 

2) สอนใหน้กัศึกษาตรงต่อเวลาในการเขา้ชนัเรียน 

3) สอนใหน้กัศึกษาเคารพต่อกฎ ระเบียบ ในการเรียนและการสอบ 

4) สอนใหน้กัศึกษามีความรับผดิชอบต่อสงัคมโดยรวม และมีจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

1.3 วธิีการประเมนิผล 

1) ประเมินผลจากพฤติกรรมการเขา้เรียนตรงเวลา   

2) ประเมินผลจากการทาํงานทีไดรั้บมอบหมายอยา่งถูกตอ้งและตรงเวลา 

3) ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมและพฤติกรรมทีแสดงออกในการเรียนและการสอบ 

4) นกัศึกษาประเมินตนเองตามแบบฟอร์มทีกาํหนด   

 

2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ทีต้องได้รับ  

1)  มีความรู้และความเขา้ใจดา้นพฤติกรรมการทาํงานร่วมกนัในองคก์าร  

2)  มีความรู้พืนฐานเกียวกบั  พฤติกรรมระดบับุคคล ไดแ้ก่ บุคลิกภาพ  ค่านิยม ทศันคติ  แรงจูงใจ การ

ตดัสินใจ  พฤติกรรมระดบักลุ่ม เช่น กระบวนการกลุ่ม ภาวะผูน้าํ การใชอ้าํนาจ การติดต่อสือสาร 

ความขดัแยง้  พฤติกรรมระดบัองคก์าร เช่น  วฒันธรรมองคก์าร  การเปลียนแปลงในองคก์าร        

การพฒันาองคก์าร 
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2.3 วธิีการประเมนิผล 

1) ประเมินผลจากความถูกตอ้งและคุณภาพของงานทีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย 

2) สอบระหว่างภาคและปลายภาค 

3) นกัศึกษาประเมินตนเองตามแบบฟอร์มทีกาํหนด   

 

3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาทีต้องพฒันา  

)  สามารถนาํความรู้เรืองพฤติกรรมมนุษยไ์ปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 

2)  สามารถสืบคน้ จาํแนก และวิเคราะห์ปัญหา อยา่งเป็นระบบเพือใหไ้ดม้าซึงแนวทาง ทีเป็น

ประโยชน์ในการแกไ้ขปัญหา และตดัสินใจอยา่งเหมาะสม 

3.2 วธิีการสอน 

1) บรรยายเพือใหน้กัศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหาจากโจทยแ์บบฝึกหดั 

2) ตงัประเด็นคาํถามใหน้กัศึกษาตอบ 

3.3 วธิีการประเมนิผล 

1) ประเมินผลจากการตอบปัญหาและแสดงความคิดเห็นในชนัเรียน 

2) นกัศึกษาประเมินตนเองตามแบบฟอร์มทีกาํหนด   

3) สอบระหว่างภาคและปลายภาค 

 

4. ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

        4.1 ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้องพฒันา 

1) สามารถทาํงานเป็นกลุ่ม และแสดงภาวะผูน้าํผูต้ามไดอ้ยา่งเหมาะสม และมีความรับผดิชอบ  

4.2  วธิีการสอน 

มอบหมายงานใหศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

       4.3  วธิีการประเมนิผล 

1) ประเมินผลจากงานทีมอบหมายใหศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

2) นกัศึกษาประเมินตนเองตามแบบฟอร์มทีกาํหนด   
 
5. ทักษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1  ทักษะการวเิคราะห์ การสือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้องพฒันา 

1)  ทกัษะในการพูด  การฟัง การเขียน และการนาํเสนอในชนัเรียน 

)  ทกัษะในการวิเคราะห์ขอ้มูลจากกรณีศึกษาทีนาํมาเป็นตวัอยา่ง 

)  ทกัษะในการสืบคน้ขอ้มูลทางอินเตอร์เนต 

)  ทกัษะในการใชอุ้ปกรณ์และเทคโนโลยใีนการนาํเสนอผลงาน 
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       5.2 วธิีการสอน 

1) การถามตอบและแสดงความคิดเห็นในชนัเรียน 

2) มอบหมายงานใหศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเองจากเวบ็ไซต ์

5.3 วธิีการประเมนิผล 

1) ประเมินจากการมีส่วนร่วมของนกัศึกษาในการตอบคาํถาม   

2) ประเมินผลจากงานทีมอบหมายใหศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเองจากเวบ็ไซต ์

3) ประเมินตนเองตามแบบฟอร์มทีกาํหนด   

 

หมวดที   แผนการสอนและการประเมนิผล 

. แผนการสอน 

 

สัปดาห์ที หัวข้อ/รายละเอียด จํานวนชัวโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสือทีใช้ 
ผู้สอน 

1 

-  แนะนาํรายละเอียดวชิา 

-  วธีิการเรียนการสอน  

บทที    บทนําพฤติกรรมองค์การ 

-ความสําคญัของการศึกษาพฤติกรรม 

องคก์าร 

-ศาสตร์เรืองพฤติกรรมองคก์าร 

-ววิฒันาการของพฤติกรรมองคก์าร 

-สิงทา้ทายและโอกาสของวชิาพฤติกรรม 

องคก์าร 

 

 

 

 

 กิจกรรม : 

- อธิบายประมวลรายวชิา 

- แนะนาํบทเรียน 

- แนะนาํงานทีจะ 

มอบหมายให ้   

 - คน้ควา้ขอ้มูลผา่นทาง  

เครือข่าย อินเทอร์เน็ต   

- บรรยายบทเรียน  

- ยกตวัอย่างเหตุการณ์จริง 

  ในปัจจุบนั 

 สือการสอน : สือนาํเสนอ

ในรูปแบบ PowerPoint 

อาจารยว์นิิจฉยั 

รังสิธนานนท ์

อาจารยศ์ศิธร        

ศรีสุข    

อาจารยด์วงใจ 

กมัพลานุวตัร 

ดร.นารี          

วงศ์เลิศคุณากร 

2 

ส่วนที   พฤติกรรมบุคคล  

(Individual Differences) 

บทที      ความแตกต่างระหว่างบุคคล : 

ความสามารถ และ บุคลิกภาพ 

-แนวความคิดของบุคลิกภาพ 

-ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อบุคลกิภาพ 

-ทฤษฎีบุคลิกภาพ 

-ทฤษฎี MBTI 

 กิจกรรม : 

- บรรยายบทเรียน  

- ถามตอบในชนัเรียน 

- คาํถามอภิปรายทา้ย 

บทเรียน 

 

 

 

อาจารยว์นิิจฉยั 

รังสิธนานนท ์

อาจารยศ์ศิธร        

ศรีสุข    

อาจารยด์วงใจ 

กมัพลานุวตัร 

 

ดร.นารี          
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สัปดาห์ที หัวข้อ/รายละเอียด จํานวนชัวโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสือทีใช้ 
ผู้สอน 

-ทฤษฎี  บุคลิกภาพ (Big 5 models) 

- ทฤษฎีจบัคู่บุคลิกภาพกบังาน 

-ทฤษฎีบุคลิกภาพหรือการแสดงออก ทีมี

ผลต่อการศึกษา พฤติกรรมองคก์าร 

-การวดับุคลิกภาพ 

 

สือการสอน :  สือนาํเสนอ

ในรูปแบบ PowerPoint 

วงศ์เลิศคุณากร 

3 

บทที      ทัศนคติ ความพึงพอใจในการ

ทํางาน และความเครียด 

(Attitudes, Job Satisfaction, and 

Stress) 

ทัศนคติ 

-องคป์ระกอบของทศันคติ 

-ลกัษณะของทศันคติ 

-การเปลยีนแปลงทศันคติ 

-การวดัทศันคติ 

ความพึงพอใจในงาน 

-ปัจจยัทีส่งผลใหเ้กิดความพึงพอใจ ใน

งาน 

ความเครียดในการทํางาน 

-ตน้กาํเนิดความเครียด 

-ผลของความเครียด 

-การจดัการกบัความเครียด 

 

 กิจกรรม : 

- บรรยายบทเรียน  

- ถามตอบในชนัเรียน 

- คาํถามอภิปรายทา้ย 

บทเรียน 

สือการสอน :  สือนาํเสนอ

ในรูปแบบ PowerPoint 

อาจารยว์นิิจฉยั 

รังสิธนานนท ์

อาจารยศ์ศิธร        

ศรีสุข    

อาจารยด์วงใจ 

กมัพลานุวตัร 

ดร.นารี          

วงศ์เลิศคุณากร 

4 

บทที   แรงจูงใจ (Motivation) 

-จุดกาํเนิดของแรงจูงใจ 

-องคป์ระกอบของแรงจูงใจ 

ทฤษฎีแสดงเนือหาของแรงจูงใจ 

-ทฤษฎีลาํดบัขนัความตอ้งการของ มาส

โลว ์

-ทฤษฎีสองปัจจยัของเฮอร์ซเบอร์ก 

-ทฤษฎี ERG ของอลัเดอร์เฟอร์ 

-ทฤษฎีความตอ้งการของแมค็เคลแลนด ์

-ทฤษฎี XY 

 กิจกรรม : 

- บรรยายบทเรียน  

- ถามตอบในชนัเรียน 

- คาํถามอภิปรายทา้ย 

บทเรียน 

 

 

 

สือการสอน :  สือนาํเสนอ

ในรูปแบบ PowerPoint 

อาจารยว์นิิจฉยั 

รังสิธนานนท ์

อาจารยศ์ศิธร        

ศรีสุข    

อาจารยด์วงใจ 

กมัพลานุวตัร 

ดร.นารี          

วงศ์เลิศคุณากร 



 7

สัปดาห์ที หัวข้อ/รายละเอียด จํานวนชัวโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสือทีใช้ 
ผู้สอน 

5 

ทฤษฎีทีเกียวกับกระบวนการจูงใจ 

-ทฤษฎีความคาดหวงั 

-ทฤษฎีความยุติธรรม 

-ทฤษฎีการตงัเป้าหมาย 

-ทฤษฎีการออกแบบงาน 

-ทฤษฎีการเสริมแรง 

-การประยุกตใ์ชเ้รืองแรงจูงใจในองคก์ร 

 

 

 กิจกรรม : 

- บรรยายบทเรียน  

- ถามตอบในชนัเรียน 

- คาํถามอภิปรายทา้ย 

บทเรียน 

 

สือการสอน :  สือนาํเสนอ

ในรูปแบบ PowerPoint 

อาจารยว์นิิจฉยั 

รังสิธนานนท ์

อาจารยศ์ศิธร        

ศรีสุข    

อาจารยด์วงใจ 

กมัพลานุวตัร 

ดร.นารี          

วงศ์เลิศคุณากร 

6 

 

บทที      การรับรู้และการตัดสินใจ 

(Perception and Decision Making) 

การรับรู้ 

-การบิดเบือนการรับรู้ 

-การรับรู้ในองคก์าร 

-การจดัการแกไ้ขกระบวนการรับรู้ ที

บิดเบือน 

การตดัสินใจ 

-ลกัษณะการตดัสินใจทีดี 

-ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ ในการ

ทาํงาน 

-การตดัสินใจแบบกลุ่ม 

-การประยุกตใ์ชเ้รืองการรับรู้และ การ

ตดัสินใจ 

 

 กิจกรรม : 

- บรรยายบทเรียน  

- ถามตอบในชนัเรียน 

- คาํถามอภิปรายทา้ย 

บทเรียน 

 

สือการสอน :  สือนาํเสนอ

ในรูปแบบ PowerPoint 

อาจารยว์นิิจฉยั 

รังสิธนานนท ์

อาจารยศ์ศิธร        

ศรีสุข    

อาจารยด์วงใจ 

กมัพลานุวตัร 

ดร.นารี          

วงศ์เลิศคุณากร 

7 

ส่วนที    พฤติกรรมกลุ่ม 

บทที       

กระบวนการกลุ่มและการทํางานเป็นทีม 

(Group Process and Team Work) 

-ความหมายของกลุ่ม 

-ประเภทของกลุ่มในองคก์าร 

-ขนัของการพฒันากลุ่ม 

-ลกัษณะของกลุ่ม 

-ปัญหาเรืองการออมแรงในการทาํงาน 

 กิจกรรม : 

- บรรยายบทเรียน  

- ถามตอบในชนัเรียน 

- คาํถามอภิปรายทา้ย 

บทเรียน 

 

สือการสอน :  สือนาํเสนอ

ในรูปแบบ PowerPoint 

อาจารยว์นิิจฉยั 

รังสิธนานนท ์

อาจารยศ์ศิธร        

ศรีสุข    

อาจารยด์วงใจ 

กมัพลานุวตัร 

ดร.นารี          

วงศ์เลิศคุณากร 



 8

สัปดาห์ที หัวข้อ/รายละเอียด จํานวนชัวโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสือทีใช้ 
ผู้สอน 

เป็นกลุ่ม 

-ความแตกต่างระหวา่งกลุ่มและทีม 

-ลกัษณะของทีมงานทีมีประสิทธิภาพ 

 

8 

บทที      ภาวะผู้นํา (Leadership) 

ทฤษฎีคุณลกัษณะ 

ทฤษฎีพฤติกรรม 

  -รูปแบบภาวะผูน้าํ 

   -ผลการศึกษาจากมหาวทิยาลยัโอไฮโอ 

   -ผลการศึกษาจากมหาวทิยาลยัมิชิแกน 

   -ตารางแสดงการพฒันาการบริหาร 

ทฤษฎีความไม่แน่นอนของเฟดเลอร์ 

ทฤษฎีสถานการณ์ของเฮอร์เซยแ์ละ 

บลานชาลด์ 

แนวคิดปัจจุบนั 

ประเดน็ร่วมสมยัเกียวกบัภาวะผูน้าํ 

 

 กิจกรรม : 

- บรรยายบทเรียน  

- ถามตอบในชนัเรียน 

- คาํถามอภิปรายทา้ย 

บทเรียน 

 

สือการสอน :  สือนาํเสนอ

ในรูปแบบ PowerPoint 

อาจารยว์นิิจฉยั 

รังสิธนานนท ์

อาจารยศ์ศิธร        

ศรีสุข    

อาจารยด์วงใจ 

กมัพลานุวตัร 

ดร.นารี          

วงศ์เลิศคุณากร 

9 

บทที      อํานาจและการเมืองในองค์การ 

(Power and Politics) 

-แหล่งทีมาของอาํนาจส่วนบุคคล 

-แหล่งทีมาของอาํนาจตามฝ่ายหรือ แผนก

ในองคก์ร 

-ทฤษฎีการวเิคราะห์อาํนาจ 

-การใชอ้าํนาจอย่างมีจริยธรรม 

-เทคนิคการใชอ้ิทธิพลในองคก์ร 

-พฤติกรรมการเมืองในองคก์ร 

-การจดัการการเมืองในองคก์ร 

 

 

 

 กิจกรรม : 

- บรรยายบทเรียน  

- ถามตอบในชนัเรียน 

- คาํถามอภิปรายทา้ย 

บทเรียน 

 

 

สือการสอน :  สือนาํเสนอ

ในรูปแบบ PowerPoint 

อาจารยว์นิิจฉยั 

รังสิธนานนท ์

อาจารยศ์ศิธร        

ศรีสุข    

อาจารยด์วงใจ 

กมัพลานุวตัร 

ดร.นารี          

วงศ์เลิศคุณากร 

10 

บทที      การติดต่อสือสาร 

(Communication) 

-ความหมายของการสือสาร 

 กิจกรรม : 

- บรรยายบทเรียน  

- ถามตอบในชนัเรียน 

อาจารยว์นิิจฉยั 

รังสิธนานนท ์

อาจารยศ์ศิธร        



 9

สัปดาห์ที หัวข้อ/รายละเอียด จํานวนชัวโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสือทีใช้ 
ผู้สอน 

-หนา้ทีของการสือสาร 

-กระบวนการสือสาร 

-อุปสรรคการสือสาร 

-ประเภทของการสือสาร 

-เครือข่ายการสือสาร 

-การสือสารกบัเทคโนโลยีในปัจจุบนั 

 

- คาํถามอภิปรายทา้ย 

บทเรียน 

 

สือการสอน :  สือนาํเสนอ

ในรูปแบบ PowerPoint 

ศรีสุข    

อาจารยด์วงใจ 

กมัพลานุวตัร 

ดร.นารี          

วงศ์เลิศคุณากร 

11 

บทที     ความขัดแย้ง (Conflict) 

-แนวความคิดเกียวกบัความขดัแยง้ 

-รูปแบบของความขดัแยง้ในองคก์าร 

-กลยุทธ์การจดัการความขดัแยง้ 

-กระบวนการความขดัแยง้ 

-เทคนิคในการจดัการความขดัแยง้ 

 กิจกรรม : 

- บรรยายบทเรียน  

- ถามตอบในชนัเรียน 

- คาํถามอภิปรายทา้ย 

บทเรียน 

 

สือการสอน :  สือนาํเสนอ

ในรูปแบบ PowerPoint 

 

อาจารยว์นิิจฉยั 

รังสิธนานนท ์

อาจารยศ์ศิธร        

ศรีสุข    

อาจารยด์วงใจ 

กมัพลานุวตัร 

ดร.นารี          

วงศ์เลิศคุณากร 

12 

ส่วนที     พฤติกรรมองค์การ 

บทที     โครงสร้างองค์การและ

วัฒนธรรมองค์การ (Organizational 

Structure and Organizational Culture) 

-องคป์ระกอบของโครงสร้าง 

-รูปแบบโครงสร้าง 

-ปัจจยัในการสร้างโครงสร้างองคก์ร 

-ผลกระทบของโครงสร้างองคก์าร ต่อ

พฤติกรรมการทาํงาน 

-ความสัมพนัธ์ระหวา่งโครงสร้าง และ

วฒันธรรม 

 

 กิจกรรม : 

- บรรยายบทเรียน  

- ถามตอบในชนัเรียน 

- คาํถามอภิปรายทา้ย 

บทเรียน 

 

สือการสอน :  สือนาํเสนอ

ในรูปแบบ PowerPoint 

อาจารยว์นิิจฉยั 

รังสิธนานนท ์

อาจารยศ์ศิธร        

ศรีสุข    

อาจารยด์วงใจ 

กมัพลานุวตัร 

ดร.นารี          

วงศ์เลิศคุณากร 

13 

บทที     โครงสร้างองค์การและ

วัฒนธรรมองค์การ (ต่อ) 

 -ความหมายและหนา้ทีของวฒันธรรม 

-อิทธิพลของวฒันธรรมองคก์รต่อ 

พฤติกรรมการทาํงาน 

 กิจกรรม : 

- บรรยายบทเรียน  

- ถามตอบในชนัเรียน 

- คาํถามอภิปรายทา้ย 

บทเรียน 

อาจารยว์นิิจฉยั 

รังสิธนานนท ์

อาจารยศ์ศิธร        

ศรีสุข    

อาจารยด์วงใจ 



 10

สัปดาห์ที หัวข้อ/รายละเอียด จํานวนชัวโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสือทีใช้ 
ผู้สอน 

-รูปแบบวฒันธรรม 

-การกาํเนิดวฒันธรรม 

-กระบวนการเรียนรู้วฒันธรรมทางสงัคม 

-การเปลยีนแปลงวฒันธรรม 

-จิตวญิ ูในองคก์ารและวฒันธรรม 

องคก์าร 

 

 

สือการสอน :  สือนาํเสนอ

ในรูปแบบ PowerPoint 

กมัพลานุวตัร 

ดร.นารี          

วงศ์เลิศคุณากร 

14 

บทที     การเปลียนแปลงองค์การ 

(Organizational Change) 

-ปัจจยัทีทาํใหเ้กิดการเปลียนแปลง 

องคก์าร 

-บทบาทของผูก้ระตุน้การเปลียนแปลง 

-ลกัษณะการเปลยีนแปลงองคก์าร 

-ชนิดของการเปลียนแปลง 

-รูปแบบของการเปลียนแปลง 

-อุปสรรคต่อการเปลียนแปลง 

-กลยุทธ์ลดการต่อตา้นการเปลยีนแปลง 

ในองคก์าร 

-ขนัตอนการเปลยีนแปลงในองคก์าร 

 

 กิจกรรม : 

- บรรยายบทเรียน  

- ถามตอบในชนัเรียน 

- คาํถามอภิปรายทา้ย 

บทเรียน 

 

สือการสอน :  สือนาํเสนอ

ในรูปแบบ PowerPoint 

อาจารยว์นิิจฉยั 

รังสิธนานนท ์

อาจารยศ์ศิธร        

ศรีสุข    

อาจารยด์วงใจ 

กมัพลานุวตัร 

ดร.นารี          

วงศ์เลิศคุณากร 

15 

บทที     การพัฒนาองค์การ 

(Organizational Development) 

-คุณลกัษณะของการพฒันาองคก์าร 

-วตัถุประสงคห์ลกัของการพฒันาองคก์าร 

-กระบวนการพฒันาองคก์าร 

-ขอ้ควรคาํนึงในการจดัตงัคณะทาํงาน 

การพฒันาองคก์าร 

-การพฒันาองคก์ารเพือจดัการการ 

ต่อตา้นการเปลียนแปลง 

-การพฒันาองคก์ารเพือจดัการการ 

ต่อตา้นการเปลียนแปลง 

-การพฒันาองคก์ารเพือส่งเสริมการ 

เปลียนแปลง 

 กิจกรรม : 

- บรรยายบทเรียน  

- ถามตอบในชนัเรียน 

- คาํถามอภิปรายทา้ย 

บทเรียน 

 

 

สือการสอน :  สือนาํเสนอ

ในรูปแบบ PowerPoint 

อาจารยว์นิิจฉยั 

รังสิธนานนท ์

อาจารยศ์ศิธร        

ศรีสุข    

อาจารยด์วงใจ 

กมัพลานุวตัร 

 

ดร.นารี              

วงศ์เลิศคุณากร 
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สัปดาห์ที หัวข้อ/รายละเอียด จํานวนชัวโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสือทีใช้ 
ผู้สอน 

-ขอ้คาํนึงในการเลือกใชเ้ทคนิคการ 

พฒันาองคก์าร 

 

 

2. แผนการประเมนิผลการเรียนรู้ 

 

 

กจิกรรม

ที 

ผลการ 

เรียนรู้ 
วธิีการประเมนิผลการเรียนรู้ 

สัปดาห์ที 

ประเมนิ 
สัดส่วนของการประเมนิผล 

1  - การสอบกลางภาค 

- การสอบปลายภาค 

 

 

30 

50 

2  - การนาํเสนอการแกไ้ขโจทยปั์ญหา 

หนา้ชนัเรียน 

- งานทีมอบหมาย 

ทุกสปัดาห์ 5 

5 

 

3  การสงัเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน ทุกสปัดาห์ 10 

 
 

หมวดที  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ตาํราและเอกสารหลกั 

ภาษาไทย (In Thai) : 

กรองแกว้  อยูสุ่ข  ( )  พฤติกรรมองคก์าร.  กทม. :  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

ศิริวรรณ  เสรีวฒัน์ และคณะ  ( )  พฤติกรรมองคก์าร.  กทม. :  ชีวะฟิลมแ์ละไซเท็กซ.์ 

สร้อยตระกูล  (ติวยานนท)์  อรรถมานะ  ( )  พฤติกรรมองคก์าร :  ทฤษฎีและการประยกุต.์  กทม : 

         มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 

สมยศ  นาวีการ  ( )  พฤติกรรมองคก์าร.  กทม. :  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 

อวยชยั  ชบาและคณะ  ( )  พฤติกรรมมนุษยใ์นองคก์าร.  กทม. :  สุโขทยัธรรมาธิราช. 

 

ภาษาองักฤษ  (In English) : 

George, J. M. & Jones, G. R. (1999)  Organizational Behavior.  2nd ed.  Massachusetts :   
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Gordon, J. R.  (1999)   Organizational Behavior :  A Diagnostic Approach.  6th ed.  New  

                Jersey :  Prentice-Hall International, Inc. 

Ivancevich, J. M. & Matteson, M.T. (1999)  Organizational Behavior and Management. 

                Singapore :  McGraw- Hill. 

Luthans, F. (1998)  Organizational Behavior.  8th ed.  Boston :  Irwin McGraw-Hill. 

Martin, J. (1998)  Organizational Behavior.  Boston :  Houghton Mifflin. 

Mc Calman, J. & Paton, R.A. (1992)  Change Management :  A Guide to Effective  

                Implementation.  London :  Paul Chapman. 

Nelson D. L. & Quick, J. C. (2000)  Organizational Behavior.  3rd ed.  United States :   

                South-Western College. 

Robbins, S. P. (1996)  Organizational Behavior.  7th ed.  New Jersey :  Prentice-Hall  

                International, Inc. 

White, C. D & Bednar, D. A. (1991)  Organizational Behavior :  Understanding and  

                Managing People at Work.  Boston :  Allyn and Bacon. 

 

2. เอกสารและข้อมูลสําคญั 

 - หนงัสือพฤติกรรมองคก์ารและการจดัการ  

   จดัทาํโดย ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ภาวิณี  เพชรสว่าง 

- iTunes U Course Manager วิชา BA 208  พฤติกรรมองคก์าร 

 

. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

 - หนงัสือทุกเล่มทีเกียวขอ้งกบัพฤติกรรมองคก์ารและการจดัการ 

 

 

 

 

 

หมวดที  การประเมนิและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 

 

1. กลยุทธ์การประเมนิประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

-  จากการสนทนากลุ่มระหว่างผูเ้รียนกบัผูส้อน 

-  จากการสงัเกตพฤติกรรมของผูเ้รียน 

-  จากการประเมินการสอนของอาจารยโ์ดยนกัศึกษา 
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2. กลยุทธ์การประเมนิการสอน 

-  การสงัเกตการณ์การใหค้วามสนใจของผูเ้รียนต่อการบรรยายของผูส้อน 

-  ผลการสอบ 

-  อาจารยผ์ูส้อนปรึกษาหารือการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน  

-  อาจารยผ์ูส้อนปรึกษาหารือการจดัการเรียนการสอนเพือร่วมหาแนวทางหรือวางแผนการปรับปรุง 

    พฒันารายวิชา 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนักศึกษาในรายวชิา 

-  ตงักรรมการกาํกบัมาตรฐานผลการเรียนรู้  ตรวจสอบความถูกตอ้งการประเมินผลการเรียนรู้ 

   ของนกัศึกษา  สอบทานความตรงประเด็นของขอ้สอบ การวดัและประเมินผลการสอบ     

- ใหน้กัศึกษาประเมินตนเองตามแบบฟอร์มทีกาํหนด   

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

-  ปรับปรุงประมวลรายวิชาทุกปี หรือตามขอ้เสนอแนะผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ 


