รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา ภาควิชาสังคมศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อรายวิชา ๒๕๕๑๓๐๓Z องคการและการจัดการภาครัฐ
๒. จํานวนหนวยกิต

๓ (๓-๐-๖)

บรรยาย ๓ ชั่วโมง
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
เปนวิชาเฉพาะ
๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารยจุฬา ทองประไพ
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ปการศึกษา ๒๕๕๕ ชั้นปที่ ๑
๖. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (pre-requisite)
- ไมมี
๗. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (co-requisites) (ถามี)
- ไมมี
๘. สถานที่เรียน
- หองเรียน ๗๓๔ อาคารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
- หอง ๑๒๓๑ อาคารเรือนตนสัก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
๙. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
มิถุนายน ๒๕๕๕

มคอ. ๓

๑
หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
๑. จุดมุงหมายของรายวิชา

๑. เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ องคการและทฤษฎีองคการสํานักตางๆอยางถองแท
๒. เพื่อใหนักศึกษาสามารถอภิปรายเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานในองคการไดอยางถูกตอง
๓. เพื่อใหนักศึกษาสามารถวิเคราะหวัฒนธรรมในองคการภาครัฐของประเทศไทยไดอยางถูกตอง
๔. เพื่อใหนักศึกษาสามารถอธิบายถึงสภาพแวดลอมขององคการที่มีผลตอการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง
๕. เพื่อใหนักศึกษาสามารถนําทฤษฎีองคการและการจัดการไปประยุกตใชในการบริหารงานใน
องคการของ ตนเองได
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อพัฒนาเนื้อหาในรายวิชาเพิ่มเติมใหสอดคลองกับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเนื้อหาเนนองคความรูขององคการและการจัดการภาครัฐ ทฤษฎีองคการ
วัฒนธรรมองคการ พฤติกรรมองคการ และการจัดการองคการภาครัฐแนวใหม เพื่อใหสอดคลองกับ
ปรากฏการณการบริหารจัดการภาครัฐ และเตรียมความพรอมในการเขาสูองคการของภาครัฐและเอกชน
อยางมีประสิทธิภาพ
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ
๑. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิด และทฤษฎี องค การสํ านั กตา งๆตั้งแตยุ คดั้ งเดิ มจนถึ งยุ ค ปจจุบั น โครงสร างองคก าร
กระบวนการบริหารงานในองคการ วัฒนธรรมองคการ และสภาพแวดลอมขององคการ รวมถึงการประยุกตใชทฤษฎี
องคการในการบริหารจัดการภาครัฐ
๒. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

บรรยาย ๔๕ ชั่วโมง ตอ
ภาคการศึกษา

สอนเสริม

การฝกปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน

มีการวัดศักยภาพของ
ไมมีการฝกงานภาคสนาม
นักศึกษาหากต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐานจึงมีการซอม
เสริมเนื้อหาใหมีความใจ

การศึกษาดวยตนเอง

๒
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๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
อาจารยประจําวิช าใหคํา ปรึกษาเปนรายบุคคลหรือ รายกลุมไมนอ ยกวา ๓ ชั่ว โมง/สัปดาห โดยให
นักศึกษาแจงนัดลวงหนา และกําหนดสถานที่ใหคําปรึกษาที่ชัดเจน เชน มุมใหคําปรึกษาทางวิชาของหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตร และหองหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (๑๑๒๑)
หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
การพัฒนาผลการเรียนรูในมาตรฐานผลการเรียนรูแ ตละดานที่มุงหวัง ซึ่งตองสอดคลองกับที่ระบุไวใน
รายละเอียดของหลักสูตร โดยมาตรฐานการเรียนรูแตละดาน ใหแสดงขอมูลตอไปนี้
๑. สรุปสั้นๆ เกี่ยวกับความรู หรือทักษะที่รายวิชามุงหวังที่จะพัฒนานักศึกษา
๒. คําอธิบายเกี่ยวกับวิธีการสอนที่จะใชในรายวิชาเพื่อพัฒนาความรู หรือทักษะในขอ ๑
๓. วิธีการที่จะใชวัดและประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาในรายวิชานีเ้ พื่อประเมินผลการเรียนรูใน
มาตรฐานการเรียนรูแ ตละดานที่เกี่ยวของ
๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
(๑.) การแสดงออกซึ่งความซื่อสัตยสุจริต ตอตนเองและผูอื่น
(๒.) การมีวินัย ความรับผิดชอบตอตนเองชุมชนและสังคม
(๔.) การเคารพกฎระเบียบและขอบังคับขององคกรและสังคม
๑.๒ วิธีการสอนที่จะใชพัฒนาการเรียนรู
สอดแทรกกรณีศึกษาระหวางการเรียนการสอนในรายวิชา
๑.๓ วิธีการประเมินผล
ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
๒. ความรู
๒.๑ ความรูที่จะไดรับ
(๑.) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับองคความรูด านองคการและทฤษฎีองคการทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ
(๒.) สามารถนําเอาองคความรูดานองคการและการจัดการ ไปประยุกตใชในการบริหารงานในองคการให
มีประสิทธิภาพ
(๓.) สามารถนําองคความรูดานองคการและการจัดการ มาใชในการแกปญหาการบริหารงานในองคการ
และการแกไขปญหาสังคมได

๓
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๒.๒ วิธีการสอน
บรรยาย อภิปรายกลุม ทําแบบฝกหัด กรณีศกึ ษา และคนควาดวยตนเองตามแหลงเรียนรูที่หลากหลาย
โดยผูสอนแนะนําให อาทิ ฐานขอมูลออนไลน วารสาร และตํารา
๒.๓ วิธีการประเมินผล
ทดสอบกอนเรียน ทดสอบยอยระหวางเรียน ทดสอบหลังเรียน และประเมินจากการคนควาดวยตนเอง
๓. ทักษะทางปญญา
๓.๑ ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
(๑.) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
(๒.) สามารถนําเอาองคความรูทางดานองคการและการจัดการไปสูการปฏิบัติได
๓.๒ วิธีการสอน
เนนการสอนที่ใหผูเรียนไดคิดและแกปญหาทั้งระดับบุคคลและกลุม ตลอดจนใหมีการอภิปรายกลุมเพื่อ
สะทอนความคิด และการทํากรณีศึกษา (Case Study)
๓.๓ วิธีการประเมินผลทักษะทางปญญาของนักศึกษา
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่มอบหมาย และผลการวิเคราะหกรณีศึกษาของนักศึกษาและการแสดงความ
คิดเห็น
๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองการพัฒนา
(๑.) มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมายทั้งงานบุคคลและงานกลุม
(๒.) สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
(๕.) มีมนุษยสัมพันธในการทํางานพรอมที่จะมีสวนรวมในกิจกรรมขององคการและสังคมในทาง
สรางสรรคทั้งในฐานะผูนําและผูตาม
๔.๒ วิธีการสอน
มอบหมายงานใหทําเปนรายบุคคลและรายกลุมโดยกําหนดงานที่ตองประสานงานกับผูอื่น
๔.๓ วิธีการประเมิน
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานที่มอบหมาย และประเมินพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในขณะที่
นําเสนองานกลุมในชั้นเรียนและประเมินการมีสวนรวมในการเรียนการสอน
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๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
(๔) มีทักษะในการใชความรูทางสถิติและเครื่องมือสารสนเทศเพื่อเก็บรวบรวมวิเคราะห และประมวลผล
ขอมูลไดอยางดี
๕.๒ วิธีการสอน
มอบหมายงานที่ตองสืบคน จัดการ และนําเสนอขอมูลดวยสารสนเทศที่หลากหลายเหมาะสมกับผูฟงและ
เนื้อหาที่นําเสนอ เชนการสืบคนจากอินเทอรเน็ต
๕.๓ วิธีการประเมิน
ประเมินผลกิจกรรมที่มอบหมายใหสืบคนและผลการนําเสนอขอมูลโดยใชแบบประเมินผลงานโดยอาจารย
และเพื่อนนักศึกษาที่รับฟงการนําเสนอในชั้นเรียน

มคอ. ๓

๕

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
สัปดาห
ที่
1

2-5

6

จํานวน
กิจกรรมการเรียนรู
คาบ
- ทดสอบความรูพื้นฐาน
6
1. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับองคการ
กอนเรียนโดย Pre-test
1.1 ขอตกลงเบื้องตนระหวางผูเรียนและ
- บรรยาย
ผูสอน
- อภิปราย / ซักถาม
1.2 วิเคราะหศักยภาพของผูเรียนโดยการ
- ใหนักศึกษาคนควาหา
ทดสอบทฤษฎีกอนเรียน
ความหมายของคําวา
1.3 ความหมายและลักษณะขององคการ
“องคการ”
ประเภทขององคการ
- ใหนักศึกษาทายรูปภาพ
1.4 ปจจัยในการดําเนินงานขององคการ
ปริศนาพรอมทั้งบรรยาย
ภาพเกี่ยวกับลักษณะของ
เนื้อหาการเรียนรู

1.5 วัตถุประสงคหลักขององคการ
ภาครัฐและเอกชน
1.6 ลักษณะขององคการภาครัฐ
2. ทฤษฎีองคการ
2.1 ทฤษฎีองคการสํานักเหตุผลนิยม
หรือยุคดั้งเดิม
2.2 ทฤษฎีองคการสํานักธรรมชาตินิยม
2.3 ทฤษฎีองคการสมัยใหม
3. วัฒนธรรมองคการ

สื่อการเรียนรู
- power
point
- เอกสาร
สรุปคํา
บรรยาย
- รูปภาพ
ประกอบคํา
บรรยาย
- แบบ Pre
test

องคการภาครัฐ

9

3

- บรรยายทฤษฎีองคการ
- อภิปราย / ซักถาม
- มอบหมายงานให
นักศึกษาคนควาทฤษฏี
องคการสมัยใหม (งานกลุม)

- power
point
- เอกสาร
สรุปคํา
บรรยาย
- บัตรงาน
- บรรยายเกี่ยวกับ
- power
วัฒนธรรมองคการ
point
- ใหนักศึกษาแบงกลุมเพื่อ - เอกสาร
ศึกษาวัฒนธรรมองคการของ
สรุปคํา
ภาครัฐ เชนองคกรปกครองสวน บรรยาย
ทองถิ่นหนวยงานสวนภูมิภาค - บัตรงาน
(งานกลุม)

มคอ. ๓

๖
สัปดาห
ที่
7-8

เนื้อหาการเรียนรู
4. พฤติกรรมองคการ
5. สภาพแวดลอมขององคการ

9

6. การจัดการภาครัฐ

10 - 14 7. กระบวนการบริหารงาน (POSDC)
7.1 การวางแผน
7.2 การจัดองคการ
7.3 การจัดคนเขาทํางาน
7.4 ภาวะผูนํา
7.5 การอํานวยการ
7.6 การควบคุม

15

8. การประยุกตใชทฤษฎีองคการในการ
บริหารงานภาครัฐ

จํานวน
กิจกรรมการเรียนรู
คาบ
6
- บรรยายพฤติกรรมองคการ
โดยเนนพฤติกรรมของ
บุคลากรที่มีคุณธรรมและ
จริยธรรม
- ใหนักศึกษาสํารวจ
สภาพแวดลอมขององคการ
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถและสงสรุป
3
- บรรยาย/อภิปรายเกี่ยวกับ
การจัดการภาครัฐ
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3

สื่อการเรียนรู
- power
point
- เอกสาร
สรุปคํา
บรรยาย
- บัตรงาน

- power
point เอกสาร
สรุปคํา
บรรยาย
- บรรยายเกี่ยวกับกระบวนการ - power
บริหารงาน (POSDC)
point - คนควาตามหัวขอที่ไดรับ เอกสาร
มอบหมายเกี่ยวกับการ
สรุปคํา
บริหารงานพรอมอภิปราย
บรรยาย
หนาชั้นเรียน (งานกลุม )ให - บัตรงาน
นักศึกษาวิเคราะห Cast Study - Cast Study
เกี่ยวกับกระบวนการ
บริหารงาน
- บรรยายเกี่ยวกับการ
- power
ประยุกตใชทฤษฎีองคการ point ในการบริหารงานภาครัฐ เอกสาร
- อภิปรายแสดงความ
สรุปคํา
คิดเห็น
บรรยาย

๗
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การวัดผลและการประเมินผล
1. การวัดผล
1.1 คะแนนระหวางภาคเรียน
60 คะแนน
1.1.1 ดานจิตพิสัย พฤติกรรม เวลาเรียนและการแตงกาย 10 คะแนน
1.2.2 งาน (รายงานบุคคล+กลุม)
20 คะแนน
1.1.3 สอบกลางภาคเรียน
30 คะแนน
1.2 คะแนนสอบปลายภาค
40 คะแนน
รวม
100
คะแนน
2. การประเมินผล [/ ] ใชเกณฑการประเมินผลแบบอิงกลุมไมนอยกวา3 ระดับ ตามเกณฑของมหาวิทยาลัย
การประเมินผล
A
B+
B
C+
C
D+
D
E

จํานวนไมเกิน 5 % ของผูเรียน
จํานวนไมเกิน 10 % ของผูเรียน
จํานวนไมเกิน 15 % ของผูเรียน
จํานวนไมมากกวาจํานวนผูได C
จํานวนที่เหลืออยูในดุลยพินิจของผูสอน

มคอ. ๓

๘
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการ
เรียนรู*
คุณธรรม
จริยธรรม

วิธีการประเมิน**
ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา

ทดสอบกอนเรียน ทดสอบยอยระหวางเรียน
และทดสอบหลังเรียน
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่มอบหมาย และผล
ทักษะทาง
ปญญา
การวิเคราะหกรณีศึกษาของนักศึกษา
ทักษะ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานที่มอบหมาย และ
ความสัมพันธ ประเมินพฤติกรรมและการแสดงออกของ
ระหวางบุคคล นักศึกษาในขณะที่นําเสนองานกลุมในชั้นเรียน
และความ
และประเมินการมีสวนรวมในการเรียนการสอน
รับผิดชอบ
ทักษะการ
ประเมินผลกิจกรรมที่มอบหมายใหสืบคนและผล
วิเคราะหเชิง การนําเสนอขอมูลโดยใชแบบประเมินผลงานโดย
ตัวเลข การ อาจารย และเพื่อนนักศึกษาที่รับฟงการนําเสนอ
สื่อสาร และ ในชั้นเรียน
การใช
เทคโนโลยี
ความรู

สัปดาหที่ประเมิน
สัปดาหที่ ๑๕
สัปดาหที่ ๑,๘,๑๖
สัปดาหที่ ๕,๑๐,๑๔
สัปดาหที่ ๕,๑๐,๑๔

สัปดาหที่ ๗,๑๔

สัดสวนของการ
ประเมิน
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หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตําราและเอกสารหลัก
เอกสารประกอบการสอนรายวิชาองคการและการจัดการภาครัฐ เรียบเรียงโดยนางสาวจุฬา ทองประไพ
๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ติน ปรัชญพฤทธิ.์ (2552). ศัพทรัฐประศาสนศาสตร. พิมพครั้งที่ 10. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
เนตรพัณณา ยาวิราช. (2548). การจัดการสมัยใหม. กรุงเทพฯ : เซ็นทรัลเอ็กซเพรส.
ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน. (2546). ทฤษฎีองคการสมัยใหม. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร.
ธนวรรธ ตั้งสินทรัพยศิร.ิ (2547). การจัดการสมัยใหม. กรุงเทพฯ : เสมาธรรม.
บุญทัน ดอกไธสง. (2543). ทฤษฎี : การบริหารองคการ. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร.
รังสรรค ประเสริฐศรี. (2544). ภาวะผูนํา. กรุงเทพฯ: ธนธัชการพิมพ.
ศิริพร พงศศรีโรจน. (2543). องคการและการจัดการ. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย.
สมคิด บางโม. (2546). องคการและการจัดการ. กรุงเทพฯ : จูนพับลิสซิ่ง.
สมพร เฟองจันทร. (2547). แนวคิดและหลักการจัดการในองคการสาธารณะ. กรุงเทพ ฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
สมิหรา จิตลดากร. (2546). ทฤษฎีองคการ. กรุงเทพฯ : แสงเทียนการพิมพ.
Byars, Lloyd L.& Rue, Leslie W. (2000). Human Resource Management. New York : McGraw – Hill.
Robbins, Stephen. (1988). Management. Englewood Cliffs. New Jersey : Prentice – Hall.
๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา
เวปไซตรัฐบาล : www.thaigov.go.th
เวปไซตสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ : http://www.opdc.go.th
เวปไซต สถบันพระปกเกลา : www.kpi.ac.th
เวปไซตสถาบันบัณฑิตพัฒนบรหารศาสตร : www.nida.ac.th
เวปไซตฐานขอมูลสารสนเทศรัฐประศาสนศาสตร : http://library.uru.ac.th/rps-db/finddew.asp?dew=350
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หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- แบบประเมินการสอนของอาจารยโดยนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดการสอน
๒. กลยุทธการประเมินการสอน
ผลการเรียนของนักศึกษา
๓. การปรับปรุงการสอน
การนําผลการวิจัยในชั้นเรียนมาพัฒนาการเรียนการสอนในขอ ๒
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา
ทวนสอบจากคะแนนขอสอบและจากงานที่มอบหมาย
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ผูสอนนํา ผลการประเมินจากขอ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรีย นการสอนเพื่อให
นัก ศึ กษามี ผ ลการเรี ย นรู ๕ ด า น ครอบคลุ ม ดา นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ความรู ทั ก ษะทางป ญ ญาทั ก ษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะหเชิงตัว เลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยี

