
ก ำหนดกำรเรียนกำรสอนภำคกำรศึกษำที่ 1/2563 
 

รำยวิชำ  กำรวิเครำะห์องค์กำร (2553372) 
วัน / เวลำ พุธ 09.00 – 12.00 น.   ห้อง 402  
หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รหัส 61 
อำจำรย์ผู้สอน / ผู้รับผิดชอบรำยวิชำ ผศ.ดร.อานุภาพ รักษ์สุวรรณ 

สัปดำห์ท่ี หัวข้อ / รำยละเอียด 
จ ำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมกำรเรียน 
กำรสอน / สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

1 
Onsite 

19.ส.ค.63 
 

อธิบายแนวทางการเรียน
การสอน  
ความหมายของ “องค์การ” 
และ “ระบบ” และลักษณะ
ส าคัญของระบบ 

3 1. แนะน ารายวิชา ประกอบด้วย 
เนื้อหาสาระของรายวิชา เอกสาร
และต าราที่จะใช้ในการเรียนการ
สอน กิจกรรม/งานท่ีมอบหมาย 
เกณฑ์การประเมินผลการเรียน  

2. ก าหนดและสร้างข้อตกลงร่วมกับ
นักศึกษาเกี่ยวกับกฎกติกามารยาท
ในการเรียนการสอน ทั้งนี้ กฎกติกา
มารยาทในการเรียนจะถูกบังคับใช้
ด้วยความเต็มใจของนักศึกษาและ
ผู้สอน 

3. การบรรยายความหมายขององค์การ 
การมององค์การในเชิงระบบ  

4. ในระหว่างการบรรยายจะต้องมีการ
ตั้งประเด็นค าถามให้นักศึกษาคดิ
และแสดงความคดิเห็นในแตล่ะ
หัวข้อท่ีสอน เพื่อกระตุ้นให้เกดิการมี
ส่วนร่วมในการเรียน  

5. ให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหาสาระ
ที่ได้รับจากการเรียนในแต่หัวข้อการ
สอน โดยผู้สอนท าการสรุปปิดท้าย 

6. มอบหมายให้นักศึกษากลุ่มละไม่เกิน 
4 คน ศึกษาค้นคว้า “พัฒนาการของ
แนวคิดทฤษฎีการบริหารจดัการ
องค์การ” พร้อมสรุปสาระ/จดุเนน้
ของแนวคิดและทฤษฎีในแตล่ะยุค
สมัย โดยอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
ที่ไปศึกษาค้นคว้า และส่งในสัปดาห์
ถัดไป 

7. ให้นักศึกษาค้นคว้าทบทวนด้วยการ
ตอบค าถามทบทวน และส่งใน
สัปดาห์ถดัไป 

ผศ.ดร.อานุภาพ 
รักษ์สุวรรณ 



สัปดำห์ท่ี หัวข้อ / รำยละเอียด 
จ ำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมกำรเรียน 
กำรสอน / สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

8. สื่อการสอน ได้แก่ เอกสาร
ประกอบการบรรยาย และ MS 
PowerPoint 

2 
Onsite 

26.ส.ค.63 
 

วิวัฒนาการของทฤษฎี
องค์การ ความเกี่ยวข้อง
เชื่อมโยงระหว่างทฤษฎี
องค์การ กับพฤติกรรม
องค์การ การพัฒนา
องค์การ และการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์

3 1. การบรรยายความหมายของทฤษฎี 
ตัวแบบ และการอุปมาอุปมยั 
พัฒนาการของแนวคิดและทฤษฎี
องค์การ และการน าทฤษฎีองค์การ
ไปประยุกต์ใช้ 

2. ก่อนท่ีจะบรรยายเนื้อหา 
“พัฒนาการของแนวคิดและทฤษฎี
องค์การ” เปิดโอกาสให้นักศึกษาแต่
ละกลุม่ที่ไดไ้ปศึกษาค้นคว้ามา
ล่วงหน้า อธิบายสาระส าคัญของ
พัฒนาการของแนวคิดและทฤษฎี
องค์การในแต่ละยุคให้เพื่อนร่วมชัน้
ฟัง และอาจจะเปดิโอกาสให้มีการ
แลกเปลีย่นความคดิเห็นระหว่าง
นักศึกษา  

3. ให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหาสาระ
ที่ได้รับจากการเรียนในแต่หัวข้อการ
สอน โดยผู้สอนท าการสรุปปิดท้าย 

4. ให้นักศึกษาค้นคว้าทบทวนด้วยการ
ตอบค าถามทบทวน และส่งใน
สัปดาห์ถดัไป 

5. สื่อการสอน ได้แก่ เอกสาร
ประกอบการบรรยาย และ MS 
PowerPoint 

ผศ.ดร.อานุภาพ 
รักษ์สุวรรณ 

3  
Onsite 
2.ก.ย.63 

 

แนวคิดเกี่ยวกับวงจรชีวิต
และอายุขององค์การ 

3 1. การบรรยายความรู้เกีย่วกับวงจร
ชีวิตและอายุขององค์การ 

2. เมื่อบรรยายจบ ให้นักศึกษาฝึกใน
การวิเคราะห์วงจรชีวิตองค์การจาก
ตัวอย่างองค์การจริง  

3. ให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหาสาระ
ที่ได้รับจากการเรียนในแต่หัวข้อการ
สอน โดยผู้สอนท าการสรุปปิดท้าย 

4. ให้นักศึกษาค้นคว้าทบทวนด้วยการ
ตอบค าถามทบทวน และส่งใน
สัปดาห์ถดัไป 

5. สื่อการสอน ได้แก่ เอกสาร
ประกอบการบรรยาย เอกสาร

ผศ.ดร.อานุภาพ 
รักษ์สุวรรณ 



สัปดำห์ท่ี หัวข้อ / รำยละเอียด 
จ ำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมกำรเรียน 
กำรสอน / สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

ส าหรับท า Case Study และ MS 
PowerPoint 

4 
Onsite  
9.ก.ย.63 

 

มนุษย์และความสมัพันธ์
ระหว่างมนุษยต์ั้งแต่ระดับ
ปัจเจกบุคคล ระดับกลุ่ม 
และระดับองค์การ 

3 1. การบรรยายเกีย่วกับปัจจัยต่างๆ ที่
เป็นตัวก าหนดพฤติกรรมของบุคคล 
และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
รวมถึงอธิบายความหมาย 
คุณลักษณะ แนวคิดเกี่ยวกับ
พฤติกรรมระดบับุคคล  

2. ตั้งประเด็นค าถามให้นักศึกษาคดิ
และแสดงความคดิเห็นในระหว่าง
การบรรยายในแตล่ะหัวข้อ 

3. ให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหาท่ี
ได้รับจากการเรียนในแตล่ะหัวข้อ
การสอน โดยผูส้อนท าการสรุปปดิ
ท้าย 

4. ให้นักศึกษาค้นคว้าทบทวนด้วยการ
ตอบค าถามทบทวน และส่งใน
สัปดาห์ถดัไป 

5. สื่อการสอน ได้แก่ เอกสาร
ประกอบการบรรยาย และ MS 
PowerPoint 

ผศ.ดร.อานุภาพ 
รักษ์สุวรรณ 

5 
Onsite  

16.ก.ย.63 
 

มนุษย์และความสมัพันธ์
ระหว่างมนุษยต์ั้งแต่ระดับ
ปัจเจกบุคคล ระดับกลุ่ม 
และระดับองค์การ (ต่อ) 

3 1. การบรรยายเกีย่วกับปัจจัยต่างๆ ที่
เป็นตัวก าหนดพฤติกรรมของบุคคล 
และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
รวมถึงอธิบายความหมาย 
คุณลักษณะ แนวคิดเกี่ยวกับ
พฤติกรรมระดบับุคคล ระดับกลุ่ม 
และระดับองค์การ  

2. ตั้งประเด็นค าถามให้นักศึกษาคดิ
และแสดงความคดิเห็นในระหว่าง
การบรรยายในแตล่ะหัวข้อ 

3. ให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหาที่
ได้รับจากการเรียนในแตล่ะหัวข้อ
การสอน โดยผูส้อนท าการสรุปปดิ
ท้าย 

4. ให้นักศึกษาค้นคว้าทบทวนด้วยการ
ตอบค าถามทบทวน และส่งใน
สัปดาห์ถดัไป 

5. สื่อการสอน ได้แก่ เอกสาร
ประกอบการบรรยาย เอกสารอ่าน
ประกอบ และ MS PowerPoint 

ผศ.ดร.อานุภาพ 
รักษ์สุวรรณ 



สัปดำห์ท่ี หัวข้อ / รำยละเอียด 
จ ำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมกำรเรียน 
กำรสอน / สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

6 
Onsite 

23.ก.ย.63 

ความขัดแย้งและการเมือง
ในองค์การ 

3 1. การบรรยายแนวคดิเกี่ยวกับอ านาจ 
(Power) ความขัดแย้ง (Conflict) 
และการเมืองในองค์การ (Politic in 
Organization)  

2. ให้นักศึกษาได้แลกเปลีย่นความ
คิดเห็นเกีย่วกับข้อดีและข้อเสียของ
ความขัดแย้งและการเมืองใน
องค์การ รวมถึงวิธีการในการจัดการ
กับปัญหาความขดัแย้งและการเมอืง
ในองค์การ 

3. ผู้สอนท าการสรุปปิดท้าย พร้อมทัง้
อธิบายแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้ง
กับการจัดการกับปัญหาความขัดแย้ง
และการเมืองในองค์การ 

4. ให้นักศึกษาค้นคว้าทบทวนด้วยการ
ตอบค าถามทบทวน และส่งใน
สัปดาห์ถดัไป 

5. มอบหมายงานให้นักศึกษาไปศึกษา
ค้นคว้าเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎี
เกี่ยวกับผู้น า เพื่อเตรียมส าหรับการ
แลกเปลีย่นความคดิเห็นในการเรยีน
ครั้งต่อไป 

6. สื่อการสอน ได้แก่ เอกสาร
ประกอบการบรรยาย เอกสารอ่าน
ประกอบ และ MS PowerPoint 

ผศ.ดร.อานุภาพ 
รักษ์สุวรรณ 

7 
Online 

30.ก.ย.63 
 

ผู้น าและภาวะผู้น า 3 1. ตั้งประเด็นให้นักศึกษาแสดงความ
คิดเห็น “ผู้น าและภาวะผู้น ามีความ
แตกต่างกันอย่างไร”  

2. การบรรยายเกีย่วกับแนวคิดและ
ทฤษฎีเกี่ยวกับผู้น า 

3. ให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหาสาระ
ที่ได้รับจากการเรียน โดยผูส้อนท า
การสรุปปิดท้าย 

4. มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าและ
อ่านล่วงหน้าเรื่อง “การตลาด
ส าหรับภาครัฐของส านักงาน กพร.” 
เพื่อเตรียมความรู้ส าหรับการ
อภิปรายในการเรียนสัปดาห์ต่อไป 

5. ให้นักศึกษาค้นคว้าทบทวนด้วยการ
ตอบค าถามทบทวน และส่งใน
สัปดาห์ถดัไป 

ผศ.ดร.อานุภาพ 
รักษ์สุวรรณ 



สัปดำห์ท่ี หัวข้อ / รำยละเอียด 
จ ำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมกำรเรียน 
กำรสอน / สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

6. สื่อการสอน ได้แก่ เอกสาร
ประกอบการบรรยาย เอกสารอ่าน
ประกอบ และ MS PowerPoint 

8 
Online 
7.ต.ค.63 

 

สอบกลางภาค 3   

9 
Online 

14.ต.ค.63 
 

การพิจารณาองค์การในมติิ
ต่าง ๆ 

3 1. การบรรยายความรู้เกีย่วกับ
โครงสร้างองค์การและมิติของ
โครงสร้างองค์การ 

2. เมื่อบรรยายจบ ให้นักศึกษาฝึกใน
การวิเคราะห์โครงสร้างองค์การจาก
ตัวอย่างโครงสร้างขององค์การจรงิ 
ทั้งในแง่ความซับซ้อน ความเป็น
ทางการ การรวมและการกระจาย
อ านาจ และผลกระทบของขนาด
ของการบริหารที่มตี่อโครงสร้าง
องค์การ 

3. ให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหาสาระ
ที่ได้รับจากการเรียนในแต่หัวข้อการ
สอน โดยผู้สอนท าการสรุปปิดท้าย 

4. ให้นักศึกษาค้นคว้าทบทวนด้วยการ
ตอบค าถามทบทวน และส่งใน
สัปดาห์ถดัไป 

5. ให้นักศึกษาอ่านเอกสารเกี่ยวกับ
แนวคิดการออกแบบองค์การ 
(Organizational Design Option) 
และรูปแบบองค์การตามแนวคิดของ 
Henry Mintzberg (เอกสาร
ภาษาอังกฤษ) ส าหรับการเรียนใน
ครั้งต่อไป 

6. สื่อการสอน ได้แก่ เอกสาร
ประกอบการบรรยาย เอกสารอ่าน
ประกอบ และ MS PowerPoint 

ผศ.ดร.อานุภาพ 
รักษ์สุวรรณ 

10 
Online 

21.ต.ค.63 
 

แนวคิดการออกแบบ
องค์การ(Organizational 
Design Option) และ
รูปแบบองค์การตาม
แนวคิดของ Henry 
Mintzberg 

3 1. ให้นักศึกษาน าเสนอเนื้อหาโดยสรปุ
เกี่ยวกับแนวคิดการออกแบบ
องค์การ (Organizational Design 
Option) และรูปแบบองค์การตาม
แนวคิดของ Henry Mintzberg 

2. ผู้สอนท าการสรุปปิดท้าย 

ผศ.ดร.อานุภาพ 
รักษ์สุวรรณ 



สัปดำห์ท่ี หัวข้อ / รำยละเอียด 
จ ำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมกำรเรียน 
กำรสอน / สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

3. ให้นักศึกษาทบทวนเนื้อหาด้วยการ
ตอบค าถามทบทวน และส่งใน
สัปดาห์ถดัไป 

4. สื่อการสอน ได้แก่ เอกสาร
ประกอบการบรรยาย เอกสารอ่าน
ประกอบ และ MS PowerPoint 

11 
Online 

28.ต.ค.63 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อโครงสร้าง
องค์การและการออกแบบ
องค์การ 
- ขนาดขององค์การ 
- ระบบการผลิตของ

องค์การ 
(Technology)  

- ความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์การกับ
สภาพแวดล้อมของ
องค์การ 

- วัฒนธรรมองค์การ 

3 1. การบรรยายเกีย่วกับปัจจัยที่มผีลต่อ
โครงสร้างองค์การและการออกแบบ
องค์การ ประกอบด้วย ขนาดของ
องค์การ ระบบการผลิตขององค์การ 
(Technology) ความสมัพันธ์
ระหว่างองค์การกับสภาพแวดล้อม
ขององค์การ และวัฒนธรรมองค์การ 

2. สร้างการมีส่วนร่วมในการบรรยาย
ด้วยการตั้งประเด็นค าถามให้
นักศึกษาคิดและแสดงความคิดเหน็
ในแต่ละหัวข้อของการบรรยาย 

3. ให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหาที่
ได้รับจากการเรียนในแตล่ะหัวข้อ
การสอน โดยผูส้อนท าการสรุปปดิ
ท้าย 

4. ให้นักศึกษาค้นคว้าทบทวนด้วยการ
ตอบค าถามทบทวน และส่งใน
สัปดาห์ถดัไป 

5. สื่อการสอน ได้แก่ เอกสาร
ประกอบการบรรยาย เอกสารอ่าน
ประกอบ และ MS PowerPoint 

ผศ.ดร.อานุภาพ 
รักษ์สุวรรณ 

12 
Online  
4.พ.ย.63 

 

ปัจจัยที่มีผลต่อโครงสร้าง
องค์การและการออกแบบ
องค์การ (ต่อ) 
- ขนาดขององค์การ 
- ระบบการผลิตของ

องค์การ 
(Technology)  

- ความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์การกับ
สภาพแวดล้อมของ
องค์การ 

วัฒนธรรมองค์การ 

3 1. การบรรยายเกีย่วกับปัจจัยที่มผีลต่อ
โครงสร้างองค์การและการออกแบบ
องค์การ ประกอบด้วย ขนาดของ
องค์การ ระบบการผลิตขององค์การ 
(Technology) ความสมัพันธ์
ระหว่างองค์การกับสภาพแวดล้อม
ขององค์การ และวัฒนธรรมองค์การ 
(ต่อ) 

2. สร้างการมีส่วนร่วมในการบรรยาย
ด้วยการตั้งประเด็นค าถามให้
นักศึกษาคิดและแสดงความคิดเหน็
ในแต่ละหัวข้อของการบรรยาย 

3. ให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหาที่
ได้รับจากการเรียนในแตล่ะหัวข้อ

ผศ.ดร.อานุภาพ 
รักษ์สุวรรณ 



สัปดำห์ท่ี หัวข้อ / รำยละเอียด 
จ ำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมกำรเรียน 
กำรสอน / สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

การสอน โดยผูส้อนท าการสรุปปดิ
ท้าย 

4. ให้นักศึกษาค้นคว้าทบทวนด้วยการ
ตอบค าถามทบทวน และส่งใน
สัปดาห์ถดัไป 

5. สื่อการสอน ได้แก่ เอกสาร
ประกอบการบรรยาย เอกสารอ่าน
ประกอบ และ MS PowerPoint 

13 
Online 

11.พ.ย.63 
 

แนวคิดในการพิจารณา
ประสิทธิผลขององค์การ 
(Organizational 
Effectiveness) 

3 1. เริ่มเข้าสู่การเรียนด้วยการให้
นักศึกษาร่วมกันอภิปรายเพื่อให้ค า
จ ากัดความของค าว่า “ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลขององค์การ” 

2. การบรรยายที่มาและความหมาย 
และแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลของ
องค์การ  

3. สร้างการมีส่วนร่วมในการบรรยาย
ด้วยการตั้งประเด็นค าถามให้
นักศึกษาคิดและแสดงความคิดเหน็
ในแต่ละหัวข้อของการบรรยาย 

4. ให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหาที่
ได้รับจากการเรียนในแตล่ะหัวข้อ
การสอน โดยผูส้อนท าการสรุปปดิ
ท้าย 

5. สื่อการสอน ได้แก่ เอกสาร
ประกอบการบรรยาย เอกสารอ่าน
ประกอบ และ MS PowerPoint 

ผศ.ดร.อานุภาพ 
รักษ์สุวรรณ 

14 
Online 

18.พ.ย.63 
 

แนวคิดในการพิจารณา
ประสิทธิผลขององค์การ 
(Organizational 
Effectiveness) (ต่อ) 

3 1. การบรรยายที่มาและความหมาย 
และแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลของ
องค์การ (ต่อ)  

2. สร้างการมีส่วนร่วมในการบรรยาย
ด้วยการตั้งประเด็นค าถามให้
นักศึกษาคิดและแสดงความคิดเหน็
ในแต่ละหัวข้อของการบรรยาย 

3. ให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหาที่
ได้รับจากการเรียนในแตล่ะหัวข้อ
การสอน โดยผูส้อนท าการสรุปปดิ
ท้าย 

ผศ.ดร.อานุภาพ 
รักษ์สุวรรณ 

15 
Online 

25.พ.ย.63 
 

ทบทวนเนื้อหารที่เรียน
ทั้งหมด อธิบายแนวข้อสอบ 

3 1. ทบทวนเนื้อหาท่ีเรียนมาตลอดทั้ง
ภาคเรยีน สรปุความเกีย่วข้อง
เชื่อมโยงของเนื้อหารที่เรยีนทั้งหมด 

ผศ.ดร.อานุภาพ 
รักษ์สุวรรณ 



สัปดำห์ท่ี หัวข้อ / รำยละเอียด 
จ ำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมกำรเรียน 
กำรสอน / สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

และความเชื่อมโยงของเนื้อหารที่
เรียนกับรายวิชาอื่น ๆ  

2. ช้ีแจงแนวข้อสอบปลายภาค 
16 

Online 
2.พ.ย.63 

 

สอบปลายภาค 3  ผศ.ดร.อานุภาพ 
รักษ์สุวรรณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


