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มคอ.3 
รายละเอียดของรายวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาองค์การ 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ภาคเรียนที่  1  ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
จป 831 
AP 831 

จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาองค์การ 
Psychology for Organizational Development 

2. จ านวนหน่วยกิต 
 บรรยาย  3(2-2-5)     

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสูตร   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาจิตวิทยาประยุกต์ 

ประเภทของรายวิชา   วิชาบงัคับเฉพาะกลุ่มวิชา 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 ผศ.ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง (อาจารย์ผู้รับผิดชอบ) 

ผศ.ดร.พลเทพ พูนพล 
Assistant Professor Dr.Kanu Priya Mohan 
อาจารย์ ดร.ก่อเกียรติ์   มหาวีรชาติกุล 
 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน : ภาคเรียนที่ 1 / ชั้นปีที่เรียน 1 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
8. สถานที่เรียน   

ภาคทฤษฎี ณ ห้องเรียน สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
31 กรกฎาคม 2563 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
1. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทางจิตวิทยา มาอธิบายการพัฒนา

องค์การได้อย่างเหมาะสม ELO1, ELO3 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์กรณีศึกษาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์การ และจัดท า

โครงการการพัฒนาองค์การ โดยประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางจิตวิทยาในการวิ เคราะห์และ
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม ELO2, ELO3, ELO4 

3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารผลงานที่ได้รับมอบหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์การให้
ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างชัดเจน ELO4 

4. เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ( ICT) และทักษะภาษาอังกฤษ
ในการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาองค์การ ELO2 

5. เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจรรยาบรรณทางการวิจัยในการศึกษาเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการ
ท างานและการพัฒนาบุคลากรในองค์การ ELO1, ELO3, ELO4 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 จากรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา จป 831 จิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาองค์การ (มคอ.5) ภาคต้น 
ปีการศึกษา 2562 นั้น ได้แสดงแผนในการปรับปรุงการเรียนการสอน ด้วยการก าหนดประเด็นการอภิปราย
และการค้นคว้าในแต่ละหัวข้อ โดยเพ่ิมตัวอย่างงานวิจัยและกรณีศึกษาที่สอดคล้องกับแต่ละหัวข้อ และเปิด
โอกาสให้นิสิตอภิปรายและเน้นเป็นรายบุคคล รวมทั้งจัดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติในการวิเคราะห์กรณีศึกษาในชั้น
เรียนให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งผลการด าเนินการ พบว่า นิสิตมีส่วนร่วมในการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
มากขึ้น ท าให้นิสิตได้แนวทางในการพัฒนางานในวิชาฝึกปฏิบัติการ อันจะเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาปริญญา
นิพนธ์ได้ต่อไป 

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าในรายวิชานี้มีการน าผลการประเมินในภาคการศึกษาที่ผ่านมามาใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีความเข้าใจใน
เนื้อหา และสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางจิตวิทยาในการวิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา
ได้อย่างเหมาะสม 

 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและประยุกต์แนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยาเพ่ือวิเคราะห์ วินิจฉัย ท าแผนการเปลี่ยนแปลง การก ากับ

ติดตามและการประเมินผล การเลือกและพัฒนาเครื่องมือเพ่ือการพัฒนาองค์กร 
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2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา  

บรรยาย สอนเสริม 
 

ฝึกปฏิบัติ 
 

การศึกษาด้วยตนเอง  

30 
(15 ครั้ง x 2 ชั่วโมง) 

ตามความต้องการ
เฉพาะกลุ่ม 

30 
(15 ครั้ง x 2 ชั่วโมง) 

75 
(15 ครั้ง x 5 ชั่วโมง) 

 

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา 
1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (1) (2) (3) (4) 

จป 831         
           

 
4. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

ผู้สอน จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ วันและเวลาให้ค าปรึกษา 
ผศ.ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง   ตามนัดหมาย ตามนัดหมาย 

ผศ.ดร.พลเทพ พูนพล ตามนัดหมาย ตามนัดหมาย 

Ass. Prof. Dr.Kanu Priya Mohan ตามนัดหมาย ตามนัดหมาย 
อ.ดร.ก่อเกียรติ์   มหาวีรชาติกุล ตามนัดหมาย ตามนัดหมาย 

 

 
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต 

1. คุณธรรมจริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมิน 
1) แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ ม ี
วินัยในตนเอง 

 บรรยายเนื้อหาและแสดงเหตผุลประกอบ
เพื่อท าให้นิสิตมีความรู้และตระหนักถึง
ความส าคญัของจริยธรรมและจรรยาบรรณ

 ประเมินความรูเ้กี่ยวกับ
จรรยาบรรณในงานพัฒนาองค์การ 

 สังเกตพฤติกรรมคณุธรรม3) สามารถจัดการปัญหาทาง 
จริยธรรมหรือจรรยาบรรณทาง 
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วิชาการและทางการวิจยั วิชาชีพในรายวิชา  

 มีการสอดแทรกเนื้อหาทางดา้น 
คุณธรรมจริยธรรมความซื่อสัตย์ และ 
จรรยาบรรณในทุกรายวิชาของหลกัสูตร 

 จัดการเรียนการสอนในลักษณะใช้ปัญหา
เป็นฐานเพื่อฝึกให้นสิิตใช้องค์ความรู้ทาง
จิตวิทยาในการเผชิญและจัดการกบัปัญหาด้าน
คุณธรรม จรยิธรรมทางวิชาการ วิชาชีพและ
ปัญหาทางสังคม 

จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ของนิสิตในระหว่าง การสอบ การ
เรียน การท ารายงาน/กจิกรรมต่าง ๆ
ในช้ันเรียน 

4) สามารถวิพากษ์และริเริ่มให้
เห็นถึงข้อบกพร่องของ
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

2. ความรู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมิน 
1. มีความเข้าใจในองค์ความรู ้
ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้อง
กับจิตวิทยาและศาสตร์อื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 
 
 

 วิเคราะห์ สังเคราะห์และบูรณาการงานวิจัย
ด้านจิตวิทยาประยุกต์และแนวคิดทฤษฎีทาง
จิตวิทยาในรายวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาองค์การ 

 เชิญวิทยากรที่มีความรู้และความเช่ียวชาญ
ด้านจิตวิทยาประยุกต์และแนวคิดการพัฒนา
องค์การมาบรรยายให้ความรู้แก่นิสิต 

 ให้นิสิตพัฒนาองค์ความรู้ และคดิค้นวิธีการ
ใหม่ ๆ ท่ีจะน าไปใช้ในการพัฒนาองค์การ 

 สอบวัดความรู้เกี่ยวกับจติวิทยา
ประยุกต์และแนวคดิทฤษฎีทาง
จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาองค์การ 

 ประเมินจากการตอบค าถามและ
การโตต้อบในช้ันเรียน 

 ประเมินจากกระบวนการในการ
ท างานที่ได้รับมอบหมายและ
ผลงานของนิสิต 

2. มีความเข้าใจเทคนิคการวิจัย 
การประเมินโปรแกรมทาง
จิตวิทยาการพัฒนาแบบทดสอบ 
วิธีการประเมินท่ีก้าวหน้าและ
ทันสมัย 

 อภิปรายและฝึกปฏิบัติอย่างเข้มเกีย่วกับ
เทคนิควิธีการและเครื่องมือทางจิตวิทยาเพื่อ
น ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนต่าง ๆ ของการ
พัฒนาองค์การ 

 ให้นิสิตประยุกตเ์ทคนิควิธีการและเครื่องมือ
ทางจิตวิทยาประยุกต์ในสถานการณ์จริงผ่านการ
ฝึกปฏิบัตติามงานท่ีได้รับมอบหมายในรายวิชา 

 สอบวัดความรู้เกี่ยวกับเทคนคิ
วิธีการและเครื่องมือทางจิตวิทยา
ในการพัฒนาองค์การด้วยข้อสอบ
ภาคปฏิบตั ิ

 ประเมินจากผลงานของนิสิต 
 

3. ออกแบบและสร้าง
แบบทดสอบหรือโปรแกรมทาง
จิตวิทยา 

 

 อภิปรายและฝึกปฏิบัติอย่างเข้มเกีย่วกับ
เทคนิควิธีการและเครื่องมือทางจิตวิทยาเพื่อ
น ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนต่าง ๆ ของการ
พัฒนาองค์การ 

 ให้นิสิตประยุกตเ์ทคนิควิธีการและเครื่องมือ
ทางจิตวิทยาประยุกต์ในสถานการณ์จริงผ่าน
การฝึกปฏิบัติตามงานท่ีไดร้ับมอบหมายใน
รายวิชาสาขาเพื่อใช้ในการพัฒนาองค์การ 

 สอบวัดความรู้เกี่ยวกับเทคนคิ
วิธีการและเครื่องมือทางจิตวิทยา
ในการพฒันาองค์การด้วยข้อสอบ
ภาคปฏิบตั ิ

 ประเมินจากผลงานของนิสิต 
 

5. ให้การปรึกษา แนะน า 
ช่วยเหลือทางจิตวิทยาแก่

 กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของนิสติ 
ด้วยบรรยากาศการสอนที่เป็นอิสระ 

 พิจารณาจากปริมาณและ 
คุณภาพของการมสี่วนร่วมใน 
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กลุ่มเป้าหมาย ได้ตรงตามความ
ต้องการ 

และส่งเสรมิการสร้างนวัตกรรม ดว้ย 
การช่วยเหลือทางความคิดและสิ่ง 
อ านวยความสะดวก 

 ให้นิสิตมีประสบการณ์ในการให้การ 
ปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือ ทางจิตวิทยา 
แก่กลุ่มเป้าหมาย 

ช้ันเรียน การฝึกประสบการณ ์
วิชาชีพรวมถึงรายงานที่ได้รับ 
มอบหมาย ในประเด็นของ 
ความเข้าใจเนื้อหา ประเด็นใน 
การวิพากษ์ ความคิด 
สร้างสรรค์ของงาน 

3. ทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมิน 
1. สามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะหป์ระเดน็และ
ปัญหาส าคัญได้อย่างสร้างสรรค ์

 ฝึกทักษะการตดัสินใจและการแก้ไขปัญหา
ของนิสิตด้วยการจัดการเรยีนการสอนแบบ
มุ่งเน้นการอภิปราย กรณีศึกษาและการใช้
ปัญหาเป็นฐาน 

 ให้นิสิตแสดงศักยภาพและฝึกปฏบิัติ
เกี่ยวกับการตดัสินใจและการแก้ไขปัญหาใน
สถานการณ์จริงผ่านการฝึกปฏิบตังิานท่ี
ได้รับมอบหมายในรายวิชา 

 สอบวัดความรู้ด้วยข้อสอบที่เน้น
การคิดเชิงระบบ 

 สังเกตผลการฝึกปฏิบัติในช้ันเรียน 

 ประเมินจากงานฝึกปฏิบัติที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

2. สามารถคดิวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบในการแก้ปัญหา ต่อ
ยอดหรือสร้างสรรค์องค์ความรู้
ใหม ่

 ให้นิสิตฝึกการคิดเชิงระบบในการศึกษา
ประเด็นต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาในองค์การ 

 ให้นิสิตเรียนรู้การแก้ปัญหาการพฒันา
องค์การผ่านการอภิปรายด้วยกรณีศึกษา 

 ให้นิสิตแสดงศักยภาพและฝึกฝนทกัษะการ
คิดเชิงระบบผ่านการฝึกปฏิบตัิงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

 สอบวัดความรู้ด้วยข้อสอบที่เน้น
การแก้ปัญหา 

 สังเกตผลการน าเสนองานในช้ัน
เรียน 

 ประเมินจากงานฝึกปฏิบัติที่
ได้รับมอบหมาย 
 

3. สามารถประเมินและ
สังเคราะห์ผลงานวิจัยและ
ทฤษฎีเพื่อพัฒนาความรู้ ความ
เข้าใจใหม่ ๆ ที่สรา้งสรรค ์

 ฝึกทักษะการตดัสินใจและการแก้ไขปัญหา
ของนิสิตด้วยการจัดการเรยีนการสอนแบบ
มุ่งเน้นการอภิปราย กรณีศึกษาและการใช้
ปัญหาเป็นฐาน 

 เปิดโอกาสให้นิสิตได้แสดง ความ 
คิดเห็นเกีย่วกับประเด็นท่ีแตกต่างออกไป เพ่ือ
เป็นการกระตุ้นให้เกดิทักษะการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์

 ให้นิสิตมีประสบการณ์ในการจดัการ 
โครงการ กิจกรรม การเป็นท่ีปรึกษาแนะน า 
ช่วยเหลือ ทางจิตวิทยาแก่กลุม่เปา้หมาย 

 สอบวัดความรู้ด้วยข้อสอบที่เน้น
การแก้ปัญหา 

 สังเกตผลการน าเสนองานในช้ัน
เรียน 

 ประเมินจากงานฝึกปฏิบัติที่
ได้รับมอบหมาย 
 

4. บริหารและจัดการ กิจกรรม
โครงการ และบริการทาง
จิตวิทยาได้มีประสิทธิภาพ 

 เปิดโอกาสให้นิสิตได้แสดง ความ 
คิดเห็นเกีย่วกับประเด็นท่ีแตกต่างออกไป เพ่ือ
เป็นการกระตุ้นให้เกดิทักษะการแก้ปัญหาอย่าง

 สังเกตผลการน าเสนองานในช้ัน
เรียน 

 ประเมินจากงานฝึกปฏิบัติที่



มคอ. 3 

ณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 6 

 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมิน 
สร้างสรรค ์

 ให้นิสิตมีประสบการณ์ในการจดัการ 
โครงการ กิจกรรม การเป็นท่ีปรึกษาแนะน า 
ช่วยเหลือ ทางจิตวิทยาแก่กลุม่เปา้หมาย 

ได้รับมอบหมาย 
 

 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมิน 

1. ตระหนักและมีความเข้าใจถึง 
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
วัฒนธรรม 

 เรียนรูผ้่านการท ากิจกรรมกลุม่ในรายวิชา 

 ให้นิสิตแสดงศักยภาพและพัฒนาภาวะผู้น า
ของตนเองผ่านการฝึกปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายในรายวิชา 

 ให้นิสิตเป็นผู้น าในการสร้างโครงการเพื่อ
การพัฒนาองค์การ 

 ประเมินการเรียนรู้ทีไ่ด้จากงานท่ี
มอบหมาย 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมิน 
1. สามารถประเมินและวิเคราะห ์
ข้อมูลเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ
และเชิงผสมผสาน อันมผีลท าให้
เข้าใจองค์ความรู้หรือประเด็น
ปัญหาได ้

 ให้นิสิตอ่านบทความวิชาการ/บทความวิจัย
และสังเคราะห์ออกมาเป็นบทความวิชาการ
ที่มีคุณภาพ 

 ฝึกนิสิตให้น าเสนอผลงานวิชาการ 

 ประเมินจากความถูกต้องของการ
สรุปเนื้อหาที่ได้จากการอ่าน
บทความ 

 ประเมินคุณภาพของบทความ
วิชาการ 

2. สามารถเลือกใช้เทคโนโลย ี
สารสนเทศในการท างานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

 ให้นิสิตเป็นผู้น าในการสร้างโครงการเพื่อ
การพัฒนาองค์การ 

 ประเมินการเรียนรู้ทีไ่ด้จากงานท่ี
มอบหมาย 
 

3. ถ่ายทอดความรู้ทางจิตวิทยาที ่
กับบุคคลในกลุม่ต่าง ๆ ได ้

 ฝึกนิสิตให้น าเสนอผลงานวิชาการ  ประเมินการเรียนรู้ทีไ่ด้จากงานท่ี
มอบหมาย 

4. สามารถเลือกใช้วิธีการสื่อสาร 
เพื่อการปรึกษา แนะน า 
แก้ปัญหาที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ได้อย่างเหมาะสม 

 ฝึกนิสิตให้น าเสนอผลงานวิชาการ  ประเมินการเรียนรู้ทีไ่ด้จากงานท่ี
มอบหมาย 
 

 
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 
1. แผนการสอน   

ใช้เวลาสอน 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ ผู้สอน 

 1 
5ก.ย.63 

แนะน ารายวิชาจิตวิทยา
เพ่ือการพัฒนาองค์การ 
 
 
 

4 -ชี้แจงแผนการสอนและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
-บรรยาย   
-วิเคราะห์กรณีศึกษา 
-ร่วมกันอภิปรายและแสดงความ
คิดเห็น 
 

-เอกสาร มคอ.3 
-เอกสารค าสอน 
-กรณีศึกษา 

อ.ศรัณย์ 
อ.พลเทพ 
อ.ก่อเกียรติ์ 
 

2 
12ก.ย.63 

แนวคิดเก่ียวกับองค์การ
และการเปลี่ยนแปลง 
 
 
 

4 -บรรยาย 
-นิสิตน าเสนอความรู้ที่ได้จาก
การศึกษาด้วยตนเอง 
-วิเคราะห์กรณีศึกษา 
-ร่วมกันอภิปรายและแสดงความ
คิดเห็น 
 

-เอกสารค าสอน 
-สื่อ power point 
ประกอบการ
บรรยาย 
-ต าราหลักประจ า
รายวิชา 

 
 

อ.ศรัณย์ 
 

3 
19ก.ย.63 

แนวคิด-ทฤษฎีทาง
จิตวิทยาเพ่ือการพัฒนา
องค์การ 
 
 
 

4 -บรรยาย 
-นิสิตน าเสนอความรู้ที่ได้จาก
การศึกษาด้วยตนเอง 
-วิเคราะห์กรณีศึกษา 
-ร่วมกันอภิปรายและแสดงความ
คิดเห็น 
 

-เอกสารค าสอน 
-สื่อ power point 
ประกอบการ
บรรยาย 
 

อ.ศรัณย์ 
 

4-5 
26 ก.ย. & 
3 ต.ค.63 

แนวคิดเพ่ือการวิเคราะห์
และตรวจวินิจฉัยปัญหา
ขององค์การ 

8 -บรรยาย 
-นิสิตน าเสนอความรู้ที่ได้จาก
การศึกษาด้วยตนเอง 
-วิเคราะห์กรณีศึกษา 
-ร่วมกันอภิปรายและแสดงความ
คิดเห็น 
 

-เอกสารค าสอน 
-สื่อ power point 
ประกอบการ
บรรยาย 
-กรณีศกึษา 

อ.ศรัณย์ 
อ.พลเทพ 

6 
10 ต.ค.
63 

กระบวนการสอดแทรก
และสร้างการ
เปลี่ยนแปลงในองค์การ: 
เทคนิคการพัฒนา

4 -บรรยาย 
-นิสิตน าเสนอความรู้ที่ได้จาก
การศึกษาด้วยตนเอง 
-วิเคราะห์กรณีศึกษา 

-เอกสารค าสอน 
-สื่อ power point 
ประกอบการ
บรรยาย 

อ.ศรัณย์ 
อ.คานู 
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องค์การระดับบุคคล -ร่วมกันอภิปรายและแสดงความ
คิดเห็น 
 

-กรณีศกึษา 

7 
17 ต.ค.

63 

กระบวนการสอดแทรก
และสร้างการ
เปลี่ยนแปลงในองค์การ: 
เทคนิคการพัฒนา
องค์การระดับระหว่าง
บุคคลและกลุ่มงาน 

4 -บรรยาย 
-นิสิตน าเสนอความรู้ที่ได้จาก
การศึกษาด้วยตนเอง 
-วิเคราะห์กรณีศึกษา 
-ร่วมกันอภิปรายและแสดงความ
คิดเห็น 
 

-เอกสารค าสอน 
-สื่อ power point 
ประกอบการ
บรรยาย 
-กรณีศกึษา 

อ.ศรัณย์ 
 

8 
24ต.ค.

63 

กระบวนการสอดแทรก
และสร้างการ
เปลี่ยนแปลงในองค์การ: 
เทคนิคการพัฒนา
องค์การระดับองค์การ 

4 -นิสิตน าเสนอความรู้ที่ได้จาก
การศึกษาด้วยตนเอง 
-บรรยาย   
-ร่วมกันอภิปรายและแสดงความ
คิดเห็น 

-เอกสารค าสอน 
-สื่อ power point 
ประกอบการ
บรรยาย 

 
 

อ.ศรัณย์ 
วิทยากรจาก
หน่วยงาน
ภายนอก 

9 
31ต.ค.

63 

น าเสนอรายงานส่วน
บุคคล:  กระบวนการ
สอดแทรกและสร้างการ
เปลี่ยนแปลงในองค์การ 

4 -นิสิตน าเสนอความรู้ที่ได้จาก
การศึกษาด้วยตนเอง 
-ร่วมกันอภิปรายและแสดงความ
คิดเห็น 
 
 

-สื่อ power point 

ประกอบการ
บรรยาย 

-บทความวิชาการ/
วิจัย 
-บทความวิชาการ
ที่นิสิตพัฒนาขึ้น
เอง 

 
 

อ.ศรัณย์ 
อ.พลเทพ 
อ.ก่อเกียรติ์ 
 

10-11 
7 พ.ย.

63 

แนวคิดและทฤษฎีเพ่ือ
การก ากับติดตามและ
การประเมินผลการ
พัฒนาองค์การ 

8 -นิสิตน าเสนอความรู้ที่ได้จาก
การศึกษาด้วยตนเอง 
-บรรยาย   
-วิเคราะห์กรณีศึกษา 
-ร่วมกันอภิปรายและแสดงความ
คิดเห็น 

-เอกสารค าสอน 
-สื่อ power point 
ประกอบการ
บรรยาย 
-กรณีศกึษา 

อ.ศรัณย์ 
อ.ก่อเกียรติ์ 
 

12 
14 พ.ย.

63 

ผู้น าการเปลี่ยนแปลงใน
การพัฒนาองค์การ 

4 -นิสิตน าเสนอความรู้ที่ได้จาก
การศึกษาด้วยตนเอง 
-บรรยาย   

-เอกสารค าสอน 
-สื่อ power point 
ประกอบการ
บรรยาย 

อ.ศรัณย์ 
วิทยากรจาก
หน่วยงาน
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-วิเคราะห์กรณีศึกษา 
-ร่วมกันอภิปรายและแสดงความ
คิดเห็น 

-กรณีศกึษา 
 

ภายนอก 
 

13 
21 พ.ย.

63 

จริยธรรมในการ
ด าเนินงานพัฒนาองค์การ 

4 -นิสิตน าเสนอความรู้ที่ได้จาก
การศึกษาด้วยตนเอง 
-บรรยาย   
-วิเคราะห์บทความวิชการ & 
บทความวิจัย 
-ร่วมกันอภิปรายและแสดงความ
คิดเห็น 

-เอกสารค าสอน 
-สื่อ power point 
ประกอบการ
บรรยาย 
-บทความวิชาการ 
-บทความวิจยั 
 

อ.ศรัณย์ 
 

14-15 
28 พ.ย.2563 

& 
12 ธ.ค. 2563 

น าเสนอรายงานส่วน
บุคคล:  โครงการพัฒนา
องค์การอย่างครบ
กระบวนการ 

8 -นิสิตน าเสนอความรู้ที่ได้จาก
การศึกษาด้วยตนเอง 
-ร่วมกันอภิปรายและแสดงความ
คิดเห็น 
 

-สื่อ power point 

ประกอบการ
บรรยาย 

-บทความวิชาการ/
วิจัย 
-รายงานโครงการที่
นิสิตพัฒนาขึ้นเอง 

 

อ.ศรัณย์ 
อ.พลเทพ 
อ.ก่อเกียรติ์ 
 

16  สอบปลายภาค  

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้   

กิจกรรม ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัดส่วนของ 

การประเมินผล 
1) ภาคบรรยาย 1) คุณธรรมจริยธรรม 

2) ความรู้ 
3) ทักษะทางปัญญา 

การสอบบรรยายปลายภาค 20% 

2) การมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน และ
กิจกรรมในชั้น
เรียน 

1) คุณธรรมจริยธรรม 
2) ความรู้  
3) ทักษะทางปัญญา 
4) ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 การเข้าชั้นเรียน และการมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน  

 การท ากิจกรรมในชั้นเรียน 

10% 
 

10% 

3) กิจกรรม
รายบุคคล 

1) คุณธรรมจริยธรรม 
2) ความรู้ 
3) ทักษะทางปัญญา 

1) น าเสนอรายงานส่วนบุคคล:  บทความ
วิชาการในหัวข้อ กระบวนการสอดแทรก
และสร้างการเปลี่ยนแปลงในองค์การ 

30% 
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กิจกรรม ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัดส่วนของ 

การประเมินผล 

4) ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
5) ทักษะการสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
2) น าเสนอรายงานส่วนบุคคล:  โครงการ
พัฒนาองคก์ารอย่างครบกระบวนการ 

 
30% 

 

    
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1. ต าราและเอกสารหลัก 
ศรัณย์ พิมพ์ทอง. (2563). เอกสารค าสอนวิชา จป 831 จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาองค์การ. สถาบันวิจัย 
  พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
Burke, W. W.  (2008).  Organizational change: Theory and practice.  2nd ed.  CA: Sage. 
Cascio, W.F., & Aguins, H. (2011). Applied psychology in human resource management. NJ: 

Prentice Hall. 
Cummings, T. G. and Worley, C. G. (2015). Organizational Development and Change.  
 10th  ed. CT: Cengage learning. 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ (จ าเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม) 
Robbins, Stephen P.; & Judge, Tim.  (2010).  Essentials of Organizational Behavior.   

10th ed.  N.J.: Pearson/Prentice Hall. 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า (ควรศึกษาเพิ่มเติม) 
ชูชัย  สมิทธิไกร. (2554). จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ.  กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย. 
รัตติกรณ์  จงวิศาล. (2560). จิตวิทยาองค์การ (ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY). พิมพ์ครั้งที่  4. 

กรงุเทพฯ : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
 
4. ปริญญานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาองค์การของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  
ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต. (2561). ปัจจัยเชิงเหตุที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีต่อองค์การและประสิทธิผลของ

โปรแกรมเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อองค์การของวิศวกรสื่อสารโทรคมนาคมในรัฐวิสาหกิจไทย. 
ปริญญานิพนธ์ ปร.ด.(จิตวิทยาประยุกต์). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

ศุภกร จันทราวุฒิกร. (2562). การศึกษาและพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมตามหลักไตรสิกขาเพ่ือเสริมสร้างภาวะ
ผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารและหัวหน้างานองค์กร. ปริญญานิพนธ์ ปร.ด.(จิตวิทยาประยุกต์). 
กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
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วิเชศ ค าบุญรัตน์. (2562). ผลของการใช้โปรแกรมพัฒนาภาวะผู้น าที่แท้จริงของผู้บริหารในธุรกิจพาณิชย์. 
ปริญญานิพนธ์ ปร.ด.(จิตวิทยาประยุกต์). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

ลลิตา เดชเป้า. (2562). การวิจัยและพัฒนาคุณลักษณภายใจบุคคลที่เก่ียวข้องกับสมรรถนะนักทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐ. ปริญญานิพนธ์ ปร.ด.(จิตวิทยาประยุกต์). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ. 

เมทินี ทนงกิจ. (2562). การวิจัยปฏิบัติการเพ่ือพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ของบุคลากรในวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว. ปริญญานิพนธ์ ปร.ด.(จิตวิทยาประยุกต์). 
กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

รชวีย์ หล่อศรีศุภชัย. (2562). การพัฒนาภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมโดยการใช้การเรียนรู้จากการปฏิบัติของ
ผู้บริหารในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. ปริญญานิพนธ์ ปร.ด.(จิตวิทยาประยุกต์). กรุงเทพฯ : 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

กัณฐก ขวัญยืน. (2562). การศึกษาปัจจัยระดับองค์การ ระดับกลุ่ม และระดับบุคคล และกระบวนการเกิดการ
ฟ้ืนคืนสู่สภาวะปกติในการท างานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย. ปริญญานิพนธ์ ปร.ด.
(จิตวิทยาประยุกต์). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

พันธนิภา วินิจกิจเจริญ. (2563). ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสังกัดส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ 
:การพัฒนาเครื่องมือวัด และประสิทธิผลของโปรแกรมเสริมสร้างตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา. 
ปริญญานิพนธ์ ปร.ด.(จิตวิทยาประยุกต์). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
 ผู้สอนประเมินประสิทธิผลของรายวิชาจากการเปรียบเทียบคะแนนศักยภาพของนิสิตก่อนเรียนกับ
ศักยภาพของนิสิตหลังเรียนด้วยแบบประเมินศักยภาพของนิสิตก่อน ระหว่างและหลังเรียน และรายงานผลงาน
เดี่ยวและโครงการกลุ่มพร้อมเทคนิคการน าเสนอ 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

ผู้สอนประเมินการสอนโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอน (แบบ มศว 
ปค.003) และใช้การสัมภาษณ์นิสิตเป็นรายบุคคลเกี่ยวกับความพึงพอใจ และความต้องการของรายวิชา 
3. การปรับปรุงการสอน 

ผู้สอนศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเดียวกันนี้หรือรายวิชาใกล้ เคียงของ
สถาบันการศึกษาอ่ืนๆ ทั้งในและต่างประเทศ ประกอบกับการศึกษา ค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นที่
เกี่ยวข้องกับรายวิชานี้ ร่วมกับน าผลการประเมินประเมินรายวิชาและประเมินผู้สอนมาพิจารณา และหา
แนวทางปรับปรุงเนื้อหา วิธีการสอน และการเรียนรู้ของนิสิต  
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต  

จากผลการทดสอบระหว่างเรียน และชั่วโมงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านปัญหาหรืออุปสรรคใน
การท าโครงการของนิสิต 
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5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  
เมื่อสิ้นสุดการสอนในแต่ละภาคการศึกษา ผู้สอนจะสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต ประกอบกับ

ผลการประเมินประสิทธิผลรายวิชา และผลการประเมินการสอน แล้วน าข้อมูลที่ได้มาวางแผนเพ่ือหาแนวทาง
ปรับปรุงรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา ซึ่งจะท าให้ได้พัฒนาการ แนวโน้มการปรับปรุงรายวิชาในภาพกว้าง
และภาพลึก เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนตรงกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา เนื้อหาในรายวิชามีความทันสมัย 
ถูกต้อง ได้มาตรฐานระดับสากล 
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รายละเอียดรายงานส่วนบุคคล 
1. รายงานส่วน
บุคคล 

รายงานส่วนบุคคล:  โครงการพัฒนาองค์การอย่างครบกระบวนการ 
โดยในรายงานควรประกอบไปด้วยเนื้อหา ตามหัวข้อ ดังนี้ 
1. ข้อมูลพื้นฐานองค์การ 
2. แนวทางและผลการวินิจฉัยปัญหาขององค์การ 
3. บทน า วัตถุประสงค์ แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
4. กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม 
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ วิธีการประเมินและติดตามผล ประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับ 
6. อภิปรายและข้อเสนอแนะ 
7. เอกสารอ้างอิง 

30 คะแนน 
 

2. รายงานส่วน
บุคคล 

รายงานส่วนบุคคล:  บทความวิชาการ ในหัวข้อเทคนิคการ
สอดแทรกในการพัฒนาองค์การ 
โดยให้นิสิตเลือกแนวคิด OD Intervention แนวใดแนวหนึ่ง แล้ว
เขียนเป็นบทความวิชาการไม่เกิน 20 หน้า จ านวน 1 บทความ 
ลักษณะส าคัญของบทความทางวิชาการ 
ควรประกอบด้วย 
1. มีการน าเสนอความรู้ ความคิดที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานทางวิชาการท่ี
เชื่อถือได้ในเรื่องนั้นๆ โดยมีหลักฐานทางวิชาการอ้างอิง 
2. มีการวิเคราะห์ วิจารณ์ ให้ผู้อ่านเห็นประเด็นส าคัญอันเป็น
สาระประโยชน์ที่ผู้เขียนต้องการน าเสนอแก่ผู้อ่าน ซึ่งอาจ
จ าเป็นต้องใช้ประสบการณ์ส่วนตัว หรือประสบการณ์และผลงาน
ของผู้อ่ืนมาใช้ 
3. มีการเรียบเรียงเนื้อหาสาระอย่างเหมาะสม เพ่ือช่วยให้ผู้อ่านเกิด
ความกระจ่างในความรู้ความคิดท่ีน าเสนอ 
4. มีการอ้างอิงทางวิชาการและให้แหล่งอ้างอิงทางวิชาการอย่าง
ถูกต้อง เหมาะสมตามหลักวิชาการ และจรรยาบรรณของ
นักวิชาการ 
5. มีการอภิปรายให้แนวคิด แนวทางในการน าความรู้ ความคิดท่ี
น าเสนอไปใช้ให้เป็นประโยชน์ หรือมีประเด็นใหม่ๆ ที่กระตุ้นให้
ผู้อ่านเกิดความต้องการสืบเสาะหาความรู้หรือพัฒนาความคิดใน
ประเด็นนั้นๆ ต่อไป 

30 คะแนน 
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“ตัวอย่าง” หัวเรื่องของรายงาน OD Intervention 
 

 OD Categories OD Interventions ผู้ศึกษา 

Hu
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s 

Interpersonal and Group 
Process Approaches 

1. Process Consultation  

2. Team Building    
Organization Process 
Approaches 

3. Organization Confrontation 
Meeting 

 

4. Intergroup Relations 
Interventions 

 

Te
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uc
tu

re
 

Int
er

ve
nt

ion
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Restructuring Organizations 5. Structural Design  
Employee Involvement (EI) 6. Employee Involvement  

Work Design 
 

7. The Motivational Approach  
8. Designing Work for 

Technical and Personal 
Needs 

 

HR
M

 In
te

rv
en

tio
ns

 

Performance Management 9. Performance Management  

Developing Talent 10. Coaching and Mentoring 
11. Career Planning & 

Development 
12. Management and 

Leadership Development 

 

Managing Workforce Diversity 
and Wellness 

13. Workforce Diversity 
14. Employee Stress and 

Wellness 
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ge
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er
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Transformation Change 15. Transformation Change  
Continuous Change 16. Learning Organization 

(LO) 
 

 


