
 

 

รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
     2514704     การตัดสินใจและการแก้ปัญหาในองค์การ 
                     (Decision Making and Problem Solving in Organization)  
2. จ านวนหน่วยกิต 
      3 หนว่ยกิต    3 (3-0-6) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
   หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
    ดร. สฤษดิ์ ศรีโยธิน รับผิดชอบ  
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
    ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 3 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
8. สถานที่เรียน 
    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    1 สิงหาคม 2560 
 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1.1 พุทธิพิสัย (ความรู้ที่ได้รับจากการเรียน) 
1)   เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในองค์การ 
2)  เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับความขัดแย้งในองค์การ และการเจรจาต่อรอง 
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1.2 จิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ได้รับจากการเรียน) 
1)   เพ่ือให้ผู้เรียนมีผู้เรียนให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ รับผิดชอบในการท างานร่วมกัน 
2)   เพื่อให้ผู้เรียนมีทัศนคติท่ีดีและรู้จักการแก้ปัญหาในองค์การ 

1.3 ทักษะพิสัย (ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติ การใช้ IT ที่ได้รับจากการเรียน) 
1)   เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา 
2)   เพื่อให้ผู้เรียนมีการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์การจากสื่อ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
         เพ่ือปรับปรุงเนื้อหาจากรายวิชาการตัดสินใจและการแก้ปัญหาในองค์การ  ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีการวางแผนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  โดยผู้สอนมีการเพ่ิมเติมเนื้อหาที่เป็นปัจจุบันในการเรียนการสอนและให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
เรียนการสอนเพ่ิมมากขึ้น    อีกทั้งมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย และมีความ
เหมาะสมกับธรรมชาติของผู้เรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการตัดสินใจและการ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์การ ทั้งนี้เพ่ือให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์การประกอบอาชีพ
ในอนาคตได้ 
  

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 
   ศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์การ การวิเคราะห์ปัญหาและหาสาเหตุของปัญหา การเลือกวิธีการ
แก้ปัญหา แนวทางการสร้างความคิดสร้างสรรค์  ทฤษฎีและกระบวนการตัดสินใจ การด าเนินการแก้ปัญหา
และการประเมินผล บทบาทของกลุ่มผู้น าและนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  ต่อการตัดสินใจและ
การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์การ  รวมทั้งแนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ และผลกระทบของความขัดแย้งใน
องค์การ การเจรจาต่อรองส าหรับการแก้ปัญหาด้วยวิธีต่าง ๆ และศึกษาวิธีการสร้างความร่วมมือและการ
แข่งขันในองค์การ 
 A study of organizational problem, problem analysis and finding cause of problem, 
selection of methodology to solve the problem, an approach of building of creative 
thinking, theories and procedure in decision making, management of problem solving and 
evaluation, role of group leader and industrial and organizational psychologist for decision 
making and problem solving in organization, including a concept, theories, components 
and affection of organizational conflict, the negotiation for problem solving with any 
method, and the building for collaboration and competition in organization 
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2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย การฝึก 

 
สอนเสริม ปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 45  ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เป็นรายบุคคลและใน
กรณีท่ีมีเหตุจ าเป็น 

ไมม่ีการฝึกปฏิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง 90 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น   
    รายบุคคล 

 อาจารย์ผู้สอนจัดเวลาการให้ค าปรึกษากับนักศึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ  
2 ชั่วโมง/สัปดาห์และประกาศให้ผู้เรียนทราบ นอกจากนั้นยังอนุญาตให้นักศึกษาติดต่อผ่านโทรศัพท์ และ 
e-mail ด้วย โดยบอกหมายเลขโทรศัพท์ และ e-mail address ส่วนตัวให้ทราบ 

 
หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1  คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
              1.1.1. ความตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์และมีวินัยในตนเอง  
              1.1.2. มีการปฏิบตัิตนที่ดีเมื่ออยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม มีการเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็น
ผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของคนอ่ืน 
     1.1.3. มีการเคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ และ ค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญ 

1.2 วิธีการสอน          
     1.2.1. การบรรยายเกี่ยวกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และวินัยในตนเองให้กับ 

นักศึกษา  รวมทั้งอธิบายถึงข้อควรตระหนักในเรื่องของการกฎระเบียบและเคารพสิทธิของผู้อื่น 
  1.2.2. การอภิปราย โดยมีการเปิดโอกาสให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นในประเด็น 
ที่เก่ียวข้องกับจริยธรรม รวมทั้งจรรณยาบรรณของวิชาชีพของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน
บุคลากร    

   1.3  วิธีการประเมินผล 
  1.3.1. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน ความมีวินัย ความรับผิดชอบ โดยดูจากการ
ส่งงานที่ได้รับมอบหมาย 

              1.3.2. ประเมินผลจากการร่วมกิจกรรมการอภิปราย 
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2. ความรู้ 
    2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 
             2.1.1. มีความรู้เกี่ยวกับการตัดสินใจและการแก้ปัญหาในองค์การ 
             2.1.2. มีความรู้ถึงแนวคิด ทฤษฎี ความขัดแย้ง การเจรจาต่อรอง การสร้างความร่วมมือในองค์การ 
    2.2 วธิีการสอน 
            2.2.1. การบรรยายเนื้อหาในรายวิชา รวมถึงการถาม ตอบในชั้นเรียน 
             2.2.2. การอภิปรายกลุ่ม โดยอาจารย์ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

  2.2.3. การมอบหมายกิจกรรมการท างานกลุ่ม ให้กลุ่มได้มีการค้นคว้า คิดวิเคราะห์และร่วมกัน
ท างาน มีการน าเสนอรายงาน   

2.2.4. การมอบหมายให้ผู้เรียนได้มีการค้นคว้าข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมายจากหนังสือหรือ
ค้นคว้าผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (อินเตอร์เน็ต) 

2.3 วิธีการประเมินผล 
 2.3.1. ประเมินจากการสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค  

           2.3.2. ประเมินจากการสังเกตการณ์การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน 
           2.3.3. ประเมินผล การน าเสนอผลงานรายงาน หรืองานตามที่มอบหมายรายบุคคลและรายกลุ่ม 
 
3. ทักษะทางปัญญา 
     3.1. ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

   3.1.1 มีความสามารถในวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดข้ึนในองค์การ และรู้จักการตัดสินใจแก้ปัญหา   
   3.1.2. มีความสามารถประยุกต์ทฤษฎี หลักการ ทักษะและเทคนิคทางจิตวิทยาไปใช้ในการ
แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในองค์การ 

     3.2 วิธีการสอน 
            3.2.1 การสอนเนื้อหาโดยการบรรยายเนื้อหา และฝึกทักษะในด้านต่างๆ (เช่น ทักษะในการ    

วิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา) พร้อมกับให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล  
3.2.2. การอภิปราย ร่วมกันในชั้นเรียน พร้อมทั้งร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ในงานด้านบุคลากร
และวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
3.2.3. การมอบหมายให้ผู้เรียนได้มีการค้นคว้าข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมายจากหนังสือหรือค้นคว้า
ผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (อินเตอร์เน็ต)  

3.3 วิธีการประเมินผล 
 3.3.1. การสอบ โดยใช้ข้อสอบที่วัดทักษะด้านการใช้ปัญญาในการคิดวิเคราะห์  
 3.3.2. ประเมินผลจากผลงาน การน าเสนอผลงานของนักศึกษา 
 3.3.3. ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอภิปราย ตอบข้อซักถาม   
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 

4.1.1. มีพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตาม
ก าหนดเวลา 
4.1.2. พัฒนาทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียน ตลอดจนพัฒนาบทบาท      
ความเป็นผู้น า  ผู้ตามในการท างานเป็นทีม 
4.1.3. มีความสามารถในการปรับตัวและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

    4.2 วิธีการสอน 
  4.2.1. สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และมอบหมายงานในการจัดเรียน   
  การสอน 

4.2.2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ท างานและแลกเปลี่ยนบทบาทในการท างานร่วมกัน  
4.2.3. บรรยายและให้นักศึกษาร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการปรับตัวและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นใน 
สังคม 

     4.3 วิธีการประเมินผล 
4.3.1. ประเมินจากการส่งงาน รายงาน ความเรียบร้อยครบถ้วนของงาน และการน าเสนอ 
ผลงาน  รายบุคคลและรายกลุ่ม 
4.3.2. สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง  
4.3.3. การสังเกตการณ์ร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน 

 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา 

5.1.1. พัฒนาทักษะในการสื่อสาร การพูด การฟัง การเขียน ท ารายงาน และน าเสนอในชั้นเรียน 
5.1.2. พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตและแหล่งข้อมูล
ต่างๆ 

    5.2 วิธีการสอน 
            5.2.1. มอบหมายงานให้นักศึกษาท าเพ่ือพัฒนาทักษะด้านต่างๆของนักศึกษาและให้นักศึกษา 
 ค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ และท ารายงานเพื่อน าเสนอด้วย 
 วิธีการและเครื่องมือที่เหมาะสม              
    5.2.2. การสอนด้วยการบรรยายในชั้นเรียนและให้มีการฝึกปฏิบัติ  
    5.3 วิธีการประเมินผล 

5.3.1. ประเมินจากงาน รายงาน วิธีการน าเสนอ และรูปแบบในการน าเสนอ 
5.3.2. สังเกตพฤติกรรมในการเรียน และผลการประเมินการฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
สัปดาห์ที่ 

 
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน              
การสอน สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

1 แนะน ารายวิชา  ผู้สอน 
เนื้อหา การเรียน การสอบ
และการประเมินผล 
 

3 1. แจกเอกสารแผนการสอน 
2. การบรรยายเกี่ยวกับ
หน้าที่   ความรับผิดชอบ 
ความซื่อสัตย์ และวินัย 
รวมทั้งอธิบายถึงข้อควร
ตระหนักในเรื่องของการ
เคารพกฎระเบียบ และ
เคารพสิทธิของผู้อ่ืน 
3. การอภิปราย โดยให้
นักศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้  
4. บรรยายสรุป รวมทั้งตอบ
ข้อซักถาม 

ดร.สฤษดิ ์ 
ศรีโยธิน 

2 ปัญหาและการตัดสินใจ 
ในองค์การ 

3 1.ชี้แจงวัตถุประสงค์ 
และขอบเขตของเนื้อหา 
2.ผู้สอนบรรยาย 
3.นักศึกษาร่วม 
อภิปรายประเด็นส าคัญที ่
เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
4. ถาม ตอบ ข้อซักถาม มี
การและเปลี่ยนเรียนรู้ 

ดร.สฤษดิ ์ 
ศรีโยธิน 

3 การวิเคราะห์ปัญหา 
สาเหตุของปัญหา 
การเลือกวิธีการแก้ปัญหา 

3 1.ชี้แจงวัตถุประสงค์ 
และขอบเขตของเนื้อหา 
2.ผู้สอนบรรยาย 
3.นักศึกษาร่วม 
อภิปรายประเด็นส าคัญที ่
เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
4. ถาม ตอบ ข้อซักถาม มี
การและเปลี่ยนเรียนรู้ 

ดร.สฤษดิ ์ 
ศรีโยธิน 
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4 ทฤษฎีและกระบวนการ
ตัดสินใจ การด าเนินการ
แก้ปัญหา และการ
ประเมินผลการแก้ปัญหา 

3 1.ชี้แจงวัตถุประสงค์ 
และขอบเขตของเนื้อหา 
2.ผู้สอนบรรยาย 
3.นักศึกษาร่วม 
อภิปรายประเด็นส าคัญที ่
เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
4. ถาม ตอบ ข้อซักถาม มี
การและเปลี่ยนเรียนรู้ 

ดร.สฤษดิ ์ 
ศรีโยธิน 

5 ผู้น าและกลุ่ม กับการ
แก้ปัญหาในองค์การ 

3 1.ชี้แจงวัตถุประสงค์ 
และขอบเขตของเนื้อหา 
2.ผู้สอนบรรยาย 
3.นักศึกษาร่วม 
อภิปรายประเด็นส าคัญที ่
เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
4. ถาม ตอบ ข้อซักถาม มี
การและเปลี่ยนเรียนรู้ 

ดร.สฤษดิ ์ 
ศรีโยธิน 

6 บทบาทของผู้น า กลุ่มใน
องค์การที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจ 

3 1.ชี้แจงวัตถุประสงค์ 
และขอบเขตของเนื้อหา 
2.ผู้สอนบรรยาย 
3.นักศึกษาร่วม 
อภิปรายประเด็นส าคัญที ่
เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
4. ถาม ตอบ ข้อซักถาม มี
การและเปลี่ยนเรียนรู้ 

ดร.สฤษดิ ์ 
ศรีโยธิน 

7 แนวทางการแก้ปัญหาที่
เกิดข้ึนในองค์การ 

3 1.ชี้แจงวัตถุประสงค์ 
และขอบเขตของเนื้อหา 
2.ผู้สอนบรรยาย 
3.นักศึกษาร่วม 
อภิปรายประเด็นส าคัญที ่
เกีย่วข้องกับสาระการเรียนรู้ 
4. ถาม ตอบ ข้อซักถาม มี
การและเปลี่ยนเรียนรู้ 

ดร.สฤษดิ ์ 
ศรีโยธิน 

8 ความคิดสร้างสรรค์กับการ 3 1.ชี้แจงวัตถุประสงค์ ดร.สฤษดิ ์ 
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แก้ปัญหาในองค์การ 
- ทดสอบกลางภาค 

และขอบเขตของเนื้อหา 
2.ผู้สอนบรรยาย 
3. กรณีศึกษา 

ศรีโยธิน 

9 แนวทางการทางแก้ปัญหา
ด้วยกระบวนการคิด
สร้างสรรค์ 

3 1.ชี้แจงวัตถุประสงค์ 
และขอบเขตของเนื้อหา 
2.ผู้สอนบรรยาย 
3.นักศึกษาร่วม 
อภิปรายประเด็นส าคัญที ่
เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
4. ถาม ตอบ ข้อซักถาม มี
การและเปลี่ยนเรียนรู้ 

ดร.สฤษดิ ์ 
ศรีโยธิน 

10 นิยาม ประเภท  และการ
พัฒนากระบวนการคิด
สร้างสรรค์ 

3 1.ชี้แจงวัตถุประสงค์ 
และขอบเขตของเนื้อหา 
2.ผู้สอนบรรยาย 
3.นักศึกษาร่วม 
อภิปรายประเด็นส าคัญที ่
เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
4. ถาม ตอบ ข้อซักถาม มี
การและเปลี่ยนเรียนรู้ 

ดร.สฤษดิ ์ 
ศรีโยธิน 

11 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
ความคิดสร้างสรรค์ 
ความคิดสร้างสรรค์กับการ
ท างาน 

3 1.ชี้แจงวัตถุประสงค์ 
และขอบเขตของเนื้อหา 
2.ผู้สอนบรรยาย 
3.นักศึกษาร่วม 
อภิปรายประเด็นส าคัญที ่
เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
4. ถาม ตอบ ข้อซักถาม มี
การและเปลี่ยนเรียนรู้ 

ดร.สฤษดิ ์ 
ศรีโยธิน 

12 ความขัดแย้ง ความร่วมมือ 
และการแข่งขัน กับการ
แก้ปัญหาในองค์การ 

3 1.ชี้แจงวัตถุประสงค์ 
และขอบเขตของเนื้อหา 
2.ผู้สอนบรรยาย 
3.นักศึกษาร่วม 
อภิปรายประเด็นส าคัญที ่
เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 

ดร.สฤษดิ ์ 
ศรีโยธิน    
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4. ถาม ตอบ ข้อซักถาม มี
การและเปลี่ยนเรียนรู้ 

13 ความขัดแย้งในการท างาน 3 1.ชี้แจงวัตถุประสงค์ 
และขอบเขตของเนื้อหา 
2.ผู้สอนบรรยาย 
3.นักศึกษาร่วม 
อภิปรายประเด็นส าคัญที ่
เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
4. ถาม ตอบ ข้อซักถาม มี
การและเปลี่ยนเรียนรู้ 

ดร.สฤษดิ ์ 
ศรีโยธิน 

14 การแก้ปัญหาความขัดแย้ง 
การเจรจาต่อรอง 

3 1.ชี้แจงวัตถุประสงค์ 
และขอบเขตของเนื้อหา 
2.ผู้สอนบรรยาย 
3.กรณีศึกษา 
4. ถาม ตอบ ข้อซักถาม มี
การและเปลี่ยนเรียนรู้ 

ดร.สฤษดิ ์ 
ศรีโยธิน 

15 วิธีการสร้างความร่วมมือ 
และการแข่งขันในองค์การ 

3 1.  ให้นักศึกษาน าเสนอ
รายงานที่อาจารย์มอบหมาย
ให้ไปค้นคว้า 
2.  นักศึกษาร่วมกันอภิปราย
และให้สรุปร่วมกัน 
3.  อาจารย์ให้ข้อเสนอแนะ 

ดร.สฤษดิ ์ 
ศรีโยธิน 

16 สอบปลายภาค 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 
กิจกรรมที่ ผลการ 

เรียนรู้ 
วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ 

ประเมิน 
สัดส่วนของการ 

ประเมินผล 
1 1.1 – 1.3 สอบกลางภาค 8 20% 
2 2.1 – 2.3 สอบปลายภาค จัดสอบนอกตาราง 30% 
3 3.1 – 3.3 รายงานเดี่ยวและกลุ่ม ตลอดภาคเรียน 20% 
4 4.1  – 4.3 

5.1  – 5.3 
การเข้าชั้นเรียน 
การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้น
เรียน เช่น การอภิปรายกลุ่ม 
การระดมสมอง การศึกษา
กรณีตัวอย่าง และบทบาท
สมมติ เป็นต้น 

ตลอดภาคเรียน 30% 

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลัก 
สฤษดิ์ ศรีโยธิน. (2560). ต าราวิชาการตัดสินใจและการแก้ปัญหาในองค์การ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
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ยุดา รักไทย (2544). เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ. กรุงเทพฯ : ธีระป้อมวรรณกรรม. 
พรนพ  พุกกะพันธุ์ (2542). การบริหารความขัดแย้ง. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เม็ดทรายพริ้นติ้ง. 
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Robert A. Baron, Nyla R. Branscombe, Donn Byrne. (2008). Social psychology.    
 (12th).  Boston: Pearson/Allyn and Bacon. 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
- การสนทนากลุ่มระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน 
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา (ผ่านระบบบริหารการศึกษา) 

ข้อเสนอแนะผ่าน ระบบสารสนเทศ ที่อาจารย์ผู้สอนจัดท าขึ้นเพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการเรียนการสอนและ
สื่อสารกับนักศึกษา 
 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
- การสังเกตการณ์การเรียนการสอนในชั่วโมงสอน 
- ผลการเรียนของนักศึกษา 
- ผลการประเมินการเรียนการสอน 

 

3. การปรับปรุงการสอน 
- การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์ในหลักสูตร 
  

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
- ใช้การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ท่านอ่ืนที่อยู่ภายใน

หรือภายนอกหลักสูตร หรือโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
-      มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดย

ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีและเกณฑ์ในการให้คะแนน และการให้คะแนนพฤติกรรม 
 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
- ปรับปรุงรายวิชาทุกปีหรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ตามข้อ 4  

 
 
 
 
 
 
 


