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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา           มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

      สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา          
 รหสัวิชา 2514704 ช่ือวิชา การตัดสินใจและการแก้ปญัหาในองค์การ 
       Decision Making and Problem Solving in Organization 
1.2 จ านวนหน่วยกิต 
 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

1) หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
2) ประเภทของรายวิชา : หมวดวิชาเลือกเฉพาะด้าน 

1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : ผศ.ดร.สฤษดิ์ ศรีโยธิน 
2) อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ดร.สฤษดิ์ ศรีโยธิน 

1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน 
ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2561 / ช้ันปี 3 

1.6 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

1.7 รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

1.8 สถานท่ีเรียน 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาคาร 11 ห้อง 11607 

1.9 วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
15 กรกฏาคม 2561 

 
หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 1) ตระหนักในคุณค่าของจรรยาบรรณวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์การ และค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  
 2) นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจ และมีการติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีทางจิตวิทยาและจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ พร้อมกับพัฒนาองค์ความรู้ และน าไป
บูรณาการกับศาสตร์อื่นได้ 
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 3) นักศึกษามีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ตามหลักการทางจิตวิทยาที่ได้
ศึกษามารวมทั้งสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในองค์การอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม  
 4) มีความสามารถในการสื่อสารกับกลุ่มบุคคลทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไข
ปัญหาตามสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของการเป็นผู้น าหรือผู้ร่วมทีมในการท างาน และมีความ
รับผิดชอบในการพัฒนาตนเองต่อการเรียนรู้ในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 5) มีทักษะในการเทคโนโลยีและสารสนเทศในการสื่อสาร ใช้เครื่องมือทางจิตวิทยาที่อาศัย
สถิติและการวิจัยทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ และสามารถน าเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 - พัฒนาเอกสารประกอบการสอนให้มีคุณภาพดีข้ึน 
 - การจัดประสบการณ์เรียนรู้จากกรณีศึกษาที่มีประสบการณ์แก้ไขปัญหาความขัดแย้งของ
องค์กร เช่น ปัญหาสหภาพแรงงาน 

 
หมวดท่ี 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

3.1 ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาปัญหาที่เกิดข้ึนในองค์การ การวิเคราะห์ปัญหาและหาสาเหตุของปัญหา การเลือก
วิธีการแก้ปัญหา แนวทางการสร้างความคิดสร้างสรรค์  ทฤษฎีและกระบวนการตัดสินใจ การ
ด าเนินการแก้ปัญหาและการประเมินผล บทบาทของกลุ่มผู้น าและนักจิ ตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ  ต่อการตัดสินใจและการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในองค์การ  รวมทั้งแนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ 
และผลกระทบของความขัดแย้งในองค์การ การเจรจาต่อรองส าหรับการแก้ปัญหาด้วยวิธีต่าง ๆ และ
ศึกษาวิธีการสร้างความร่วมมือและการแข่งขันในองค์การ 
 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 
 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/ 
งานภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วย
ตนเอง 

45 ช่ัวโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

ให้ค าปรึกษา แนะน า สอนเสริม
ตามความต้องการของนักศึกษา
เป็นรายกลุ่ม เพื่อทบทวนความรู้
ให้ ชัดเจนและแม่ นย ายิ่ ง ข้ึน 

0  ช่ัวโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

90 ช่ัวโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 
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โดยเฉพาะกับกลุ่มของนักศึกษา
ที่มีผลการเรียนต่ า 

 
3.3 จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ใหค้ าปรกึษาและแนะน าทางวิชาการแก่
นักศกึษาเป็นรายบคุคล 
 1) อาจารย์ประจ ารายวิชา แจ้งเวลาให้ค าปรึกษาผ่านเว็บไซต์ประจ ารายวิชา หรือผ่าน 
Social Network เช่น Line Application  
 2) อาจารยจ์ัดเวลาให้ค าปรกึษาเป็นรายบุคคลหรอืรายกลุ่มตามความต้องการ อย่างนอ้ย 
3 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
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หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
วิธีการสอนและการประเมินผล 

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

ค่าน้ าหนักของ
การประเมินผล 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ตระหนักในคุณค่าของจรรยาบรรณวิชาชีพ มี
คุณธรรมและจริยธรรม  
2) มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของ
องค์การ และสังคม  
3) มีความเสียสละ ซื่อสัตย์ ค านึงถึงผลประโยชน์
ของส่วนรวมเป็นส าคัญ  
4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์  

1. ผู้ ส อน จัด การ เรี ย นก ารสอ น โด ยการ
สอดแทรกคุณ ธรรมจริยธรรมและความ
รับผิดชอบประกอบการบรรยายในแต่ละ
สัปดาห์ 
 2. การปลูกฝังระเบียบวินัยให้นักศึกษา โดย
เน้นความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา การแต่ง
กายตามระ เบี ยบของมหาวิทยาลัย  และ
ช่วยเหลือให้เพื่อนร่วมชั้นในด้านที่ตนเองถนัด 
3. ผู้สอนบรรยายเรื่องคุณค่าและความส าคัญ
ของนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การใน
การตัดสินใจและแก้ปัญหาองค์การ 
4. มอบหมายงานหรือกิจกรรมกลุ่มโดยให้
นักศึกษาแบ่งความรับผิดชอบงานกลุ่มตาม
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและนักศึกษาส่งงาน
ตามเวลาที่ก าหนด 

1. ประเมินจากการสังเกตโดยการใช้แบบสังเกต
พฤติกรรมในชั้นเรียนและการปฏิบัติตนของ
นักศึกษา  
2. ค ว าม มี วิ นั ย ค วาม ต รงต่ อ เวล า  ค วาม
รับผิดชอบส่งงานที่รับมอบหมาย โดยบันทึก
พฤติกรรมของนักศึกษาในระหว่างเรียนและ
ขณะท ากิจกรรม 
3. ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่กลุ่ม
มอบหมายในขณะท ากิจกรรม 
4. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 
5. ประเมินจากใบงานที่มอบหมาย 

1-15 

15% 

ด้านความรู้ 
1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ 
วิธีการและทฤษฎีที่ส าคัญในสาขาวิชาจิตวิทยา
และจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  
2) มีการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและ
งานวิจัยที่เก่ียวข้องในสาขาจิตวิทยา  

1. ผู้สอนบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์ โดยใช้สื่อ 
PowerPoint และให้นักศึกษาร่วมกันอภิปราย
เป็นกลุ่มตามใบงาน สรุปแนวคิดเก่ียวกับการ
ตัดสินใจและแก้ปัญหาองค์การ ตามขั้นตอน
การพัฒนาองค์ความรู้ 

1. การใช้แบบสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน การ
ปฏิบัติตนของนักศึกษา และความรับผิดชอบส่ง
งานที่รับมอบหมาย ผู้สอนบันทึกพฤติกรรม
นักศึกษาขณะเข้าร่วมกิจกรรม 
2. ประเมินจากการตอบค าถามและการท า

1-16 

25% 
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

ค่าน้ าหนักของ
การประเมินผล 

และจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การในปัจจุบัน  
3) มีการพัฒนาองค์ความรู้ของตน เอง และ
สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่น  ๆ ที่มี
ความเกี่ยวข้อง 

2. ให้นักศึกษาค้นคว้าความรู้การตัดสินใจและ
แก้ปัญหาในองค์การเพิ่มเติมจากหนังสือ ต ารา 
งานวิจัย และการสืบค้นจากแหล่งข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต 
3. ให้นักศึกษาได้ร่วมกันวิเคราะห์กรณีศึกษา
จากคลิปกรณีศึกษาและจากใบงาน โดยใช้
ความรู้จากที่ได้เรียนไปมาใช้ในการวิเคราะห์ 

แบบฝึกหัด 
3. ประเมินจากใบงานที่นักศึกษาได้รับ 
4. ข้อสอบปลายภาคโดยเน้นการคิดวิเคราะห์ 
และการประยุกต์จากองค์ความรู้ที่ ได้รับไปสู่
สถานการณ์ต่าง ๆ 

ด้านทักษะทางปัญญา 
1) มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบตามหลักการที่ได้ศึกษามารวมทั้งสามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
อย่างเหมาะสม  
2) สามารถแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์ต่าง ๆ 
โดยการประยุกต์แนวความรู้จากการศึกษาได้
อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ 
3) มีทั กษะและความสามารถในการรวบรวม 
วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหา ในการศึกษา
ข้อมูลต่าง ๆ และปฏิบัติการวิจัยทางด้านพฤติกรรม
ศาสตร์ได้ 
4) สามารถวิเคราะห์และอธิบายปัญหาที่เกิดขึ้น
ในองค์การอุตสาหกรรม รวมถึงการน าความรู้ 
เทคนิคและวิธีการทางด้านพฤติกรรมมนุษย์ในการ
บริหารและพัฒนาองค์การ  
5) สามารถวิเคราะห์  ออกแบบและประยุกต์ ใช้
เครื่องมือทางจิต วิทยา ได้ แ ก่ การสังเกต การ

1. ผู้สอนบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้สื่อ 
PowerPoint และเปิดโอกาสให้ นักศึกษาได้
อภิปรายร่วมกันเป็นกลุ่มในประเด็นที่เก่ียวข้อง
หรือความสนใจของนักศึกษา หรือให้นักศึกษา
ได้ท าการวิเคราะห์กรณีศึกษาและการเขียน
สรุปเน้ือหาที่รับมอบหมาย 
2. ผู้สอนอธิบายขั้นตอนและรายละเอียด ใน
การท าแบบฝึกหัด และงานที่ได้รับมอบหมาย 
3. ผู้สอนพัฒนาทักษะในการท างานกลุ่ม โดย
ส่งเสริมนักศึกษาวิเคราะห์และออกแบบแก้ไข
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์จากใบงานที่ได้รับมอบ 
4. การแสดงบทบาทสมมุติตามสถานการณ์
ปัญหาในองค์การตามที่ได้รับมอบหมาย 
5. ผู้สอนฝึกให้นักศึกษาได้ท าการสืบค้นศึกษา
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพื่อใช้ใน

1. ป ระเมินด้ วยการตอบค าถาม ว่าการท า
แบบฝึกหัดในแต่ละสัปดาห์ 
2. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน 
3. ประเมินจากการอภิปรายตามหัวข้อหรือ
ประเด็นที่ได้รับมอบหมาย 
4. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 
5. ประเมินจากใบงานที่นักศึกษาได้รับ 
6. ประเมินจากการสอบ 

1-16 

20% 
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

ค่าน้ าหนักของ
การประเมินผล 

สัมภาษณ์ การใช้แบบทดสอบและแบบสอบถามได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

การจัดท ารายงาน 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
1) มีความสามารถในการสื่อสารกับกลุ่มบุคคลทุก
ร ะดั บ  โด ย ใช้ ก ารสื่ อ ส า รภ าษ า ไท ยแ ล ะ
ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความ
สะดวกในการแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ต่าง ๆ 
ทั้งในบทบาทของการเป็นผู้นาหรือผู้ร่วมทีมใน
การท างาน  
3) สามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์การ
และสถานการณ์ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานได้เป็น
อย่างดี 
4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์การทุก
ระดับชั้น ผู้รับบริการและบุคคลทั่วไป       
5) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองต่อการ
เรียนรู้ในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

1. ผู้สอนแบ่งกลุ่มให้นักศึกษาได้อภิปรายกลุ่ม
ร่วมกันในประเด็นที่ เก่ียวข้องหรือตามความ
สนใจของนักศึกษา 
2. ผู้สอนแบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มฝึกการลงมือ
ปฏิบัติ  ด าเนินการสร้างการ วิเคราะห์และ
สังเคราะห์กรณีศึกษาปัญหาในองค์การ เพื่อฝึก
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และเปิดโอกาสให้
ท างานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ 
3. การแสดงบทบาทสมมุติตามสถานการณ์
ปัญหาในองค์การตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

1. การใช้แบบสังเกตโดยสังเกตพฤติกรรมในชั้น
เรียน และการปฏิบัติตนของนักศึกษารวมถึง
ความสนใจความมีวินัยความรับผิดชอบและส่ง
งานที่ รับมอบหมาย บันทึ กพฤติกรรมของ
นักศึกษาในระหว่างการเรียนการสอนและการ
เข้าร่วมกิจกรรม 
2. ประเมินจากการปฏิบัติ ได้แก่ การมอบหมาย
งาน และรายงานผลการด าเนินการค้นคว้า
รายงาน 
3. ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 
4. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม  

1-15 

20% 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือทางจิตวิทยาที่อาศัย
วิทยาการด้านคอมพิวเตอร์ร่วมด้วย  
2) มีความรู้พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์และสถิติใน
การศึกษาและวิจัยทางด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองค์การ 
 

1. ผู้สอนมอบให้นักศึกษาค้นคว้าจาก Website 
ที่ เก่ี ย วข้ อ ง  และน า เสนอโดย ใช้ รู ป แบ บ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
2. ผู้ สอนสา ธิตการสืบ ค้นและการเข้ าถึ ง
แหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน 
3. ผู้สอนแนะน าวิธีการเลือกใช้ข้อมูลต่าง ๆ 

1. ป ระ เมินจากการสืบค้ นด้ วย เทคโน โลยี
สารสนเทศ 
2. ประเมินจากการเลือกใช้ข้อมูลประกอบการ
ท ารายงาน 
3. ประเมินจากวิธีการน าเสนอรายงาน 
4. ประเมินจากการสืบค้นสารสนเทศในการ

1-15 

20% 
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

ค่าน้ าหนักของ
การประเมินผล 

3) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งปาก
เปล่าและการเขียน ตลอดจนสามารถเลือกใช้สื่อ
และรูปแบบของสื่อในการน าเสนอผลงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
4) สามารถใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการ
สื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ผู้สอนมอบหมายงานที่ ต้ องสืบค้นด้ วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ และน าเสนอข้อมูลด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศที่รับจากการวิเคราะห์
และสังเคราะห์ 
5. ผู้ ส อ น ให้ นั ก ศึ ก ษ า ได้ ใช้ เท ค โน โล ยี
สารสนเทศในการสืบค้น และการเก็บรวบรวม
ข้อมูลประมวลผล การประมวลสารสนเทศ
ประกอบการท ารายงานที่ได้รับมอบหมาย 

สืบค้น และการเก็บรวบรวมข้อมูลประมวลผล 
5. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม
ในชั้นเรียน  
 

หมายเหตุ  ผลการเรียนรู้ตัวเข้ม = ความรับผิดชอบหลัก  ผลการเรียนรู้ตัวธรรมดา = ความรับผิดชอบรอง 
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
5.1 แผนการสอน (หมวดที่ 5 ข้อ 2) 
สัปดาห์ที่ 

(ชม.) 
หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล  

(สัดส่วนการประเมิน) 
ผู้สอน 

1 
(3 ชม.) 

แนะน ารายวิชา ผู้สอน เน้ือหา การ
เรียน การสอบและการประเมินผล 

- บทบาทของผู้น าในองค์การ 
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ผู้สอนแจกเอกสารแผนการสอน 
2. การบรรยายเก่ียวกับหน้าที่  ความรับผิดชอบ 
ความซ่ือสัตย์ และวินัยในการเรียน 
3. การอภิปราย โดยให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ 
กิจกรรม/ใบงาน : 
กรณีศึกษา บทบาทของผู้น าในองค์การในศตวรรษ
ที่ 21 

1. คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายจอภาพ  
และเครื่องขยายการอ่าน 
2. เอกสารประกอบการสอน  
3. ค าถามทบทวน 

- การสังเกตพฤติกรรม 
- การเข้าชั้นเรียน การตรง
ต่อเวลา  
- ความรับผิดชอบในการส่ง
งาน 
- ก าร มี ส่ วน ร่ วม ใน การ
อภิปรายในชั้นเรียน 
- การตอบค าถามทบทวน 

ผศ.ดร.สฤษดิ์ 
ศรีโยธิน 

2 
(3 ชม.) 

- บทบาทของนักจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตของเน้ือหา 
2. ผู้สอนบรรยาย 
3. นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็นส าคัญที่เก่ียวข้อง
กับสาระการเรียนรู้ 
4. มอบหมายรายงานกลุ่มเรื่องการวิเคราะห์ปัญหา
ในองค์การและสังเคราะห์ทางออกให้กับองค์กรตาม
บทบาทของนักจิตวิทยา 
5. ถาม ตอบ ข้อซักถาม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

1. คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายจอภาพ  
และเครื่องขยายการอ่าน 
2. เอกสารประกอบการสอน  
3. ค าถามทบทวน 
 

- การสังเกตพฤติกรรม 
- การเข้าชั้นเรียน การตรง
ต่อเวลา  
- ความรับผิดชอบในการส่ง
งาน 
- ก าร มี ส่ วน ร่ วม ใน การ
อภิปรายในชั้นเรียน 
- การตอบค าถามทบทวน 

ผศ.ดร.สฤษดิ์ 
ศรีโยธิน 
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สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

กิจกรรม/ใบงาน : 
กรณีศึกษา บทบาทของนักจิตวิทยาอุตสาหกรรม 
และองค์การ 

3 
(3 ชม.) 

- วัฒนธรรมองค์การ 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตของเน้ือหา 
2. ผู้สอนบรรยาย 
3. นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็นส าคัญที่เก่ียวข้อง
กับสาระการเรียนรู้ 
4. ถาม ตอบ ข้อซักถาม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กิจกรรม/ใบงาน : 
กรณีศึกษา วัฒนธรรมองค์การ 

1. คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายจอภาพ  
และเครื่องขยายการอ่าน 
2. เอกสารประกอบการสอน  
3. ค าถามทบทวน 
 

- การสังเกตพฤติกรรม 
- การเข้าชั้นเรียน การตรง
ต่อเวลา  
- ความรับผิดชอบในการส่ง
งาน 
- ก าร มี ส่ วน ร่ วม ใน การ
อภิปรายในชั้นเรียน 
- การตอบค าถามทบทวน 

ผศ.ดร.สฤษดิ์ 
ศรีโยธิน 

4 
(3 ชม.) 

- การแก้ปัญหาในองค์การ 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตของเน้ือหา 
2. ผู้สอนบรรยาย 
3. นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็นส าคัญที่เก่ียวข้อง
กับสาระการเรียนรู้ 
4. ถาม ตอบ ข้อซักถาม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
กิจกรรม/ใบงาน : 
กรณีศึกษา การแก้ปัญหาในองค์การ 

1. คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายจอภาพ  
และเครื่องขยายการอ่าน 
2. เอกสารประกอบการสอน  
3. ค าถามทบทวน 
 

- การสังเกตพฤติกรรม 
- การเข้าชั้นเรียน การตรง
ต่อเวลา  
- ความรับผิดชอบในการส่ง
งาน 
- ก าร มี ส่ วน ร่ วม ใน การ
อภิปรายในชั้นเรียน 
- การตอบค าถามทบทวน 

ผศ.ดร.สฤษดิ์ 
ศรีโยธิน 

5 
(3 ชม.) 

- ความคิดสร้างสรรค์ 
กับการแก้ปัญหาในองค์การ 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตของเน้ือหา 

1. คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายจอภาพ  
และเครื่องขยายการอ่าน 

- การสังเกตพฤติกรรม 
- การเข้าชั้นเรียน การตรง

ผศ.ดร.สฤษดิ์ 
ศรีโยธิน 
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สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

 2. ผู้สอนบรรยาย 
3. นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็นส าคัญที่เก่ียวข้อง
กับสาระการเรียนรู้ 
4. ถาม ตอบ ข้อซักถาม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
กิจกรรม/ใบงาน : 
กรณีศึกษา ความคิดสร้างสรรค์กับการแก้ปัญหาใน
องค์การ 

2. เอกสารประกอบการสอน  
3. ค าถามทบทวน 
 

ต่อเวลา  
- ความรับผิดชอบในการส่ง
งาน 
- ก าร มี ส่ วน ร่ วม ใน การ
อภิปรายในชั้นเรียน 
- การตอบค าถามทบทวน 

6 
(3 ชม.) 

- การตัดสินใจแก้ปัญหา 
ระดับบุคคลในองค์การ 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตของเน้ือหา 
2. ผู้สอนบรรยาย 
3. นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็นส าคัญที่เก่ียวข้อง
กับสาระการเรียนรู้ 
4. ถาม ตอบ ข้อซักถาม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
กิจกรรม/ใบงาน : 
กรณีศึกษา การตัดสินใจแก้ปัญหาระดับบุคคลใน
องค์การ 

1. คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายจอภาพ  
และเครื่องขยายการอ่าน 
2. เอกสารประกอบการสอน  
3. ค าถามทบทวน 
 

- การสังเกตพฤติกรรม 
- การเข้าชั้นเรียน การตรง
ต่อเวลา  
- ความรับผิดชอบในการส่ง
งาน 
- ก าร มี ส่ วน ร่ วม ใน การ
อภิปรายในชั้นเรียน 
- การตอบค าถามทบทวน 

ผศ.ดร.สฤษดิ์ 
ศรีโยธิน 

7 
(3 ชม.) 

- การตัดสินใจระดับกลุ่ม 
ในองค์การ 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตของเน้ือหา 
2. ผู้สอนบรรยาย 
3. นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็นส าคัญที่เก่ียวข้อง
กับสาระการเรียนรู้ 

1. คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายจอภาพ  
และเครื่องขยายการอ่าน 
2. เอกสารประกอบการสอน  
3. ค าถามทบทวน 
 

- การสังเกตพฤติกรรม 
- การเข้าชั้นเรียน การตรง
ต่อเวลา  
- ความรับผิดชอบในการส่ง
งาน 

ผศ.ดร.สฤษดิ์ 
ศรีโยธิน 
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สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

4. ถาม ตอบ ข้อซักถาม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
กิจกรรม/ใบงาน : 
กรณีศึกษา การตัดสินใจระดับกลุ่มในองค์การ 

- ก าร มี ส่ วน ร่ วม ใน การ
อภิปรายในชั้นเรียน 
- การตอบค าถามทบทวน 

8 
(3 ชม.) 

- การตัดสินใจระดับองค์การ กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตของเน้ือหา 
2. ผู้สอนบรรยายเน้ือหา 
3. นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็นส าคัญที่เก่ียวข้อง
กับสาระการเรียนรู้ 
4. การสาธิตการใช้เครื่องมือในการปฏิบัติงาน 
5. ให้นักศึกษาน าเสนอรายงานที่อาจารย์มอบหมาย
ให้ไปค้นคว้า 
กิจกรรม/ใบงาน : 
กรณีศึกษา การตัดสินใจระดับองค์การ 

1. คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายจอภาพ  
และเครื่องขยายการอ่าน 
2. เอกสารประกอบการสอน  
3. ค าถามทบทวน 
 

- การสังเกตพฤติกรรม 
- การเข้าชั้นเรียน การตรง
ต่อเวลา  
- ความรับผิดชอบในการส่ง
งาน 
- ก าร มี ส่ วน ร่ วม ใน การ
อภิปรายในชั้นเรียน 
- การตอบค าถามทบทวน 

ผศ.ดร.สฤษดิ์ 
ศรีโยธิน 

9 
(3 ชม.) 

- ผู้น ากับการตัดสินใจแก้ปัญหา
ระดับองค์การ 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตของเน้ือหา 
2. ผู้สอนบรรยายเน้ือหา 
3. นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็นส าคัญที่เก่ียวข้อง
กับสาระการเรียนรู้ 
4. การสาธิตการใช้อุปกรณ์การเคลื่อนย้ายวัสดุ 
5. ให้นักศึกษาน าเสนอรายงานที่อาจารย์มอบหมาย
ให้ไปค้นคว้า 

1. คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายจอภาพ  
และเครื่องขยายการอ่าน 
2. เอกสารประกอบการสอน  
3. ค าถามทบทวน 
 

- การสังเกตพฤติกรรม 
- การเข้าชั้นเรียน การตรง
ต่อเวลา  
- ความรับผิดชอบในการส่ง
งาน 
- ก าร มี ส่ วน ร่ วม ใน การ
อภิปรายในชั้นเรียน 
- การตอบค าถามทบทวน 

ผศ.ดร.สฤษดิ์ 
ศรีโยธิน 
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สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

กิจกรรม/ใบงาน : 
กรณีศึกษา ผู้น ากับการตัดสินใจแก้ปัญหาระดับ
องค์การ 

10 
(3 ชม.) 

- อ านาจในองค์การ 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตของเน้ือหา 
2. ผู้สอนบรรยาย 
3. นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็นส าคัญที่เก่ียวข้อง
กับสาระการเรียนรู้ 
4. ถาม ตอบ ข้อซักถาม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
กิจกรรม/ใบงาน : 
กรณีศึกษา อ านาจในองค์การ 

1. คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายจอภาพ  
และเครื่องขยายการอ่าน 
2. เอกสารประกอบการสอน  
3. ค าถามทบทวน 
 

- การสังเกตพฤติกรรม 
- การเข้าชั้นเรียน การตรง
ต่อเวลา  
- ความรับผิดชอบในการส่ง
งาน 
- ก าร มี ส่ วน ร่ วม ใน การ
อภิปรายในชั้นเรียน 
- การตอบค าถามทบทวน 

ผศ.ดร.สฤษดิ์ 
ศรีโยธิน 

11 
(3 ชม.) 

- ความขัดแย้งในองค์การ กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตของเน้ือหา 
2. ผู้สอนบรรยาย 
3. นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็นส าคัญที่เก่ียวข้อง
กับสาระการเรียนรู้ 
4. ถาม ตอบ ข้อซักถาม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
5. การแสดงบทบาทสมมุติตามสถานการณ์ความ
ขัดแย้งในองค์การ 
กิจกรรม/ใบงาน : 
กรณีศึกษา ความขัดแย้งในองค์การ 

1. คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายจอภาพ  
และเครื่องขยายการอ่าน 
2. เอกสารประกอบการสอน  
3. ค าถามทบทวน 
 

- การสังเกตพฤติกรรม 
- การเข้าชั้นเรียน การตรง
ต่อเวลา  
- ความรับผิดชอบในการส่ง
งาน 
- ก าร มี ส่ วน ร่ วม ใน การ
อภิปรายในชั้นเรียน และ
การแสดงบทบาทสมมติ 
- การตอบค าถามทบทวน 

ผศ.ดร.สฤษดิ์ 
ศรีโยธิน 
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สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

12 
(3 ชม.) 

- การไกล่เกลี่ยในองค์การ 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตของเน้ือหา 
2. ผู้สอนบรรยาย 
3. นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็นส าคัญที่เก่ียวข้อง
กับสาระการเรียนรู้ 
4. ถาม ตอบ ข้อซักถาม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
5. การแสดงบทบาทสมมุติในการไกล่เกลี่ยตาม
สถานการณ์ความขัดแย้งในองค์การ 
กิจกรรม/ใบงาน : 
กรณีศึกษา การไกล่เกลี่ยในองค์การ 

1. คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายจอภาพ  
และเครื่องขยายการอ่าน 
2. เอกสารประกอบการสอน  
3. ค าถามทบทวน 
 

- การสังเกตพฤติกรรม 
- การเข้าชั้นเรียน การตรง
ต่อเวลา  
- ความรับผิดชอบในการส่ง
งาน 
- ก าร มี ส่ วน ร่ วม ใน การ
อภิปรายในชั้นเรียน และ
การแสดงบทบาทสมมติ 
- การตอบค าถามทบทวน 

ผศ.ดร.สฤษดิ์ 
ศรีโยธิน 

13 
(3 ชม.) 

- การเจรจาต่อรองในองค์การ 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตของเน้ือหา 
2. ผู้สอนบรรยายเน้ือหา 
3. นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็นส าคัญที่เก่ียวข้อง
กับสาระการเรียนรู้ 
4. การแสดงบทบาทสมมุติตามสถานการณ์ความ
ขัดแย้งในองค์การ 
5. ให้นักศึกษาน าเสนอรายงานที่อาจารย์มอบหมาย
ให้ไปค้นคว้า 
กิจกรรม/ใบงาน : 
กรณีศึกษา การเจรจาต่อรองในองค์การ 

1. คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายจอภาพ  
และเครื่องขยายการอ่าน 
2. เอกสารประกอบการสอน  
3. ค าถามทบทวน 
 

- การสังเกตพฤติกรรม 
- การเข้าชั้นเรียน การตรง
ต่อเวลา  
- ความรับผิดชอบในการส่ง
งาน 
- ก าร มี ส่ วน ร่ วม ใน การ
อภิปรายในชั้นเรียน และ
การแสดงบทบาทสมมติ 
- การตอบค าถามทบทวน 

ผศ.ดร.สฤษดิ์ 
ศรีโยธิน 
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สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

14 
(3 ชม.) 

- การสร้างความร่วมมือในองค์การ 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตของเน้ือหา 
2. ผู้สอนบรรยายเน้ือหา 
3. กรณีศึกษา 
4. กิจกรรมกลุ่มเรื่องการสร้างความร่วมมือใน
องค์การ นักศึกษาร่วมกันสรุปประเด็นร่วมกัน 
กิจกรรม/ใบงาน : 
กรณีศึกษา การสร้างความร่วมมือในองค์การ 

1. คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายจอภาพ  
และเครื่องขยายการอ่าน 
2. เอกสารประกอบการสอน  
3. ค าถามทบทวน 
 

- การสังเกตพฤติกรรม 
- การเข้าชั้นเรียน การตรง
ต่อเวลา  
- ความรับผิดชอบในการส่ง
งาน 
- ก าร มี ส่ วน ร่ วม ใน การ
อภิปรายในชั้นเรียน และ
การแสดงบทบาทสมมติ 
- การตอบค าถามทบทวน 

ผศ.ดร.สฤษดิ์ 
ศรีโยธิน 

15 
(3 ชม.) 

- ทีมงานในองค์การ 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตของเน้ือหา 
2. ผู้สอนบรรยายเน้ือหา 
3. กรณีศึกษา 
4. กิจกรรมกลุ่มเรื่องการสร้างความร่วมมือใน
องค์การ นักศึกษาร่วมกันสรุปประเด็นร่วมกัน 
5. ให้นักศึกษาน าเสนอรายงานที่มอบหมาย 
กิจกรรม/ใบงาน : 
กรณีศึกษา ทีมงานในองค์การ 

1. คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายจอภาพ  
และเครื่องขยายการอ่าน 
2. เอกสารประกอบการสอน  
3. ค าถามทบทวน 
 

- การสังเกตพฤติกรรม 
- การเข้าชั้นเรียน การตรง
ต่อเวลา  
- ความรับผิดชอบในการส่ง
งาน 
- ก าร มี ส่ วน ร่ วม ใน การ
อภิปรายในชั้นเรียน และ
การแสดงบทบาทสมมติ 
- การตอบค าถามทบทวน 
และผลการวิเคราะห์รายงาน 

ผศ.ดร.สฤษดิ์ 
ศรีโยธิน 

16 
(3 ชม.) 

สอบปลายภาค 
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5.2 การวัดและการประเมินผล  
 1) การวัดผล : 
  - รายงาน/ใบงาน    60% 
  - สอบปลายภาค    25% 
  - จิตพิสัย      15% 
 2) การประเมินผล : ใช้ระบบ  อิงกลุ่ม   อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี ้
 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
6.1 เอกสารและต าราหลกั 
สฤษดิ์ ศรีโยธิน. (2561). การตัดสินใจและแก้ปัญหาในองค์การ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 

6.2 เอกสารและขอ้มูลส าคญั 
ชัยเสฏฐ์ พรหมคีรี. (2550). การจัดการความขัดแย้งในองค์กร. กรุงเทพ: เอ็กซเปอร์เน็ท จ ากัด. 
ยุดา รักไทย (2544). เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ. กรุงเทพฯ : ธีระป้อมวรรณกรรม. 
พรนพ  พุกกะพันธ์ุ (2542). การบริหารความขัดแย้ง. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เม็ดทรายพริ้นต้ิง. 
Berry, L.L. (2004). “The collaborative Organization: Leadership Lesson from  
 Mayo Clinic.” Organizational Dynamic, No.3, 2004, pp 228-242.  
Kreitner, R., & Kinicki. A. (2010). Organizational Behavior. (9th ed.). New York:  
 McGraw-Hill. 
McKenna, Eugene. F. (2012). Business Psychology and Organization Behavior: 
  (5thed). West Sussex: Psychology Press. 
Michel G. Aamodt. (2007). Industrial/Organizational Psychology An Applied Approach. 
 California : Thomson  Learning. 
Myers, David G. (1999). Social Psychology.  (6th ed). New York: McGraw-Hill. 
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หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนักศกึษา 
 1) การประเมินอาจารย์ผูส้อนโดยนกัศึกษา 
 2) นักศึกษาประเมินตนเองในผลการเรียนรู้แตล่ะด้าน 
7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 1) ใช้แบบประเมินอาจารยผ์ูส้อนโดยนักศึกษา 
 2) ใช้แบบประเมินตนเองส าหรับนกัศึกษา 
 3) สอดคล้องกับ 7.1  
7.3 การปรบัปรุงการสอน 
 น าผลการประเมินที่ได้จากข้อที่ 7.1 และ 7.2 มาปรบัปรุงการเรียนการสอน โดยน าผล
การประเมินและข้อเสนอแนะ มาปรับปรงุการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป 
7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษาในรายวิชา 
 การทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการสงัเกตพฤตกิรรม คะแนนการสอบ การ
ปฏิบัติและการน าเสนอผลงาน 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
การสังเกต
พฤติกรรม 

การสอบ การปฏิบัติ/การ
น าเสนอผลงาน 

คุณธรรม จริยธรรม    
ความรู้    
ทักษะทางปัญญา    
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

   

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสือ่สาร และการใช้ไอที 

   

 
7.5 การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธผิลของรายวิชา 
 1) อาจารยผ์ู้สอนด าเนินการทวนสอบด้วยตนเอง ด้วยการประเมินการเรียนรู้ของ
นักศึกษาตามวิธีการ ข้อ 7.4 
 2) กรณีทีผ่ลการเรียนรู้นกัศึกษายังไม่ได้ประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผูส้อนจะให้
โอกาสนักศึกษาปรบัปรุงแก้ไขได้ตามความจ าเป็นเป็นรายกรณี 
 


