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คำนำ
รายวิชา รายวิชา บธ 0202 จิตวิทยาธุรกิจ มีจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจการใช้จิตวิทยาในการบริหารธุรกิจ การบริหารบุคลิกภาพเชิงธุรกิจ กลวิธีในการเข้าใจผู้อื่น การ
ให้คาปรึกษาและชี้แนะ การจูงใจผู้ร่วมงาน จิตวิทยาในการบริหารงานเพื่อการแข่งขันเชิงธุรกิจ การปรับตัว
ทางสังคมและการตัดสินใจในการทางานร่วมกับผู้อื่น การบริหารความขัดแย้งและวิธีการคลี่คลายความ
ขัดแย้งได้ ทั้งมีความรู้และมีคุณธรรมจริยธรรมกากับ จึงจะทาให้เป็นคนที่สมบูรณ์และมีคุณค่ายิ่ง
พิริยาพร สุวรรณไตรย์
ประวิชญา สุวรรณไตรย์
อาจารย์ผู้สอนวิชาจิตวิทยาธุรกิจ

สำรบัญ
หมวด

หน้ำ

หมวด 1 ข้อมูลทั่วไป
หมวด 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1
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หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

ลักษณะและการดาเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา

รำยละเอียดของรำยวิชำ
ชื่อสถำบันอุดมศึกษำ
วิทยำเขต/คณะ/ภำควิชำ

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรำยวิชำ
บธ 0202 จิตวิทยาธุรกิจ (Business Psychology)
2. จำนวนหน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
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3. หลักสูตรและประเภทของรำยวิชำ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป
เป็นวิชาในหมวดเฉพาะด้าน วิชาเอกเลือก
4. อำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำและอำจำรย์ผู้สอน
นางสาวพิริยาพร สุวรรณไตรย์/นางสาวประวิชญา สุวรรณไตรย์
5. ภำคกำรศึกษำ/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปีที่ 1
6. รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน (Pre-requisite) (ถ้ำมี)
ไม่มี
7. รำยวิชำที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ำมี)
ไม่มี
8. สถำนที่เรียน
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรำยละเอียดของรำยวิชำครั้งล่ำสุด
พ.ศ. 2556
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมำยของรำยวิชำ
1. เพื่อให้นักศึกษาอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างจิตวิทยาธุรกิจกับความรู้ในศาสตร์ของจิตวิทยาได้
2. เพื่อให้นักศึกษาระบุขอบเขตงานของจิตวิทยาธุรกิจได้
3. เพื่อให้นักศึกษาอธิบายถึงทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องและการประยุกต์ใช้ในการทางานได้
4. เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงวิธีการและแนวทางในการพัฒนาตนเองได้
2. วัตถุประสงค์ในกำรพัฒนำ/ปรับปรุงรำยวิชำ
เพื่อให้เนื้อหามีความทันสมัยและเหมาะสมต่อการนาไปประยุกต์ใช้ในการทางานในองค์กรธุรกิจ
หมวดที่ 3 ลักษณะและกำรดำเนินกำร
1. คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาถึงความสามารถในการใช้จิตวิทยาในการบริหารธุรกิจ การบริหารบุคลิกภาพเชิงธุรกิจ
กลวิธีในการเข้าใจผู้อื่น การให้คาปรึกษาและชี้แนะ การจูงใจผู้ร่วมงาน จิตวิทยาในการบริหารงานเพื่อการ
แข่งขันเชิงธุรกิจ การปรับตัวทางสังคมและการตัดสินใจในการทางานร่วมกับผู้อื่น การบริหารความขัดแย้ง
และวิธีการคลี่คลายความขัดแย้ง
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2. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภำคกำรศึกษำ
บรรยำย กำรฝึก
สอนเสริม
45 ชั่วโมง

3 ชั่วโมง / สัปดาห์ หาก
มีความจาเป็น โดย
ประเมินจากสัมฤทธิผล
การเรียนของนักศึกษา

ปฏิบัติ/งำน
ภำคสนำม/กำรฝึกงำน
ไม่มี

กำรศึกษำด้วยตนเอง
60 ชั่วโมง

3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดำห์ที่อำจำรย์ให้คำปรึกษำและแนะนำทำงวิชำกำรแก่นักศึกษำเป็น
รำยบุคคล
อาจารย์ผู้สอนให้คาปรึกษา ( Office Hour) ในห้องเรียน และประกาศให้ผู้เรียนทราบ และ
นอกจากนั้นยังอนุญาตให้นักศึกษาติดต่อผ่านโทรศัพท์ และ e-mail ด้วยโดยบอกหมายเลขโทรศัพท์ และ
e-mail address ส่วนตัวให้ทราบ

หมวดที่ 4 กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1.1 มีระเบียบ วินัย ความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ภายใต้กรอบ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ
1.1.2
ตระหนักและปฏิบัติตนตามจริยธรรมทางธุรกิจและสังคม
1.1.3
มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และสามารถทางานเป็นทีมได้
1.2 วิธีการสอน
- บรรยาย
- อภิปรายกลุ่ม
- วิเคราะห์กรณีศึกษาประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาธุรกิจ
1.3 วิธีการประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมในการเรียนและส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงเวลา
- ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา
2. ควำมรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
2.1.1 มีความรู้ ความเข้าใจแนวคิดทางการจัดการสมัยใหม่
2.1.2
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่สาคัญของรายวิชาที่ศึกษา
2.1.3
มีความรู้ ความเข้าใจในหลักและกระบวนการแก้ปัญหาในการจัดการ
2.2 วิธีการสอน
- บรรยาย
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- อภิปรายกลุ่ม
- ฝึกปฏิบัติ
2.3 วิธีการประเมินผล
- ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
- สอบกลางภาคและปลายภาค
- การฝึกปฏิบัติ
- นาเสนองานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย
3. ทักษะทำงปัญญำ
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
3.1.1 สามารถเลือกและกาหนดใช้กลยุทธ์การจัดการให้เหมาะสมกับการทางาน
3.1.2 สามารถแสวงหาความรู้ทางการจัดการจากแหล่งต่างๆ ได้ด้วยตนเอง
3.2 วิธีการสอน
- อภิปรายกลุ่ม
- การศึกษาด้วยตนเอง
3.3 วิธีการประเมินผล
- สอบกลางภาคและปลายภาค
- นาเสนองานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย
4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.1.1 สามารถสื่อสารและประสานการทางานกับเพื่อนร่วมงานและชุมชนได้
4.1.2
มีทักษะการทางานเป็นกลุ่ม
4.1.3
มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
4.2 วิธีการสอน
- บรรยาย
- แบ่งกลุ่มทางาน และให้ลงมือปฏิบัติ
4.3 วิธีการประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมการทางานเป็นทีม
- ผลสาเร็จของกลุ่มและการมีส่วนร่วม
5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
5.1.1สามารถวิเคราะห์ และนาเสนอข้อมูลทางสถิติในทางธุรกิจ
5.1.2 สามารถสื่อสารและเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารทั้งปากเปล่าและการเขียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
5.2 วิธีการสอน
- อภิปราย
- มอบหมายงานให้ค้นคว้า
- มอบหมายงานให้เตรียมนาเสนอโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
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5.3 วิธีการประเมินผล
- การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและคุณภาพของการอภิปราย
- รายงาน
- การนาเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ

7
หมวดที่ 5 แผนกำรสอนและกำรประเมินผล
1. แผนกำรสอน
สัปดำห์
หัวข้อ/รำยละเอียด
ที่
1-2
อธิบายรายวิชา
1 บทนำ
- ความหมายของจิตวิทยา
- แนวคิดทางจิตวิทยา
- วิธีการศึกษาทางจิตวิทยา
- สาขาของวิชาจิตวิทยา
- บทบาทของนักจิตวิทยาในองค์กร
ธุรกิจ
- ความหมายของธุรกิจ
ลักษณะของธุรกิจ
ประเภทของการประกอบธุรกิจ
ความหมายของวิชาจิตวิทยาธุรกิจ
- วิวัฒนาการของจิตวิทยาธุรกิจใน
ต่างประเทศ
- วิวัฒนาการของจิตวิทยาธุรกิจใน
ประเทศไทย
- ขอบเขตของวิชาจิตวิทยาธุรกิจ
-ประโยชน์ของวิชาจิตวิทยาธุรกิจ
-สรุป

จำนวน
ชั่วโมง
6

ผลกำรเรียนรู้
วัตถุประสงค์กำรเรียนรู้
1 2 3 4 5
    1. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ความหมายของจิตวิทยาและ
ธุรกิจที่ถูกต้อง
2. ผู้เรียนสามารถอธิบาย
เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ความหมายของจิตวิทยาและ
ธุรกิจถูกต้อง
3. ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้า
ความรู้เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับความหมายของ
จิตวิทยาและธุรกิจโดย
กระบวนการทางานเป็นทีมอย่าง
เป็นระบบ

กิจกรรมกำรสอน/
สื่อกำรสอน
1. ผู้สอนเสนอร่างกติกาในชั้น
เรียนแก่ผู้เรียนเพื่ออภิปรายและ
หาข้อสรุปเป็นกติกาที่ผู้เรียนทุก
คนต้องปฏิบัติตลอดภาค
การศึกษา
2. บรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ความหมายของจิตวิทยาและ
ธุรกิจประกอบ power point
3.จัดกลุ่มนักศึกษามอบหมาย
งานให้นักศึกษาค้นคว้าตามใบ
งานที่ 1 เป็นรายกลุ่มแล้ว
นาเสนอ
4. ทาแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

สัปดำห์
หัวข้อ/รำยละเอียด
ที่
3-4
คาอธิบายรายวิชา

จำนวน
ชั่วโมง
3

ผลกำรเรียนรู้
วัตถุประสงค์กำรเรียนรู้
1 2 3 4 5
    1. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ

กิจกรรมกำรสอน/
สื่อกำรสอน
1. ผู้สอนนาเข้าสู่บทเรียนโดย

สื่อกำรสอน

วิธีกำรประเมิน

ผู้สอน

1.เอกสาร
แนะนา
รายวิชา
2. เอกสาร
ประกอบกา
รสอน
3.ใบงานที่1
4. power
point

1. ผลงานจากใบ
งานที1่
2. การสอบกลาง
ภาค
3. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมในการ
เรียน
4. การนาเสนอ
ผลงานหน้าชั้น
เรียน
5. ประเมินจาก
แบบบันทึก
พฤติกรรมในชั้น
เรียน (ครูบันทึก)

พิริยาพร
สุวรรณ
ไตรย์/
ประวิชญา
สุวรรณไตรย์

สื่อกำรสอน

วิธีกำรประเมิน

ผู้สอน

1. ผลงานจากใบ

พิริยาพร

1.เอกสาร
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บทที่ 2 จิตวิทยำในกำรทำงำน
- ความหมายของการทางาน
- ความสาคัญของการทางาน
- ปัจจัยที่มีผลต่อการทางาน
- หลักจิตวิทยาเพื่อเข้าใจพฤติกรรม
ของบุคคลในการทางาน
- คุณลักษณะของบุคคลที่ธุรกิจ
ต้องการ
- ลักษณะของการปฏิบัติงานที่ดี
- แนวทางในการประพฤติให้เป็น
ผู้ปฏิบัติงานที่ดี
- บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของผู้ปฏิบัติงาน
-วิธีปฏิบัติตนในเวลาทางาน
- เทคนิคการทางานให้ประสบ
ความสาเร็จ
- สาเหตุที่ทาให้การทางานไม่ประสบ
ความสาเร็จ
-การทางานร่วมกันเป็นทีม
- บทบาทของสมาชิกในการทางาน
ร่วมกันเป็นทีม
- ปัจจัยที่ทาให้การทางานร่วมกันเป็น
ทีมประสบความสาเร็จ
- การปรับตัวเข้าสู่ชีวิตการทางาน
- สุขภาพจิตของบุคคลที่ออกจากงาน
-สรุป

เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎี
จิตวิทยาในการทางานที่ถูกต้อง
2. ผู้เรียนสามารถอธิบาย
เกี่ยวกับจิตวิทยาในการทางานที่
ถูกต้อง
3. ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้า
ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาในการ
ทางานโดยกระบวนการทางาน
เป็นทีมอย่างเป็นระบบ

การให้ทาแบบทดสอบก่อนเรียน
ปฏิบัติตลอดภาคการศึกษา
2. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับ
จิตวิทยาในการทางานประกอบ
power point/VDO CD
3.จัดกลุ่มนักศึกษามอบหมาย
งานให้นักศึกษาค้นคว้าตามใบ
งานที่ 2 เป็นรายกลุ่มแล้ว
นาเสนอ
4. ทาแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน
5. ทาแบบทดสอบหลังเรียน

แนะนา
รายวิชา
2. เอกสาร
ประกอบกา
รสอน
3.ใบงานที่2
4. power
point
5. VDO CD
6.แบบทด
สอบก่อนหลังเรียน

งานที2่
2. การสอบกลาง
ภาค
3. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมในการ
เรียน
4. การนาเสนอ
ผลงานหน้าชั้น
เรียน
5. ประเมินจาก
แบบบันทึก
พฤติกรรมในชั้น
เรียน (ครูบันทึก)
6.ผลการทดสอบ
ก่อน-หลังเรียน

สุวรรณ
ไตรย์/
ประวิชญา
สุวรรณไตรย์
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สัปดำห์
หัวข้อ/รำยละเอียด
ที่
5
คาอธิบายรายวิชา
บทที่ 3ภำวะผู้นำในองค์กรธุรกิจ
- ความหมายของผู้นา
- ความหมายของภาวะผู้นา
- ภาวะผู้นากับการใช้อานาจ
- ประเภทของผู้นา
- องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อแบบ
การเป็นผู้นา
- ระดับผู้นาในองค์การธุรกิจ
- ทักษะของผู้นา

ผลกำรเรียนรู้
จำนวน
วัตถุประสงค์กำรเรียนรู้
ชั่วโมง 1 2 3 4 5
     1. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
3
เกี่ยวกับภาวะผู้นาในองค์กรธุรกิจ
ที่ถูกต้อง
2. ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับ
ภาวะผู้นาในองค์กรธุรกิจที่ถูกต้อง
3. ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้า
ความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้นาใน
องค์กรธุรกิจโดยกระบวนการ
ทางานเป็นทีมอย่างเป็นระบบ
4. ผู้เรียนเกิดจิตสานึกรับผิดชอบ

กิจกรรมกำรสอน/
สื่อกำรสอน
1. ผู้สอนนาเข้าสู่บทเรียนโดย
การให้ทาแบบทดสอบก่อนเรียน
ปฏิบัติตลอดภาคการศึกษา
2. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับ
ภาวะผู้นาในองค์กรธุรกิจ
ประกอบ power point/VDO
CD
3.จัดกลุ่มนักศึกษามอบหมาย
งานให้นักศึกษาค้นคว้าตามใบ
งานที่ 3 เป็นรายกลุ่มแล้ว

สื่อกำรสอน

วิธีกำรประเมิน

ผู้สอน

1.เอกสาร
แนะนา
รายวิชา
2. เอกสาร
ประกอบกา
รสอน
3.ใบงานที่3
4. power
point
5. VDO CD

1. ผลงานจากใบ
งานที3่
2. การสอบกลาง
ภาค
3. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมในการ
เรียน
4. การนาเสนอ
ผลงานหน้าชั้น
เรียน

พิริยาพร
สุวรรณ
ไตรย์/
ประวิชญา
สุวรรณ
ไตรย์
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- การศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้นา
- คุณสมบัติของการเป็นผู้นา
- สิ่งที่ผู้นาควรปฏิบัติ
- สิ่งที่ผู้นาไม่ควรปฏิบัติ
- บทบาทของผู้นาทางธุรกิจ
- ภารกิจของผู้นาในองค์กรธุรกิจ
- การเพิ่มพูนประสิทธิภาพผู้นา
-สรุป

สัปดำห์
หัวข้อ/รำยละเอียด
ที่
6
คาอธิบายรายวิชา
บทที่ 4 จิตวิทยำในกำรบริหำร
บุคคล
- ความหมายของการบริหาร
- ลักษณะสาคัญของการบริหาร
- บทบาทของผู้บริหาร
- ความรับผิดชอบของผู้บริหาร
- ลักษณะของนักบริหารที่ดี
- รูปแบบของนักบริหาร
- ผู้บริหารกับการตัดสินใจ
- การบริหารบุคคลในองค์การธุรกิจ
- การบริหารบุคคลประเภทต่างๆ
- การบริหารคนรุ่นใหม่
- การบริหารบุคคลที่มีพลัง

ในหน้าที่ของตนเองตามโครงสร้าง นาเสนอ
งานและหน้าที่
4. ทาแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน
5. ทาแบบทดสอบหลังเรียน

ผลกำรเรียนรู้
จำนวน
วัตถุประสงค์กำรเรียนรู้
ชั่วโมง 1 2 3 4 5
     1. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
3
เกี่ยวกับจิตวิทยาในการบริหาร
บุคคลที่ถูกต้อง
2. ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับ
จิตวิทยาในการบริหารบุคคลที่
ถูกต้อง
3. ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้า
ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาในการ
บริหารบุคคลโดยกระบวนการ
ทางานเป็นทีมอย่างเป็นระบบ
4. ผู้เรียนเกิดจิตสานึกรับผิดชอบ
ในหน้าที่ของตนเองตามโครงสร้าง
งานและหน้าที่

กิจกรรมกำรสอน/
สื่อกำรสอน
1. ผู้สอนนาเข้าสู่บทเรียนโดย
การให้ทาแบบทดสอบก่อนเรียน
ปฏิบัติตลอดภาคการศึกษา
2. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับ
จิตวิทยาในการบริหารบุคคล
ประกอบ power point/VDO
CD
3.จัดกลุ่มนักศึกษามอบหมาย
งานให้นักศึกษาค้นคว้าตามใบ
งานที่ 4 เป็นรายกลุ่มแล้ว
นาเสนอ
4. ทาแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน
5. ทาแบบทดสอบหลังเรียน

6.แบบทด
สอบก่อนหลังเรียน

5. ประเมินจาก
แบบบันทึก
พฤติกรรมในชั้น
เรียน (ครูบันทึก)
6.ผลการทดสอบ
ก่อน-หลังเรียน

สื่อกำรสอน

วิธีกำรประเมิน

ผู้สอน

1.เอกสาร
แนะนา
รายวิชา
2. เอกสาร
ประกอบการ
สอน
3.ใบงานที่ 4
4. power
point
5. VDO CD
6.แบบทด
สอบก่อนหลังเรียน

1. ผลงานจากใบ
งานที่ 4
2. การสอบกลาง
ภาค
3. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมในการ
เรียน
4. การนาเสนอ
ผลงานหน้าชั้น
เรียน
5. ประเมินจาก
แบบบันทึก
พฤติกรรมในชั้น
เรียน (ครูบันทึก)

พิริยาพร
สุวรรณ
ไตรย์/
ประวิชญา
สุวรรณ
ไตรย์
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สร้างสรรค์
- ศิลปในการวิพากษ์วิจารณ์
ผู้ใต้บังคับบัญชาเชิงสร้างสรรค์
- ศิลปในการยกย่องชมเชย
ผู้ใต้บังคับบัญชา
- สรุป
สัปดำห์
หัวข้อ/รำยละเอียด
ที่
7
คาอธิบายรายวิชา
- ทบทวนบทเรียนและทา
แบบฝึกหัด
- สอบกลำงภำค

6.ผลการทดสอบ
ก่อน-หลังเรียน

ผลกำรเรียนรู้
จำนวน
วัตถุประสงค์กำรเรียนรู้
ชั่วโมง 1 2 3 4 5
     1. เพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับ
3
จิตวิทยาธุรกิจที่เรียนมา
2. เพื่อวัดความรู้ของผู้เรียน
เกี่ยวกับจิตวิทยาธุรกิจที่เรียนมา

กิจกรรมกำรสอน/
สื่อกำรสอน
1. ผู้สอนทบทวนบทเรียนที่ผ่าน
มาโดยสรุป
2. ผู้เรียนสอบถามในประเด็นที่
สงสัยเพื่อหาคาตอบ
3. ทาการทดสอบกลางภาค

สื่อกำรสอน
1. power
point สรุป
บทเรียน
2. ทดสอบ
กลางภาค

วิธีกำรประเมิน

ผู้สอน

1. การสอบกลาง
ภาค
2. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมในการ
เรียน
3. ประเมินจาก
แบบบันทึก
พฤติกรรมในชั้น
เรียน (ครูบันทึก)

พิริยาพร
สุวรรณ
ไตรย์/
ประวิชญา
สุวรรณ
ไตรย์
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สัปดำห์
จำนวน
หัวข้อ/รำยละเอียด
ที่
ชัว่ โมง
8
คาอธิบายรายวิชา
3
บทที่ 5 มนุษยสัมพันธ์ในกำร
ทำงำน
- ความหมายของมนุษยสัมพันธ์
- ความสาคัญของมนุษยสัมพันธ์
- องค์ประกอบด้านมนุษยสัมพันธ์
- แนวทางในการศึกษาบุคคลเพื่อ
สร้างมนุษยสัมพันธ์
- หลักการในการสร้างมนุษย
สัมพันธ์
- การสร้างมนุษยสัมพันธ์ใน
องค์การธุรกิจ
- การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในทีมงาน
- สาเหตุของการขาดมนุษยสัมพันธ์
ในหน่วยงาน
-สรุป

สัปดำห์

หัวข้อ/รำยละเอียด

จำนวน

ผลกำรเรียนรู้
วัตถุประสงค์กำรเรียนรู้
1 2 3 4 5
     1. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ในการ
ทางานที่ถูกต้อง
2. ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับ
มนุษยสัมพันธ์ในการทางานที่
ถูกต้อง
3. ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้า
ความรู้เกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ใน
การทางานโดยกระบวนการ
ทางานเป็นทีมอย่างเป็นระบบ
4. ผู้เรียนเกิดจิตสานึกรับผิดชอบ
ในหน้าที่ของตนเองตามโครงสร้าง
งานและหน้าที่

ผลกำรเรียนรู้

วัตถุประสงค์กำรเรียนรู้

กิจกรรมกำรสอน/
สื่อกำรสอน
1. ผู้สอนนาเข้าสู่บทเรียนโดย
การให้ทาแบบทดสอบก่อนเรียน
ปฏิบัติตลอดภาคการศึกษา
2. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับ
มนุษยสัมพันธ์ในการทางาน
ประกอบ power point/VDO
CD
3.จัดกลุ่มนักศึกษามอบหมาย
งานให้นักศึกษาค้นคว้าตามใบ
งานที่ 5 เป็นรายกลุ่มแล้ว
นาเสนอ
4. ทาแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน
5. ทาแบบทดสอบหลังเรียน

กิจกรรมกำรสอน/

สื่อกำรสอน

วิธีกำรประเมิน

ผู้สอน

1.เอกสาร
แนะนา
รายวิชา
2. เอกสาร
ประกอบกา
รสอน
3.ใบงานที่ 5
4. power
point
5. VDO CD
6.แบบทด
สอบก่อนหลังเรียน

1. ผลงานจากใบ
งานที่ 5
2. การสอบกลาง
ภาค
3. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมในการ
เรียน
4. การนาเสนอ
ผลงานหน้าชั้น
เรียน
5. ประเมินจาก
แบบบันทึก
พฤติกรรมในชั้น
เรียน (ครูบันทึก)
6.ผลการทดสอบ
ก่อน-หลังเรียน

พิริยาพร
สุวรรณ
ไตรย์/
ประวิชญา
สุวรรณ
ไตรย์

สื่อกำรสอน

วิธีกำรประเมิน

ผู้สอน
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ที่
9

คาอธิบายรายวิชา
บทที่ 6 กำรจูงใจในธุรกิจ
- ความหมายของการจูงใจ
- กระบวนการของการจูงใจ
- ประเภทของแรงจูงใจ
- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจูงใจ
- การประเมินภาวการณ์จูงใจ
- วิธีการจูงใจ
- ความสาคัญของการจูงใจในการ
ทางาน
- ทฤษฎีการจูงใจ
- เทคนิคในการจูงใจให้คนทางาน
- สิ่งจูงใจ
- สรุป

สัปดำห์
หัวข้อ/รำยละเอียด
ที่
10
คาอธิบายรายวิชา
บทที่ 7 บุคลิกภำพเชิงธุรกิจ
- ความหมายของบุคลิกภาพ

ชั่วโมง
3

1 2 3 4 5
     1. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจูงใจในธุรกิจที่ถูกต้อง
2. ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับ
การจูงใจในธุรกิจที่ถูกต้อง
3. ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้า
ความรู้เกี่ยวกับการจูงใจในธุรกิจ
โดยกระบวนการทางานเป็นทีม
อย่างเป็นระบบ
4. ผู้เรียนเกิดจิตสานึกรับผิดชอบ
ในหน้าที่ของตนเองตามโครงสร้าง
งานและหน้าที่

ผลกำรเรียนรู้
จำนวน
วัตถุประสงค์กำรเรียนรู้
ชั่วโมง 1 2 3 4 5
     1. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
3
เกี่ยวกับบุคลิกภาพเชิงธุรกิจที่
ถูกต้อง

สื่อกำรสอน
1. ผู้สอนนาเข้าสู่บทเรียนโดย
การให้ทาแบบทดสอบก่อนเรียน
ปฏิบัติตลอดภาคการศึกษา
2. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับ
การจูงใจในธุรกิจประกอบ
power point/VDO CD
3.จัดกลุ่มนักศึกษามอบหมาย
งานให้นักศึกษาค้นคว้าตามใบ
งานที่ 6 เป็นรายกลุ่มแล้ว
นาเสนอ
4. ทาแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน
5. ทาแบบทดสอบหลังเรียน

1.เอกสาร
แนะนา
รายวิชา
2. เอกสาร
ประกอบการ
สอน
3.ใบงานที่ 6
4. power
point
5. VDO CD
6.แบบทด
สอบก่อนหลังเรียน

1. ผลงานจากใบ
งานที่ 6
2. การสอบกลาง
ภาค
3. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมในการ
เรียน
4. การนาเสนอ
ผลงานหน้าชั้น
เรียน
5. ประเมินจาก
แบบบันทึก
พฤติกรรมในชั้น
เรียน (ครูบันทึก)
6.ผลการทดสอบ
ก่อน-หลังเรียน

กิจกรรมกำรสอน/
สื่อกำรสอน วิธีกำรประเมิน
สื่อกำรสอน
1. ผู้สอนนาเข้าสู่บทเรียนโดย
1.เอกสาร
1. ผลงานจากใบ
การให้ทาแบบทดสอบก่อนเรียน แนะนา
งานที่ 7
ปฏิบัติตลอดภาคการศึกษา
รายวิชา
2. การสอบกลาง

พิริยาพร
สุวรรณ
ไตรย์/
ประวิชญา
สุวรรณ
ไตรย์

ผู้สอน
พิริยาพร
สุวรรณ
ไตรย์/
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- ความสาคัญของบุคลิกภาพ
- องค์ประกอบของบุคลิกภาพ
- ปัจจัยที่ผลต่อบุคลิกภาพ
- แนวความคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพ
- คุณลักษณะทางบุคลิกภาพของนัก
ธุรกิจ
- การเสริมสร้างบุคลิกภาพเชิงธุรกิจ
- สรุป

สัปดำห์
หัวข้อ/รำยละเอียด
ที่
11-12 คาอธิบายรายวิชา
บทที่ 8 จิตวิทยำของกระบวนกำร
สรรหำและคัดเลือกบุคลำกรเข้ำ
ทำงำน
- ความหมายของการสรรหาบุคลากร
- ความสาคัญของการสรรหาบุคลากร
- ระบบการสรรหาบุคลากร

2. ผู้เรียนสามารถอธิบาย
เกี่ยวกับบุคลิกภาพเชิงธุรกิจที่
ถูกต้อง
3. ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้า
ความรู้เกี่ยวกับบุคลิกภาพเชิง
ธุรกิจโดยกระบวนการทางาน
เป็นทีมอย่างเป็นระบบ
4. ผู้เรียนเกิดจิตสานึก
รับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง
ตามโครงสร้างงานและหน้าที่

ผลกำรเรียนรู้
จำนวน
วัตถุประสงค์กำรเรียนรู้
ชั่วโมง 1 2 3 4 5
     1. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
3
เกี่ยวกับจิตวิทยาของ
กระบวนการสรรหาและคัดเลือก
บุคลากรเข้าทางานที่ถูกต้อง
2. ผู้เรียนสามารถอธิบาย
เกี่ยวกับจิตวิทยาของ
กระบวนการสรรหาและคัดเลือก

2. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับ
บุคลิกภาพเชิงธุรกิจประกอบ
power point/VDO CD
3.จัดกลุ่มนักศึกษามอบหมาย
งานให้นักศึกษาค้นคว้าตามใบ
งานที่ 7 เป็นรายกลุ่มแล้ว
นาเสนอ
4. ทาแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน
5. ทาแบบทดสอบหลังเรียน

กิจกรรมกำรสอน/
สื่อกำรสอน
1. ผู้สอนนาเข้าสู่บทเรียนโดย
การให้ทาแบบทดสอบก่อนเรียน
ปฏิบัติตลอดภาคการศึกษา
2. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับ
จิตวิทยาของกระบวนการสรรหา
และคัดเลือกบุคลากรเข้าทางาน
ประกอบ power point/VDO

2. เอกสาร
ประกอบกา
รสอน
3.ใบงานที่ 7
4. power
point
5. VDO CD
6.แบบทด
สอบก่อนหลังเรียน

ภาค
3. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมในการ
เรียน
4. การนาเสนอ
ผลงานหน้าชั้น
เรียน
5. ประเมินจาก
แบบบันทึก
พฤติกรรมในชั้น
เรียน (ครูบันทึก)
6.ผลการทดสอบ
ก่อน-หลังเรียน

ประวิชญา
สุวรรณไตรย์

สื่อกำรสอน

วิธีกำรประเมิน

ผู้สอน

1.เอกสาร
แนะนา
รายวิชา
2. เอกสาร
ประกอบกา
รสอน
3.ใบงานที่ 8

1. ผลงานจากใบ
งานที่ 8
2. การสอบปลาย
ภาค
3. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมในการ
เรียน

พิริยาพร
สุวรรณ
ไตรย์/
ประวิชญา
สุวรรณไตรย์
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- นโยบายในการสรรหาบุคลากร
- แหล่งในการสรรหาบุคลากร
- วิธีการสรรหาบุคลากร
- การคัดเลือกบุคลากร
- ปัจจัยในการคัดเลือกบุคลากร
- ขั้นตอนในการเลือกบุคลากร
- วิธีการคัดเลือกบุคลากร
- ปัญหาในการคัดเลือกบุคลากร
- สรุป

สัปดำห์
หัวข้อ/รำยละเอียด
ที่
13
คาอธิบายรายวิชา
บทที่ 9 กำรให้คำปรึกษำและกำรสอน
แนะ
- ความหมายของการให้คาปรึกษา
- ความสาคัญของการให้คาปรึกษา
- หลักการในการให้คาปรึกษา
- ขั้นตอนในการให้คาปรึกษา
- ประเภทของการให้คาปรึกษา
- วิธีของการให้คาปรึกษา
- คุณลักษณะของผู้ให้คาปรึกษา

บุคลากรเข้าทางานที่ถูกต้อง
3. ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้า
ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาของ
กระบวนการสรรหาและคัดเลือก
บุคลากรเข้าทางานโดย
กระบวนการทางานเป็นทีมอย่าง
เป็นระบบ
4. ผู้เรียนเกิดจิตสานึกและมี
จิตวิทยาของกระบวนการสรรหา
และคัดเลือกบุคลากรเข้าทางาน
ได้อย่างถูกต้อง

จำนวน
ชั่วโมง
3

CD
3.จัดกลุ่มนักศึกษามอบหมาย
งานให้นักศึกษาค้นคว้าตามใบ
งานที่ 8 เป็นรายกลุ่มแล้ว
นาเสนอ
4. ทาแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน
5. ทาแบบทดสอบหลังเรียน

ผลกำรเรียนรู้
วัตถุประสงค์กำรเรียนรู้
1 2 3 4 5
    1. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการให้คาปรึกษาและ
การสอนแนะที่ถูกต้อง
2. ผู้เรียนสามารถอธิบาย
เกี่ยวกับการให้คาปรึกษาและ
การสอนแนะที่ถูกต้อง
3. ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้า
ความรู้เกี่ยวกับการให้คาปรึกษา
และการสอนแนะโดย
กระบวนการทางานเป็นทีมอย่าง

กิจกรรมกำรสอน/
สื่อกำรสอน
1. ผู้สอนนาเข้าสู่
บทเรียนโดยการให้ทา
แบบทดสอบก่อนเรียน
ปฏิบัติตลอดภาค
การศึกษา
2. ผู้สอนบรรยายเนื้อหา
เกี่ยวกับการให้
คาปรึกษาและการสอน
แนะประกอบ power
point/VDO CD

4. power
point
5. VDO CD
6.แบบทด
สอบก่อนหลังเรียน

4. การนาเสนอ
ผลงานหน้าชั้น
เรียน
5. ประเมินจาก
แบบบันทึก
พฤติกรรมในชั้น
เรียน (ครูบันทึก)
6.ผลการทดสอบ
ก่อน-หลังเรียน

สื่อกำรสอน

วิธีกำรประเมิน

ผู้สอน

1.เอกสาร
แนะนา
รายวิชา
2. เอกสาร
ประกอบกา
รสอน
3.ใบงานที่ 9
4. power
point
5. VDO CD

1. ผลงานจากใบ
งานที่ 9
2. การสอบปลาย
ภาค
3. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมในการ
เรียน
4. การนาเสนอ
ผลงานหน้าชั้น
เรียน

พิริยาพร
สุวรรณ
ไตรย์/
ประวิชญา
สุวรรณไตรย์
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- บทบาทของผู้ให้คาปรึกษา
- แนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะในการให้
คาปรึกษา
- ประโยชน์ของการจัดบริการให้คาปรึกษา
- ความหมายของการสอนแนะ
- ความแตกต่างระหว่างการสอนแนะกับ
การฝึกอบรม
- ขั้นตอนในการสอนแนะ
- เทคนิคการสอนแนะ
- ประโยชน์ของการสอนแนะ
- สรุป
สัปดำห์
จำนวน
หัวข้อ/รำยละเอียด
ที่
ชัว่ โมง
14
คาอธิบายรายวิชา
3
บทที่ 10 กำรแข่งขันเชิงธุรกิจ
- ความหมายของการแข่งขัน
- ประเภทของการแข่งขันทางธุรกิจ
- เครื่องมือในการแข่งขันทางธุรกิจ
- การวิเคราะห์คู่แข่งขัน
- แนวทางเชิงกลยุทธ์
- ความจาเป็นของระบบการรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับคู่แข่งขัน
- ประเภทของกลยุทธ์ในการแข่งขัน
- การแข่งขันในด้านการโฆษณา
- การแข่งขันในด้านการขาย
- จริยธรรมของนักธุรกิจ
- สรุป

เป็นระบบ

ผลกำรเรียนรู้
วัตถุประสงค์กำรเรียนรู้
1 2 3 4 5
    1. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการแข่งขันเชิงธุรกิจที่
ถูกต้อง
2. ผู้เรียนสามารถอธิบาย
เกี่ยวกับการแข่งขันเชิงธุรกิจที่
ถูกต้อง
3. ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้า
ความรู้เกี่ยวกับการแข่งขันเชิง
ธุรกิจโดยกระบวนการทางานเป็น
ทีมอย่างเป็นระบบ

3.จัดกลุ่มนักศึกษา
มอบหมายงานให้
นักศึกษาค้นคว้าตามใบ
งานที่ 9 เป็นรายกลุ่ม
แล้วนาเสนอ
4. ทาแบบฝึกหัดท้าย
บทเรียน
5. ทาแบบทดสอบหลัง
เรียน
กิจกรรมกำรสอน/
สื่อกำรสอน
1. ผู้สอนนาเข้าสู่
บทเรียนโดยการให้ทา
แบบทดสอบก่อนเรียน
ปฏิบัติตลอดภาค
การศึกษา
2. ผู้สอนบรรยายเนื้อหา
เกี่ยวกับการแข่งขันเชิง
ธุรกิจประกอบ power
point/VDO CD
3.จัดกลุ่มนักศึกษา
มอบหมายงานให้
นักศึกษาค้นคว้าตามใบ
งานที่ 10 เป็นรายกลุ่ม
แล้วนาเสนอ

6.แบบทด
สอบก่อนหลังเรียน

5. ประเมินจาก
แบบบันทึก
พฤติกรรมในชั้น
เรียน (ครูบันทึก)
6.ผลการทดสอบ
ก่อน-หลังเรียน

สื่อกำรสอน

วิธีกำรประเมิน

ผู้สอน

1.เอกสาร
แนะนา
รายวิชา
2. เอกสาร
ประกอบกา
รสอน
3.ใบงานที่ 10
4. power
point
5. VDO CD
6.แบบทด
สอบก่อนหลังเรียน

1. ผลงานจากใบ
งานที่ 10
2. การสอบปลาย
ภาค
3. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมในการ
เรียน
4. การนาเสนอ
ผลงานหน้าชั้น
เรียน
5. ประเมินจาก
แบบบันทึก
พฤติกรรมในชั้น
เรียน (ครูบันทึก)

พิริยาพร
สุวรรณ
ไตรย์/
ประวิชญา
สุวรรณไตรย์
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4. ทาแบบฝึกหัดท้าย
บทเรียน
5. ทาแบบทดสอบหลัง
เรียน

สัปดำห์
หัวข้อ/รำยละเอียด
ที่
15 คาอธิบายรายวิชา
- สอบปลายภาค

ผลกำรเรียนรู้
จำนวน
กิจกรรมกำรสอน/
วัตถุประสงค์กำรเรียนรู้
ชั่วโมง 1 2 3 4 5
สื่อกำรสอน
     เพื่อวัดความรู้ของผู้เรียน ทาการทดสอบปลายภาค
3
เกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ
ที่เรียนมา

หมำยเหตุ แผนการสอนอาจมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของเนื้อหาและระยะเวลาในการเรียนการสอน

6.ผลการทดสอบ
ก่อน-หลังเรียน

สื่อกำรสอน วิธีกำรประเมิน

ผู้สอน

ทดสอบ
1. การสอบ
ปลายภาค ปลายภาค
2. การสังเกต
การมีส่วนร่วม
ในการเรียน
3. ประเมินจาก
แบบบันทึก
พฤติกรรมในชั้น
เรียน (ครู
บันทึก)

พิริยาพร
สุวรรณ
ไตรย์/
ประวิชญา
สุวรรณไตรย์
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20
2. แผนกำรประเมินผลกำรเรียนรู้
กิจกรรมที่
ผลกำร
เรียนรู้
1
คุณธรรม จริยธรรม

2

ความรู้

3

ทักษะทางปัญญา

4

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

วิธีกำรประเมิน
- การเข้าชั้นเรียนและ
สังเกตพฤติกรรมในการ
เรียนและส่งงานที่ได้รับ
มอบหมายตรงเวลา
- ประเมินผลการวิเคราะห์
กรณีศึกษา
- สอบกลางภาค
- ปลายภาค
การมีส่วนร่วมอภิปราย
แสดงความคิดเห็นในชั้น
เรียน
- สังเกตพฤติกรรมการ
ทางานเป็นทีม
- ผลสาเร็จของกลุ่มและการ
มีส่วนร่วม
- การทางานกลุ่มและผลงาน
- การส่งงานตามที่
มอบหมาย

สัปดำห์ที่
ประเมิน
ทุกสัปดาห์

สัดส่วนของกำร
ประเมินผล
5%

5%
8
15
ทุกสัปดาห์

20%
40%
5%

ทุกสัปดาห์

5%
5%

ทุกสัปดาห์

รวมทั้งสิ้น
หมวดที่ 6 ทรัพยำกรประกอบกำรเรียนกำรสอน
1. เอกสำรและตำรำหลัก
บุญมั่น ธนาศุภวัฒน์. (2542). จิตวิทยาธุรกิจ. อุตรดิตถ์ : สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์.
2. เอกสำรและข้อมูลสำคัญ
http://www.arit.dusit.ac.th/
3. เอกสำรและข้อมูลแนะนำ
มาลินี จุฑา. จิตวิทยำธุรกิจ. กรุงเทพฯ: อักษราพิพัฒน์.
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บุญมั่น ธนาศุภวัฒน์. (2553). จิตวิทยำธุรกิจ. กรุงเทพฯ:
หมวดที่ 7 กำรประเมินและปรับปรุงกำรดำเนินกำรของรำยวิชำ
1. กลยุทธ์กำรประเมินประสิทธิผลของรำยวิชำโดยนักศึกษำ
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา

5%
10%
100%

2. กลยุทธ์กำรประเมินกำรสอน
- ผลการสอบ/การเรียนรู้
- การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู้
- การสังเกตจากคณะกรรมการประเมินการสอน
3. กำรปรับปรุงกำรสอน
- การจัดทาวิจัยในชั้นเรียน
- การประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างผู้สอน
4. กำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำในรำยวิชำ
มีคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา (คะแนน/เกรด) กับ
ข้อสอบ รายงาน โครงการ และการให้คะแนนพฤติกรรมของนักศึกษา
5. กำรดำเนินกำรทบทวนและกำรวำงแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรำยวิชำ
นาข้อมูลที่ได้จากกลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา และกลยุทธ์การประเมินการ
สอน มาใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างกลุ่มผู้สอน เพื่อร่วมกันหาแนวทางหรือวางแผนปรับปรุง
รายวิชา

