รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 2513716

ชื่อวิชา การพัฒนาองค์การเบื้องต้น
Introduction to Organization Development
1.2 จานวนหน่วยกิต 3 (3-0-6) หน่วยกิต
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
1) หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
2) ประเภทของรายวิชา : หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : อาจารย์ศุภมิตร บัวเสนาะ
2) อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ศุภมิตร บัวเสนาะ (ตอนเรียน A1)
1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2561 / ชั้นปี 4
1.6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.7 รายวิชาที่ต้องเรียนร่วมกัน (co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.8 สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาคาร 11 ห้อง 11-606
1.9 วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่ 15 กรกฎาคม 2561

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
2.1.1. ตระหนักในคุณค่าของจรรณยาบรรณวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีวินัย ตรงต่อเวลา
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ขององค์การและสังคม มีความเสียสละ
ซื่อสัตย์ คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนร่วมเป็นสาคัญ ตลอดจนเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
2.1.2. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ วิธีการและทฤษฎีที่สาคัญในสาขาวิชาจิตวิทยา
และจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ และมีการพัฒนาองค์ความรู้ของตนเอง และสามารถบูรณาการ
ความรู้กับศาสตร์อื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง
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2.1.3. มี ความสามารถในการคิด วิเคราะห์อย่างเป็ นระบบตามหลัก การที่ ได้ศึก ษามารวมทั้ ง
สามารถนาความรู้ไปประยุก ต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม สามารถแก้ ไขปัญ หาหรือ
สถานการณ์ต่างๆ โดยการประยุกต์แนวความรู้จากการศึกษาได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ สามารถ
วิเคราะห์และอธิบายปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์การอุตสาหกรรม รวมถึงการนาความรู้ เทคนิคและวิธีการ
ทางด้านพฤติกรรมมนุษย์ในการบริหารและพัฒนาองค์การ ตลอดจนสามารถวิเคราะห์ ออกแบบและ
ประยุ ก ต์ ใช้ เ ครื่อ งมื อ ทางจิ ต วิ ท ยา ได้ แ ก่ การสั ง เกต การสั ม ภาษณ์ การใช้ แ บบทดสอบและ
แบบสอบถามได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
2.1.4. มีความสามารถในการสื่อสารกั บกลุ่ม บุคคลทุก ระดับ โดยใช้ก ารสื่อสารภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ไข
ปัญ หาตามสถานการณ์ต่างๆ ทั้ งในบทบาทของการเป็นผู้นา หรือผู้ร่วมที มในการท างาน สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับวัฒ นธรรมองค์ก ารและสถานการณ์ต่างๆ ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี มีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์การทุกระดับ ผู้รับบริการและบุคคลทั่วไป ตลอดจนมีความรับผิดชอบ
ในการพัฒนาตนเองต่อการเรียนรู้ในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
2.1.5. สามารถสื่ อ สารได้อ ย่างมี ป ระสิท ธิ ภาพทั้ ง ปากเปล่าและการเขียน ตลอดจนสามารถ
เลือกใช้สื่อและรูปแบบของการสื่อสารในการนาเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถใช้
เทคโนโลยีและสารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ ปรับปรุงรายวิชา
เนื่อ งจากเนื้อหาที่ ดาเนินการจัดการเรียนการสอนได้รับ การปรับ ปรุงมาตั้ง แต่เริ่ม ท าการ
จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ ปีการศึกษา 2555 จนถึงปัจจุบันซึ่งใช้ผู้สอนรับผิดชอบรายวิชานี้มาตลอด
เพียงแต่ควรปรับปรุงกิจกรรมที่ใช้ในการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุ บัน
โดยให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้ศึกษาค้นคว้าโดยสื่อและเทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม และวาง
แผนการเตรียมตัวสาหรับการเป็นนักพัฒนาองค์การที่ดีในอนาคต

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
3.1 คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาถึงแนวคิดและรูปแบบเกี่ยวกับ หลักการบริหารงานเชิงพฤติกรรมศาสตร์ การวิเคราะห์
และแก้ปัญหาในการเปลี่ยนแปลงองค์การที่ส่งผลต่อโครงสร้างองค์การและวัฒนธรรมองค์การ ปัจจัย
กลยุทธ์และพาหะวิธีที่ใช้ในการพัฒ นาองค์การ การวิเคราะห์บทบาทตัวแปรทางสังคมและองค์การ
ทัศนคติของบุคคลในการทางาน การผสมผสานความเจริญเติบโตส่วนบุคคลขอสมาชิกภายในองค์การ
เข้ากับวัตถุประสงค์ขององค์การ โดยเน้นหนักเรื่องการสร้างทีมงาน เพื่อนามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงใน
ด้านต่างๆ อย่างเป็นระบบ เพื่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององค์การ
A study on concept and model of principle in behavioral science, analyze
and problem solving in changing organization that affect the organizational
structure and organizational culture, factors strategies and interventions used in
the organizational development, analyze role of social and organization factors,
attitudes of human at work, an integration between individual growth of
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personnel in organization and objective of organization specific in team building
to changing in any factors for efficiency capability as an effectiveness.
3.2 จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม

การฝึกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การฝึกงาน
45 ชั่วโมงต่อ ให้คาปรึกษา แนะนา สอนเสริม
45 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา ตามความต้องการของนักศึกษา
ภาคการศึกษา
เป็นรายกลุม่ เพื่อทบทวนความรู้
ให้ชัดเจนและแม่นยายิ่งขึ้น
โดยเฉพาะกับกลุม่ ของนักศึกษา
ที่มีผลการเรียนต่า

การศึกษาด้วย
ตนเอง
90 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา

3.3 จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
1) อาจารย์ประจารายวิชา แจ้งเวลาให้คาปรึกษาผ่านเว็บไซต์ประจารายวิชา หรือผ่าน
Social Network เช่น Facebook หรือ line application เป็นต้น
2) อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ อย่างน้อย
2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
วิธีการสอนและการประเมินผล
ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธีการสอน

ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ตระหนักในคุณค่าของจรรณยา
บรรณวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง เคารพกฎระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ขององค์การและสังคม
1.3 มีความเสียสละ ซื่อสัตย์ คานึงถึง ผลประโยชน์ของส่วนร่วมเป็นสาคัญ
1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์

1. จั ด การเรี ย นการสอนโดยการ
สอดแทรกคุ ณ ธรรม จริย ธรรม และ
ความรับ ผิด ชอบประกอบการบรรยาย
พร้อมยกกรณีศึกษาเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
ของนั กพั ฒ นาองค์ ก าร มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม
2. ใช้ ก รณี ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ เกี่ ย วกั บ
จริ ย ธรรมของนั ก พั ฒ นาองค์ ใ นการ
วางแผนพัฒ นาองค์ก าร การเก็ บ ข้อมู ล
และผลสรุ ป ที่ ได้ จ ากการฝึ ก ทั ก ษะใน
ส ถ า น ก า ร ณ์ จ า ล อ ง โ ด ย อ า ศั ย
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ที่ ได้ ก า ร ศึ ก ษ า ม า
ประยุ ก ต์ ใช้ จ ากทฤษฎี จิ ต วิ ท ยาและ
ปรัชญาการศึกษาในรูปแบบมุมมองใหม่

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

1. การใช้ แ บบสั ง เกต โดยสั ง เกต สัปดาห์ที่
พฤติกรรมในชั้นเรียน และการปฏิบัติตน 1 - 15
ของนักศึกษา รวมถึงความสนใจ ความมี
วินัย ความรับผิดชอบ การส่งงานที่ได้รับ
มอบหมาย โดยบั น ทึ ก พฤติ ก รรมของ
นักศึกษาในระหว่างการเรียนการสอนและ
การเข้าร่วมกิจกรรม
2. ประเมินด้วยการตอบคาถาม การ
สอบปากเปล่า ใบงานและแบบฝึกหัด
3. ประเมิ น จากความรั บ ผิ ด ชอบใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
4. ประเมิ น จากการมี ส่ ว นร่ ว มใน
กิจกรรมต่างๆ ในชั้นเรียน

ค่าน้าหนัก
ของการ
ประเมินผล
15%

ด้านความรู้
1. ใช้ก ารบรรยายประกอบกั บ การ
1. ประเมิ นจากผลการศึกษาค้นคว้า สัปดาห์ที่
2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
นาเสนองานแปลทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง และการน าเสนอ งานตามประเด็ น ที่ 1 – 15
หลักการ วิธีการและทฤษฎีที่สาคัญใน
กั บ ประเด็น ที่ นัก ศึก ษาได้ช่ วยกั นศึก ษา มอบหมายหรือการแสดงความคิด และ และ 16
สาขาวิชาจิตวิทยาและจิตวิทยาอุตสาหกรรม ค้นคว้านอกชัน้ เรียน พร้อมทั้งการใช้กรณี รายงานผลการฝึก ในสถานการณ์จ าลอง

30%
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา
และองค์การ
2.2 มีการติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในสาขา
จิตวิทยาและจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
ในปัจจุบัน
2.3 มีการพัฒนาองค์ความรู้ของตนเอง
และสามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นๆ
ที่มีความเกี่ยวข้อง

วิธีการสอน

ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ หรือเนื้อหา
ต่างๆ ตามที่กาหนดไว้ในแผนการสอน
2. การเรี ย นรู้ โ ดยการฝึ ก การวาง
แผนการพั ฒ นาองค์ ก ารด้ วยพาหะวิ ธี
ต่างๆในสถานการณ์จาลอง (Simulation
Situation Learning) ซึ่ ง นั ก ศึ ก ษ า
ร่ ว มกั น ฝึ ก ตามสถานการณ์ ที่ ผู้ ส อน
กาหนดให้
3. อ ภิ ป ร า ย ร่ ว ม กั น เป็ น ก ลุ่ ม
( Group Discussion) ต า ม ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย โดยการแลกเปลี่ ย นความ
คิดเห็นหรือหัวข้อที่กลุ่มตัดสินใจร่วมกัน
และนาเสนอผลการอภิปรายกลุ่ม
ด้านทักษะทางปัญญา
1. การสอนแบบระดมพลั ง สมอง
3.1 มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ (Brainstorming) โดยกระตุ้นกลุ่มผู้เรียน
อย่างเป็นระบบตามหลักการที่ได้ศึกษามา
หาคาตอบหรือทางเลือกจากประเด็นที่
รวมทั้งสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ก าหนด โดยแบ่ ง เป็ นกลุ่ม ๆ ให้ ส มาชิ ก
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
ช่วยกันคิด และหาคาตอบหรือทางเลือก
3.2 สามารถแก้ไขปัญหาหรือ
สาหรับปัญหาที่กาหนดให้มากที่สุด แล้ว
สถานการณ์ต่างๆ โดยการประยุกต์แนว
ช่วยกันพิจารณาเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด
ความรู้จากการศึกษาได้อย่างถูกต้องและ
2. การอภิ ป รายร่ ว มกั น เป็ น กลุ่ ม

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนัก
ของการ
ประเมินผล

ในรูปแบบรายงานนักศึกษาร่วมกันจัดทา
2. ประเมิ น จากการท าแบบฝึ ก หั ด
การทดสอบย่อย และการสอบปลายภาค
ด้วยข้อสอบที่เน้นการประยุกต์ความรู้ การ
คิด วิเคราะห์ และการสัง เคราะห์ ส าระ
ความรู้ที่เรียนไปสู่สถานการณ์จริง
3. ประเมินจากการฝึกการนาแบบวัด
ทางจิตวิทยาในการหาความจาเป็นในการ
พั ฒ นาองค์ ก ารจากสถานการณ์ จ าลอง
โดยน าม าเที ยบ เคี ยงกั บ ท ฤษ ฎี ท าง
จิตวิท ยาที่ ได้เรียนรู้ม าในรายวิชาที่ เรียน
ผ่านมา
1. ประเมิ นผลการระดมสมองในการ สัปดาห์ที่
แสดงความคิ ด เห็ น ในประเด็ น ที่ ไ ด้ รั บ 1 – 15
มอบหมาย
และ 16
2. ประเมิ นจากผลการอภิป รายและ
การน าเสนอผล ของกลุ่ ม โดยการน า
หลักการเรียนรู้มาใช้ในการนาเสนอ
3. ประเมิ น จากวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หาที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาองค์ ก ารจาก

25%
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สร้างสรรค์
3.3 มีทักษะและความสามารถในการ
รวบรวม วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาใน
การศึกษาข้อมูลต่างๆ และปฏิบัติการวิจัยทาง
พฤติกรรมศาสตร์ได้
3.4 สามารถวิเคราะห์และอธิบายปัญหา
ที่เกิดขึ้นในองค์การอุตสาหกรรม รวมถึงการ
นาความรู้ เทคนิคและวิธีการทางด้าน
พฤติกรรมมนุษย์ในการบริหารและพัฒนา
องค์การ
3.5 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบและ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือทางจิตวิทยา ได้แก่ การ
สังเกต การสัมภาษณ์ การใช้แบบทดสอบและ
แบบสอบถามได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
4.1 มีความสามารถในการสื่อสารกับ
กลุ่มบุคคลทุกระดับ โดยใช้การสื่อสาร
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4.2 สามารถให้ความช่วยเหลือและ

( Group Discussion) ต า ม ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย โดยการแลกเปลี่ ย นความ
คิดเห็นหรือหัวข้อที่กลุ่มตัดสินใจร่วมกัน
และนาเสนอผลการอภิปรายกลุ่ม
3. การวิเคราะห์เ นื้อ หาที่ เกี่ ยวข้อ ง
กั บ การพั ฒ นาองค์ ก ารจากเอกสาร
ภาษาอังกฤษที่ได้รับมอบหมายโดยนามา
นาเสนอในชั้นเรียน

เอกสารภาษาอังกฤษตามที่กาหนด
4. ประเมินจากการทาแบบฝึกหัด การ
ทดสอบย่อย และการสอบปลายภาคด้วย
ข้อสอบที่เน้นการประยุกต์ความรู้ การคิด
วิเคราะห์ และการสังเคราะห์สาระความรู้
ที่เรียนไปสูส่ ถานการณ์จริง

1. การสอนแบบร่วมมือประสานใจ
(Co-Operative Learning) โดยมุ่ ง ให้
นักศึกษาร่วมมือกันทางาน ช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน มีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
และประสานงานกั น เพื่ อ ให้ เ กิ ด การ
เรียนรู้ในเรื่องที่ เรียน จะต้องรับผิดชอบ
การเรียนรู้ของตนเองและรับผิดชอบการ

1. ประเมินผลจากผลงานที่นักศึกษา สัปดาห์ที่
ร่วมมือกันในการทางาน การอภิปรายและ 1 - 15
การนาเสนอผลงานของกลุ่มจากการแปล
เอกสารท างวิ ช าการ เช่ น บท ความ
งานวิจั ย หรื อ ข้ อ สรุป จากสถานการณ์
จาลอง
2. ประเมิ น จากความพยายามใน

ค่าน้าหนัก
ของการ
ประเมินผล

15%
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

อานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาตาม
สถาน-การณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของการเป็น
ผู้นา หรือผู้ร่วมทีมในการทางาน
4.3 สามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรม
องค์การและสถานการณ์ต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
4.4 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานใน
องค์การทุกระดับ ผู้รับบริการและบุคคลทั่วไป
4.5 มีความรับผิดชอบในการพัฒนา
ตนเองต่อการเรียนรู้ในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือทางจิตวิทยาที่อาศัยวิทยาการด้านคอมพิวเตอร์ร่วม
ด้วย
5.2 มีความรู้พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์
และสถิติในการศึกษาและวิจัยทางด้านจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ
5.3 สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิ ภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน ตลอดจน
สามารถเลือกใช้สื่อและรูปแบบของการ

เรียนรู้ของสมาชิกทุกคนภายในกลุ่ม
2. การสอนแบบระดมพลั ง สมอง
(Brainstorming) โดยกระตุ้นให้นักศึกษา
ท างานเป็ น กลุ่ ม เพื่ อ หาค าตอบหรื อ
ท างเลื อ ก ส าห รั บ ปั ญ ห าที่ ก าห น ด
ช่วยกันคิด และหาคาตอบที่ดีที่สุดร่วมกัน

การศึก ษาค้น คว้า เพื่ อการนาเสนอตาม
ประเด็ น ที่ มอบห มายห รื อ การแสดง
ความคิด
3. ประเมินผลจากการเข้าร่วมกิจกรรม
และการระดมพลังสมอง

1. การเรียนรู้จากใช้ทักษะต่างๆ จาก
การเรียนการสอน ทั้งทางเรื่องการสื่อสาร
ด้วยการพูดคุย การอภิป ราย การเขียน
รายงานการทดลอง และการใช้ สื บ ค้ น
ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้
โดยตนเอง และการจัดการเรียนการสอน
จากฝึกปฏิบัตใิ นสถานการณ์จาลอง

1. ประเมิ นจากผลการน าเสนอตาม สัปดาห์ที่
ประเด็นที่มอบหมาย
1 – 15
2. ประเมิ นจากผลการสืบ ค้ น ข้อ มู ล และ 16
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
3. ประเมิ น จากการท าแบบฝึ ก หั ด
การทดสอบย่อย และการสอบปลายภาค
ด้วยข้อสอบที่เน้นการประยุกต์ความรู้ การ
คิด วิเคราะห์ และการสัง เคราะห์ ส าระ
ความรู้ที่เรียนไปสู่สถานการณ์จริง

ค่าน้าหนัก
ของการ
ประเมินผล

10%
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนัก
ของการ
ประเมินผล

สื่อสารในการนาเสนอผลงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
5.4 สามารถใช้เทคโนโลยีและ
สารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
หมายเหตุ

ผลการเรียนรู้ตัวเข้ม = ความรับผิดชอบหลัก

ผลการเรียนรู้ตัวธรรมดา = ความรับผิดชอบรอง
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน (หมวดที่ 5 ข้อ 2)
สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด
(ชม.)
1
แนะนารายวิชา
(3 ชม.)
รูปแบการจัดการเรียนการสอน
และการประเมินผล
การทบทวนความรู้
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ พัฒนาองค์การ
2
นาเสนอการค้นคว้าของ
(3 ชม.)
นักศึกษาและผูส้ อนบรรยาย
เสริมในเรื่องทฤษฎีองค์การยุค
ดั้งเดิม (Classical
Organization Theories)

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล

ผู้สอน

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยาย
2. อภิปรายกลุม่ และนาเสนอในชั้น
เรียนเรื่อง
3. ซัก-ถาม และเสนอแนะ
กิจกรรม/ใบงาน :
แบบฝึกหัดทบทวนความรู้
ใบงาน : สิ่งที่ได้จากการบรรยาย
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. การนาเสนอผลงานแผลของ
นักศึกษาภายใน 30 นาที แล้วผู้สอน
ให้ข้อเสนอแนะพร้อมทัง้ บรรยาย
เสริมในประเด็นที่ยังไม่สมบูรณ์
2. ระดมสมองและกรณีศึกษา
เกี่ยวกับทฤษฎีองค์การยุคดั้งเดิม
กิจกรรม/ใบงาน :
เอกสารกรณีศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎี
องค์การยุคดั้งเดิม

1. การบรรยาย
ประกอบการนาเสนอ
PowerPoint
2. แบบฝึกหัดทบทวน
ความรู้
3. ใบงานเรือ่ งสิ่งที่ได้จาก
การบรรยาย

1. การตอบคาถามในชั้นเรียน อ. ศุภมิตร
2. คะแนนจากการทา
บัวเสนาะ
แบบฝึกหัด
3. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

1. การบรรยาย
ประกอบการนาเสนอ
PowerPoint
2. ใบงานกรณีศึกษาทฤษฎี
องค์การยุคดั้งเดิม

1. การตอบคาถามในชั้นเรียน อ. ศุภมิตร
2. วิธีการนาเสนอ
บัวเสนาะ
3. การมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นในกรณีศึกษา
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สัปดาห์ที่

(ชม.)
3
(3 ชม.)

4
(3 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด
นาเสนอการค้นคว้าของ
นักศึกษาและผูส้ อนบรรยาย
เสริมในเรื่องทฤษฎีองค์การยุค
กลาง (Neo-Classical
Organization Theories)

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. การนาเสนอผลงานแผลของ
นักศึกษาภายใน 30 นาที แล้วผู้สอน
ให้ข้อเสนอแนะพร้อมทัง้ บรรยาย
เสริมในประเด็นที่ยังไม่สมบูรณ์
2. ระดมสมองและกรณีศึกษา
เกี่ยวกับทฤษฎีองค์การยุคกลาง
กิจกรรม/ใบงาน :
เอกสารกรณีศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎี
องค์การยุคกลาง
นาเสนอการค้นคว้าของ
กิจกรรมการเรียนการสอน :
นักศึกษาและผูส้ อนบรรยาย
1. การนาเสนอผลงานแผลของ
เสริมในเรื่องทฤษฎีองค์การยุค นักศึกษาภายใน 30 นาที แล้วผู้สอน
ใหม่ : การบริหารแบบตะวันตก ให้ข้อเสนอแนะพร้อมทัง้ บรรยาย
(Modern Organization
เสริมในประเด็นที่ยังไม่สมบูรณ์
Theories : A2. ฝึกการวิเคราะห์เครื่องมือที่ใช้การ
Management)
บริหารแบบตะวันตก
กิจกรรม/ใบงาน :
1. แบบฝึกหัดเรื่องการวิเคราะห์
เครื่องมือที่ใช้การบริหารแบบ
ตะวันตก

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล

ผู้สอน

1. การบรรยาย
ประกอบการนาเสนอ
PowerPoint
2. ใบงานกรณีศึกษาทฤษฎี
องค์การยุคกลาง

1. การตอบคาถามในชั้นเรียน อ. ศุภมิตร
2. วิธีการนาเสนอ
บัวเสนาะ
3. การมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นในกรณีศึกษา

1. การบรรยาย
ประกอบการนาเสนอ
PowerPoint
2. แบบฝึกหัดเรื่องการ
วิเคราะห์เครื่องมือที่ใช้การ
บริหารแบบตะวันตก

1. การตอบคาถามในชั้นเรียน อ. ศุภมิตร
2. วิธีการนาเสนอ
บัวเสนาะ
3. คะแนนจากการทา
แบบฝึกหัด

10

สัปดาห์ที่

(ชม.)
5
(3 ชม.)

6
(3 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

นาเสนอการค้นคว้าของ
นักศึกษาและผูส้ อนบรรยาย
เสริมในเรื่องทฤษฎีองค์การยุค
ใหม่ : การบริหารแบบญีป่ ุ่น
(Modern Organization
Theories : JManagement)

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. การนาเสนอผลงานแผลของ
นักศึกษาภายใน 30 นาที แล้วผู้สอน
ให้ข้อเสนอแนะพร้อมทัง้ บรรยาย
เสริมในประเด็นที่ยังไม่สมบูรณ์
2. ฝึกการวิเคราะห์เครื่องมือที่ใช้การ
บริหารแบบญีป่ ุ่น
กิจกรรม/ใบงาน :
1. แบบฝึกหัดเรื่องการวิเคราะห์
เครื่องมือที่ใช้การบริหารแบบญี่ปุ่น
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. การบรรยายประกอบ Power
point
2. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เรื่อง
วัฒนธรรมองค์การ
3. ระดมสมองและกรณีศึกษา
เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การ
กิจกรรม : เกมเกี่ยวกับวัฒนธรรม
องค์การ
ใบงาน : เอกสารกรณีศึกษาเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมองค์การ

1. การบรรยาย
ประกอบการนาเสนอ
PowerPoint
2. แบบฝึกหัดเรื่องการ
วิเคราะห์เครื่องมือที่ใช้การ
บริหารแบบญีป่ ุ่น

1. การตอบคาถามในชั้นเรียน อ. ศุภมิตร
2. วิธีการนาเสนอ
บัวเสนาะ
3. คะแนนจากการทา
แบบฝึกหัด

1. การบรรยาย
ประกอบการนาเสนอ
PowerPoint
2. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
เรื่องวัฒนธรรมองค์การ
3. ใบงานกรณีศึกษา
เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การ

1. การตอบคาถามในชั้นเรียน อ. ศุภมิตร
2. การมีส่วนร่วมในกิจกรรม บัวเสนาะ
กลุ่มสัมพันธ์
3. การมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นในกรณีศึกษา

บรรยาย เรื่อง
- วัฒนธรรมองค์การและการ
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
องค์การ

การวัดและประเมินผล

ผู้สอน

11

สัปดาห์ที่

(ชม.)
7
(3 ชม.)

8
(3 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

นาเสนองานแปลของนักศึกษา กิจกรรมการเรียนการสอน :
และผูส้ อนบรรยายเสริมในเรือ่ ง 1. การนาเสนอผลงานแผลของ
- Organization Development นักศึกษาภายใน 30 นาที แล้วผู้สอน
: An Overview
ให้ข้อเสนอแนะพร้อมทัง้ บรรยาย
- Organization Renewal and เสริมในประเด็นที่ยังไม่สมบูรณ์
Planned Chang
2. ระดมสมองจากกรณีศึกษา
- Organization Renewal :
เกี่ยวกับการจัดการกับความ
Changing the Corporate
เปลี่ยนแปลง
Culture
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ใบงาน : เอกสารกรณีศึกษา
เกี่ยวกับการจัดการกับความ
เปลี่ยนแปลง
นาเสนองานแปลของนักศึกษา กิจกรรมการเรียนการสอน :
และผูส้ อนบรรยายเสริมในเรือ่ ง 1. การนาเสนอผลงานแผลของ
- The OD Consultant : Role นักศึกษาภายใน 30 นาที แล้วผู้สอน
and style
ให้ข้อเสนอแนะพร้อมทัง้ บรรยาย
- The OD Consultant :
เสริมในประเด็นที่ยังไม่สมบูรณ์
Diagnostic Process
2. ฝึกการเป็นที่ปรึกษาองค์การ
- Overcoming Resistance to
3. ระดมสมองจากกรณีศึกษา
Change
เกี่ยวกับคุณสมบัติของที่ปรึกษา
องค์การที่ดี

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล

ผู้สอน

1. การบรรยาย
ประกอบการนาเสนอ
PowerPoint
2. ใบงานกรณีศึกษา
เกี่ยวกับการจัดการกับ
ความเปลี่ยนแปลง

1. การตอบคาถามในชั้นเรียน อ. ศุภมิตร
2. วิธีการนาเสนอ
บัวเสนาะ
3. การมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นในกรณีศึกษา

1. การบรรยาย
ประกอบการนาเสนอ
PowerPoint
2. แบบฝึกหัดเรือ่ งการ
เป็นทีป่ รึกษาองค์การ
3. . ใบงานกรณีศึกษา
เกี่ยวกับคุณสมบัติของที่
ปรึกษาองค์การที่ดี

1. การตอบคาถามในชั้นเรียน อ. ศุภมิตร
2. วิธีการนาเสนอ
บัวเสนาะ
3. คะแนนจากการทา
แบบฝึกหัด
4. การมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นในกรณีศึกษา
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สัปดาห์ที่

(ชม.)

9
(3 ชม.)

10
(3 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

กิจกรรม : แบบฝึกหัดเรื่องการเป็น
ที่ปรึกษาองค์การ
ใบงาน : เอกสารกรณีศึกษาเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของที่ปรึกษาองค์การที่ดี
นาเสนองานแปลของนักศึกษา กิจกรรมการเรียนการสอน :
และผูส้ อนบรรยายเสริมในเรือ่ ง 1. การนาเสนอผลงานแผลของ
- Process Consulting Skill
นักศึกษาภายใน 30 นาที แล้วผู้สอน
- OD Intervention Strategies ให้ข้อเสนอแนะพร้อมทัง้ บรรยาย
เสริมในประเด็นที่ยังไม่สมบูรณ์
2. ระดมสมองจากกรณีศึกษาการ
วางแผนใช้พาหะวิธีในการพัฒนา
องค์การแบบต่างๆ
ใบงาน : เอกสารกรณีศึกษาการ
วางแผนใช้พาหะวิธีในการพัฒนา
องค์การแบบต่างๆ
นาเสนองานแปลของนักศึกษา กิจกรรมการเรียนการสอน :
และผูส้ อนบรรยายเสริมในเรือ่ ง 1. การนาเสนอผลงานแผลของ
- Employee Involvement นักศึกษาภายใน 30 นาที แล้วผู้สอน
& Empowerment
ให้ข้อเสนอแนะพร้อมทัง้ บรรยาย
Intervention
เสริมในประเด็นที่ยังไม่สมบูรณ์

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล

ผู้สอน

1. การบรรยาย
ประกอบการนาเสนอ
PowerPoint
2. ใบงานกรณีศึกษาการ
วางแผนใช้พาหะวิธีในการ
พัฒนาองค์การแบบต่างๆ

1. การตอบคาถามในชั้นเรียน อ. ศุภมิตร
2. วิธีการนาเสนอ
บัวเสนาะ
3. การมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นในกรณีศึกษา

1. การบรรยาย
ประกอบการนาเสนอ
PowerPoint
2. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
เรื่องการมีส่วนร่วมของ

1. การตอบคาถามในชั้นเรียน อ. ศุภมิตร
2. วิธีการนาเสนอ
บัวเสนาะ
3. การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
กลุ่มสัมพันธ์เรื่องการมีส่วน
ร่วมของพนักงาน
13

สัปดาห์ที่

(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด
- Team Development
Intervention

11
(3 ชม.)

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

2. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เรื่องการมี
ส่วนร่วมของพนักงาน
3. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เรื่องการ
ทางานเป็นทีม
กิจกรรม :
1. เกมเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
พนักงาน
2. เกมเกี่ยวกับการทางานเป็นทีม
นาเสนองานแปลของนักศึกษา กิจกรรมการเรียนการสอน :
และผูส้ อนบรรยายเสริมในเรือ่ ง 1. การนาเสนอผลงานแผลของ
- Intergroup
นักศึกษาภายใน 30 นาที แล้วผู้สอน
Development
ให้ข้อเสนอแนะพร้อมทัง้ บรรยาย
Intervention
เสริมในประเด็นที่ยังไม่สมบูรณ์
- Goal Setting
2. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เรื่องการ
บริหารความขัดแย้ง
3. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เรื่องการ
ตั้งเป้าหมาย
กิจกรรม :
1. เกมเกี่ยวกับการบริหารความ
ขัดแย้ง
2. เกมเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมาย

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล

ผู้สอน

พนักงาน
3. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
เรื่องการทางานเป็นทีม

3. การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
กลุ่มสัมพันธ์เรื่องการทางาน
เป็นทีม

1. การบรรยาย
ประกอบการนาเสนอ
PowerPoint
2. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
เรื่องการบริหารความ
ขัดแย้ง
3. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
เรื่องการตัง้ เป้าหมาย

1. การตอบคาถามในชั้นเรียน อ. ศุภมิตร
2. วิธีการนาเสนอ
บัวเสนาะ
3. การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
กลุ่มสัมพันธ์เรื่องการบริหาร
ความขัดแย้ง
3. การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
กลุ่มสัมพันธ์เรื่องการ
ตั้งเป้าหมาย

14

สัปดาห์ที่

(ชม.)
12
(3 ชม.)

13
(3 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด
นาเสนองานแปลของนักศึกษา
และผูส้ อนบรรยายเสริมในเรือ่ ง
- Total Quality
Management : Quality
and Productivity
- High Performing System
:Systemwide Intervention

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. การนาเสนอผลงานแผลของ
นักศึกษาภายใน 30 นาที แล้วผู้สอน
ให้ข้อเสนอแนะพร้อมทัง้ บรรยาย
เสริมในประเด็นที่ยังไม่สมบูรณ์
2. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เรื่องการ
เพิ่มผลผลิต
3. ระดมสมองจากกรณีศึกษา
กิจกรรมกลุม่ สร้างคุณภาพ (QCC)
กิจกรรม : เกมการเพิม่ ผลผลิต
ใบงาน : เอกสารกรณีศึกษาเรือ่ ง
กิจกรรมกลุม่ สร้างคุณภาพ (QCC)
นาเสนองานแปลของนักศึกษา กิจกรรมการเรียนการสอน :
และผูส้ อนบรรยายเสริมในเรือ่ ง 1. การนาเสนอผลงานแผลของ
- Organization
นักศึกษาภายใน 30 นาที แล้วผู้สอน
Transformation : Strategy ให้ข้อเสนอแนะพร้อมทัง้ บรรยาย
Intervention
เสริมในประเด็นที่ยังไม่สมบูรณ์
- Organization
2. ระดมสมองจากกรณีศึกษาการ
Development : The
ปรับเปลี่ยนระบบการทางาน
Challenge and the Future ใบงาน :
1. เอกสารกรณีศึกษาเรื่องการ

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล

ผู้สอน

1. การบรรยาย
ประกอบการนาเสนอ
PowerPoint
2. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
เรื่องการเพิ่มผลผลิต
3. ใบงานกรณีศึกษาเรื่อง
กิจกรรมกลุม่ สร้างคุณภาพ
(QCC)

1. การตอบคาถามในชั้นเรียน อ. ศุภมิตร
2. วิธีการนาเสนอ
บัวเสนาะ
3. การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
กลุ่มสัมพันธ์เรื่องการเพิ่ม
ผลผลิต
3. การมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นในกรณีศึกษา

1. การบรรยาย
ประกอบการนาเสนอ
PowerPoint
2. ใบงานกรณีศึกษาเรื่อง
การปรับเปลี่ยนระบบการ
ทางาน

1. การตอบคาถามในชั้นเรียน อ. ศุภมิตร
2. วิธีการนาเสนอ
บัวเสนาะ
3. การมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นในกรณีศึกษา

15

สัปดาห์ที่

(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล

ผู้สอน

ปรับเปลี่ยนระบบการทางาน
14
(3 ชม.)

15
(3 ชม.)

นาเสนอการค้นคว้าของ
นักศึกษาและผูส้ อนบรรยาย
เสริมในเรื่องประเด็นใหม่ๆ
เกี่ยวกับการพัฒนาองค์การ
- ISO : Industrial
Organizational Standard
- Six Sigma
- Supply Chain Management
- Knowledge Management
- Risk Management
- Good Corporate
Governance
บรรยาย เรื่อง เครื่องมือในการ
ประเมินผลการพัฒนาองค์การ
- Balanced Scorecard
- EdPEx : Education
Criteria for Performance
Excellence

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. การนาเสนอผลงานแผลของ
นักศึกษาภายใน 30 นาที แล้วผู้สอน
ให้ข้อเสนอแนะพร้อมทัง้ บรรยาย
เสริมในประเด็นที่ยังไม่สมบูรณ์
2. ระดมสมองจากกรณีศึกษาการ
ประกันคุณภาพแบบต่างๆ
กิจกรรม/ใบงาน :
1. . เอกสารกรณีศึกษาเรื่องการ
ประกันคุณภาพแบบต่างๆ

1. การบรรยาย
ประกอบการนาเสนอ
PowerPoint
2. ใบงานกรณีศึกษาเรื่อง
การประกันคุณภาพแบบ
ต่างๆ

1. การตอบคาถามในชั้นเรียน อ. ศุภมิตร
2. วิธีการนาเสนอ
บัวเสนาะ
3. การมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นในกรณีศึกษา

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. การนาเสนอผลงานแผลของ
นักศึกษาภายใน 30 นาที แล้วผู้สอน
ให้ข้อเสนอแนะพร้อมทัง้ บรรยาย
เสริมในประเด็นที่ยังไม่สมบูรณ์
2. ฝึกการการประเมินผลการพัฒนา
องค์การ

1. การบรรยาย
ประกอบการนาเสนอ
PowerPoint
2. แบบฝึกหัดการ
ประเมินผลการพัฒนา
องค์การ

1. การตอบคาถามในชั้นเรียน อ. ศุภมิตร
2. คะแนนจากการทา
บัวเสนาะ
แบบฝึกหัด
3. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
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สัปดาห์ที่

(ชม.)

16
(0 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล

ผู้สอน

กิจกรรม/ใบงาน :
1. แบบฝึกหัดเรื่องการประเมินผล
การพัฒนาองค์การ
สอบปลายภาค
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5.2 การวัดและการประเมินผล
1) การวัดผล :
- แบบฝึกหัด
40%
- สอบปลายภาค
30%
- จิตพิสัยและกิจกรรมในชั้นเรียน
30%
2) การประเมินผล : ใช้ระบบ  อิงกลุ่ม  อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
6.1 เอกสารและตาราหลัก
ศุภมิตร บัวเสนาะ. (2559). เอกสารประกอบการเรียนจิตวิทยาการทดลอง. กรุงเทพมหานคร :
โครงการสวนดุสิตกราฟฟิคไซด์.
6.2 เอกสารและข้อมูลสาคัญ
6.3 เอกสารและข้อมูลแนะนา
1. ติน ปรัชญพฤทธิ์. (2553.) ทฤษฎีองค์การ. กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์อินทภาษ.
2. ศิริวรรณ เสรีรัตน์, สมชาย หิรญ
ั กิติ และ สมศักดิ์ วานิชยาภรณ์. (2545). ทฤษฎีองค์การ.
กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์.
3. ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. (2541). พฤติกรรมองค์การ. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์
4. Don Harvey and Doneld R. Brown. (1996). An Experiential Approach
to Organization Development. (5th Edition). New York: McGraw-Hill..

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1) การประเมินอาจารย์ผสู้ อนโดยนักศึกษา
2) นักศึกษาประเมินตนเองในผลการเรียนรู้แต่ละด้าน
7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน
1) ใช้แบบประเมินอาจารย์ผสู้ อนโดยนักศึกษา
2) ใช้แบบประเมินตนเองสาหรับนักศึกษา
3) สอดคล้องกับ 7.1
7.3 การปรับปรุงการสอน
นาผลการประเมินที่ได้จากข้อที่ 7.1 และ 7.2 มาปรับปรุงการเรียนการสอน โดยนาผล
การประเมินและข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป
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7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการสังเกตพฤติกรรม คะแนนการสอบ การ
ปฏิบัติและการนาเสนอผลงาน
ผลการเรียนรู้
วิธีการประเมิน
การสังเกต
การสอบ
การปฏิบัติ/การ
พฤติกรรม
นาเสนอผลงาน
คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้







ทักษะทางปัญญา

-





ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสือ่ สาร และการใช้ไอที



-



-





7.5 การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1) อาจารย์ผู้สอนดาเนินการทวนสอบด้วยตนเอง ด้วยการประเมินการเรียนรู้ของ
นักศึกษาตามวิธีการ ข้อ 7.4
2) กรณีทผี่ ลการเรียนรู้นกั ศึกษายังไม่ได้ประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผสู้ อนจะให้
โอกาสนักศึกษาปรับปรุงแก้ไขได้ตามความจาเป็นเป็นรายกรณี
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