รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 2512720

ชื่อวิชา ความผาสุกในชีวิตและการทางาน
Life and Work Well-being
1.2 จานวนหน่วยกิต 3(2-2-5)
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
1) หลักสูตร: ศิลปศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)
2) ประเภทของรายวิชา: วิชาบังคับ  วิชาเลือก
1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา: ผศ.อัมพร ศรีประเสริฐสุข
2) อาจารย์ผู้สอน: ผศ.อัมพร ศรีประเสริฐสุข ตอนเรียน A1
1.5 ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / 2561 ชั้นปีที่ 2
1.6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.7 รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.8 สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
1.9 วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
9 พฤศจิกายน 2561

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1) ตระหนั กในคุณค่าของจรรยาบรรณนักจิตวิทยา กฎระเบียบข้อบังคับขององค์การ
มีความซื่อสัตย์ มีวินัยความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการทางาน รักความถูก
ต้องและความยุติธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและอยู่ร่วมกันได้อย่าง
สร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะ มีความเข้าใจปัญหาทางสังคมคานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสาคัญ
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2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลั กการ แนวคิด ทฤษฎี และเนื้อหาสาระส าคัญ
ในสาขาวิชาจิตวิทยาและจิ ตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้า
พัฒนาองค์ความรู้ของตนเอง รวมทัง้ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในสาขา
จิตวิทยาและจิตวิทยา อุตสาหกรรมและองค์การ อย่างต่อเนื่อง สามารถนาความรู้และประสบการณ์ใน
การศึกษาวิชาจิตวิทยาและจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ อย่าง
เป็นรูปธรรม มีการพัฒนาองค์ความรู้ของตนเอง และสามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นๆ ที่มี
ความเกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม โดยเน้นการนาความรู้ไปเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบตามหลักการที่ได้ศึกษามารวมทั้ง
สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม มีทักษะและความสามารถใน
การรวบรวม วิเคราะห์ และสรุ ป ประเด็นปัญหาในการศึกษาข้อมูล ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การได้ มีความสามารถอธิบาย แยกแยะ และวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์
ต่างๆ จากความรู้ที่ได้ศึกษามา รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์ต่าง ๆ โดยการประยุกต์
ความรู้ได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์
4) มีความสามารถในการสื่อสารและการปรับตัวกับผู้อื่นโดยคานึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและ
สามารถให้ความช่วยเหลือผู้อื่นในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม มีความรับผิดชอบในการพัฒนา
ตนเองและแสดงออกซึ่งภาวะผู้นาตลอดจนสามารถเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม
5) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียนทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าข้อมูล รวมถึงสามารถเลือกใช้สื่อ
ในการนาเสนอและสื่อสารข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ใช้รูปแบบวิธีการสอนแบบบรรยาย ร่วมกับการใช้การสอนแบบ Active learning โดยให้
นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์พฤติกรรม ฝึกปฏิบัติ และจัดกิจกรรมที่สอดคล้องในรายวิชา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
3.1คาอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความสาคัญของความผาสุกในชีวิตและการทางาน แนวคิดและหลักการ ทาง
จิตวิทยาในการเสริมสร้างสุขภาพทางร่างกายและทางจิตใจ คุณภาพชีวิตในการทางาน ปัจจัยที่
เกี่ยวข้องและการส่งเสริมการมีความผาสุกในการดาเนินชีวิตและในการทางาน การฝึกปฏิบัติ เพื่อการ
พัฒนาความผาสุกในด้านต่าง ๆ รวมถึงความสุข เพื่อนาไปใช้ในการดาเนินชีวิตและการทางาน
Meaning and importance of life and work well-being, psychological concepts
and principles for enhance physical and psychological health, quality of work life,
related factors and encouragement well-being for living and work well-being, practice
activities for develop various types of well-being including happiness apply for living
and working
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3.2 จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม

30 ชั่วโมงต่อ

ภาคการศึกษา

ให้คาปรึกษา แนะนา สอน
เสริมตามความต้องการของ
นักศึกษาเป็นรายกลุ่ม เพื่อ
ทบทวนความรู้ให้ชัดเจนและ
แม่นยายิ่งขึ้น โดยเฉพาะกับ
กลุ่มของนักศึกษาที่มีผลการ
เรียนต่า

การฝึกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การ
ฝึกงาน

การศึกษาด้วย
ตนเอง

-

75 ชั่วโมงต่อ

ภาคการศึกษา

3.3 จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคลพร้อมทั้งระบุช่องทางต่างๆ ตัวอย่าง สถานที่ Social Network
1) อาจารย์ประจารายวิชา แจ้งเวลาให้คาปรึกษาผ่านเว็บไซต์ประจารายวิชา หรือผ่าน
Social Network เช่น Facebook หรือ Line ของกลุ่มเรียน
2) อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ อย่างน้อย
2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
4.1 แผนพัฒนาและประเมินผลการเรียนรู้แต่ละด้าน
ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธกี ารสอน

วิธกี ารประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1
ตระหนั ก ในคุ ณ ค่ า ของ
จ ร ร ย า บ ร ร ณ นั ก จิ ต วิ ท ย า
กฎระเบียบข้อบังคับขององค์การ มี
ความซื่อสัตย์ มีวินัยความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ มีคุณธรรมและจริยธรรม
ในการทางาน
1.2 รั ก ความถูก ต้ องและความ
ยุ ติ ธ รรม เคารพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ยอมรั บ ฟั ง ความคิ ดเห็ น ของผู้ อื่ น
และอยู่ร่วมกันได้อย่างสร้างสรรค์
1.3 มีจิตสาธารณะ มีความเข้าใจ
ปั ญ ห า ท า ง สั ง ค ม ค า นึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสาคัญ

1.อาจารย์ผสู้ อนสอดแทรก
ประเด็นปัญหาทางจริยธรรม รวม
ถึงจรรยาบรรณวิชาชีพจิตวิทยาใน
การเรียนการสอนตลอดจน
ตระหนักถึงความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่
และแนวทางปฏิบัตติ ามระเบียบ
มหาวิทยาลัย
2.ปลูกฝังเรื่องความยุติธรรมผ่าน
กระบวนการเรียนการสอนและ
การปฏิบัติกจิ กรรมที่ได้รับ
มอบหมาย
3. มอบหมายงานให้นักศึกษาได้
ปฏิบัติประกอบการเรียนการสอน
ในรายวิชาทั้งรายกลุ่มและราย
บุคคลโดยการใช้รูปแบบการเรียน
การสอนแบบร่วมมือ (CoOperative Learning) เพื่อให้
นักศึกษาร่วมมือและช่วยเหลือกัน
ในการทางานตามที่ได้รับมอบ
หมาย รวมถึงการทากิจกรรมเพื่อ
ผู้อื่น
4.ส่งเสริมคุณลักษณะด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม เช่น
ชมเชยและยกย่องนักศึกษาที่ทา
ประโยชน์แก่ส่วนรวม
1. การบรรยายเนื้อหาในรายวิชา
รวมถึงการถาม ตอบในชั้นเรียน
ร่วมกับการใช้วิธีการสอนที่หลาก
หลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. การเรียนการสอนแบบร่วมมือ
ในการทากิจกรรมหรืออภิปราย
กลุ่ม การระดมสมองในประเด็นที่
เกี่ยวข้องและนาเสนอในชั้นเรียน

1. พิจารณาพฤติกรรม
การเข้าเรียน ทัศนคติ
ความมีวินัย ความ
รับผิดชอบและการส่ง
งานตามที่ได้รับมอบ
หมายตามขอบเขตที่
ให้และตรงเวลา
2. สังเกตจากการมี
ส่วนร่วมในการ
อภิปรายและทา
กิจกรรมต่างๆ ในชั้น
เรียนและกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

1-15

ด้านความรู้
2.1 มีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ ย วกั บ หลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี
แ ล ะ เ นื้ อ ห า ส า ร ะ ส า คั ญ ใ น
สาขาวิ ช าจิ ต วิ ท ยาและจิ ต วิ ท ยา
อุตสาหกรรมและองค์การ
2.2 มี ค วามสามารถในการศึ ก ษา

1.ประเมินจากการ
1-15 และ
ทดสอบผลสัมฤทธิ์
16
(สอบปลายภาครวมถึง
การทดสอบย่อยใน
สัปดาห์ที่กาหนด)
2.การสังเกตการณ์
ร่วมกิจกรรมในชั้น
เรียนหรือตามทีไ่ ด้รบั

ค่าน้าหนัก
ของการ
ประเมินผล
10%

40%

มคอ.3 -1

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธกี ารสอน

วิธกี ารประเมิน

ค้ น คว้ า พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ข อง
ตนเอง รวมทั้งติดตามความก้าวหน้า
ทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในสาขาจิ ต วิ ท ยาและจิ ต วิ ท ยา
อุ ต สาหกรรมและองค์ ก ารอย่ า ง
ต่อเนื่อง
2.3 สามารถนาความรู้และ
ประสบการณ์ ใ นการศึ ก ษาวิ ช า
จิตวิทยาและจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองค์ ก าร ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ เ พื่ อ
แก้ปัญหา ต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม
2.4 มี ก ารพั ฒนาองค์ ค วามรู้ ข อง
ตนเอง และสามารถบู ร ณาการ
ความรู้ กั บ ศาสตร์ อื่ น ๆ ที่ มี ค วาม
เกี่ ย วข้ อ งได้ อ ย่ า งเหมาะสม โดย
เน้ น การน าความรู้ ไ ปเสริ ม สร้ า ง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 มี ค วามสามารถในการคิ ด
วิ เ คราะห์ อ ย่ า งเป็ น ระบบตา ม
ห ลั ก ก า ร ที่ ไ ด้ ศึ ก ษา ม า ร ว ม ทั้ ง
สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ส ถ า น ก า ร ณ์ ต่ า ง ๆ ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
3.2 มี ทั ก ษะและความสามารถใน
การรวบรวม วิ เ คราะห์ แ ละสรุ ป
ประเด็ น ปั ญ หาในการศึ ก ษาข้ อ มู ล
ต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ จิ ต วิ ท ยา
อุตสาหกรรมและองค์การได้
3.3 มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ อ ธิ บ า ย
แยกแยะ และวิเคราะห์ปัญหาหรือ
สถานการณ์ต่างๆ จากความรู้ที่ได้
ศึ ก ษามา รวมทั้ ง สามารถแก้ ไ ข
ปัญหาหรือสถานการณ์ต่าง ๆ โดย
การประยุกต์ความรู้ได้อย่างถูกต้อง
และสร้างสรรค์

3. การมอบหมายกิจกรรมราย
กลุ่มในการทางานร่วมกันรวมถึง
การศึกษาด้วยตนเองรายบุคคล
4. การใช้กรณีตัวอย่างในการ
นาเสนอเรื่องราวต่างๆเพื่อให้
นักศึกษาได้พจิ ารณาถึงข้อเท็จจริง
และการวิเคราะห์รายกรณีจากการ
มอบหมายการศึกษากับบุคคลที่
เกี่ยวข้องในสถานการณ์จริง
5. การมอบหมายการศึกษา
ค้นคว้าองค์ความรู้/ผลงานวิจัยใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องทางจิตวิทยา

มอบหมาย
3.ประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย ได้แก่
การนาเสนอผลงาน
รายงาน หรืองาน
ตามที่มอบหมาย
รายบุคคลและราย
กลุ่ม

1. การสอนเนื้อหาโดยการ
บรรยายเนื้อหาพร้อมกับให้
นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นผ่าน
การตอบคาถาม
2. การอภิปรายกลุ่มโดยให้
นักศึกษาได้แลกเปลีย่ นความคิด
เห็นเกี่ยวกับประเด็นต่างๆทีไ่ ด้รับ
มอบหมาย
3. การเรียนการสอนแบบร่วมมือ
โดยให้นักศึกษาได้ทางานร่วมกัน
และช่วยเหลือในฐานะของการ
สมาชิกของกลุ่ม
4. การใช้กรณีตัวอย่างในการนา
เสนอเรื่องราวต่างๆเพื่อให้
นักศึกษาได้พิจารณาถึงข้อเท็จจริง
และการวิเคราะห์รายกรณี
5. การใช้กิจกรรมการแสดง
บทบาทสมมติโดยให้นักศึกษาได้
ประมวลความรู้และวิเคราะห์

1. การสอบปลายภาค
โดยใช้ข้อสอบที่ใช้
ทักษะด้านความเข้าใจ
และการคิดวิเคราะห์
ในการอธิบายแนวคิด
ของการแก้ปัญหาและ
วิธีการแก้ปัญหาโดย
การประยุกต์ความรู้ที่
เรียนมา
2. ประเมินผลจาก
ผลงาน และการนา
เสนอผลงาน
3. ประเมินผลจากการ
ร่วมกิจกรรมในชั้น
เรียน การถาม ตอบ
การทาใบกิจกรรมราย
คาบ
4. ประเมินผลจาก
กิจกรรมการแสดง

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนัก
ของการ
ประเมินผล

1-15และ
16

30%

มคอ.3 -2

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธกี ารสอน

ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ระหว่า ง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีความสามารถในการสื่อสาร
แ ล ะ ก า ร ป รั บ ตั ว กั บ ผู้ อื่ น โ ด ย
ค านึ ง ถึ ง ความแตกต่ า งระหว่ า ง
บุ ค คลและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2
มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ที่ ดี แ ละ
สามารถให้ความช่วยเหลือผู้อื่นใน
สถานการณ์ ต่ า ง
ๆ ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
4.3 มีความรับผิดชอบในการพัฒนา
ตนเองและแสดงออกซึ่งภาวะผู้น า
ตลอดจนสามารถเป็นสมาชิกที่ดีของ
กลุ่ม
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัว
เลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3) สามารถสื่ อ สารได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพทั้ ง การพู ด และการ
เ ขี ย น ทั้ ง ภ า ษ า ไ ท ย แ ล ะ
ภาษาต่างประเทศ
5.4
สามารถใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศในการค้ น คว้ า ข้ อ มู ล
ร ว ม ถึ ง ส า ม า ร ถ เ ลื อ ก ใ ช้ สื่ อ
ในการนาเสนอและสื่อสารข้อมูลได้
อย่างเหมาะสม

สร้างสรรค์การนาเสนอในรูปแบบ
การแสดงพฤติกรรมต่างๆ
1. สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคมผ่านการ
บรรยาย พร้อมกับให้นักศึกษาได้
แสดงความคิดเห็นการตอบคาถาม
และมอบหมายงานระหว่างการ
จัดการสอน
2. มอบหมายงานในการจัดเรียน
การสอน เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้
ทางานร่วมกันและแลกเปลี่ยน
บทบาทในการทางานร่วมกัน ใน
ฐานะสมาชิกของกลุ่ม
3. การอภิปรายกลุ่มโดยให้
นักศึกษาได้แลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นเกีย่ วกับประเด็นต่างๆที่
ได้รับมอบหมาย
1. มอบหมายงานในหลายรูปแบบ
เพื่อพัฒนาการสื่อสารของ
นักศึกษาและศึกษาค้นคว้าข้อมูล
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
ให้ผู้เรียนได้สืบค้นข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ตและแหล่งข้อมูลต่างๆ
ที่น่าเชื่อถือด้วยตนเอง และทา
รายงานเพื่อนาเสนอด้วยวิธีการ
และเครื่องมือที่เหมาะสม
2. พัฒนาทักษะในการสื่อสาร
การพูด การฟัง การเขียน โดยการ
ทารายงาน และนาเสนอในชั้น
เรียนโดยใช้เครื่องมือและรูปแบบ
ที่เหมาะสม

วิธกี ารประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนัก
ของการ
ประเมินผล

1. ประเมินจากการ
ส่งงาน รายงาน ความ
เรียบร้อยครบถ้วนของ
งาน และการนาเสนอ
ผลงานรายบุคคลและ
รายกลุม่
2. สังเกตจาก
พฤติกรรมที่แสดงออก
ในการร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ
3. ประเมินผลจากการ
ทากิจกรรมรายกลุ่ม
ร่วมกันของผู้เรียน

1-15

10%

1. สังเกตพฤติกรรมใน
การเรียน และผลการ
ประเมินการทา
กิจกรรมในชั้นเรียน
2. ประเมินจากงาน
รายงาน วิธีการ
นาเสนอ และรูปแบบ
ในการนาเสนอ

1-15

10%

บทบาทสมมติ

หมายเหตุ ผลการเรียนรู้ตัวเข้ม = ความรับผิดชอบหลักผลการเรียนรู้ตัวธรรมดา= ความรับผิดชอบรอง

มคอ.3 -3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน
สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

1
ชี้แจงรายละเอียดวิชา การจัดการ กิจกรรมการเรียนการสอน :
(4 ชม.) เรียนการสอน รวมถึงการวัดและ 1. ชี้แจงรูปแบบการสอนเนื้อหารายวิชารวมทั้งวิธีและ
ประเมินผล
เกณฑ์การประเมินผลการเรียน
2. ผู้สอนตั้งคาถามเพื่อทบทวนความรู้เกีย่ วกับการศึกษา
บทนา
ทางด้านจิตวิทยา
- ความผาสุกกับความสุข 3.ผู้สอนบรรยายในหัวข้อความผาสุกกับความสุขร่วมกับ
การใช้การถามตอบระหว่างผู้สอนและผูเ้ รียน
4.ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปประเด็นจากการเรียน
การสอนและสรุปเนื้อหาบทเรียน
2
บทนา
- ความหมายของความผาสุก
(4 ชม.)
- ความสาคัญของความผาสุก
- ความเป็นมาของความผาสุก

3
บทนา (2)
- ประเภทของความผาสุก
(4 ชม.)

4
แนวคิดเกี่ยวกับความผาสุก
- ความผาสุกในชีวิต (1)
(4 ชม.)

สื่อที่ใช้

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรายวิชา
ความผาสุกใน
ชีวิตและการ
ทางาน
2. เครื่องฉาย
ภาพ(Projector)
และคอมพิวเตอร์
3. Power Point
Slides
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. เอกสาร
1.ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสนทนาในประเด็นเกี่ยวกับ
ประกอบการ
ความสุขของนักศึกษาในปัจจุบัน จากนัน้ ให้ผู้เรียน
เรียนรายวิชา
ร่วมกันอภิปรายเกีย่ วกับประเด็นการแลกเปลี่ยน และ
ความผาสุกใน
ความสาคัญของการมีความสุข
ชีวิตและการ
2. ผู้สอนบรรยายเกีย่ วกับความหมายของความผาสุก
ทางาน
ความสาคัญของความผาสุกร่วมกับการใช้การถามตอบ 2. เครื่องฉาย
ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน
ภาพ(Projector)
กิจกรรม/ใบงาน :
และคอมพิวเตอร์
1.ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนทาคาถามทบทวนท้าย
3. Power Point
บทเรียนและเฉลยคาตอบ
Slides
2.มอบหมายให้ผู้เรียนทาใบกิจกรรมในหัวข้อ
4. คาถาม
ประสบการณ์ความสุขของแต่ละบุคคล
ทบทวน
5. ใบกิจกรรม
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. เอกสาร
1.ผู้เรียนนาเสนอกิจกรรมที่มอบหมายรายบุคคลในชั้น
ประกอบการ
เรียน จากนั้นผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์จาก
เรียนรายวิชา
ประเด็นที่นาเสนอ
ความผาสุกใน
2.ผู้สอนบรรยายเกี่ยวกับ ความผาสุกและความสุข
ชีวิตและการ
ประเภทของความผาสุก จากนั้นให้ผู้เรียนร่วมกัน
ทางาน
วิเคราะห์ประเภทของความผาสุกจากประเด็นที่นาเสนอ 2. เครื่องฉาย
ในชั้นเรียน
ภาพ(Projector)
3. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปประเด็นจากการ
และคอมพิวเตอร์
อภิปราย
3.Power Point
กิจกรรม/ใบงาน :
Slides
1.ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนทาคาถามทบทวนท้าย
4. คาถาม
บทเรียนและเฉลยคาตอบ
ทบทวน
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. เอกสาร
1.ผู้สอนตั้งคาถามเกี่ยวกับการเกิดความเกิดความสุขและ ประกอบการ

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)
-ประเมินจากการ
สังเกตการมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน ความตรง
ต่อเวลาในการเข้า
เรียน

ผู้สอน

ผศ.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข

-ประเมินจากการ
สังเกตการมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน ความตรง
ต่อเวลาในการเข้า
เรียน
-ประเมินจากผลงาน
ที่มอบหมาย(ความ
ตรงต่อเวลาคุณภาพ
ของงาน)

ผศ.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข

-ประเมินจากการ
สังเกตการมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน ความตรง
ต่อเวลาในการเข้า
เรียน
-ประเมินจากผลงาน
ที่มอบ หมาย (ความ
ตรงต่อเวลา คุณภาพ
ของงาน)

ผศ.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข

-ประเมินจากการ
สังเกตการมีส่วนร่วม

ผศ.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข

มคอ.3 -4

สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

5
แนวคิดเกี่ยวกับความผาสุก
- ความผาสุกในชีวิต (2)
(4 ชม.)

6
แนวคิดเกี่ยวกับความผาสุก
- ความผาสุกในการ
(4 ชม.)
ทางาน
- องค์การแห่งความสุข

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

ความผาสุกในชีวิตของผู้เรียน
2. ผู้สอนบรรยายในหัวข้อแนวคิดเกี่ยวกับความผาสุกใน
ชีวิต จากนั้นเปิดวีดิทัศน์รายการคนค้นคน จากนั้นให้
ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์ถึงพฤติกรรม ปัจจัยและความ
ผาสุกในชีวิตของกรณีศึกษา จากนั้นจากนั้นให้ผู้เรียน
ร่วมกันนาเสนอแนวคิดที่ได้ในชั้นเรียน
กิจกรรม/ใบงาน :
1.แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อย จากนั้นให้ผู้เรียน
ดาเนินการศึกษา โดยการสัมภาษณ์บุคคลที่นักศึกษาคิด
ว่าเป็นผู้ที่มีความสุข ความผาสุกในชีวิต และนาเสนอ
ผลงานในสัปดาห์ถัดไป
2.มอบหมายการศึกษารายบุคคลในหัวข้อวิถีการดาเนิน
ชีวิตอย่างมีความสุขและความสาเร็จ เพื่อนาเสนอใน
สัปดาห์ที่ 15
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1.การนาเสนอผลการศึกษาที่ได้จากการสัมภาษณ์ราย
กลุ่มย่อย จากนั้นผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันถามตอบใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง จากนั้นร่วมกันวิเคราะห์ประเด็น
สาคัญของการมีความผาสุกจากผลการศึกษา
2. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปประเด็นจากกิจกรรม
และสรุปเนื้อหาบทเรียน
กิจกรรม/ใบงาน :
1.ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนทาคาถามทบทวนท้าย
บทเรียนและเฉลยคาตอบ
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้สอนสนทนากับผู้เรียนในประเด็นเกีย่ วกับเป้าหมาย
ของการทางานอนาคต และประเภทของงานที่ตั้งใจ
จากนั้นให้ผู้เรียนนาเสนอมุมมองเกี่ยวกับความคิดต่างๆ
เกี่ยวกับปัญหาของการทางานทั้งจากประสบการณ์ของ
ตรงและจากการถ่ายทอดจากบุคคลอื่น จากนั้นผู้สอน
และผู้เรียนร่วมกันสรุปประเด็นเนื้อหาจากการนาเสนอ
2. ผู้สอนบรรยายในหัวข้อความผาสุกในการทางานและ
องค์การแห่งความสุข
3. ผู้สอนให้ผู้เรียนชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับการทางานจาก
กรณีศึกษาผู้ที่ทางานอย่างมีความสุข จากนั้นให้ผู้เรียน
ร่วมกันวิเคราะห์ประเด็นสาคัญที่ได้จากการชมวีดิทัศน์
และสรุปประเด็นการทางานอย่างมีความสุขร่วมกันใน
ชั้นเรียน
กิจกรรม/ใบงาน :
1.มอบหมายให้ผู้เรียนแย่งกลุ่มย่อยและดาเนินการศึกษา
รายกรณีกับบุคคลในกลุ่มอาชีพต่างๆในการทางานใน
ประเด็นการทางานอย่างมีความสุข

สื่อที่ใช้

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)
เรียนรายวิชา
ในชั้นเรียน ความตรง
ความผาสุกใน
ต่อเวลาในการเข้า
ชีวิตและการ
เรียน
ทางาน
-ประเมินจากผลงาน
2. เครื่องฉาย
ที่มอบหมาย(ความ
ภาพ(Projector) ตรงต่อเวลา คุณภาพ
และคอมพิวเตอร์ ของงาน)
3. Power Point
Slides
4. วีดิทัศน์กรณี
ศึกษารายการคน
ค้นคน
1.เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรายวิชา
ความผาสุกใน
ชีวิตและการ
ทางาน
2. เครื่องฉาย
ภาพ(Projector)
และคอมพิวเตอร์
3. Power Point
Slides
4.คาถามทบทวน
1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรายวิชา
ความผาสุกใน
ชีวิตและการ
ทางาน
2. เครื่องฉาย
ภาพ(Projector)
และคอมพิวเตอร์
3. Power Point
Slides
4.วีดิทัศน์กรณี
ศึกษาผู้ที่ทางาน
อย่างมีความสุข

-ประเมินจากการ
สังเกตการมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน ความตรง
ต่อเวลาในการเข้า
เรียน
-ประเมินจากผลงาน
ที่มอบหมาย(ความ
ตรงต่อเวลา คุณภาพ
ของงาน)
- ประเมินจากการ
นาเสนอผลงานราย
กลุ่มในชั้นเรียน
-ประเมินจากการ
สังเกตการมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน ความตรง
ต่อเวลาในการเข้า
เรียน
-ประเมินจากผลงาน
ที่มอบหมาย(ความ
ตรงต่อเวลา คุณภาพ
ของงาน)

ผู้สอน

ผศ.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข

ผศ.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข

มคอ.3 -5

สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

7
แนวคิดเกี่ยวกับความผาสุก(2)
- ความผาสุกในการ
(4 ชม.)
ทางาน
- องค์การแห่งความสุข
happy work place

8
คุณภาพชีวิตในการทางาน
(4 ชม.) ความหมายของคุณภาพชีวิตใน
การทางาน
องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตใน
การทางาน

9
คุณภาพชีวิตในการทางาน (2)
(4 ชม.) ปัจจัยที่เกีย่ วข้องกับคุณภาพชีวิต
ในการทางาน
ผลของการมีคุณภาพชีวิตในการ
ทางาน

10

แนวคิดเกี่ยวกับจิตวิทยาเชิงบวก

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. เอกสาร
-ประเมินจากการ
1.การนาเสนอผลงานของผู้เรียนในประเด็นที่มอบหมาย ประกอบการ
สังเกตการมีส่วนร่วม
2.ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปประเด็นสาคัญและ
เรียนรายวิชา
ในชั้นเรียน การเข้า
ร่วมกันสังเคราะห์แนวทางเกี่ยวกับการสร้างความสุขใน ความผาสุกใน
ร่วมกิจกรรมการ
การทางานและบันทึกลงในใบกิจกรรม
ชีวิตและการ
อภิปรายกลุ่ม ความ
กิจกรรม/ใบงาน :
ทางาน
ตรงต่อเวลาในการ
1.ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนทาคาถามทบทวนท้าย
2. เครื่องฉาย
เข้าเรียน
บทเรียนและเฉลยคาตอบ
ภาพ(Projector) -ประเมินจากผลงาน
และคอมพิวเตอร์ ที่มอบหมายรายกลุ่ม
3. สื่อ Power
และรายบุคคล(ความ
Point ,ภาพ
ตรงต่อเวลา คุณภาพ
4. คาถาม
ของงาน)
ทบทวน
- ประเมินจากการ
5.ใบบันทึก
นาเสนอผลงานราย
กิจกรรม
กลุ่มในชั้นเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1.เอกสาร
-ประเมินจากการ
1.ผู้สอนบรรยายให้หวั ข้อคุณภาพชีวิตในการทางาน
ประกอบการ
สังเกตการมีส่วนร่วม
ความหมาย องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตในการทางาน เรียนรายวิชา
ในชั้นเรียน การเข้า
ร่วมกับการถามตอบกับผู้เรียน
ความผาสุกใน
ร่วมกิจกรรมการ
2.ผูส้ อนให้ผู้เรียนจับคู่ในการสืบค้นข้อมูลจากแหล่ง
ชีวิตและการ
อภิปรายกลุ่ม ความ
สารสนเทศ ค้นคว้าและนาเสนอตัวอย่างของอาชีพที่มี
ทางาน
ตรงต่อเวลาในการ
คุณภาพชีวิตที่ดีและอาชีพที่คุณภาพชีวติ ไม่ดี จากนั้น
2. เครื่องฉาย
เข้าเรียน
นาเสนอผลการศึกษาในชั้นเรียน จากนัน้ ผู้สอนและ
ภาพ(Projector) -ประเมินจากผลงาน
ผู้เรียนร่วมกันสรุปประเด็นที่ได้จากการศึกษา
และคอมพิวเตอร์ ที่มอบหมายรายกลุ่ม
กิจกรรม/ใบงาน :
3. Power Point และรายบุคคล(ความ
1.ศึกษาค้นคว้าการศึกษาวิจัยในหัวข้อ คุณภาพชีวิตใน
Slides
ตรงต่อเวลา คุณภาพ
การทางานและงานวิจยั อื่นๆที่เกีย่ วข้อง คนละ 3 ชิ้นงาน 4. ใบบันทึก
ของงาน)
กิจกรรม
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. เอกสาร
-ประเมินจากการ
1.แบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อย โดยให้สมาชิกแต่ละ ประกอบการ
สังเกตการมีส่วนร่วม
คนนาผลการศึกษาค้นคว้างานวิจยั ที่ได้รับมอบหมายเมื่อ เรียนรายวิชา
ในชั้นเรียน ความตรง
สัปดาห์ก่อนหน้าในการร่วมกันอภิปรายและวิเคราะห์
ความผาสุกใน
ต่อเวลาในการเข้า
เกี่ยวกับปัจจัยที่เกีย่ วข้องกับการมีคุณภาพชีวิตในการ
ชีวิตและการ
เรียน
ทางานงาน
ทางาน
-ประเมินจากผลงาน
2.ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปประเด็นที่ได้จาก
2. เครื่องฉาย
ที่มอบ หมาย (ความ
การศึกษาและบันทึกลงในใบกิจกรรม
ภาพ(Projector) ตรงต่อเวลา คุณภาพ
กิจกรรม/ใบงาน :
และคอมพิวเตอร์ ของงาน)
1. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนทาคาถามทบทวนท้าย
3. Power Point
บทเรียนและเฉลยคาตอบ
Slides
4. คาถามทบ
ทวนและใบ
กิจกรรม
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. เอกสาร
-ประเมินจากการ

ผู้สอน

ผศ.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข

ผศ.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข

ผศ.อัมพร

มคอ.3 -6

สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

(4 ชม.)

11
แนวคิดเกี่ยวกับจิตวิทยาเชิงบวก
(4 ชม.)

12
วิธีการในการเสริมสร้างความ
(4 ชม.) ผาสุกในชีวิตและการทางาน

13
วิธีการในการเสริมสร้างความ
(4 ชม.) ผาสุกในชีวิตและการทางาน (2)

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)
1. ผู้สอนทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับแนวคิด/กลุ่มใน
ประกอบการ
สังเกตการมีส่วนร่วม
การศึกษาทางจิตวิทยาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
เรียนรายวิชา
ในชั้นเรียน ความตรง
2. ผู้สอนบรรยายเกีย่ วกับแนวคิดด้านจิตวิทยาเชิงบวก
ความผาสุกใน
ต่อเวลาในการเข้า
ร่วมกับการถามตอบกับนักศึกษา
ชีวิตและการ
เรียน
กิจกรรม/ใบงาน :
ทางาน
-ประเมินจากผลงาน
1.แบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อยจัดทาคลิปวีดิโอการ 2. เครื่องฉาย
ที่มอบ หมาย(ความ
แสดงบทบาทสมมติเกี่ยวกับการประยุกต์จิตวิทยาเชิง
ภาพ(Projector) ตรงต่อเวลาคุณภาพ
บวกเพื่อสร้างความสุขและคุณค่าในการดารงชีวิต
และคอมพิวเตอร์ ของงาน)
3. สื่อ Power
Point
4. คาถาม
ทบทวน
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. เอกสาร
-ประเมินจากการ
1. การนาเสนอผลงานของผู้เรียนในประเด็นที่มอบหมาย ประกอบการ
สังเกตการมีส่วนร่วม
2.ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปประเด็นสาคัญและ
เรียนรายวิชา
ในชั้นเรียน ความตรง
ร่วมกันสังเคราะห์แนวทางเกี่ยวกับการสร้างความผาสุก ความผาสุกใน
ต่อเวลาในการเข้า
ในชีวิตและในการทางานและบันทึกลงในใบกิจกรรม
ชีวิตและการ
เรียน
กิจกรรม/ใบงาน :
ทางาน
-ประเมินจากผลงาน
1. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนทาคาถามทบทวนท้าย
2. เครื่องฉาย
ที่มอบ หมาย(ความ
บทเรียนและเฉลยคาตอบ
ภาพ(Projector) ตรงต่อเวลาคุณภาพ
และคอมพิวเตอร์ ของงาน)
3. สื่อ Power
- ประเมินจากการ
Point
นาเสนอผลงานราย
4. คาถาม
กลุ่มในชั้นเรียน
ทบทวน
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. เอกสาร
-ประเมินจากการ
1. ผู้สอนแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อยเพื่อฝึกปฏิบัติ
ประกอบการ
สังเกตการมีส่วนร่วม
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความผาสุกในชีวติ และการทางาน เรียนรายวิชา
ในชั้นเรียน ความตรง
ครั้งที่ 1
ความผาสุกใน
ต่อเวลาในการเข้า
2.ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปประเด็นสาคัญและ
ชีวิตและการ
เรียน
ร่วมกันนาเสนอข้อคิดที่ได้จากการทากิจกรรมบันทึกลง ทางาน
-ประเมินจากผลงาน
ในใบกิจกรรม
2. เครื่องฉาย
ที่มอบหมาย(ความ
กิจกรรม/ใบงาน :
ภาพ(Projector) ตรงต่อเวลา คุณภาพ
1. มอบหมายให้ผู้เรียนแบ่งเป็นกลุ่มย่อยดาเนินการทา
และคอมพิวเตอร์ ของงาน)
กิจกรรมเกี่ยวกับความการสร้างความผาสุกในชีวิตหรือ 3. Power Point
การทางานเพื่อผู้อื่น โดยจัดทาคลิปเกีย่ วกับการทา
Slides
กิจกรรมและนาเสนอผลงานในสัปดาห์
4. ใบกิจกรรม
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. เอกสาร
-ประเมินจากการ
1. ผู้สอนแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อยเพื่อฝึกปฏิบัติ
ประกอบการ
สังเกตการมีส่วนร่วม
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความผาสุกในชีวติ และการทางาน เรียนรายวิชา
ในชั้นเรียน ความตรง
ครั้งที่ 2
ความผาสุกใน
ต่อเวลาในการเข้า
กิจกรรม/ใบงาน :
ชีวิตและการ
เรียน
1. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปประเด็นสาคัญและ
ทางาน
-ประเมินจากผลงาน

ผู้สอน

ศรีประเสริฐสุข

ผศ.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข

ผศ.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข

ผศ.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข
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สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

ร่วมกันนาเสนอข้อคิดที่ได้จากการทากิจกรรมบันทึกลง
ในใบกิจกรรม

14
การฝึกปฏิบัติ เพื่อการพัฒนา
(4 ชม.) ความผาสุกในด้านต่าง ๆ (2)

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้สอนให้ผู้เรียนจับคู่ และมอบหมายให้ชมภาพยนตร์
เกี่ยวกับการดาเนินชีวิตอย่างมีความสุข จากนั้นให้
ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์ประเด็นสาคัญเกี่ยวกับข้อคิดใน
การสร้างความผาสุกที่ได้รับจากการชมภาพยนตร์และ
แนวทางในการนาไปใช้
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปประเด็นสาคัญและ
ร่วมกันนาเสนอข้อคิดที่ได้จากการทากิจกรรมบันทึกลง
ในใบกิจกรรม

15
การนาเสนอผลงานของนักศึกษา
(4 ชม.)

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1.ผู้เรียนนาเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมายในหัวข้อ วิถี
การดาเนินชีวิตอย่างมีความสุขและความสาเร็จ
รายบุคคล
2. ผู้เรียนนาเสนอผลงานการทากิจกรรมเกี่ยวกับความ
การสร้างความผาสุกในชีวิตหรือการทางานเพื่อผู้อื่น

16
(4 ชม.)

สอบปลายภาค

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)
2. เครื่องฉาย
ที่มอบหมาย(ความ
ภาพ(Projector) ตรงต่อเวลา คุณภาพ
และคอมพิวเตอร์ ของงาน)
3. Power Point
Slides
4. ใบกิจกรรม
1. เอกสาร
-ประเมินจากการ
ประกอบการ
สังเกตการมีส่วนร่วม
เรียนรายวิชา
ในชั้นเรียน ความตรง
ความผาสุกใน
ต่อเวลาในการเข้า
ชีวิตและการ
เรียน
ทางาน
-ประเมินจากผลงาน
2. เครื่องฉาย
ที่มอบหมาย(ความ
ภาพ(Projector) ตรงต่อเวลาคุณภาพ
และคอมพิวเตอร์ ของงาน)
3. Power Point
Slides
1. เครื่องฉาย
-ประเมินจากการ
ภาพ(Projector) สังเกตการมีส่วนร่วม
และคอมพิวเตอร์ ในชั้นเรียน ความตรง
2. Power Point ต่อเวลาในการเข้า
Slides
เรียน
-ประเมินจากผลงาน
ที่มอบ หมาย(ความ
ตรงต่อเวลาคุณภาพ
ของงาน)
- ประเมินจากการ
นาเสนอผลงานราย
กลุ่มในชั้นเรียน
ผศ.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข

5.2 การวัดและการประเมินผล
1) การวัดผล :
- กิจกรรมในชั้นเรียน (รายบุคคล,รายกลุ่ม)
- การทดสอบย่อย
- สอบปลายภาค
- การศึกษาค้นคว้ารายบุคคล
- จิตพิสัย (การเข้าเรียน,การมีส่วนร่วมในการเรียน)

สื่อที่ใช้

ผู้สอน

ผศ.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข

ผศ.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข

ผศ.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข

40%
10%
30%
10%
10%
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2) การประเมินผล : ใช้ระบบอิงกลุ่ม อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยดังนี้
ระดับคะแนน
ระดับผลการเรียน
90-100
A
85-89
B+
75-84
B
70-74
C+
60-69
C
55-59
D+
50-54
D
0-49
F

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
6.1 เอกสารและตาราหลัก
อัมพร ศรีประเสริฐสุข.(2561). เอกสารประกอบการเรียนวิชาความผาสุกในชีวิตและการทางาน
.หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต .กรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต.
6.2 เอกสารและข้อมูลสาคัญ
กรพินธ คชรัตน์. (2559). ปันสุข ปี 2 เล่ม 1-เล่ม2 ตอน เทคนิคการจัดการตนเองให้มีความสุขกับการทางาน.
กรุงเทพฯ : ศูนย์องค์กรสุขภาวะ
ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์.(2559). มาสร้างองค์กรแห่งความสุขกันเถอะ. กรุงเทพฯ : ศูนย์องค์กรสุขภาวะ
ธีรธ์ รรม วุฑวุฒวิ ัตรชัยแก้ว.(2559). กลยุทธ์เพื่อเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข.กรุงเทพฯ : ศูนย์องค์กรสุขภาวะ
6.3 เอกสารและข้อมูลแนะนา
1. สมาคมนักจิตวิทยาชาวอเมริกัน : http://www.apa.org/
2. แหล่งความรู้ทางจิตวิทยา :http://www.psychologytoday.com/
3. กรมสุขภาพจิต : http://www.dmh.go.th/

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1) การประเมินประสิทธิภาพของการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยประเมินจากการทดสอบ
ในชั้นเรียน การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในระหว่างการจัดการเรียนการสอน การอภิปราย
โต้ตอบจากนักศึกษา และการตอบคาถามของนักศึกษาในชั้นเรียน
2) การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
3) การประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อรายวิชาจากการสังเกต การสัมภาษณ์
มคอ.3 -9

7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน
1) การประเมินการสอนของอาจารย์ โดยนักศึกษาทาการประเมินอาจารย์ผู้สอนในด้าน
ต่าง ๆ
2) การประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตพฤติกรรมการสอน กิจกรรมและ
งานที่มอบหมายโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
3) สอดคล้องกับ 7.1
7.3 การปรับปรุงการสอน
นาผลการประเมินที่ได้จากข้อที่ 7.1 และ 7.2 มาปรับปรุงการเรียนการสอน โดยนาผล
การประเมินและข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป
7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
1) ประเมินข้อสอบรายวิชาให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของรายวิชาและ
พิจารณาควบคู่กับรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3)
2) อาจารย์ผู้สอนทาการวัดและประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงานของรายวิชา
(มคอ.5) จากนั้น คณะกรรมการทวนสอบผลสั มฤทธิ์ดาเนินการพิจารณาทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตาม
มาตรฐาน ผลการเรีย นรู้ตามที่กาหนด ในการสุ่มตรวจเพื่อพิจารณาตรวจสอบ ผลการเรียน และ
ตรวจสอบผลการให้คะแนนในระดับบุคคลและภาพรวมของรายวิชา รวมถึงการประเมินการจัดการ
เรียนการสอนโดยนักศึกษา
วิธีการประเมิน
ผลลัพธ์การเรียนรู้

คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้

พฤติกรรมความ
รับผิดชอบและ
การมีส่วนร่วมใน
การทางาน




ทักษะทางปัญญา
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสน
สารสนเทศ

คะแนนสอบ





งานที่ได้รับ
มอบหมาย
(แบบฝึกหัด
โครงงาน รายงาน)

การนาเสนอผลงาน
ด้วยทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข/
การสื่อสาร/ การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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7.5 การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1) อาจารย์ผู้สอนดาเนินการทวนสอบรายวิชาด้วยตนเอง ด้วยการประเมินการเรียนรู้ของ
นักศึกษาตามวิธีการข้อ 7.4
2) กรณีที่ผลการเรียนรู้ของรายวิชายังไม่ได้ประสิทธิผล อาจารย์ผู้สอนจะให้โอกาสนักศึกษา
ปรับปรุงปรับปรุงแก้ไขได้ตามความจาเป็นเป็นรายกรณี
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