รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 2512224 ชื่อรายวิชา สุขภาพจิตในการทํางาน (Mental Health at Work)
2. จํานวนหน่ วยกิต
3 (2-2-5) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
ประเภทของรายวิชา วิชาเลือก
4. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ สู อน
อาจารย์ โฉมสมร เหลือโกศล
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปี ที่เรี ยน
ภาคการศึกษาที่ 1 ชันปี
้ ที่ 2
6. รายวิชาที่ต้องเรี ยนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
-ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรี ยนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
-ไม่มี
8. สถานที่เรี ยน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรื อปรั บปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั ง้ ล่ าสุด
-ไม่มี
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้ นกั ศึกษามีความรู้ในด้ านการศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพจิตและความเป็ นมา ความหมาย
ความสําคัญ วิธีการศึกษา ขอบเขตของการศึกษามุมมองและแนวคิดทางจิตวิทยา และสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ ให้ เกิดประโยชน์ในการทํางานได้
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรั บปรุงรายวิชา
เพื่ อให้ นัก ศึก ษาสามารถนํ าความรู้ ที่ได้ ไปประยุกต์ ใ ช้ ใ ห้ เ กิ ดประโยชน์ ใ นการทํ างานได้ ต าม
จุดมุง่ หมายของรายวิชา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
การศึกษาความหมายและความสําคัญของสุขภาพจิตในการทํางาน ปั จจัยที่สง่ ผลต่อสุขภาพจิต
ของบุคลากรในองค์การ ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิต พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อความ
เจ็บป่ วยทังทางกายและจิ
้
ตใจ การปรับตัวและการสร้ างความสุข ปั ญหาด้ านสุขภาพจิตที่เกี่ยวข้ องกับ
การทํางาน ความเครียดและการจัดการความเครียดในการทํางาน การใช้ เครื่องมือและกระบวนการทาง
จิตวิทยาในการประเมินความเครียด การป้องกันและแก้ ไขปั ญหาด้ านสุขภาพจิตในการทํางาน การ
ส่งเสริมสุขภาพจิตในองค์การในรูปแบบกิจกรรม รวมทังการประยุ
้
กต์ทฤษฎีทางจิตวิทยาเพื่อการบริหาร
ความเครียดและการผ่อนคลายความเครียด โดยมุง่ เน้ นการฝึ กปฎิบตั ิจริง
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึ ก

45 ชัว่ โมง

สอนเสริม
ตามสถานะการณ์
และหรือตามความ
ต้ องการของนักศึกษา

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/
การฝึ กงาน
-

การศึกษาด้ วยตนเอง
กิจกรรมในชันเรี
้ ยน
การค้ นคว้ ารายงานที่
ได้ รับมอบหมายตาม
ความสนใจ

3. จํานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ท่ อี าจารย์ ให้ คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
จัดเวลาให้ คําปรึกษาเป็ นรายบุคคลหรือกลุม่ ที่เกี่ยวข้ องกับรายวิชาที่สอน 6 ชัว่ โมงต่อสัปดาห◌์
2
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ ของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1.1เห็นคุณค่าและสําคัญของคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนการมีจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพนักจิตวิทยา
1.1.2 มีวินยั ต่อการเรียน ส่งมอบงานที่มอบหมายตามเวลาที่กําหนด
1.1.3 เคารพและยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนในชันเรี
้ ยน
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 บรรยาย เอกสารประกอบการสอนและใช้ สื่อวิดีทศั น์
1.2.2 แบ่งกิจกรรม กลุม่ และเดี่ยว กําหนดหัวข้ อตามที่ได้ รับมอบหมายและตามความสนใจ
1.2.3 เปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษามีการตังคํ
้ าถามหรือตอบคําถาม หรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้ อง
ทางด้ านวิชาการและวิชาชีพ และรับฟั งความคิดเห็นของนักศึกษา เป็ นต้ น
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1ประเมิ น ผลจากพฤติ ก รรมที่ แ สดงออกในชัน้ เรี ย นและในโอกาสที่ ห ลัก สูต ร/คณะ/
มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องทางด้ านคุณธรรมและจริ ยธรรม
1.3.2 ประเมินผลจากผลงานการศึกษาค้ นคว้ าของนักศึกษาเป็ นรายบุคคล
1.3.3ประเมินความมีวินยั ต่อการเรี ยนจากการตรงต่อเวลาในการเข้ าชันเรี
้ ยนและการส่งรายงาน
1.3.4 ประเมินการรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น โดยนักศีกษาที่ร่วมชันในรายวิ
้
ชา
1.3.5 ประเมินโดยให้ นกั ศึกษาประเมินตนเอง
2. ความรู้
2.1 ความรู้ท่ ตี ้ องได้ รับ
2.1.1 เพื่อให้ นกั ศึกษามีความรู้เกี่ยวกับความเป็ นเกี่ยวกับสุขภาพจิต วิธีการศึกษาและ
ขอบข่ายความรู้พื ้นฐานตลอดจนถึงความสําคัญและประโยชน์ของสุขภาพจิต
2.1.2 เพื่อให้ นกั ศึกษาเกิดความเข้ าใจเกี่ยวกับพฤติกรรม บุคลิกภาพ ความแตกต่างระหว่าง
บุคคลส่งผลให้ สามารถเข้ าใจตนเอง และบุคคลอื่นๆ
2.1.3 เพื่อให้ นกั ศึกษาสามารถนําความรู้ที่ได้ รับไปการปรับใช้ เพื่อประโยชน์ ในการดําเนินชีวิต
การทํางานและการประกอบอาชีพในอนาคต
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2.2 วิธีการสอน
ใช้ วิธีการสอนโดยเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ ได้ แก่ วิธีการสอนแบบบรรยาย โดยเน้ นการเปิ ดโอกาส
ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ อ ภิ ป ราย แสดงความคิ ด เห็ น ของตน วิ ธี ก ารสอนแบบร่ ว มมื อ วิ ธี ก ารสอนแบบ
กระบวนการกลุม่ การศึกษาด้ วยตนเองและการสืบค้ นคว้ าเอกสารและทางอินเตอร์เน็ต
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 การศึกษาค้ นคว้ าเอกสารของนักศึกษาเป็ นรายบุคคล
2.3.2 กิจกรรมในชันเรี
้ ยน
2.3.3 การสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาที่ต้องพัฒนา
3.1.1 เพื่อให้ นกั ศึกษามีความสามารถเข้ าใจพฤติกรรมมนุษย์และการใช้ ชีวิตในสังคมร่วมกัน
3.1.2 เพื่อให้ นกั ศึกษามีทกั ษะทํางานร่วมกันอย่างเป็ นทีม
3.1.3 เพื่อให้ นกั ศึกษาใช้ วิธีการศึกษาและวิธีการรวบรวมข้ อมูลในการสืบค้ นอันจะพื ้นฐาน
นําไปสูก่ ารศึกษา วิชาจิตวิทยาสาขาอื่นๆ ต่อไป
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 วิธีการสอนที่เน้ นให้ นกั ศึกษาได้ ศกึ ษาค้ นคว้ าหาคําตอบด้ วยตนเอง
3.2.2 เน้ น ให้ มีการตอบปั ญหาในชัน้ เรี ย น การแสดงความคิด เห็น และการระดมสมองจาก
ประเด็นศึกษาที่กําหนดให้
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 การศึกษาค้ นคว้ าของนักศึกษาเป็ นรายบุคคล
3.3.2 กิจกรรมในชันเรี
้ ยน
3.3.3 การสอบข้ อเขียนกลางภาคและปลายภาค
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.1.1 มีความรับผิดชอบในการทํางานที่ได้ รับมอบหมายทังรายบุ
้
คคลและงานกลุม่
4.1.2 ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ อย่างเหมาะสม

4

มคอ. 3
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 จัดกิจกรรมในชันเรี
้ ยนที่เปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษามีปฏิสมั พันธ์กบั นักศึกษาคนอืน่ ในชันเรี
้ ยน
4.2.2 มอบหมายงานกลุ่มและมีก ารเปลี่ย นกลุ่มทํ างานตามกิ จ กรรมที่ มอบหมาย เพื่ อให้
นักศึกษาทํางานได้ กบั ผู้อื่น โดยไม่ยึดติดกับเฉพาะเพื่อนที่ใกล้ ชิด
4.2.3 กําหนดความรับผิดชอบของนักศึกษาแต่ละคนในการทํางานกลุม่ อย่างชัดเจน
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 กิจกรรมในชันเรี
้ ยน
4.3.2 การมีสว่ นร่วมในชันเรี
้ ยนโดยแบบการประเมินตนเอง และประเมินแบบกลุม่
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
5.1.1 สามารถใช้ Power point ในการนําเสนองานที่ได้ รับมอบหมาย
5.1.2 สามารถคัดเลือกข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูลที่น่าเชื่อถือ
5.1.3 สามารถค้ นคว้ าหาข้ อมูลทางอินเตอร์เน็ต
5.1.4 สามารถใช้ ภาษาไทยในการนําเสนอด้ วยการเขียนและการพูดได้ อย่างเหมาะสม
5.1.5 สามารถใช้ สถิติพื ้นฐานในการรวบรวมข้ อมูล
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 ใช้ PowerPoint ที่ชดั เจน น่าสนใจ ง่ายต่อการทําความเข้ าใจมาประกอบการสอนในชัน้
เรียนเพื่อเป็ นตัวอย่างในการใช้ PowerPoint ให้ แก่นกั ศึกษา
5.2.2 แนะนําเทคนิคการสืบค้ นข้ อมูล แหล่งข้ อมูลและวิธีการเลือกข้ อมูลที่น่าเชื่อถือ
5.2.3 มอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้ นข้ อมูลด้ วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2.4 มอบหมายงานที่ต้องมีการนําเสนอทังในรู
้ ปเอกสารและวาจาประกอบสื่อเทคโนโลยี
5.2.5 ให้ นกั ศึกษานําเสนอผลการประเมินต่าง ๆ ด้ วยวิธีการคิดค่าร้ อยละ
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินทักษะการใช้ ภาษาจากรายงานและการนําเสนอหน้ าชันเรี
้ ยน
5.3.2 ประเมินทักษะการใช้ สื่อจาการรายงานหน้ าชันเรี
้ ยน
5.3.3 ประเมินรายงานการสืบค้ นข้ อมูลด้ วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที่
แนะนํารายวิชา
1
บทที่1
การศึกษาความหมาย
และความสําคัญของ
สุขภาพจิตในการทํางาน

2

3

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ผู้สอน
ชั่วโมง
และสื่อที่ใช้
กิจกรรมการเรียนการสอน อ.โฉมสมร เหลือโกศล
3
-อธิบายและชี ้แจงรู ปแบบการ
จัด การสอน การวัด และการ
ประเมินผลการเรี ยน
-แนะนําหนังสือเรียน
ข้ อตกลงเบื ้องต้ น
ตอบข้ อซักถามของนักศึกษา
-บรรยาย
-ซักถามปั ญหา
- กิจกรรมในชันเรี
้ ยนครัง้ ที่1
สื่อการสอน
- Power point
- วิดีทศั น์
กิจกรรมการเรียนการสอน อ.โฉมสมร เหลือโกศล
บทที่2 ปั จจัยที่สง่ ผลต่อ
3
- บรรยาย
สุขภาพจิตของบุคลากรใน
- กิจกรรมในชันเรี
้ ยนครัง้ ที่2
องค์การ
- ซักถามปั ญหา
สื่อการสอน
- Power point
- วิดีทศั น์
กิจกรรมการเรียนการสอน อ.โฉมสมร เหลือโกศล
บ ท ที่ 3 ค ว า ม สั ม พั น ธ์
3
- บรรยาย
ระหว่ า งสุ ข ภาพกายและ
- ซักถามปั ญหา
สุขภาพจิต
สื่อการสอน
- Power point
- วิดีทศั น์
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้ อ/รายละเอียด

4

บทที่4 พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อ
ความเจ็บป่ วยทังทางกาย
้
และจิตใจ

3

5-6

บทที่5 การปรับตัวและการ
สร้ างสุข

6

7

บทที่6 ปั ญหาด้ าน
สุขภาพจิตที่เกี่ยวข้ องกับ
การทํางาน

3

8
8-9

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
และสื่อที่ใช้

กิจกรรมการเรียนการสอน อ.โฉมสมร เหลือโกศล
- บรรยาย
- ซักถามปั ญหา
สื่อการสอน
- Power point
- วิดีทศั น์
กิจกรรมการเรียนการสอน อ.โฉมสมร เหลือโกศล
- บรรยาย
- ซักถามปั ญหา
- กิจกรรมในชันเรี
้ ยนครัง้ ที่3
สื่อการสอน
- Power point
- วิดีทศั น์
กิจกรรมการเรียนการสอน อ.โฉมสมร เหลือโกศล
- บรรยาย
- ซักถามปั ญหา
สื่อการสอน
- Power point
- วิดีทศั น์

สอบกลางภาคเรียนที่ 2 / 2553
เนื้อหา ข้ อสอบบทที่ 1-6
บทที่7 ความเครียดและ
การจัดการความเครียดใน
การทํางาน

6

ผู้สอน

อ.โฉมสมร เหลือโกศล

กิจกรรมการเรียนการสอน อ.โฉมสมร เหลือโกศล
- บรรยาย
- ซักถามปั ญหา
สื่อการสอน
- Power point
- วิดีทศั น์
7

มคอ. 3
สัปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที่
10
บทที่8 การใช้ เครื่ องมือ
และกระบวนการทาง
จิตวิทยาในการประเมิน
ความเครียด

11

12

13

14

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ผู้สอน
ชั่วโมง
และสื่อที่ใช้
กิจกรรมการเรียนการสอน อ.โฉมสมร เหลือโกศล
3
- บรรยาย
- ซักถามปั ญหา
- กิจกรรมในชันเรี
้ ยนครัง้ ที่4
สื่อการสอน
- Power point
- วิดีทศั น์
กิจกรรมการเรียนการสอน อ.โฉมสมร เหลือโกศล
บทที่ 9 การป้องกันและ
3
- บรรยาย
แก้ ไขปั ญหาด้ านสุขภาพจิต
- ซักถามปั ญหา
ในการทํางาน
สื่อการสอน
- Power point
- วิดีทศั น์
กิจกรรมการเรียนการสอน
บทที่ 10 การส่งเสริม
3
- บรรยาย
สุขภาพจิตในองค์การ
- ซักถามปั ญหา
สื่อการสอน
- Power point
- วิดีทศั น์
กิจกรรมการเรียนการสอน
บทที่ 11 การประยุกต์
3
- บรรยาย
ทฤษฎีทางจิตวิทยาเพื่อการ
- ซักถามปั ญหา
บริหารความเครียดและ
สื่อการสอน
ผ่อนคลายความเครียด
- Power point
- วิดีทศั น์
บทที่12
กิจกรรมการเรียนการสอน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
- บรรยาย
แ ล ะ ก ร อ บ ทิ ศ ท า ง ก า ร
- ซักถามปั ญหา
สื่อการสอน
พัฒนางานสุขภาพจิต
- Power point
8

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้ อ/รายละเอียด

15

- นักศึกษานําเสนอ
รายงานเดี่ยว
-นักศึกษาร่ วมอภิปรายสรุ ป
และประเมิ น การมี ส่วนร่ วม
ในชันเรี
้ ยน
-สรุปการเรียนการสอน

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
และสื่อที่ใช้

ผู้สอน

กิจกรรมการเรียนการสอน อ.โฉมสมร เหลือโกศล
- ซักถามปัญหา
- ตอบคําถาม
- การมีสว่ นร่วมในชันเรี
้ ยน
สื่อการสอน
- แบบประเมิ นการนํ าเสนอ
รายงานด้ วยวาจาและการมี
ส่วนร่วมในชันเรี
้ ยน
สอบปลายภาค
อ.โฉมสมร เหลือโกศล
เนือ้ หาข้ อสอบบทที่ 7-12

16

2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
ผล
กิจกรรมที่
การ
เรียนรู้
1.2,1.4,1.7,2.1,2.2,
2.4,2.5,2.6,3.1,3.2,3.3,
1
4.1,4.3,4.4,4.6,5.1,5.2,
5.3,5.4
1.1,1.2,2.2,2.6,3.3,4.1,
2
4.4,4.6,5.3,5.4
3
4
5

1.1,1.2,1.4,1.7,3.1,4.1,
5.1,5.2,5.3,5.4
2.1,2.2,2.4,2.5,2.6,3.1,
3.2,3.3
2.1,2.2,2.4,2.5,2.6,3.1,
3.2,3.3

3

วิธีการ
ประเมิน

สัปดาห์ ท่ ี
ประเมิน

สัดส่ วนของ
การ
ประเมินผล

การศึกษา
ค้ นคว้ าเป็ น
รายบุคคล

15

ร้ อยละ 20

1,2.5และ10

ร้ อยละ 20

15

ร้ อยละ 10

8

ร้ อยละ 25

16

ร้ อยละ 25

กิจกรรมใน
ชันเรี
้ ยน
การมี
ส่วนร่วม
ในชันเรี
้ ยน
สอบ
กลางภาค
สอบ
ปลายภาค

9

มคอ. 3

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตําราหลัก
เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 2512224

2. เอกสารและข้ อมูลสําคัญ
ดร.จุฑารัตน์ สถิรปั ญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ .สุขภาพจิต. ภาควิชาเวชศาสตร์ชมุ ชน.
คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.2554.
โกศล วงศ์สวรรค์และเลิศลักษณ์ วงศ์สวรรค์.สุขภาพจิต.กทม: บริ ษัทรวมสานส์(1977)จํากัด.
2551.
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
เวปไซด์กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณะสุข

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุ งการดําเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
นักศึกษาทุก คนประเมิน ประสิทธิ ผลของรายวิช า ทัง้ วิ ธีการสอน การจัด กิ จกรรมในชัน้ เรี ย น
สื่ อ การสอน และผลการเรี ย นรู้ ที่ ไ ด้ รั บ ตลอดจนเสนอแนะเพื่ อ การปรั บ ปรุ ง รายวิ ช า ด้ ว ยระบบ
คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ในการเก็บข้ อมูลเพื่อการประเมินการสอน ได้ แก่ การสังเกตการณ์สอนของอาจารย์โดยอาจารย์
ในหลักสูตร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษาและการทวนสอบผลประเมินการเรี ยนรู้
3. การปรับปรุ งการสอน
หลัก สูต รกํ า หนดให้ อาจารย์ ท บทวนและปรั บ ปรุ ง กลยุ ท ธ์ วิ ธี ก ารสอนจากผลการประเมิ น
ประสิทธิผลของรายวิชา ตามแบบประเมินประสิทธิ ภาพสิ่อการสอน ประเภทเอกสารประกอบการสอน
(แบบ ปสส.1) และPower Point (แบบ ปสส.2) แล้ วจัดทํามคอ. 5 รายงานรายวิชาทุกภาคการศึกษา
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มคอ. 3
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
อาจารย์ในหลักสูตรมีการจัดการประชุมร่วมกันทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาโดย
การสุ่มประเมินข้ อสอบและความเหมาะสมของการให้ คะแนน ทัง้ คะแนนดิ บและระดับคะแนนของ
รายวิชา 60% ของรายวิชาทังหมดในความรั
้
บผิดชอบของหลักสูตร
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอน
โดยนักศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของหลักสูตร การรายงานรายวิชาโดย
อาจารย์ผ้ สู อน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผ้ สู อนรับผิดชอบในการทบทวนเนื ้อหาที่
สอนและกลยุ ท ธ์ ก ารสอนที่ ใ ช้ และนํ า เสนอแนวทางในการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาในรายงานผล
การดําเนิ น การของรายวิ ชา เสนอต่อประธานหลักสูตรเพื่ อนํ าเข้ าที่ป ระชุมอาจารย์ป ระจําหลักสูต ร
พิจารณาให้ ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสําหรับใช้ ในปี การศึกษาถัดไป
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