มคอ. 3
วป 533 จิตวิทยาเชิงบวกและการจัดการความขัดแย้ งเพือ่ คุณภาพชีวติ การทางาน
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปี การศึกษา 2557
-----------------------------------------------------------------------------------หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1.รหัสและชื่อรายวิชา: วป 533 จิตวิทยาเชิงบวกและการจัดการความขัดแย้งเพื่อคุณภาพชีวิตการทางาน
2.จานวนหน่ วยกิต: 3 หน่วยกิต
3.หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และประเภทวิชาเลือก
4.อาจารย์ ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้สู อน
อาจารย์ ผู้รับผิดชอบรายวิชา: อาจารย์ ดร. สุ ดารัตน์ ตันติวิวทั น์
อาจารย์ ผู้สอน: อาจารย์ ดร. สุ ดารัตน์ ตันติวิวทั น์ และ อาจารย์ ดร. ฐาศุกร์ จันประเสริ ฐ
5.ภาคการศึกษา/ชั้นปี ที่เรียน: ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปี 1
6.รายวิชาทีต่ ้ องมาเรียนก่อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี): ไม่มี
7.รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisite) (ถ้ ามี): ไม่มี
8.สถานที่เรียน: ห้องเรี ยน………..สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
9.วันทีจ่ ัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุ ด: 1 สิ งหาคม 2557
หมวดที2่ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1.วัตถุประสงค์ ของรายวิชา
1. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาเชิงบวกและการจัดการความขัดแย้งเพื่อ
คุณภาพชีวิตการทางาน
2. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถนาความรู ้เกี่ยวกับทฤษฎีและงานวิจยั จิตวิทยาเชิงบวกบูรณาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงกับเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดการความขัดแย้ง
3.เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถแสวงหาปั ญหาการวิจยั ภายใต้กรอบเนื้ อหารายวิชาจิตวิทยาเชิงบวกและ
การจัดการความขัดแย้งเพื่อคุณภาพชีวิตการทางาน
4.เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถบูรณาการความรู ้จิตวิทยาเชิงบวกและการจัดการความขัดแย้งเพื่อคุณภาพ
ชีวิตการทางานมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการทางานและในชีวิตประจาวัน

1

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1.คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั จิตวิทยาเชิงบวกเพื่อการเสริ มสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์
และบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและกระบวนการจัดการปั ญหาความขัดแย้งเพื่อการมีคุณภาพ
ชีวิตการทางานที่ดี
2.จานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา (สอดคล้องหน่ วยกิต3(3-0-6) )
บรรยาย
การฝึ กปฏิบัติ/งาน
กรณีศึกษา
การเรียนโดยใช้
ภาคสนาม/การ
ปัญหาเป็ นฐาน
ฝึ กงาน
45 ชั่วโมง
-

การศึกษาด้ วยตนเอง
(นอกห้ องเรียน)
90 ชั่วโมง

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบตรง
1.คุณธรรมจริยธรรม

2.ความรู้

3.ทักษะทาง
ปัญญา

4.ทักษะ
5.ทักษะการ
ความสั มพันธ์ วิเคราะห์ เชิง
รายวิชา
ระหว่ างบุคคลและ
ตัวเลข
ความรับผิดชอบ การสื่ อสาร
และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3
533
                 
หมายเหตุ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
4.จานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ที่อาจารย์ ให้ คาปรึ กษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
ผู้สอน
จานวนชั่วโมงต่ อสั ปดาห์
วันและเวลาให้ คาปรึกษา
อาจารย์ ดร. สุ ดารัตน์ ตันติวิวทั น์
1 ชัว่ โมง
ตามนัดหมาย
อาจารย์ ดร. ฐาศุกร์ จันประเสริ ฐ
1 ชัว่ โมง
ตามนัดหมาย
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรมจริยธรรม
คุณธรรมจริยธรรมทีพ่ จิ ารณา
1) จิตใจที่เปิ ดกว้างรับฟังความ
คิดเห็นจากนักปรัชญาและ
นักวิชาการจากสานักต่างๆ
2) มีความเพียรในการศึกษา
3) มีความสนใจใฝ่ รู ้ และ
4) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และหน้าที่
2. ความรู้
ความรู้ทตี่ ้ องได้ รับ
นิสิตมีความรู ้ดา้ นเนื้อหาเรื่ อง
จิตวิทยาเชิงบวกและการจัดการ
ความขัดแย้งเพื่อคุณภาพชีวิตการ
ทางาน และแสวงหาแนวทาง
ศึกษาอย่างมีความชัดเจนเพือ่
นาไปสู่ปัญหาของการทาวิจยั

3. ทักษะทางปัญญา
ทักษะทางปัญญาทีต่ ้ องพัฒนา
นิสิตสามารถคิดวิเคราะห์และ
วิพากษ์แนวคิดต่างๆได้อย่างไม่ใช้
อคติส่วนตน สามารถจับประเด็น
สาคัญจากการอ่าน การฟัง การชม
รวมทั้งสามารถประมวลและ
เชื่อมโยงความคิดเห็นต่างๆและ
สะท้อนออกมาได้อย่างชัดเจน

วิธีการสอน
-ศึกษาแนวคิดต่างๆ
-อภิปรายแสดงความคิดเห็น
-อ่านเอกสารตลอดจนทากิจกรรม
ที่มอบหมาย
-แสวงหาความรู ้เพิ่มเติม

วิธีการประเมินผล
พิจารณาจากการมีส่วนร่ วม
นาเสนอแนวคิดและอภิปรายใน
ชั้นเรี ยน ในหัวข้อที่ได้รับ
มอบหมายให้ศึกษา และเขียน
บทความในหัวข้อที่ตนสนใจ โดย
สามารถกระทาได้อย่างมีเนื้อหา
ทางวิชาการและตรงตามเวลา

วิธีการสอน
-อ่านเอกสารที่ผสู ้ อนกาหนด และ
ที่ตนแสวงหาเพิ่มเติม
-อภิปรายในชั้นเรี ยนภายหลัง
กิจกรรมที่สอดคล้องกับเนื้อหา
นั้นๆ

วิธีการประเมินผล
1. สังเกตปริ มาณและคุณภาพของ
การมีส่วนร่ วมในการนาเสนอและ
แสดงความคิดเห็นในห้องเรี ยน
2. ประเมินความถูกต้องของการ
เขียนบทความวิชาการรวมทั้ง
ความครอบคลุมของประเด็น
3.ประเมินความชัดเจนของเนื้อหา
ความเป็ นเหตุเป็ นผลในเนื้อหา
ของรายงาน

วิธีการสอน
- นิสิตอ่านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
เนื้อหาที่จะเรี ยน
- ให้นิสิตอภิปรายและวิพากษ์ใน
ชั้นเรี ยน
- ให้นิสิตชม clip ภาพยนตร์ที่มี
เนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับเนื้อหา
รายวิชา

วิธีการประเมินผล
1. สังเกตการนาเสนอเรื่ องราวและ
ความคิดเห็นขณะเรี ยน
2. ประเมินความสามารถในการ
เขียนบทความวิชาการ
3.ประเมินความชัดเจนของการบูร
ณาเชื่อมโยงด้วยความเป็ นเหตุ
และผลในเนื้อหาของรายงาน
3

4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ าง
วิธีการสอน
บุคคลและความรับผิดชอบ
นิสิตสามารถเปิ ดใจกว้างรับฟัง
- เปิ ดโอกาสให้นิสิตแสวงหา
ความคิดเห็นที่แตกต่างกันของ
ความรู ้ดว้ ยตนเอง และแสดงความ
สมาชิกในกลุ่ม สามารถแสดง
คิดเห็นอย่างเสรี ด้วยท่าที
ความคิดเห็นที่แตกต่างในเชิง
กัลยาณมิตร
วิชาการอย่างกัลยาณมิตร และ
-จูงใจให้นิสิตทางานที่ได้รับ
สามารถทางานตามข้อตกลงได้ มอบหมายอย่างเต็มที่ และกระตุน้
เต็มความสามารถ อย่างทันเวลา ให้ทางานส่ งทันเวลา
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การ
วิธีการสอน
สื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
นิสิตสามารถสื่ อสารความรู ้และ -ให้นิสิตร่ วมอภิปรายทุกครั้งที่มี
ความคิดเห็นของตนให้ผอู ้ ื่นทราบ การเรี ยน
ทั้งทางการพูดและการเขียนได้
-ให้นิสิตทารายงานด้วยการเขียน
อย่างชัดเจน เป็ นที่เข้าใจ ด้วยท่าที บรรยายและการสังเคราะห์
และวิธีการที่เหมาะสมและ
-ให้นิสิตใช้เทคโนโลยี เช่น power
ทันสมัย และสามารถใช้
point, CD, คลิปวิดีโอ ฯลฯ ใน
เทคโนโลยีในการเรี ยน พร้อมทั้ง การนาเสนอรายงาน
เรี ยนรู ้ดว้ ยการใช้ E-learning
-ให้นิสิตใช้ ATutor ที่ผสู ้ อนสร้าง
ขึ้น เพื่อการเรี ยนและการสื่ อสาร

วิธีการประเมินผล
1. พิจารณาท่าทีการแสดงความ
คิดเห็น
2. พิจารณาผลงาน และการทางาน
ส่ งทันเวลา

วิธีการประเมินผล
-บันทึกปริ มาณการนาเสนอและ
การอภิปราย
-สังเกตการใช้เทคโนโลยีในการ
นาเสนอในชั้นเรี ยน
-บันทึกการลงทะเบียนการเข้าสู่
ระบบและการสื่ อสารกับผูส้ อน
ทาง ATutor
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1.แผนการสอน
สั ปดาห์ ที่
1

2

3

จานวน
กิจกรรมการเรียน
สื่ อที่ใช้
ผู้สอน
ชั่วโมง
การสอน
แนะนาวิชา กิจกรรม
3
พิจารณา course syllabus -ประมวลรายวิชา
อ. ดร ฐาศุกร์
การเรี ยนการสอน และ
อ. ดร. สุ ดารัตน์
ชี้แจงวัตถุประสงค์ของ -ตัวอย่างหนังสื อ
ประเมินศักยภาพ
รายวิชา วิธีการสอน วิธี -ตัวอย่างเว็บไซต์
ผูเ้ รี ยนก่อนเรี ยน
-ตัวอย่างภาพยนตร์
ประเมินผลโดยให้นิสิตมี
-กรณี ศึกษา
ส่ วนร่ วมแสดงความ
สถานการณ์ความ
คิดเห็น
ขัดแย้งที่เกิดขึ้นจริ ง
(ในทุกระดับและ
หลายบริ บท)
ความรู้เบือ้ งต้ น
3
บรรยาย ร่ วมกันอภิปราย -หนังสื อตาม
อ. ดร. ฐาศุกร์
เกีย่ วกับการจิตวิทยา
และแสดงความคิดเห็น ประมวลรายวิชา
เชิงบวก
-บทความวิชาการที่
มอบหมาย
-เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
-วีซีดี/คลิปวีดิโอ
3
บรรยาย ร่ วมกันอภิปราย -หนังสื อตาม
วิทยากร
Emotion-Focused
และแสดงความคิดเห็น ประมวลวิชา
(อ. ดร. คานู)
Approaches
-บทความวิชาการ
อ. ดร. สุ ดารัตน์
- ความสุ ขใจ
-ตัวอย่างงานวิจยั
(Subjective-Well
-เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
Being)
-วิซีดี/คลิปวีดีโอ
- ปรี ชาเชิงอารมณ์
(Forest
(Emotional
Gump/Ordinary
Intelligence)
People /Life is
- Resilience
beautiful))
Cognitive-Focused
Approaches
- การมองโลกในแง่ดี
(Optimism)
หัวข้ อ

5

4

5

6

7
8

9

10

- ความหวัง (Hope)
-การรับรู ้ความสามารถ
(Self-Efficacy)
InterpersonalApproaches
-ความกตัญญู
(Gratitude)
-ความไม่เห็นแก่ตวั
(Altruism)
InterpersonalApproaches (ต่ อ)
-ความเห็นใจผูอ้ ื่น
(Empathy)
-ความรัก (Love)
-การยกโทษ
(Forgiveness)
จิ ต วิ ท ยาเชิ งบ วก &
คุ ณ ภาพ ชี วิ ต ในการ
ทางาน
ป รั ช ญ า เศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพี ย ง:แนวคิ ด และ
งานวิจยั
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง & คุณภาพ
ชีวิตในการทางาน
ค ว า ม รู ้ เ บื้ อ ง ต้ น
เกี่ ยวกั บ ก ารจั ด การ
ความขัดแย้ง
- แนวคิ ด พื้ น ฐานของ
ความขัดแย้ง
- สาเหตุของการจัดการ

3

3

3

3

3

3

บรรยาย ร่ วมกันอภิปราย -หนังสื อตามรายชื่อ
และแสดงความคิดเห็น -บทความวิชาการ
-ตัวอย่างงานวิจยั
-เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
-วิซีดี/คลิปวีดีโอ
(As Good As it get)
บรรยาย ร่ วมกันอภิปราย -หนังสื อตามรายชื่อ
และแสดงความคิดเห็น -บทความวิชาการ
-ตัวอย่างงานวิจยั
-เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

อ. ดร. ฐาศุกร์

บรรยาย ร่ วมกันอภิปราย -หนังสื อตามรายชื่อ
และแสดงความคิดเห็น -เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

วิทยากร
(อ. ดร. นริ สรา)
อ.ดร. ฐาศุกร์
อ. ดร สุ ดารัตน์
อ. ดร. สุ ดารัตน์

สอบกลางภาค
บรรยาย ร่ วมกันอภิปราย เอกสารและงานวิจยั
และแสดงความคิดเห็น ที่เกี่ยวข้อง
บรรยาย ร่ วมกันอภิปราย
และนาเสนอรายงาน
(กิจกรรมคู่)
บรรยาย และแสดงความ
คิดเห็น

อ. ดร. ฐาศุกร์

-เอกสารและงานวิจยั อ. ดร. สุ ดารัตน์
ที่เกี่ยวข้อง
-เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
-หนังสื อตามรายชื่อ อ. ดร. สุ ดารัตน์
-บทความวิชาการ
-ตัวอย่างงานวิจยั
-เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
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11

12

13

14

15

ความขัดแย้ง
- ลั ก ษณ ะของความ
ขัดแย้ง
โมเดลและเครื่ องมือ
ทางพฤติกรรมศาสตร์
ที่ใช้ในการวิเคราะห์
ความขัดแย้ง
กลยุทธ์ที่ใช้ในการ
จัดการความขัดแย้ง
ครั้งที่ 1
-การยอมรับความ
แตกต่าง (Diversity)
-อัตลักษณ์ (Identity)
-วัฒนธรรม (Culture)
กลยุทธ์ที่ใช้ในการ
จัดการความขัดแย้ง
ครั้งที่ 2
-การแก้ปัญหา
(Problem Solving)
-สุ นทรี ยสาธก
(Appreciative Inquiry)
-การเจรจา
(Negotiation)
-การไกลเกลี่ย
(Mediation)
การเปลี่ยนแปลงความ
ขัดแย้ง (Conflict
Transformation)
ครั้งที่ 1
การเปลี่ยนแปลงความ
ขัดแย้ง (Conflict

3

บรรยาย และแสดงความ -เอกสารจากวิทยากร
คิดเห็น
-หนังสื อตามรายชื่อ
-บทความวิชาการ
-ตัวอย่างงานวิจยั
-เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
บรรยายและทากิจกรรม -เอกสารจากวิทยากร

อ. ดร. สุ ดารัตน์

3

บรรยาย แสดงความ
คิดเห็น และทากิจกรรม

เอกสารจากวิทยากร

อ. ดร. สุ ดารัตน์

3

บรรยายและแสดงความ
คิดเห็น

หนังสื อตามรายชื่อ
เอกสารประกอบการ
เรี ยนการสอน

อ. ดร. สุ ดารัตน์

3

บรรยาย ร่ วมกันอภิปราย รายงานการวิจยั
และนาเสนอรายงาน
เอกสารประกอบการ

อ. ดร. สุ ดารัตน์

3

อ. ดร. สุ ดารัตน์
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16

17

Transformation)
ครั้งที่ 2
การบูรณาการปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
ใช้ในการจัดความ
ขัดแย้ง

3

(กิจกรรมเดี่ยว)

เรี ยนการสอน

บรรยายและแสดงความ
คิดเห็น

บทความของนิสิต

สอบปลายภาค

อ. ดร. สุ ดารัตน์

อ. ดร. สุ ดารัตน์
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2.แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม
การมีส่วนร่ วมตลอดภาค
เรี ยน

รายงานเดี่ยว:รายงานและ
นาเสนอการวิพากษ์
บทความวิชาการเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงความ
ขัดแย้ง (Conflict
Transformation)
รายงานคู:่ สังเคราะห์และ
นาเสนองานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
กับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตในการทางาน
สอบกลางภาคและปลาย
ภาค

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

สั ดส่ วนของ
การประเมินผล
20%

คุณธรรมจริ ยธรรม ความรู ้
ปัญญา ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และทักษะการ
สื่ อสาร
คุณธรรมจริ ยธรรม ความรู ้
ปัญญา ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และทักษะการ
สื่ อสาร

การสังเกตเมื่ออภิปรายร่ วมกัน
งานที่ได้รับมอบหมาย และ
การลงชื่อเข้าชั้นเรี ยน

งานที่ได้รับมอบหมาย

20%

คุณธรรมจริ ยธรรม ความรู ้
ปัญญา ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และทักษะการ
สื่ อสาร
คุณธรรมจริ ยธรรม ความรู ้
ปัญญา ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และทักษะการ
สื่ อสาร

งานที่ได้รับมอบหมาย

20%

คะแนนสอบกลางภาคและ
ปลายภาค

40%
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี . ( 2550). การจัดการความขัดแย้งในองค์ กร. กรุ งเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท.
พรนพ พุกกะพันธ์. (2542). การบริหารความขัดแย้ง. กรุ งเทพฯ : บริ ษทั ว. เพ็ชรสกุล.
สมชาย ภคภาสน์วิวฒั น์. (2545). กลยุทธ์ การเจรจาต่ อรอง. กรุ งเทพฯ : พัฒนวิจยั .
Fenn, P. and Gameson, R. (2003). Construction conflict management and resolution [electronic
resource: University of Manchester Institute of Science and Technology New York : E & FN Spon.
Snyder, C.R., Shane L. (2007). Positive psychology: The scientific and practical explorations of
human strengths. California: Sage.
Linley, P.A. and Joseph, S. (2004). Positive Psychology in Practice. Canada: John Wiley &Sons.
2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ (จาเป็ นต้ องศึกษาเพิม่ เติม)
กฤตธี กิจปฏิพทั ธ์.(2538). เจรจาต่ อรอง : ศาสตร์ และศิลป์ แห่ งชัยชนะ ของ Harry A. Mills. กรุ งเทพฯ : ซี
เอ็ดยูเคชัน่ .
ไพโรจน์ บาลัน.(2549). การเจรจาต่ อรอง. กรุ งเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ท.
Carr, A. (2004). Positive psychology: The science of happiness and human strengths.
New York: Routledge.
Glasl, F. and Ballreich, R. Team and Organizational Development as a Means for
Conflict Prevention and Resolution Available for download at http://www.berghofhandbook.net/documents/publications/ballreich_glasl_handbook.pdf
Mann B. R. (1993). Behavior mismatch: how to manage problem employees whose actions don't
match your expectations. New York: AMACOM
Schmelzle, B. Training for Conflict Transformation – An Overview of Approaches and Resources
Available for download at http://www.berghofhandbook.net/documents/publications/schmelzle_handbook.pdf
Webel, C. and Galtung, J. (2007).Handbook of peace and conflict studies [electronic resource].
London; New York: Routledge
Research at The World Bank Conflict and Development: www.worldbank.or.th
International Association Conflict Management: http://www.iacm-conflict.org/
Handbook of positive psychology: http://www.berghofhandbook.net/documents/publications/schmelzle_handbook.pdf

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
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1. กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ผูส้ อนประเมินการสอนโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรี ยนการสอน (แบบ มศว
ปค.003) นิสิตแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจนิสิตด้านเนื้อหาการสอนต่อสัปดาห์ วิธีการเรี ยนการ
สอน และการประเมินผลของรายวิชา เมื่อได้ดาเนินการเรี ยนการสอนไประยะหนึ่ง เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการ
ปรับปรุ งรายวิชาในภาคการศึกษาถัดไป
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
สังเกตการณ์การมีส่วนร่ วมอย่างกระตือรื อร้นระหว่างการเรี ยนการสอน การทากิจกรรมที่ได้รับ
มอบหมาย และประเมินคุณภาพของรายงาน
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากการพิจารณาประมวลรายวิชาร่ วมกัน ก็มีการปรับปรุ ง และหลังจากเรี ยนได้ระยะหนึ่ งก็
ปรับปรุ งวิธีการเรี ยนการสอนตามความคิดเห็นของนิสิตร่ วมกับผูส้ อน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนิสิต
ผูส้ อนทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต จากการพิจารณาพัฒนาการการเรี ยนของนิสิตทั้งจาก
แบบฝึ กหัด การทารายงานที่มอบหมาย ข้อสอบปลายภาค และผลการเรี ยนรู ้ก่อนและหลังเรี ยน
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิผลของรายวิชา
เมื่อสิ้ นสุ ดการสอนในแต่ละภาคการศึกษา ผูส้ อนจะสรุ ปผลความต้องการการเรี ยนของนิ สิต และ
ผลการเรี ยนของนิ สิ ตทั้งก่ อนและหลังเรี ยน จากแบบสารวจความต้องการการเรี ยนของนิ สิต และแบบ
ประเมินศักยภาพผูเ้ รี ยนก่อนและหลังเรี ยน หลังจากนั้นนามาสรุ ปเป็ นแผนการปรับปรุ งรายวิชาในแต่ละ
ภาคการศึกษา ซึ่งจะทาให้เห็นแนวโน้มของการปรับปรุ งการเรี ยนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา
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