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รายละเอยีดของรายวชิา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา                 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 
วทิยาเขต/   /                    - 

 

หมวดที ่1                 

1. รหัสและช่ือรายวชิา 
GESO102 รายวชิา การจัดการเพือ่คุณภาพชีวติ 

2. จ านวนหน่วยกติ 
3(3-0-6) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป กลุ่มสงัคมศาสตร์ 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 
อาจารยท่ี์ไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นผูส้อนหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  โดยมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์        

และไดรั้บการอบรมดา้นการสอนหมวดวชิาศึกษาทัว่ไปแลว้ 
5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 

ระดบัปริญญาตรี 
6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisites) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
8. สถานทีเ่รียน  

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 
9. วนัทีจั่ดท ารายละเอยีดของรายวชิา หรือวันทีม่ีการปรับปรุงคร้ังล่าสุด 

วนัท่ี 4 มีนาคม 2554 
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หมวดที ่ 2  จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจและตระหนกัเก่ียวกบัความส าคญัของคุณภาพชีวติ  หลกัการจดัการ

ในยคุปัจจุบนั รู้จกัท่ีจะวเิคราะห์สถานการณ์ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ไม่วา่จะเป็นดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

วฒันธรรม การส่ือสาร และทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มรวมไปถึงการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และจะตอ้งมุ่งเนน้การ

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และมีความรู้เก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในสังคม อาทิการมีส่วนร่วมในรัฐธรรมนูญ และ

กฎหมายในชีวติประจ าวนั สามารถบูรณาการหลกัการเหล่าน้ีไปเป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพชีวติของตนเอง             

สังคมส่วนรวม และสามารถอยูร่่วมในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
เพื่อพฒันาเน้ือหาของรายวชิาใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑม์าตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2554 

ทั้ ง 5 ด้าน ได้แก่ คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ               

ความรับผิดชอบ และทกัษะการวิเคราะห์ตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเพิ่มการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีทนัสมยั และเน้นหลกัของการมีส่วนร่วม รวมไปถึงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน

ดา้นต่างๆ   

 
 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัคุณภาพชีวติและหลกัการจดัการในยคุปัจจุบนั  การจดัการความรู้  การจดัการสังคมขอ้มูล

ข่าวสาร  การวเิคราะห์สถานการณ์ขอ้มูลข่าวสาร การจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม  องคก์รคุณภาพ   การจดัการ    

การเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวฒันธรรม   การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ        

การจดัระเบียบสังคม   ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  หลกัการมีส่วนร่วม  สิทธิและหนา้ท่ีของพลเมืองไทยและการ

ใชก้ฎหมายพื้นฐานในชีวติประจ าวนั เพื่อคุณภาพชีวติ 
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Concepts of quality of life and management principles in modern times  Knowledge management  Social 

information management  Situational analysis of information  Resources and environmental management  

Quality enterprise  Change management of economic environment, social, political and cultural  Using 

information technology  Social organization  Morality promoting  Participation principle  Rights and duties of 

Thai citizens and the Basic Law in everyday life for quality of life. 

2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้/ภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/ง น 

    น  /      ง น 
การศึกษาด้วยตนเอง 

การบรรยาย 45 ชัว่โมง   
(15 สัปดาห์)                  

ต่อภาคการศึกษา 

สอนเสริมในกรณีท่ีคาบ
สอนตรงกบัวนัหยดุและ
สอนเสริมตามความ
ตอ้งการของนกัศึกษา
เฉพาะราย 

จดักิจกรรม 
เสริมหลกัสูตร 

ตามโอกาสอนัควร 

ศึกษาดว้ยตนเอง      6 
ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
- อาจารยป์ระจ ารายวชิาประกาศใหค้  าปรึกษาผา่นเวบ็ไซด ์หรือ บอร์ดประชาสัมพนัธ์ของคณะฯ 
- อาจารยจ์ดัเวลาใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความตอ้งการ 1 ชัว่โมงต่อสัปดาห์              
(เฉพาะกรณีรายท่ีตอ้งการ) 
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หมวดที ่4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

1.  คุณธรรม จริยธรรม 
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 1.1   คุณธรรม  จริยธรรมทีต้่องพฒันา 
1.1.1 ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม   จริยธรรมและศีลธรรม  มีจิตสาธารณะ   มีความซ่ือสัตยสุ์จริต        

มีความรับผดิชอบ  มีความสามคัคี  มีความรัก  มีความเมตตากรุณาและมีระเบียบวนิยั 
1.1.2 ตระหนักและเห็นคุณค่าของการเรียนรู้  เกิดความตอ้งการ  ความสนใจและมีความกระตือรือร้น    

ในการเรียนรู้ 
1.1.3  มีความเพียรพยายามในการท างาน มีความตั้งใจ อดทน ขยนัหมัน่เพียร  ควบคู่กบัการใชส้ติปัญญา

ในการแกปั้ญหาจนประสบผลส าเร็จ  มีความรับผดิชอบตามสถานการณ์ทั้งบุคคลและกลุ่ม 
1.1.4  มีความสุภาพอ่อนนอ้มถ่อมตน  กตญัญูรู้คุณ ประหยดั สุขมุ รู้จกักาลเทศะ เป็นคนดี และด าเนินชีวิต

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.1.5 มีความเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี  มีความสามารถในการท างานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ 
1.1.6 มีความเคารพในกฎระเบียบของสถานศึกษา  ชุมชนและสังคม รวมทั้ งการแสดงออก                  

ทางการแต่งกายท่ีเหมาะสม 
 1.2   วธีิการสอนทีจ่ะใช้พฒันาการเรียนรู้  

1.2.1 ก าหนดใหเ้ป็นวฒันธรรมองคก์รท่ีปลูกฝังความมีระเบียบวนิยั เคารพในกฎระเบียบของมหาวิทยาลยั
ฯ เช่น การแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลยัฯ การเขา้ชั้นเรียนตรงต่อเวลา   การยกยอ่งผูท่ี้ท  า
ความดีใหส้าธารณชนไดรั้บรู้ หรือใหร้างวลัตามโอกาสท่ีเหมาะสม 

1.2.2 อาจารยผ์ูส้อนสอดแทรกสาระและกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนเกิดความตระหนกัในคุณค่า
ของคุณธรรม จริยธรรม และลกัษณะอนัพึงประสงคข์องคนดี 

1.2.3 อาจารยผ์ูส้อนจดักิจกรรมการสอนท่ีเน้นการปฏิบติัเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจอย่างลึกซ้ึงใน
คุณธรรมท่ีตอ้งการจะปลูกฝัง 

1.2.4 จดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรตามโอกาสอนัควรเพื่อเนน้ย  ้าให้ผูเ้รียนเขา้ใจ เขา้ถึงคุณธรรมจริยธรรมท่ี
ตอ้งการปลูกฝัง บ่มเพาะใหป้รากฏในตวัผูเ้รียนอยา่งเป็นรูปธรรม 
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 1.3   วธีิการประเมินผล  
1.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมของผูเ้รียน เช่น การแต่งกาย,การตรงต่อเวลาในการเขา้ชั้นเรียน การส่งงาน

ตรงเวลาและครบถว้น การเขา้ร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนอยา่งผูมี้ความรับผดิชอบ ดงัน้ี 
1.3.1.1 ด้านการแต่งกาย อาจารย์ผู ้สอนช้ีแจงกฏระเบียบของมหาวิทยาลัยฯว่าด้วยคะแนน

บุคลิกภาพ โดยก าหนดขอ้ตกลงดา้นการแต่งกายและเกณฑ์ในการให้คะแนนแก่ผูเ้รียน
ทราบในรายละเอียดของค าอธิบายรายวิชา และอาจารยผ์ูส้อนใช้วิธีการสังเกตบุคลิกภาพ
ของนกัศึกษารายบุคคลและใหค้ะแนน 

1.3.1.2 ดา้นความตรงต่อเวลาในการการเขา้ชั้นเรียน การส่งงานและการเขา้ร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน
โดย อาจารยผ์ูส้อนช้ีแจงนกัศึกษาในส่วนของระยะเวลาในการเขา้ชั้นเรียนและส่งงานและ
ด าเนินการบนัทึกรายช่ือผูเ้ข้าเรียน และการส่งงานลงในสมุดบนัทึกเวลาเรียนและการ
ประเมินผลของอาจารย ์

1.3.2 ประเมินจากการสอบย่อย การสอบกลางภาคและการสอบปลายภาคการศึกษาท่ีเป็นไปอย่างซ่ือสัตย์
สุจริต โดยก่อนสอบอาจารยผ์ูส้อนช้ีแจงโทษของการทุจริตและอาจารยผ์ูส้อนใชว้ิธีการสังเกตความ
ซ่ือสัตยสุ์จริตของนกัศึกษาขณะท่ีด าเนินการสอบ 

1.3.3 ประเมินจากการเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร ท่ีแสดงถึงความมีวินยั ความพร้อมเพรียง ความเป็น
ผูน้ าและผูต้ามท่ีดี ความเอ้ืออาทรเพื่อน ความรักสามคัคี และเป็นผูมี้ความกตญัญู    สุภาพอ่อนนอ้ม 
เช่นกิจกรรมวนัไหวค้รู กิจกรรมวนัแม่ กิจกรรมวนัพ่อ  กิจกรรมการแห่เทียน กิจกรรมการแข่งขนั
กีฬาฯลฯ โดยอาจารยผ์ูส้อนจะตอ้งมีการเช็ครายช่ือนกัศึกษาจากการเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร
เหล่าน้ีและบนัทึกลงในสมุดบนัทึกเสลาเรียนและประเมินผลของอาจารย ์
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2. ความรู้ 

 2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ  
2.1.1 มีความรู้ความเขา้ใจในหลกัการ ขอ้เทจ็จริงและความเช่ือมโยงของเร่ืองท่ีศึกษากบัชีวติประจ าวนั 
2.1.2 มีความสามารถบูรณาการความรู้ในเร่ืองของแนวคิดและหลกัการจดัการในยุคปัจจุบนัเก่ียวกบัการ

จดัการความรู้  รวมไปถึงความรู้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ขอ้มูลข่าวสารทางเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง วฒันธรรม     การจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม   การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ      การ
จดัระเบียบสังคม   ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม   การมีส่วนร่วมในรัฐธรรมนูญ และกฎหมายใน
ชีวติประจ าวนั  

2.1.3 มีความรู้ความเขา้ใจในความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษย ์สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 
2.1.4 มีความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการคิดท่ีสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัเพื่อพฒันา

คุณภาพชีวติ 
2.1.5 มีความรู้ความเขา้ใจในบทบาทของเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวติประจ าวนั 

2.2 วธีิการสอน 
2.2.1 จดัการเรียนการสอนท่ีมีลกัษณะเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยจดักิจกรรมในลกัษณะของการบูรณาการ

ความรู้และประสบการณ์เดิมของผูเ้รียน เขา้กบัความรู้และประสบการณ์ใหม่ในรายวิชาท่ีสอนอยา่ง
กลมกลืน 

2.2.2 จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้การปฏิบติัให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมและเกิดความเขา้ใจอยา่งแทจ้ริง 
เช่น อาจารยผ์ูส้อนมอบหมายงานใหน้กัศึกษาไดด้ าเนินการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

2.2.3 ประเมินจากช้ินงานท่ีผูเ้รียนสร้างสรรคแ์ละน าเสนอทั้งเป็นกลุ่มและรายบุคคล โดยอาจารยผ์ูส้อน
ก าหนดกิจกรรมการสอนให้มีการจดัท าช้ินงาน และระบุลงในกิจกรรมการสอนของค าอธิบาย
รายวชิา 

  2.3 วธีิการประเมินผล 
2.3.1 ประเมินผลดว้ยการทดสอบยอ่ย สอบกลางภาคและสอบปลายภาคการศึกษา 
2.3.2 ประเมินจากการปฏิบติัในกิจกรรมต่างๆ ของรายวิชาทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน ในส่วนของก

การมีส่วนร่วมในกิจกรรม และผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบติัในกิจกรรมต่างๆ  
2.3.3 ประเมินจากช้ินงานท่ีผูเ้รียนสร้างสรรค์และน าเสนอทั้งเป็นกลุ่มและรายบุคคลโดยอาจารยผ์ูส้อน

ประเมินและบนัทึกคะแนนลงในสมุดบนัทึกเวลาเรียนและการประเมินผลของอาจารย ์
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3. ทกัษะทางปัญญา 

 3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 
3.1.1 พฒันาความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ   
3.1.2 พฒันาความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
3.1.3 มีทกัษะทางการวเิคราะห์  สังเคราะห์ และประเมินค่า 
3.1.4 สามารถท าความเขา้ใจถึงสาเหตุของปัญหา  รวมทั้งวธีิการแกไ้ขปัญหาโดยประยกุตค์วามรู้เพื่อ

แกปั้ญหาได ้
3.1.5  สามารถรวบรวม ศึกษา และสรุปประเด็นปัญหาได ้
3.1.6 พฒันาการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  และมีความรับผดิชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
3.1.7 พฒันาความสามารถและทกัษะในการวางแผนงาน และปฏิบติัการตามแผนท่ีวางไวไ้ด ้

 3.2 วธีิการสอน 
3.2.1 จดักิจกรรมการเรียนการสอนดว้ยกระบวนการคิด เพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนคิดวิเคราะห์ ใคร่ครวญดว้ย

หลกัของเหตุผล และมีวจิารณญาณ เช่น การอภิปรายกลุ่ม ฝึกแกปั้ญหาเป็นกลุ่ม  จดัสถานการณ์
จ าลองใหผู้เ้รียนฝึกตดัสินใจ เป็นตน้ 

3.2.2 จดัการเรียนรู้ดว้ยประสบการณ์ตรง เช่น การปฏิบติัดว้ยการแสดงบทบาทสมมุติ ออกศึกษานอก
สถานท่ีเพื่อฝึกสังเกต สัมภาษณ์ พดูคุยกบัผูมี้ประสบการณ์แลว้สรุปเป็นสาระความรู้ แนวคิด ขอ้คิด
ท่ีสามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งลงตวั  

 3.3 วธีิการประเมินผล  
3.3.1 ประเมินด้วยการสังเกตพฤติกรรมทางปัญญาของผูเ้รียน ตั้งแต่ขั้นสังเกต ตั้งค  าถาม สืบค้น   คิด

วเิคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า ตามล าดบั โดยอาจารยผ์ูส้อนประเมินและบนัทึกผลการสังเกต
ลงในสมุดบนัทึกเวลาเรียนและการประเมินผลของอาจารย ์

3.3.2 ประเมินดว้ยการน าเสนอรายงานการวเิคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าในกรณีตวัอยา่ง บทบาทสมมุติ 
บทความ หรือกวนิีพนธ์ อ่านต่อหนา้ชั้นเรียน โดยอาจารยผ์ูส้อนประเมินและบนัทึกผลการสังเกตใน
สมุดบนัทึกเวลาเรียนและการประเมินผลของอาจารย ์

3.3.3 ประเมินดว้ยการสร้างสถานการณ์จ าลอง แลว้ให้ผูเ้รียนฝึกตดัสินใจ  แกปั้ญหาอย่างมีเหตุผล โดย
ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัประเมินช้ินงานนั้น โดยอาจารยผ์ูส้อนประเมินและบนัทึกผลการสังเกตใน
สมุดบนัทึกเวลาเรียนและการประเมินผลของอาจารย ์
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4.  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพฒันา 
4.1.1 พฒันาทกัษะการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั  และผูอ่ื้น 
4.1.2 พฒันาทกัษะของความเป็นผูน้ าและผูต้ามในการท างานกลุ่ม 
4.1.3 พฒันาทกัษะการเรียนดว้ยตนเอง มีความรับผิดชอบ ในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  ตรงต่อเวลา 
4.1.4 พฒันาทกัษะในการปฏิสัมพนัธ์กบับุคคล  ในสังคม 
4.1.5 พฒันาทกัษะการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีดีของนกัศึกษาและการปฏิบติัตวัท่ีดีต่ออาจารย ์
4.1.6 มีความสามารถปรับตวัทั้งในการท างาน และการด ารงชีวติ  และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม 
4.1.7 มีบุคลิกภาพท่ีแสดงความเป็นมิตร กลา้แสดงออก มีความมัน่ใจ  มีความสุภาพ  และเสียสละ 

4.2 วธีิการสอน 
4.2.1 จดักิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากการท างานเป็นคู่ หรือเป็นกลุ่ม เพื่อฝึกความ

รับผิดชอบ ทกัษะการเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี มีทกัษะการสร้างมนุษยส์ัมพนัธ์ปรับตวัและยอมรับ
ความแตกต่างของคนในสังคม 

4.2.2 จดัการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดมี้ปฏิสัมพนัธ์ช่วยกนัเรียนรู้ เช่น การท างานกลุ่ม การท างาน
เป็นทีมร่วมกนัสืบคน้ขอ้มูลโดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ในเร่ืองของขอ้มูลข่าวสาร ทางเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง วฒันธรรมฯลฯ ท่ีจะสามารถน ามาพฒันาคุณภาพชีวติ 

4.3 วธีิการประเมินผล 
4.3.1 สังเกตการณ์ร่วมกิจกรรมกลุ่มของผูเ้รียน โดยอาจารยผ์ูส้อนประเมินและบนัทึกผลจากการสังเกตลง

ในสมุดบนัทึกเวลาเรียนและการประเมินผลของอาจารย ์
4.3.2 สร้างแบบประเมินทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ส าหรับให้ผูเ้รียน

ประเมินตนเองและเพื่อนร่วมชั้นเรียน  
5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา 
5.1.1 พฒันาทกัษะดา้นการส่ือสารและการสืบคน้ขอ้มูลโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งเหมาะสม 
5.1.2 พฒันาทกัษะการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณจากกรณีศึกษา 
5.1.3 ทกัษะในการใชส้ารสนเทศทางคณิตศาสตร์  สถิติประยกุตต่์อการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์
5.1.4 พฒันาทกัษะด้านการส่ือสารทั้งการฟัง  การพูด  การเขียน การอ่านและตีความ โดยจดัท าเป็น

รายงาน   และน าเสนอในชั้นเรียนเป็นภาษาไทยและ/หรือภาษาองักฤษ 
5.1.5 ทกัษะในการน าเสนอรายงานโดยใชรู้ปแบบ  เคร่ืองมือ  และเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 
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5.2 วธีิการสอน 
5.2.1 จดักิจกรรมการเรียนการสอนดว้ยการจดัประสบการณ์ตรงให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสใชส้ถิติพื้นฐานใน

การวเิคราะห์ขอ้มูล พร้อมกบัน าเสนอดว้ยเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมทนัสมยั 
5.2.2  จดักิจกรรมการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนได้มีโอกาสสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมัย      

ตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ เช่น มอบหมายงานให้นกัศึกษาคน้ควา้จาก website  ส่ือการสอน   
e-learning และท ารายงานโดยเนน้การน าตวัเลข หรือมีสถิติอา้งอิง จากแหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ 

 

5.3 วธีิการประเมินผล 
5.3.1 จดักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดส้ะทอ้นความรู้ ความคิด ความเขา้ใจผา่นการน าเสนอโดยใชส่ื้อเทคโนโลยี

สารสนเทศต่างๆ เช่น การมอบหมายใหน้กัศึกษาออกมาแสดงความคิดเห็นต่อหวัขอ้ของการเรียนใน
แต่ละสัปดาห์ โดยขณะท่ีนกัศึกษาออกมาแสดงความคิดเห็นอาจารยผ์ูส้อนและเพื่อนนกัศึกษาในชั้น
เรียน อาจมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นต่อเร่ืองท่ีเป็นหวัขอ้ของการเรียน ในสัปดาห์นั้นๆ 

5.3.2 สังเกตพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศระหวา่งกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน ขณะหรือร่วม
กิจกรรมเสริมหลกัสูตรท่ีจดัข้ึน โดยอาจารยผ์ูส้อนประเมินและบนัทึกผลจากการสังเกตลงในสมุด
บนัทึกเวลาเรียนและการประเมินผลของอาจารย ์
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หมวดที ่5   แผนการสอนและการประเมนิผล 

1.  แผนการสอน 

สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน

ช่ัวโมง 
กจิกรรมการเรียนการสอน/ส่ือทีใ่ช้   (ถ้ามี) ผู้สอน 

1 1 แนะน ารายละเอียดของวิชาและแนะน า
ผูส้อน- ผูเ้รียน 

บทที ่1 แนวคิด และหลกัการเก่ียวกบั
คุณภาพชีวติ 

1.1 ความหมายของคุณภาพชีวติ 
1.2 ปัจจัยและองค์ประกอบท่ีส่งผลต่อ

คุณภาพชีวติ 
1.3 คุณภาพชีวติท่ีดี 

 

3     ผูส้อนแนะน ารายละเอียดของการเรียน
แนะน าผูส้อน- ผูเ้รียนจากค าอธิบายรายวชิา 

  ผูส้อนบรรยาย ยกตวัอยา่งและเปิดโอกาส
ให้ผูเ้รียนได้ซักถามขอ้สงสัย หรือแสดงความ
คิดเห็นตลอดชัว่โมงของการสอน 
 ใชแ้ผ่นใส  / Power point ประกอบการ
บรรยาย / เอกสารประกอบการสอน 
 ตัวอย่างหรือกรณีศึกษาเก่ียวกับคุณภาพ
ชีวิตและความสุขมวลรวมประชาชาติ  (Gross 
National Happiness-GNH)” 
 ท้ายคาบเ รียนแบ่งกลุ่มนักศึกษาร่วม
อภิปรายถึงจงัหวดัหรือประเทศท่ีถือว่าคุณภาพ
ชีวิตท่ีนักศึกษาเคยพบเจอและสามารถน ามา
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 

 

2  บทที ่2 แนวคิด และหลกัการจดัการใน
ยคุปัจจุบนั 

1.1 แนวคิดและหลกัการจดัการ 
1.2 ทฤษฎีหลกัการจดัการสมยัใหม่ 
1.3 การประยุกต์ใช้หลักการจดัการเพื่อ

คุณภาพชีวติ 

 

 

3  ผูส้อนบรรยาย ยกตวัอยา่งและเปิดโอกาสให้
ผู ้เ รียนได้ซักถามข้อสงสัย หรือแสดงความ
คิดเห็นตลอดชัว่โมงของการสอน 
 ใชแ้ผน่ใส  / Power point และตารางแสดง
บุคคลในทฤษฎี X-Y ประกอบการบรรยาย/ 
เอกสารประกอบการสอน 
 อาจารย์ผูส้อนมอบหมายงานให้นักศึกษา
ค้นคว้าและวิ เคราะห์ว่าตนเองสามารถน า
หลกัการจดัการไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั
ของตนเองเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวติไดอ้ยา่งไรบา้ง 
และส่งตวัแทนมาบรรยายหนา้ชั้นเรียน 
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สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน/ส่ือทีใ่ช้   (ถ้ามี) ผู้สอน 

3  บทที ่3 การจดัการความรู้ 
3.1 ความหมายและประเภทของความรู้
และการเรียนรู้ 
3.2 ความหมายและลกัษณะของการ
จดัการความรู้ 
3.3 แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการการเรียนรู้ 
3.4 ขั้นตอนการจดัการความรู้ 
3.5 ประโยชน์ของการจดัการการเรียนรู้ 
3 .6 ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศในการจดัการความรู้ 

3  ผูส้อนบรรยาย ยกตวัอยา่งและเปิดโอกาสให้
ผู ้เ รียนได้ซักถามข้อสงสัย หรือแสดงความ
คิดเห็น 
 ใชP้ower point ประกอบการบรรยาย / 
เอกสารประกอบการสอน 
 รูปภาพโมเดลปลาทูประกอบการบรรยาย 
 ช่วงทา้ยคาบเรียนจบัคู่นกัศึกษา 2 คนและ
ใหร่้วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ถึงประสบการณ์การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู้
หรือรวบรวมความรู้ในดา้นต่างๆในปัจจุบนั 

 

4  บทที ่4 การจดัการสังคมขอ้มูลข่าวสาร 
1.1 ทฤษฎีการส่ือสาร 
1.2 กระบวนการส่ือสาร 
1.3 องคป์ระกอบของการส่ือสาร 
1.4 การวเิคราะห์ขอ้มูลข่าวสาร 
1.5 การประยกุตใ์ชข้อ้มูลข่าวสารเพื่อ

พฒันาคุณภาพชีวิต 
**  การทดสอบยอ่ย คร้ังท่ี 1 

  ผูส้อนบรรยาย ยกตวัอยา่งและเปิดโอกาสให้
ผู ้เ รียนได้ซักถามข้อสงสัย หรือแสดงความ
คิดเห็น 
 ใชP้ower point ประกอบการบรรยาย 
 ตัวอย่างหรือกรณีศึกษาท่ี เ ก่ียวกับการ
ส่ือสาร 

 สอบเก็บคะแนนทดสอบยอ่ย คร้ังท่ี 1 

 

5  บทที่  5 การจัดการการเปล่ี ยนแปลง
สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
และวฒันธรรม 

5.1 ระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
วฒันธรรม  

5.2 การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง วฒันธรรม ของไทยตั้งแต่อดีต
ปัจจุบนั 

5.3  แนวทางการจัดการในการปรับตวัให้
ทันต่อการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ 

3  ผูส้อนบรรยาย ยกตวัอยา่งและเปิดโอกาสให้
ผู ้เ รียนได้ซักถามข้อสงสัย หรือแสดงความ
คิดเห็น 
 Power point ประกอบการบรรยาย 
 กรณีศึกษาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
และวฒันธรรมของไทย 
 ทา้ยคาบเรียนแบ่งกลุ่มนกัศึกษาออกเป็น 4 
กลุ่มแจกกรณีศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาร่วมกัน
วเิคราะห์ขอ้มูล  
 มอบหมายงานให้นักศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล
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สงัคม การเมือง วฒันธรรม จากInternet  

สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน/ส่ือทีใ่ช้   (ถ้ามี) ผู้สอน 

6  บทที่  6 ก า รจัดก ารท รัพย ากรและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

6.1 คว ามหมา ยและลักษณะ ของ
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 

6.2 การใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

6.3 แนวทางในการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม
เพื่อความย ัง่ยนื 

6.4 มาตรฐาน ISO 14000 
6.5 ส่ิงแวดลอ้มท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวติ 

 

3  ผูส้อนบรรยาย ยกตวัอย่างและเปิด
โอกาสให้ผูเ้รียนไดซ้ักถามขอ้สงสัย หรือ
แสดงความคิดเห็น 
 ใช้แผ่นใส  /  Power point 
ประกอบการบรรยาย 
 ตั ว อ ย่ า ง ห รื อ ก ร ณี ศึ ก ษ า ด้ า น
ทรัพยากรส่ิงแวดลอ้ม  
 อาจารย์ผู ้สอนมอบหมายงานให้
นั ก ศึ ก ษ า ค้น ค ว้ า ห า ข้ อ มู ล รู ป ภ า พ
ส่ิงแวดล้อมท่ีถูกท าลาย และวิเคราะห์
ผลกระทบท่ีเกิดกบัส่ิงแวดลอ้มนั้น 
 

 

7  บทที ่7 องคก์รคุณภาพ    
7.1 ความหมายขององคก์รคุณภาพ 
7.2 แนวคิดทฤษฎีด้านองค์กรแห่ง

คุณภาพ 
7.3 องคก์รคุณภาพในปัจจุบนั 
7.4 ประโยชน์ขององคก์รคุณภาพ 

 

3  ผูส้อนบรรยาย ยกตวัอย่างและเปิด
โอกาสให้ผูเ้รียนไดซ้ักถามขอ้สงสัย หรือ
แสดงความคิดเห็น 
 ใช ้Power point ประกอบการบรรยาย 
 กรณีศึกษาดา้นองคก์รคุณภาพ 
 ช่วงทา้ยคาบเรียนแบ่งกลุ่มนกัศึกษา
ร่วมอภิปรายถึงองคก์รท่ีมีคุณภาพท่ีเคยพบ
เจอ 
 อาจารย์มอบหมายงานให้นักศึกษา
ออกนอกสถานท่ีเพื่อสัมภาษณ์และเก็บ
ขอ้มูลของหน่วยงานท่ีเป็นองค์กรคุณภาพ 
แลว้มาน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
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สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน/ส่ือทีใ่ช้   (ถ้ามี) ผู้สอน 

8   
สอบเกบ็คะแนนกลางภาค 

 

 
3 

 
อาจารย์ผู้สอนด าเนินการสอบเกบ็คะแนน

กลางภาค 

 

9  บทที่ 8 การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศใน
ชีวติประจ าวนั 
8.1 ความหมายและลักษณะของ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
8.2 ประโยชน์และความส าคัญของ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
8.3 แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศให้เกิดประโยชน์ใน
ชีวติประจ าวนั 

8.4 ความเจริญก้าวหน้าและแนวโน้ม
ของ เทคโนโลยีสารสนเทศใน
อนาคต 

3  ผูส้อนบรรยาย ยกตวัอย่างและเปิด
โอกาสให้ผูเ้รียนไดซ้ักถามขอ้สงสัย หรือ
แสดงความคิดเห็น 
 ใช ้Power point ประกอบการบรรยาย 
 ตั ว อ ย่ า ง ห รื อ ก ร ณี ศึ ก ษ า ด้ า น
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 ช่วงท้ายคาบเ รียนเปิดโอกาสให้
นกัศึกษาท่ีสมคัรใจ 3 คนเพื่อบรรยายหนา้
ชั้ น เ รียนเ ร่ืองบทบาทของเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีมีต่อชีวติประจ าวนั 
 

 

10  บทที่ 9 การจดัระเบียบสังคม  และสังคม
คุณภาพ 
9.1  ความหมายของการจัดระเบียบ
สังคม 
9.2 แนวคิดและหลกัการเก่ียวกบัการจดั
ระเบียบสังคม 
9.3 ความหมายและลกัษณะของสังคม

คุณภาพ 
9.4 วิธีการหรือแนวทางในการสร้าง

สังคมคุณภาพ 
9.5 แนวโน้มการเกิดสังคมคุณภาพใน

อนาคต 

3  ผูส้อนบรรยาย ยกตวัอย่างและเปิด
โอกาสให้ผูเ้รียนไดซ้ักถามขอ้สงสัย หรือ
แสดงความคิดเห็น 
 ตัวอย่างหรือกรณีศึกษาด้านสังคม
คุณภาพและการจดัระเบียบสังคม  
 ใช ้Power point ประกอบการบรรยาย 
 ช่วงทา้ยคาบเรียนแบ่งกลุ่มนกัศึกษา
ร่วมอภิปรายถึงรูปแบบการจัดระเบียบ
สังคมในปัจจุบนัท่ีเคยพบเจอเช่นบรรทดั
ฐานสังคมต่างๆ และส่งตัวแทนออกมา
อภิปรายหนา้ชั้นเรียน 
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สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน/ส่ือทีใ่ช้   (ถ้ามี) ผู้สอน 

11  บทที ่10 หลกัธรรมาภิบาล    
10.1 ความหมายของธรรมาภิบาล 
10.2 ประโยชน์และความส าคญัของ 

ธรรมาภิบาล 
10.3 แนวทางในการสร้างธรรมาภิบาล 

ในองคก์ร 
10.4 การประยกุตใ์ชห้ลกัธรรมาภิบาลใน

ชีวติประจ าวนั 

3  ผูส้อนบรรยาย ยกตวัอย่างและเปิด
โอกาสให้ผูเ้รียนไดซ้ักถามขอ้สงสัย หรือ
แสดงความคิดเห็น 
 ใช ้Power point ประกอบการบรรยาย 
 ช่วงทา้ยคาบเรียนแบ่งกลุ่มนกัศึกษา
ร่วมกันอภิปรายถึงความส าคัญของธรร
มาภิบาลต่อการด าเนินชีวติ 

 

12  บทที ่11 หลกัการมีส่วนร่วม 
11.1 ความหมายและลกัษณะของการมี
ส่วนร่วม 
11.2 ระดบัของการมีส่วนร่วมในสังคม 
11.3 ประโยชน์และแนวทางของการมี
ส่วนร่วมในสังคม 
11.4 การน าหลักการมีส่วนร่วมมา
ประยกุตใ์ชเ้พื่อใหเ้กิดคุณภาพชีวติท่ีดี 
 
 
**ทดสอบเก็บคะแนนทดสอบย่อย คร้ัง
ท่ี 2 

3  ผูส้อนบรรยาย ยกตวัอย่างและเปิด
โอกาสให้ผูเ้รียนไดซ้ักถามขอ้สงสัย หรือ
แสดงความคิดเห็น 
 ใช ้Power point ประกอบการบรรยาย 
 ตัวอย่างหรือกรณีศึกษาด้านการมี
ส่วนร่วมของคนในสังคมไทย-โลก 
 ช่ วงท้ ายคาบเ รี ยนปิ ดโอกาสให้
นกัศึกษาท่ีสมคัรใจ 3 คนเพื่อบรรยายหนา้ชั้น
เรียนเร่ืองประสบการณ์การมีส่วนร่วมของ
นกัศึกษาต่อชุมชนหรือสังคม 
 ทดสอบเก็บคะแนนทดสอบยอ่ย คร้ัง
ท่ี 2 

 

13  บทที่ 12 สิทธิ และหน้าท่ีของพลเมือง
ไทย 
12.1  สิทธิพลเมือง 
12.2  สิทธิมนุษยชน 
12.3  สิทธิในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร 
12.4 รัฐสวสัด์ิการ  และสวสัดิการสังคม 
12.5 หนา้ท่ีพลเมือง 

3  ผูส้อนบรรยาย ยกตวัอยา่งและเปิดโอกาสให้
ผู ้เ รียนได้ซักถามข้อสงสัย หรือแสดงความ
คิดเห็น 
 ใชP้ower point ประกอบการบรรยาย 
 ตวัอยา่งหรือกรณีศึกษาดา้นสิทธิมนุษยช์น
ท่ีส่งผลต่อการด าเนินชีวติ 

 ร่วมกนัอธิปรายถึงรัฐสวสัดิการและสวสัด์ิ
การสงัคมในปัจจุบนั 
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สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน/ส่ือทีใ่ช้   (ถ้ามี) ผู้สอน 

14  บทที่ 13 การใช้กฎหมายพื้นฐานใน
ชีวติประจ าวนั 
13.1 ความส าคัญของกฎหมายพื้นฐาน

และรัฐธรรมนูญในชีวติประจ าวนั 
13.2 สิทธิ  และหน้า ท่ีของประชาชน

ภายใตก้ฎหมายพื้นฐาน ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการด าเนินชีวติประจ าวนั  

 
 
 
 
 

3  ผูส้อนบรรยาย ยกตวัอย่างและเปิด
โอกาสให้ผูเ้รียนไดซ้ักถามขอ้สงสัย หรือ
แสดงความคิดเห็น 
 ใช ้Power point ประกอบการบรรยาย 
 ตวัอยา่งหรือกรณีศึกษาดา้นกฎหมาย
และรัฐธรรมนูญ 
 ช่วงท้ายคาบเ รียนเปิดโอกาสให้
นกัศึกษาท่ีสมคัรใจ 3 คน บรรยายหนา้ชั้น
เรียนเร่ืองประสบการณ์ในการเข้าไปมี
ส่วนร่วมในกฏหมายและรัฐธรรมนูญท่ีมี
ต่อชีวติประจ าวนั 

 

15  บทที่ 14 แนวโน้มคุณภาพชีวิตของ
สังคมไทยในอนาคต 
14.1 แนวคิด บทความ หรืองานวิจยัฯลฯ
เ ก่ี ยวกับแนวโน้ม คุณภาพชีวิตของ
สังคมไทยในอนาคต 
 
**การน าเสนอรายงานหนา้ชั้นเรียน 

3  อาจารย์ผูส้อนและนักศึกษาร่วมกัน
วิเคราะห์แนวคิด บทความ หรืองานวิจยั
ฯลฯเก่ียวกับแนวโน้มคุณภาพชีวิตของ
สังคมไทยในอนาคต 
 นกัศึกษาน าเสนอรายงานหนา้ชั้นเรียน  
 อาจารยผ์ูส้อนบรรยายสรุปรายละเอียด
ของวชิา 
 นกัศึกษาส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 

 

16  สอบปลายภาค ตามประกาศของมหาวิทยาลยัฯ 
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 2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม 
ท่ี 

ผลการ 
เรียนรู้ 

วธีิการประเมิน 
สัปดาห์ท่ี 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ      
ประเมินผล 

1 - คุณธรรม จริยธรรม 
- ความรู้ 
- ทกัษะทางปัญญา 

- การทดสอบยอ่ย คร้ังท่ี 1 
- การสอบกลางภาค 
- การทดสอบยอ่ยคร้ังท่ี 2 
- การสอบปลายภาค 

 

4 

8 

12 

16 

5% 

30% 

5% 

30% 

2 - คุณธรรม จริยธรรม 
- ความรู้ 
- ทกัษะทางปัญญา 
- ทกัษะความส าพนัธ์ 
 -  ระหวา่งบุคคลและ   
    ความรับผดิชอบ 
- ทกัษะการวเิคราะห์เชิง     
   ตวัเลข การส่ือสาร และ 
การใชเ้ทคโนโลยี 

1. การวเิคราะห์กรณีศึกษา การ
คน้ควา้ น าเสนอรายงาน 

2. การท างานคู่ งานกลุ่มและ
ผลงาน 

3. การส่งงานตามท่ีมอบหมาย 
ตลอดภาค

การศึกษา 
10% 

3 - คุณธรรม จริยธรรม 
- ความรู้ 
- ทกัษะทางปัญญา 
- ทกัษะความส าพนัธ์ 
 -  ระหวา่งบุคคลและ   
    ความรับผดิชอบ 
- ทกัษะการวเิคราะห์เชิง     
   ตวัเลข การส่ือสาร และ 
การใชเ้ทคโนโลยี 

- การเขา้ชั้นเรียน 
- ความเหมาะสมของบุคลิกภาพ 
- การมีส่วนร่วมในการเสนอ
ความคิดเห็น รับฟังความ
คิดเห็นของเพื่อนร่วมชั้นและ
การร่วมอภิปรายในชั้นเรียน
โดยใชส้ารสนเทศต่างๆ 

ตลอดภาค

การศึกษา 
20% 
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หมวดที ่6                      น     น 

1. ต าราและเอกสารหลกั 
 เอกสารประกอบการสอนรายวชิาการจดัการเพื่อคุณภาพชีวติ 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ  
กระทรวงศึกษาธิการ. 2549.การมีระเบียบวนิยัและเคารพกฎหมาย.กรุงเทพฯ:คุรุสภาลาดพร้าว 
กีรติ  ยศยิง่ยศ  2549. การจดัการความรู้ในองคก์รและกรณีศึกษา.กรุงเทพ: มิสเตอร์ ก๊อปป้ี 
ชชัวาล  วงษป์ระเสริฐ.2548.การจดัการสารสนเทศเบ้ืองตน้.กรุงเทพ:บริษทัเอก็ซเปอร์เน็ต   
ทิพวรรณ  หล่อสุวรรณรัตน์.  2548.  องคก์ารแห่งการเรียนรู้:จากแนวคิดสู่การปฏิบติั.กรุงเทพ: แซท

โฟร์  พร้ินต้ิง 
เนตร์พณัณา  ยาวิราช.2546.การจดัการสมยัใหม่.พิมพค์ร้ังท่ี 2 กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
นิพจน์  เทียนวหิารและคณะ 2547. .  ความรู้ทอ้งถ่ิน  การจดัการความรู้สู่การจดัการทางสังคม.กรุงเทพ :

วทิยาลยัการจดัการสังคม 
ประพนธ์  ผาสุกยดื.2550.การจดัการความรู้(KM)ฉบบัขบัเคล่ือน.พิมพค์ร้ังท่ี 2 กรุงเทพฯ : ใยไหม  
พรธิดา  วเิชียรปัญญา  2547. . การจดัการความรู้:พื้นฐานและการประยกุตใ์ช.้กรุงเทพ:บริษทัเอก็ซเปอร์เน็ต 
พชันี  นมมศกัด์ิและคนอ่ืน ๆ.2549.การจดัการสมยัใหม่.กรุงเทพฯ : เพียร์สัน  เอ็ดดูเคชัน่  อินโดไซน่า  
พระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารฉบบัรัฐธรรมนูญ ปี 2550 
ภรดร  จินดาวงศ.์2549.การจดัการความรู้. กรุงเทพฯ : ซีดบับลิวซี  พร้ินต้ิง 
ภาคภูมิ  วริิยะวงศา.2539.กฎหมายในชีวติประจ าวนั.กรุงเทพฯ : กงัหนั 
วจิารณ์  พาณิช.2548.การจดัการความรู้ฉบบันกัปฏิบติั. กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ 
วฑูิรย ์ สิมะโชคดี.2550.TQM คู่มือการพฒันาองคก์รสู่ความเป็นเลิศ.กรุงเทพฯ : เนชัน่บุค๊ส์  อินเตอร์เนชัน่  
             แนล 
วริะดา   สมสวสัด์ิ.2527.กฎหมายเบ้ืองตน้.กรุงเทพฯ : มิตรนราการพิมพ ์
ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั(สกว).2544.ธรรมภิบาลการมีส่วนร่วมของประชาชนและ     
              กระบวนการดา้นส่ิงแวดลอ้ม.กรุงเทพฯ:สารธาร 
สุธาวลัย ์ เสถียรไทย.2546.ธรรมาภิบาลดา้นส่ิงแวดลอ้มอุตสาหกรรม.กรุงเทพฯ:ส านกังานกองทุน 
              สนบัสนุนการวจิยั 
สุขมุ  เฉลยทรัพยแ์ละคนอ่ืน ๆ.2547.เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวติ.พิมพค์ร้ังท่ี 4.กรุงเทพฯ : สถาบนัราช 
              ภฏัสวนดุสิต 
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3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 Website ท่ีเก่ียวขอ้งในหวัขอ้ของประมวลการสอนรายวชิา เช่น wikipedia อธิบายศพัท ์

หมวดที ่7 การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
การประเมินประสิทธิภาพการสอนในรายวิชาน้ี ท่ีจดัท าโดยนกัศึกษา ไดจ้ดักิจกรรมในการน าแนวคิดและ

ความเห็นจากนกัศึกษาไดด้งัน้ี 

1.1 การสนทนาระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 
1.2 การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้รียน 
1.3 แบบประเมินผูส้อน และแบบประเมินรายวชิา 
1.4 ขอ้เสนอแนะผา่นเวบ็บอร์ดของคณะฯ 

 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 ในการเก็บขอ้มูลเพื่อประเมินการสอน ไดมี้กลยทุธ์ดงัน้ี 

2.1 การสังเกตการณ์สอนของผูร่้วมทีมการสอน 
2.2 ผลการสอบเก็บคะแนน การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค 

 

3. การปรับปรุงการสอน 
 หลงัจากผลการประเมินการสอนในขอ้ 2 จึงมรการปรับปรุงการสอน โดยจดักิจกรรมในการระดมสมอง

และหาขอ้มูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดงัน้ี 

3.1 สัมมนาการจดัการเรียนการสอน 
3.2 การท าวจิยัในชั้นเรียน 

 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
    ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวชิา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิเป็นรายขอ้ตามท่ีคาดหลงัจากการเรียนรู้

ในรายวชิา ไดจ้าก การสอบถามนกัศึกษา หรือการตรวจผลงานของนกัศึกษา รวมถึงพิจารณาผลการทดสอบยอ่ย 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
 จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวชิาไดมี้การวางแผนปรับปรุงการสอนและ
รายละเอียดวชิา เพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน โดยปรับปรุงรายวชิาทุก 5 ปีหรือตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามขอ้ 4 
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