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รายละเอียดของรายวิชา   
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑.  รหัสและชื่อรายวิชา   

ภาษาไทย   สมมน ๑๕๒ งานกับชีวิต 
ภาษาอังกฤษ  SHHU 152  Work and Life 

๒.  จ านวนหน่วยกิต        ๒ (๒-๐-๔)    
      (ทฤษฎี  ๒ ช่ัวโมง – ปฏิบัติ  ๐  ช่ัวโมง /ค้นคว้า ๔ ช่ัวโมง / สัปดาห์) 
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา    
      ๓.๑  หลักสูตร       ระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร (ยกเว้นหลักสตูรนานาชาติ) 
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา    วิชาศึกษาทั่วไป 

๓.๓ รายวิชานี้จัดอยู่ในกลุ่ม Literacy (โปรดระบุ) 
               MU Literacy  (Core Values, SEP, GE for Human Development) 

                Health Literacy  (Health, Sport)  

                Digital Literacy  (ICT, Applied Mathematics)  

                Social and Humanity Literacy  (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts) 

                Communication Literacy  (language, Academic Communication) 

                Science and Environmental Literacy  (Applied Science for Life, Environmental Responsibility)  

                Finance and Management Literacy  (Finance, Management, Entrepreneur) 

       ๓.๔  ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชาและค่านิยมองค์กร (โปรดระบุ) 

  M - Mastery        รู้แจ้ง รู้จริง สมเหตุ สมผล 

  A -  Altruism       มุ่งผลเพื่อผู้อื่น 

  H -  Harmony  กลมกลืนกับสรรพสิ่ง 

  I  -  Integrity  มั่นคงยิ่งในคุณธรรม 

  D - Determination   แน่วแน่ท า กล้าตัดสินใจ 

  O - Originality    สร้างสรรค์สิ่งใหม่ 

  L -  Leadership   ใฝ่ใจเป็นผู้น า 
 

๔.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

 รศ.ดร.ปกรณ์ สิงห์สรุิยา 
ภาควิชามนุษยศาสตร์ - ๐๒-๔๔๑๙๓๒๖ - pagorn.sin@mahidol.ac.th 
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 ผศ.ดร.อ านาจ ยอดทอง 
ภาควิชามนุษยศาสตร์ - ๐๒-๔๔๑๙๓๒๖ - amnat.yod@mahidol.ac.th 

 ผศ.ดร.บุญวดี มนตรีกลุ ณ อยุธยา 
ภาควิชามนุษยศาสตร์ - ๐๒-๔๔๑๙๓๒๖ - montrikul@gmail.com 

 อ.ดร.ปิยณัฐ ประถมวงษ์ 
ภาควิชามนุษยศาสตร์ - ๐๒-๔๔๑๙๓๒๖ - paepiyanat@gmail.com 

 อ.ดร.สมุนา ลลีาวณิชกลุ 
ภาควิชามนุษยศาสตร์ - ๐๒-๔๔๑๙๓๒๖ - sumana.lee@mahidol.ac.th 

อาจารย์ผู้สอน 
 รศ.ดร.ปกรณ์ สิงห์สรุิยา 
 ผศ.ดร.ประทีป ฉัตรสุภางค ์
 ผศ.ดร.วุฒินันท์ กันทะเตียน 
 ผศ.ดร.อ านาจ ยอดทอง 
 อ.ดร.บุญวดี มนตรีกุล ณ อยุธยา 
 อ.ดร.ปิยณัฐ ประถมวงษ์ 
 อ.ดร.สมุนา ลลีาวณิชกลุ 
 อ.วรพงษ์ เจริญวงษ์ 
 อ.ไลลา หริ่มเพ็ง 

๕.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน   ภาคการศึกษาที่ ๑ และ ๒ /  ทุกช้ันปี 
๖.  จ านวนผู้เรียนที่รับได้    ๔๐ คน 
๗.  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   ไม่ม ี
๘.  รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) ไม่มี       
๙.  สถานที่เรียน      คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
๑๐.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุง   ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒     
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หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

๑.   จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
      นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์และตระหนักถึงมุมมองอันหลากหลายต่อประเด็นการสร้างความสมดลุ 
ระหว่างงานกับเป้าหมายในชีวิต และงานกับการสันทนาการ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะได้อย่างถูกต้องตามหลักแนวคิด เรื่อง
คุณค่าและคณุภาพชีวิต 
 
๒.   วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 ๒.๑ วัตถุประสงค์รายวิชา  
 รายวิชานี้มีวัตถุประสงคเ์พื่อให้นักศึกษามีความรู้และความสามารถดงันี้ 

 ๒.๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง 
• แนวคิดเรื่องงานและการสันทนาการ  
• งานกับเป้าหมายในชีวิต  
• คุณภาพชีวิตการท างาน  
• ทักษะการวางแผนและจัดการ  
• ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน  
• การสร้างคุณค่าให้กับงาน  
• การรับมือความเครียดและความลม้เหลว  
• การสร้างความสมดลุระหว่างงานกับชีวิต  
• การสันทนาการและคุณภาพชีวิต  

 ๒.๑.๒ มีความสามารถในการเลือกหลักการในการท างานและสันทนาการได้เหมาะสมกับสถานการณส์่วนบุคคล 
 ๒.๑.๓ มีความสามารถในการเสนอแนวทางการท างานและสันทนาการส าหรับตนเอง 
 ๒.๑.๔ มีความสามารถในการท างานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมปีระสทิธิภาพและบรรลุเป้าหมาย 
  ๒.๒ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา 

CLO ๑ อธิบายแนวคิดเรื่องงานและการสันทนาการ งานกับเป้าหมายในชีวิต คุณภาพชีวิตการท างาน 
ทักษะการวางแผนและจัดการ ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน  การสร้างคุณค่าให้กับงาน การรับมือ
ความเครียดและความล้มเหลว การสร้างความสมดุลระหว่างงานกับชีวิต การสันทนาการและ
คุณภาพชีวิต 

CLO ๒ ประยุกต์ความรู้ที่ได้เพื่อการเพื่อพัฒนาตนเองและการท างาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
CLO ๓ วางแผนการท างานโดยเลือกใช้หลักการในการท างานและสันทนาการได้อย่างเหมาะสมกับ

สถานการณ์ส่วนบุคคล 
CLO ๔ เสนอค าอธิบายในแบบของตนเองต่อประเด็นที่เผชิญในการการท างานและสันทนาการได้อย่าง

เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะส่วนบุคคล 
CLO ๕ แสดงเหตุผลสนับสนุนแนวทางการท างานและสันทนาการของตน รวมถึงผลที่จะตามมาได้อย่าง

เหมาะสมกับสถานการณ์ส่วนบุคคล 
CLO ๖ ท ากิจกรรมร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายในเวลาที่ก าหนด 
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หมวดที ่๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
 

๑. ค าอธิบายรายวิชา 
แนวคิดเรื่องงานและการสันทนาการ งานกับเป้าหมายในชีวิต คุณภาพชีวิตการท างาน ทักษะการวางแผน  และ

จัดการ ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน การสร้างคุณค่าให้กับงาน การรับมือความโกรธ ความเครียดและความล้มเหลว การสร้าง
ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิต การสันทนาการและคุณภาพชีวิต  

Concepts of work and leisure; work and goal of life; quality of work life; planning and organizing 

skills; the relationship with colleagues; creating values for work; coping with anger, stress and failures; 

Work-life Balance; Leisure and the quality of life 

๒. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 
การฝึกปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

๓๐  ช่ัวโมง 
(๒ ช่ัวโมง x ๑๕ สัปดาห์) 

 

 ๖๐  ช่ัวโมง 
(๔ ช่ัวโมง x ๑๕ สัปดาห์) 

 
๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

๓.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบประกาศเวลาให้ค าปรึกษาผ่านสื่อสารสนเทศ 
๓.๒ อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามต้องการ ๑ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ (ส าหรับรายที่

ต้องการ) 
๓.๓ นักศึกษานัดเวลาล่วงหน้าแล้วมาพบอาจารย์ตามเวลา 

 

หมวดที ่๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

๑.  ความรู้หรือทักษะที่รายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนานักศึกษา 
  เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาจะสามารถ 

CLO ๑ อธิบายแนวคิดเรื่องงานและการสันทนาการ งานกับเป้าหมายในชีวิต คุณภาพชีวิตการท างาน ทักษะ
การวางแผนและจัดการ ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน  การสร้างคุณค่าให้กับงาน การรับมือความเครยีด
และความล้มเหลว การสร้างความสมดุลระหว่างงานกับชีวิต การสันทนาการและคุณภาพชีวิต 

CLO ๒ ประยุกต์ความรู้ที่ได้เพื่อการพัฒนาตนเองและการท างาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
CLO ๓ วางแผนการท างานโดยเลือกใช้หลักการในการท างานและสันทนาการได้อย่างเหมาะสมกับ

สถานการณ์ส่วนบุคคล 
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CLO ๔ เสนอค าอธิบายในแบบของตนเองต่อประเด็นที่เผชิญในการการท างานและสันทนาการได้อย่าง
เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะส่วนบุคคล 

CLO ๕ แสดงเหตุผลสนับสนุนแนวทางการท างานและสันทนาการของตน รวมถึงผลที่จะตามมาได้อย่าง
เหมาะสมกับสถานการณ์ส่วนบุคคล 

CLO ๖ ท ากิจกรรมร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายในเวลาที่ก าหนด 
 

๒.  วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาความรู้ หรือทักษะในข้อ ๑ และการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 

 
 วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 

CLO ๑ บรรยายแบบปฏสิัมพันธ์ 
กิจกรรมกลุ่ม 
อภิปรายกลุ่ม 

แบบฝึกหัดรายบุคคล 
แบบฝึกหัดกลุ่ม 
สังเกตการณ์พฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
สอบปลายภาค 

CLO ๒ บรรยายแบบปฏสิัมพันธ์ 
กิจกรรมกลุ่ม 
อภิปรายกลุ่ม 

แบบฝึกหัดรายบุคคล 
แบบฝึกหัดกลุ่ม 
สังเกตการณ์พฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
สอบปลายภาค 

CLO ๓ บรรยายแบบปฏสิัมพันธ์ 
กิจกรรมกลุ่ม 
อภิปรายกลุ่ม 

แบบฝึกหัดรายบุคคล 
แบบฝึกหัดกลุ่ม 
สังเกตการณ์พฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
สอบปลายภาค 

CLO ๔ บรรยายแบบปฏสิัมพันธ์ 
โครงงาน 
น าเสนอ 

สังเกตการณ์พฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
ประเมินผลงานจากการท ากิจกรรมกลุ่ม 
ประเมินผลการท าโครงงาน 
ประเมินการน าเสนอ 

CLO ๕ บรรยายแบบปฏสิัมพันธ์ 
โครงงาน 
น าเสนอ 

สังเกตการณ์พฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
ประเมินผลงานจากการท ากิจกรรมกลุ่ม 
ประเมินผลการท าโครงงาน 
ประเมินการน าเสนอ 

CLO ๖ บรรยายแบบปฏสิัมพันธ์ 
โครงงาน 
น าเสนอ 

สังเกตการณ์พฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
ประเมินผลงานจากการท ากิจกรรมกลุ่ม 
ประเมินผลการท าโครงงาน 
ประเมินการน าเสนอ 
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หมวดที ่๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ 

จ านวน ชม. 

กิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอน 
กิจกรรม 

ใน 
ชั้นเรียน 

ฝึกปฏิบัติ 

๑.  แนวคิดเรื่องงานและการ 
สันทนาการ  

๒ ๐ บรรยายแบบปฏสิัมพันธ์ 
อภิปรายกลุ่มโดยใช้ค าถาม: ถ้าคณุบริหาร
ชีวิตของคุณด้วยการ ประสานความชอบ, 
ทักษะ และอารมณ์ คณุคิดว่าผลลพัธ์ที่ได้
นั้นจะมีประสิทธิ ภาพแคไ่หน 

คณาจารย์ 
ภาควิชา 

มนุษยศาสตร ์

๒.  งานกับเป้าหมายในชีวิต  ๒ ๐ บรรยายแบบปฏสิัมพันธ์ 
อภิปรายกลุ่มโดยใช้ค าถาม:คณุมีความ 
คาดหวังในตัวเองและคนรอบข้างแค่ไหน 

๓.  คุณภาพชีวิตการท างาน  ๒ ๐ บรรยายแบบปฏสิัมพันธ์ 
อภิปรายกลุ่มโดยใช้ค าถาม:ปัจจัยอะไรที่ 
ช่วยส่งเสรมิให้คุณรู้สึกหรือมีความสุขกับ 
การท างาน 
มอบหมายโครงงาน 

๔.  ทักษะการวางแผนและจัด 
การ  

๒ ๐ บรรยายแบบปฏสิัมพันธ์ 
กิจกรรม: ให้แต่ละคนสร้าง Gantt’s 
Chart ในการวางแผนตัวเอง ณ วนันี้ 
จนกระทั่งจบปีการศึกษา 

๕.  ทักษะการวางแผนและจัด 
การ 

๒ ๐ บรรยายแบบปฏสิัมพันธ์ 
อภิปรายกลุ่มในเรื่องของการเปรียบเทียบ 
Gantt’s Charts 

๖.  ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน   ๒ ๐ บรรยายแบบปฏสิัมพันธ์ 
อภิปรายกลุ่มในเรื่องของความรูส้กึท่ีมีต่อ
ผู้ร่วมงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย 

๗.  ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน   ๒ ๐ บรรยายแบบปฏสิัมพันธ์ 
อภิปรายกลุ่มในเรื่องของปัจจัยในการ
ปรับปรุงแก้ไขและส่งเสริมการท างาน
ร่วมกัน อย่างมีประสิทธิภาพ 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ 

จ านวน ชม. 

กิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอน 
กิจกรรม 

ใน 
ชั้นเรียน 

ฝึกปฏิบัติ 

๘.  การสร้างคุณค่าให้กับงาน  ๒ ๐ บรรยายแบบปฏสิัมพันธ์ 
อภิปรายกลุ่มในเรื่องของปัจจัยในการ 
สร้างคณุค่าให้กับงาน 

๙.  การรับมือความเครียดและ
ความล้มเหลว  

๒ ๐ บรรยายแบบปฏสิัมพันธ์ 
อภิปรายกลุ่มในเรื่องของปัจจัยที่ท าให้เกิด
ความเครยีด 

๑๐.  การรับมือความเครียดและ
ความล้มเหลว 

๒ ๐ บรรยายแบบปฏสิัมพันธ์ 
อภิปรายกลุ่มในเรื่องของปัจจัยที่ท าให้
คลายเครียด 

๑๑.  การสร้างความสมดลุ
ระหว่างงานกับชีวิต  

๒ ๐ บรรยายแบบปฏสิัมพันธ์ 
อภิปรายกลุ่มจากคลิบ “work and life” 

๑๒.  การสันทนาการและคุณภาพ
ชีวิต 

๒ ๐ บรรยายแบบปฏสิัมพันธ์ 
อภิปรายกลุ่มจากคลิบ ”quality of life” 

๑๓.  การสันทนาการและคุณภาพ
ชีวิต 

๒ ๐ บรรยายแบบปฏสิัมพันธ์ 
อภิปรายกลุ่มจากคลิบ “recreation in 
life” 

๑๔.  น าเสนอ ๒ ๐ แต่ละกลุ่มน าเสนอโครงงาน 
๑๕.  สรุป ๒ ๐ บรรยายแบบปฏสิัมพันธ์ 

อภิปรายกลุ่มเรื่องคณุภาพชีวิตของเรา 
 

๑๖.  สอบปลายภาค     
 
๒. แผนการประเมินผลลัพธ์การเรียนรูท้ี่คาดหวังระดับรายวิชา 
๒.๑ การวัดและประเมินผลสมัฤทธิ์ในการเรียนรู้ 
ก. การประเมินเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้ (Formative Assessment) 

ถามตอบในห้องเรียน 
แบบฝึกหัด  
สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน 
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ข. การประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียนรู้ (Summative Assessment) 
(๑) เคร่ืองมือและน้ าหนกัในการวัดและประเมินผล 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ วิธีการวัดผล 
น้ าหนักการประเมินผล 

(ร้อยละ) 

CLO ๑ อธิบายแนวคิดเรื่องงานและการ 
สันทนาการ งานกับเป้าหมายในชีวิต 
คุณภาพชีวิตการท างานทักษะการ 
วางแผนและจัดการความสัมพันธ์กับ
ผู้ร่วมงาน การสร้างคุณค่าให้กับงาน 
การรับมือความเครียดและความ 
ล้ม เหลว การสร้ างความสมดุล 
ระหว่างงานกับชีวิต การสันทนาการ
และคุณภาพชีวิต 

แบบฝึกหัดรายบุคคล 
แบบฝึกหัดกลุ่ม 
สังเกตการณ์พฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
สอบปลายภาค 
 
 

๕ 
๕ 
๕ 

๑๐ 

๒๕ 

CLO ๒ ประยุกต์ความรู้ที่ได้เพื่อการพัฒนา 
ตนเองและการท างาน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

แบบฝึกหัดรายบุคคล 
แบบฝึกหัดกลุ่ม 
สังเกตการณ์พฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
สอบปลายภาค 

๕ 
๕ 
๕ 

๑๐ 

๒๕ 

CLO ๓ วางแผนการท างานโดยเลือกใช้
หลักการในการท างานและสันทนา
ก า ร ไ ด้ อ ย่ า ง เ ห ม า ะ ส ม กั บ
สถานการณ์ส่วน 
บุคคล 

สังเกตการณ์พฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
ประเมินผลโครงงาน 
ประเมินการน าเสนอ 
 

๕ 
๕ 
๕ 
 

๑๕ 

CLO ๔ เสนอค าอธิบายในแบบของตนเอง 
ต่อประเด็นท่ีเผชิญในการการท างาน
และสันทนาการได้อย่างเหมาะสม 
กับลักษณะเฉพาะส่วนบุคคล 

สังเกตการณ์พฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
ประเมินผลโครงงาน 
ประเมินการน าเสนอ 

๒.๕ 
๒.๕ 
๒.๕ 

๗.๕ 

CLO ๕ แสดงเหตุผลสนับสนุนแนวทางการ
ท างานและสันทนาการของตน 
รวมถึ งผลที่ จ ะตามมาได้ อย่ า ง
เหมาะสมกับสถานการณ์ส่วนบุคคล 

สังเกตการณ์พฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
ประเมินผลโครงงาน 
ประเมินการน าเสนอ 

๒.๕ 
๒.๕ 
๒.๕ 

๗.๕ 

CLO ๖ ท ากิจกรรมร่วมกันเป็นทีมอย่างมี  
ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายใน 
เวลาที่ก าหนด 

สังเกตการณ์พฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
ประเมินผลโครงงาน 
ประเมินการน าเสนอ 
 

๕ 
๑๐ 
๕ 
 

๒๐ 

รวม  ๑๐๐ 
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(๒) การตัดสินผล 

การตัดสินผลการเรียนรู้ จะใหส้ัญลักษณ์เป็น O, S หรือ u  

๘๕ คะแนนข้ึนไป  ได้ผลเป็น O 

๖๕ - ๘๔ คะแนน  ได้ผลเป็น S 

น้อยกว่า ๖๕  ได้ผลเป็น U 

นักศึกษาต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรยีนทั้งหมด 

(๓) การสอบแก้ตัว 

 นักศึกษาสามารถสอบแก้ตัวได้ในกรณีทีไ่ด้สญัลักษณ์ U และ 

• มีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดโดยมีเหตผุลอนัจ าเป็น 

• ขาดสอบโดยมีเหตผุลอันจ าเป็น 

 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
Compton, William C. (2013). Positive psychology : The science of happiness and flourishing. Belmont, CA : 

Wadsworth Cengage Learning. 
DuBrin, Andrew J. (1992). Human relations : a job oriented approach. Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall. 
Levi, Daniel. (2007). Group dynamics for teams. Los Angeles, Calif. : Sage Publications. 
Ventegodt, Soren and Merrick, Joav. (2009). Health and Happiness from Meaningful Work. New York: Nova 

Science Publisher. 
 

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

๑.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
      ๑.๑  นักศึกษาประเมินความร่วมมือของเพื่อนนักศึกษาในกลุ่ม 
      ๑.๒  ความเห็นของนักศึกษาต่อการเรียนการสอน 
               ๑.๒.๑  เนื้อหาการเรยีนการสอน 
             ๑.๒.๒  วิธีการจัดการเรยีนการสอน 
   ๑.๒.๓  ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการเรยีนการสอน 
               ๑.๒.๔  ความคดิเห็นในภาพรวมต่อการเรยีนการสอน 
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๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
  ๑. นักศึกษาประเมินโดยตอบแบบสอบถามแบบมาตรประมาณคา่และแบบปลายเปิดเมื่อสิ้นสุดการเรียนการ
สอนทั้งรายวิชา 
  ๒.   สังเกตจากผลงานการน าเสนอ 
๓.  การปรับปรุงการสอน 
               แจ้งผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษาแก่คณาจารย์ และก าหนดจัดประชุมร่วมกันเพื่ออภิปรายเกี่ยวกับ
ปัญหาและอุปสรรค รวมถึงแนวทางการปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน 
๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนักศกึษาในรายวิชา 
             ก าหนดให้มีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิของผู้เรยีนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชาโดยใช้คะแนนการเข้าช้ัน
เรียน ท างานเป็นกลุม่ การน าเสนอรายงานงานและการสอบข้อเขียน 
 
๕.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
                    มีการเชิญประชุมอาจารยผ์ู้สอนก่อนเปิดภาคการศกึษา    
 
 

************************* 
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ภาคผนวก 
ความสอดคล้องระหว่างรายวิชากับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ตารางที่ ๑ ความสัมพันธ์ระหว่าง CLOs และ MU-GE Module Los (หมายเลขในตาราง = Sub Los) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ผลลัพธ์การเรียนรูห้มวดวิชาศึกษาทั่วไป (MU-GE Los) 

MLO
1 

MLO
2 

MLO
3 

MLO
4 

MLO
5 

MLO
6 

MLO
7 

MLO
8 

MLO
9 

CLO ๑ อธิบายแนวคิดเรื่องงานและการ 
สันทนาการ งานกับเป้าหมายใน
ชีวิต  คุณภาพชีวิตการท างาน 
ทักษะการวางแผนและจัดการ 
ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน  การ
สร้างคุณค่าให้กับงาน การรับมือ
ความเครียดและความ 
ล้มเหลว การสร้างความสมดุล 
ระหว่างงานกับชีวิต การสันทนา
การและคุณภาพชีวิต 

 
๑.๑ 

        

CLO ๒ ประยุกต์ความรู้ที่ได้เพื่อการพัฒ 
นาตนเองและการท างาน ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

 
๑.๓ 

        

CLO ๓ วางแผนการท างานโดยเลือกใช้
หลักการในการท างานและสันทนา
ก า ร ไ ด้ อ ย่ า ง เ ห ม า ะ ส ม กั บ
สถานการณ์ส่วนบุคคล 

  
๒.๓ 

       

CLO ๔ เสนอค าอธิบายในแบบของตนเอง
ต่อประเด็นท่ีเผชิญในการการท า 
งานและสันทนาการได้อย่าง 
เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะส่วน 
บุคคล 

    
๔.๑ 

     

CLO ๕ แสดงเหตุผลสนับสนุนแนวทาง 
การท างานและสันทนาการของตน 
รวมถึงผลที่จะตามมาได้อย่าง
เหมาะสมกับสถานการณ์ส่วน
บุคคล 

    
๔.๒ 

     

CLO ๖ ท ากิจกรรมร่วมกันเป็นทีมอย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย 
ในเวลาที่ก าหนด 

         
๙.๑ 



    
รายวิชาศึกษาทั่วไป  ระดับปริญญาตรี                                                                       
ช่ือรายวิชา งานกับชีวิต  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์
รหัสวิชา สมมน ๑๕๒  ภาควิชามนุษยศาสตร ์

 

 


