ตัวอยางการเขียน วช.มก. 1-2

วช.มก. 1-2

แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา
ระดับปริญญาตรี
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
1.

2.

3.
4.
5.
6.

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
รหัสวิชา
01459102
3(3-0-6)
ชื่อวิชาภาษาไทย
จิตวิทยากับความหลากหลายของมนุษย
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
Psychology and Human Diversity
รายวิชาที่ขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้
() หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระอยูดีมีสุข
( ) หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตร............................ สาขาวิชา............................
( ) วิชาเฉพาะบังคับ
( ) วิชาเฉพาะเลือก
( ) หมวดวิชาเลือกเสรี
( ) วิชาบริการสําหรับหลักสูตร.............................. สาขาวิชา..............................
วิชาที่ตองเรียนมากอน
ไมมี
วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน
ไมมี
วันที่จัดทํารายวิชา
วันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563
วัตถุประสงคในการปรับปรุงรายวิชา
6.1 ความสําคัญของรายวิชาและเหตุผลในการปรับปรุง
6.1.1 เมื่อสภาพทางสังคมและกรอบแนวความคิดการศึกษามีการเปลี่ยนแปลง การศึกษาวิชาการดาน
จิตวิทยาที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมของมนุษยจึงมีการปรับเปลี่ยนวิธีการและกระบวนการในการศึกษา ดังนั้น
วิชาจิตวิทยากับความหลากหลายของมนุษย จึงปรับปรุงรูปแบบของการจัดการเรียนการสอน กิจกรรม
รวมถึงวิธีการประเมินผลใหสอดคลองกับการประเมินผลลัพธการเรียนรู ตามแนวทางการจัดการเรียนการ
สอนแบบเนนผลลัพธการเรียนรู (Outcome Base)
6.1.2 ปรับปรุงแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping) และกําหนดผลลัพธการเรียนรูใหสอดคลองตามโครงสรางและมาตรฐานผลการ
เรียนรูหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2564
6.2 ผลลัพธที่เกิดขึ้นกับนิสิต
6.2.1 นิสิตสามารถอธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมและความแตกตางหลากหลาย
6.2.2 นิสิตสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต และการปรับตัวไดอยางมีความสุข

7. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา
รายวิชาเดิม
01459102 จิตวิทยากับความหลากหลายของมนุษย 3(3-0-6)
Psychology and Human Diversity
วิชาที่ตองเรียนมากอน ไมมี
วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี
คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
การประยุกตแนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาเพือ่ ความเขา
ใจความหลากหลายของมนุษยในดานชาติพันธุ
วัฒนธรรมและทัศนคติ เพื่อความผาสุกในชีวิต
Application of psychological concepts and theories for
understanding human diversity in ethnic, culture and
attitude to enhances human well – being.

รายวิชาปรับปรุง
01459102 จิตวิทยากับความหลากหลายของมนุษย 3(3-0-6)
Psychology and Human Diversity
วิชาที่ตองเรียนมากอน ไมมี
วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี
คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
ไมเปลี่ยนแปลง

สิ่งที่เปลีย่ นแปลง
ไมมี

8. อาจารยผูสอน
ชื่อ-นามสกุล
1. นางสาวเฉลิมขวัญ สิงหวี

2. นายทรรศนะ ใจชุมชื่น

3. นางสาวนฤมล เพ็ชรทิพย

4. นางพลอยวไล ทองรักษ

5. พ.ต.หญิง พนมพร พุมจันทร

ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
(สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ)
ผูชวยศาสตราจารย
วท.บ. (จิตวิทยา) เกียรตินิยม
(จิตวิทยาชุมชน จิตวิทยา อันดับหนึ่ง
สุขภาพ)
วท.ม. (จิตวิทยาชุมชน)
ปร.ด. (สังคมศาสตรการแพทย
และสาธารณสุข)
ผูชวยศาสตราจารย
วท.บ. (จิตวิทยา)
(จิตวิทยาการทดลอง
วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรม)
จิตวิทยาสิ่งแวดลอมและ
ความปลอดภัยในการ
ทํางาน)

ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ. ที่สําเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2545
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2547
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2539
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2543

อาจารย
(การพัฒนาองคการ
การจัดการความขัดแยง
ในองคการ จิตวิทยา
ความแตกตางระหวาง
บุคคลในการทํางาน)

วท.บ. (จิตวิทยา) เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง
วท.ม. (พัฒนาทรัพยากรมนุษย
และองคการ)
M.A. (Conflict Analysis and
Management

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2545

ผูชวยศาสตราจารย
(จิตวิทยาการเรียนรู การ
จัดกิจกรรมพัฒนาการ
จิตวิทยาผูใหญ)
ผูชวยศาสตราจารย
(จิตวิทยาคลินิก การให
คําปรึกษาทางจิตวิทยา
การตรวจวินิจฉัยและการ
ทดสอบทางจิตวิทยา)

วท.บ. (จิตวิทยา)
วท.ม. (จิตวิทยาชุมชน)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2545
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2547

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2547
Royal Roads University, Canada, 2553

วท.บ. (จิตวิทยา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2531
วท.ม. (จิตวิทยาคลินิก)
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2533
ปร.ด. (สังคมศาสตรการแพทยและ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553
สาธารณสุข)

9. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กลุมสาระ …………….อยูดีมีสุข.........


ความรับผิดชอบหลัก



ความรับผิดชอบรอง

1. มีคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนิน
ชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

2. ตระหนักและสํานึก
ในความเปนไทย

3. มีความรอบรูอยาง
กวางขวาง มีโลกทัศน
กวางไกล เขาใจและ
เห็นคุณคาของตนเอง
และผูอื่น สังคม
ศิลปวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ

4. มีทักษะการแสวงหา
ความรูตลอดชีวิต เพื่อ
พัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง

Active citizen

Active citizen

Learner Person

Learner Person

2.1

3.1

4.1

4.2

5.1







01459102 จิตวิทยากับ
ความหลากหลายของมนุษย
1. มีคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวติ บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 แสดงออกถึงการมีจิตสํานึก และตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม
1.2 จัดการกับปญหาตาง ๆ ตามหลักคุณธรรมจริยธรรม
1.3 เลือกแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใหเกิดประโยชน
3. มีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศนกวางไกล เขาใจและเห็นคุณคาของตนเอง ผูอื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ
3.1 แสดงออกถึงการเห็นคุณคาของตนเองภายใตวัฒนธรรมที่หลากหลาย เคารพในความแตกตางของธรรมชาติมนุษย วิถีชีวิต
เพื่อการดําเนินชีวิตในสังคมอยางมีดุลยภาพ
3.2 เชื่อมโยงความรูในศาสตรที่หลากหลาย เพือ่ คุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม
5. มีทักษะการคิดแบบองครวม
5.1 ใชวิธีคิดที่หลากหลายเพื่อการตัดสินใจไดอยางมีวิจารณญาณ
5.2 เชื่อมโยงความรูอยางองครวมเพื่อแกปญ
 หาอยางสรางสรรค





รหัส/ชื่อรายวิชา
ภาษาไทย

1.1

1.2

1.3

2.2

3.2

7. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางรูเทาทัน
7.1 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการคนควา รวบรวมขอมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนําเสนอขอมูลสารสนเทศ
7.2 รูเทาทันสื่อและเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเหมาะสม

5. มีทักษะการคิดแบบ
องครวม

7. ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศอยาง
รูเทาทัน

8. ใชภาษาในการ
สื่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพ

Active citizen

Innovative
Co-creator

Innovative
Co-creator

5.2

6.1

7.1

8.1

8.2









Innovative
Co-creator

6. มีจิตอาสาและ
สํานึกสาธารณะ เปน
พลเมืองที่มีคุณคา
ของสังคม ไทยและ
สังคมโลก

6.2



7.2

2. ตระหนักและสํานึกในความเปนไทย
2.1 แสดงออกถึงความภาคภูมิใจในความเปนไทย วัฒนธรรม เอกลักษณที่ดีงาม ภูมิปญญาทองถิ่น และ
ประวัติศาสตรของไทย
2.2 แสดงออกถึงการใหความสําคัญของทรัพยากร สิ่งแวดลอม และวิถีชุมชน มีจิตสํานึกในการอนุรักษ
4. มีทักษะการแสวงหาความรูตลอดชีวติ เพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
4.1 ดําเนินการแสวงหาความรูได
4.2 กําหนดเปาหมาย ประเมินตนเอง วางแผนและประเมินการเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองได
6. มีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ เปนพลเมืองที่มีคุณคาของสังคมไทยและสังคมโลก
6.1 แสดงออกถึงการเสียสละ แบงปน เผื่อแผ กระตือรือรนในการแกปญหาสวนรวม เพื่อชวยเหลือผูอื่น
และสังคม โดยคํานึงถึงความเทาเทียมในความเปนมนุษย
6.2 กําหนดบทบาทหนาที่ของตนเองทั้งการเปนผูนําและผูตามในสถานการณตาง ๆ ได
8. ใชภาษาในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
8.1 สื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพและสรางสรรค
8.2 ใชรูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับกลุมบุคคลที่แตกตางกันได

เคาโครงรายวิชา (Course Outline)
จํานวนชั่วโมงบรรยาย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

บทนํา
แนวความคิดทางจิตวิทยากับความหลากหลายของมนุษย
ความหลากหลายของมนุษยในมิติพัฒนาการและครอบครัว
ความหลากหลายของมนุษยในมิติสังคมและชุมชน
ความหลากหลายของมนุษยในมิติเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ความหลากหลายของมนุษยในมิติการทํางาน
ความหลากหลายของมนุษยในมิติสุขภาพจิตและการปรับตัว
8. การสรางความผาสุกในชีวิตจากความหลากหลายของมนุษย

3
6
6
6
6
6
6
6

รวม

45

10. ผลลัพธการเรียนรูที่เกิดขึ้นกับนิสิต วิธีการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน วิธีการวัดและประเมินผล จําแนกตามหัวขอ
สัปดาห

หัวขอ

จํานวน
ชั่วโมง
(บรรยาย/
ปฏิบัติการ)
3

1

บทนํา

2-3

แนวความคิดทาง
จิตวิทยากับความ
หลากหลายของ
มนุษย

6

4-5

ความหลากหลาย
ของมนุษยในมิติ
พัฒนาการและ
ครอบครัว

6

กิจกรรม

Knowledge

- แนะนําการเรียนการสอน
- อธิบายภาพรวมของวิชา
- ใหนิสิตแบงกลุม เพื่อจัดทํา
โครงการศึกษาความหลากหลาย
ของมนุษยฯ
- บรรยายเนื้อหาเรื่องแนวความคิด
ทางจิตวิทยากับความหลากหลาย
ของมนุษย
- กิจกรรมที่สะทอนความเขาใจ
พฤติกรรมมนุษยและความ
หลากหลาย

- สามารถเตรียมการเพื่อ
เสนอโครงการศึกษา
ความหลากหลายของ
มนุษยได

- บรรยายเนื้อหาเรื่องความ
หลากหลายของมนุษยในมิติ
พัฒนาการและครอบครัว
- กิจกรรมทีส่ ะทอนถึงคุณคา และ
การตีตราที่สงผลตอพัฒนาการของ
คนในสังคมในมิติตา งๆ

- สามารถอธิบาย

- สามารถอธิบายความ
เกี่ยวของของจิตวิทยากับ
ความหลากหลายของ
มนุษย

ผลกระทบของอคติตอ
งานพัฒนาการในแตละ
ชวงวัย รวมถึงวิเคราะห
และใหความเห็นเรื่องผล
ของการตีตรา (Label)

ผลลัพธการเรียนรู
ที่เกิดขึ้นกับนิสิต
Skill

Attitude

- สนใจและให
ความสําคัญของ
การศึกษาความ
หลากหลายของ
มนุษยได

รูปแบบการ
สอน

สื่อประกอบ
การสอน

วิธีการประเมินผล
การเรียนรู

- บรรยาย
- อภิปราย
- ระดมสมอง
- กิจกรรม
กลุม
- บรรยาย
- อภิปราย
- กิจกรรมกลุม

- เอกสาร
ประกอบการสอน
- PowerPoint
- วีดิโอคลิป

- สังเกตพฤติกรรม
ของนิสิตและการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู
ในชั้นเรียน

- เอกสาร
ประกอบการสอน
- PowerPoint
- วีดิโอคลิป

- สังเกตพฤติกรรม
ของนิสิตและการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู
ในชั้นเรียน
- ประเมินจาก
นําเสนอประเด็นใน
การพัฒนา
โครงงานกลุม
-ตระหนักถึง
- บรรยาย
- เอกสาร
- การสะทอนความคิด
ผลกระทบของการตี - อภิปราย
ประกอบการสอน และบทสรุปการ
ตราที่เกิดขึ้นใน
- สํารวจตนเอง - PowerPoint วิเคราะห
สังคม
- วิเคราะห
- วีดิโอคลิป
- สอบเก็บคะแนน
- เห็นความสําคัญ
กรณีศึกษา
ของสงครามระหวาง - กิจกรรมกลุม

สัปดาห

หัวขอ

จํานวน
ชั่วโมง
(บรรยาย/
ปฏิบัติการ)

กิจกรรม

Knowledge

ผลลัพธการเรียนรู
ที่เกิดขึ้นกับนิสิต
Skill

- วิเคราะหและวิพากษกรณีศึกษาที่ ตอพัฒนาการของคน
เกี่ยวกับสงครามระหวางวัย ที่
สังคม
นําไปสูความขัดแยงระหวางวัย และ - สามารถวิเคราะหและ
การรับมือกับความขัดแยง
ใหความเห็นเรื่องความ

Attitude

รูปแบบการ
สอน

สื่อประกอบ
การสอน

วิธีการประเมินผล
การเรียนรู

วัยที่นําไปสูความ
ขัดแยงในครอบครัว

ขัดแยงระหวางวัย
6-7

8-9

ความหลากหลาย
ของมนุษยในมิติ
สังคมและชุมชน

ความหลากหลาย
ของมนุษยในมิติ
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ
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- บรรยายเนื้อหาเรื่องความ
หลากหลายของมนุษยในมิตสิ ังคม
และชุมชน
- กิจกรรมกลุม ที่สะทอนวาแตละ
บุคคลจะมีลักษณะขอดี ขอจํากัดที่
แตกตางกันในมิตสิ ังคมและ
วัฒนธรรม
- กิจกรรมกลุม ที่สะทอนเรื่องของ
การอยูรวมกันในสังคมที่
หลากหลาย
- บรรยายเนื้อหาเรื่องความ
หลากหลายของมนุษยในมิติ
เทคโนโลยีและสารสนเทศ
- กิจกรรมกลุม ทีแ่ สดงถึงความ
จําเปนที่ตองใชเทคโนโลยีและ

- สามารถอธิบายความ
แตกตางหลากหลายของ
มนุษยในมิติสังคมและ
ชุมชน
- สามารถบอกประโยชน
ของการอยูรวมกัน
ทามกลางความแตกตาง
หลากหลาย
-- สามารถวิเคราะหความ - สามารถ
เลือกใชสามารถ
แตกตางและความ
ใชเทคโนโลยี
ตองการของการใช
และสารสนเทศ

- ตระหนักถึงความ
แตกตางหลากหลาย
ของมนุษยในมิติ
สังคมและวัฒนธรรม
- การเคารพความ
แตกตางและอยู
รวมกันทามกลาง
ความหลากหลาย

- บรรยาย
- อภิปราย
- สํารวจ
ตนเอง
- วิเคราะห
กรณีศึกษา
- กิจกรรม
กลุม

- เอกสาร
ประกอบการ
สอน
- PowerPoint
- วีดิโอคลิป

- การสะทอน
ความคิดและ
บทสรุปการ
วิเคราะห
- สอบเก็บคะแนน

- เปดใจยอมรับ
และพรอมที่จะ
เรียนรู เทคโนโลยี
และสารสนเทศ

- บรรยาย
- อภิปราย
- สํารวจ
ตนเอง

- เอกสาร
ประกอบการ
สอน
- PowerPoint
- วีดิโอคลิป

- การสะทอน
ความคิดและ
บทสรุปการ
วิเคราะห
- สอบเก็บคะแนน

สัปดาห

หัวขอ

จํานวน
ชั่วโมง
(บรรยาย/
ปฏิบัติการ)

10-11 ความหลากหลาย
ของมนุษยในมิติ
การทํางาน
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12-13 ความหลากหลาย
ของมนุษยในมิติ
สุขภาพจิตและ
การปรับตัว

6

กิจกรรม
สารสนเทศในการดําเนินและการอยู
รวมกัน
- วิเคราะหและวิพากษกรณีศึกษา
และเหตุการณตางๆ ที่สะทอนความ
ตองการในการใชเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ
- บรรยายเนื้อหาเรื่องความ
หลากหลายของมนุษยในมิติการ
ทํางาน
- กิจกรรมที่สะทอนความรูความ
เขาใจตนเองในการทํางานและการ
ทํางานรวมกับคนอื่น
- วิเคราะหและวิพากษกรณีศึกษา
เกี่ยวกับประสิทธิภาพและปญหา
ของบุคคลในการทํางาน
- บรรยายเนื้อหาเรื่องความ
หลากหลายของมนุษยในมิติ
สุขภาพจิตและการปรับตัว
- สํารวจตนเอง
- กิจกรรมกลุม เพื่อสะทอนมุมมอง
ในการปรับตัว

Knowledge

ผลลัพธการเรียนรู
ที่เกิดขึ้นกับนิสิต
Skill

เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ

- สามารถวิเคราะหตนเอง
และเขาใจความแตกตาง
ของบุคคลในการทํางาน

- สามารถวิเคราะหตนเอง
และเขาใจตนเอง
- สามารถนําเสนอ
แนวทางและวิธีการใน

Attitude

ไดตามความ
เหมาะสม

รูปแบบการ
สอน

สื่อประกอบ
การสอน

วิธีการประเมินผล
การเรียนรู

- วิเคราะห
- กรณีศึกษา
กรณีศึกษา
- กิจกรรมกลุม

- รวมกิจกรรมและ
ใหขอเสนอแนะเพื่อ
การปรับตัวในการ
ทํางานรวมกัน

- บรรยาย
- อภิปราย
- สํารวจ
ตนเอง
- วิเคราะห
กรณีศึกษา
- กิจกรรม
กลุม

- เอกสาร
ประกอบการ
สอน
- PowerPoint
- วีดิโอคลิป
- กรณีศึกษา

- การสะทอน
ความคิดและ
บทสรุปการ
วิเคราะห
- สอบเก็บคะแนน

- เห็นคุณคาของ
ตนเองและให
ความสําคัญตอการมี
ชีวิตอยู

- บรรยาย
- อภิปราย
- สํารวจ
ตนเอง
- วิเคราะห
กรณีศึกษา

- เอกสาร
ประกอบการ
สอน
- PowerPoint
- วีดิโอคลิป

- การสะทอน
ความคิดและ
บทสรุปการ
วิเคราะห
- สอบเก็บคะแนน

สัปดาห

หัวขอ

14-15 การสรางความ
ผาสุกในชีวิตจาก
ความหลากหลาย
ของมนุษย

จํานวน
ชั่วโมง
(บรรยาย/
ปฏิบัติการ)

6

กิจกรรม
- วิเคราะหและวิพากษกรณีศึกษา
เกี่ยวกับปญหาสุขภาพจิต อาการ
ทางจิต ความเครียด ซึมเศรา
ความคิดฆาตัวตาย และการปรับตัว
- บรรยายเนื้อหาเรื่องการสราง
ความผาสุกในชีวิตจากความ
หลากหลายของมนุษย
- นําเสนอโครงการศึกษากลุม
- วิพากษโครงการศึกษากลุม
- สรุปเนื้อหา

หมายเหตุ มีการสอบไลปลายภาคการศึกษา เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมของรายวิชา

Knowledge

ผลลัพธการเรียนรู
ที่เกิดขึ้นกับนิสิต
Skill

Attitude

การแกปญหาที่เกีย่ วของ

รูปแบบการ
สอน

สื่อประกอบ
การสอน

วิธีการประเมินผล
การเรียนรู

- เอกสาร
ประกอบการ
สอน
- PowerPoint
- วีดิโอคลิป

- การสะทอน
ความคิดและ
บทสรุปการ
วิเคราะห
- ประเมินจากการ
พัฒนาโครงงาน
กลุม

- กิจกรรมกลุม

กับสุขภาพจิต

- สามารถประเมินและให
ความเห็นตอการนําเสนอ
โครงการศึกษา

- เต็มใจในการให
ขอเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนา

- บรรยาย
- นําเสนอ
ผลงาน
- อภิปราย
- สรุป
บทเรียน

