
 

 

 

 
 

มคอ.3 
รายละเอียดของรายวิชา 

  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายวิชา 
GED2003 การพัฒนาตน 

Self-development 

 ประจําภาคเรียนที ่1 / 2559 



 
 

รายละเอียดของรายวิชา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

วิทยาเขต/คณะ/สาขาวิชา                    - 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหัสและชือ่รายวิชา    
           GED2003  การพัฒนาตน  
            Self-Development 
2. จํานวนหนว่ยกิต          3(3-0-6) 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา  

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education Subject) 
4.ผู้รบัผิดชอบรายวิชา /และอาจารย์ผู้สอน 
         ผูรั้บผดิชอบรายวชิา  อาจารย์พุทธชาด  วโูอริ  
         อาจารย์ผู้สอนรายวชิา 

กลุ่ม N01      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมเจตน์ ผิวทองงาม 
กลุ่ม N02      อาจารย์อรุณ มีเพียร 
กลุ่ม N03      อาจารย์อรุณ มีเพียร 
กลุ่ม N04      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นัฎจรี เจริญสุข 
กลุ่ม N05      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นัฎจรี เจริญสุข 
กลุ่ม N06      อาจารย์พุทธชาด วูโอริ 
กลุ่ม N07      อาจารย์พุทธชาด วูโอริ 
กลุ่ม N08      อาจารย์อัญชลี แสงอาวุธ 
กลุ่ม N09      อาจารย์นิรมล จันทร์สุวรรณ 
กลุ่ม N10      อาจารย์นิรมล จันทร์สุวรรณ และ อาจารย์ภวิกา  ภักษา 
กลุ่ม N11     อาจารย์พุทธชาด วูโอริ 

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปีที่เรยีน 

ภาคการศึกษาที่ 1 หรือ 2 นักศึกษาทุกหลกัสูตรชั้นปีที ่1และ 2 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (pre-requisite)  -          ไม่ม ี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (co-requisites)  -         ไม่ม ี
8. สถานที่เรียน  (ระบุสถานที่เรียนทุกแห่งท้ังในและนอกท่ีตั้งหลักของมหาวิทยาลัยใหค้รบถ้วน)  
        มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
9. วนัที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
        11 กรกฎาคม 2559 

 



 
 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

   1.1 เพ่ือใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ หลักการและวิธีการพัฒนาตน การสร้าง  
มนุษยสัมพันธ์ และจติสาธารณะ (2.1, 2.2, 3.3, 4.5) 
       1.2 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเอง  มีทักษะและเจตคติทีด่ีในการดําเนินชีวติ (1.1, 3.5, 3.6, 4.3, 5.1) 
       1.3 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถดํารงชีวติอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข (1.4, 1.5, 1.6, 2.5, 4.2) 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
  2.1 เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้ที่มีความกระชับและทันตอ่สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของโลกได้มากยิ่งขึ้น  
  2.2 เพ่ือให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับเน้ือหาวิชาและนําสือ่เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา

ใช้เป็นสือ่การเรียนการสอนมากยิ่งข้ึน 
 2.3 เพ่ือให้กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีการเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการดําเนินการ 
 

1. คําอธิบายรายวิชา  

พฤติกรรมมนุษย์ สาเหตุปัจจัยแห่งพฤติกรรมมนุษย์ ทฤษฎีทางจิตวิทยาเพ่ือการวิเคราะห์ตนเอง การวิเคราะห์
ตนเองเพ่ือการพัฒนาตนทั้งดา้นร่างกาย  จิตใจและทักษะชีวิต  การเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดีการแก้ปัญหาภายในกลุ่ม
และระหว่างกลุ่มอย่างสร้างสรรค์  การรับผิดชอบตอ่ตนเองและสังคมส่วนรวม  การประเมินผลการพัฒนาตนเองเพ่ือ
การดํารงชีวิตอย่างมีความสขุ 

2. จํานวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา  

บรรยาย สอนเสริม การฝกึปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศกึษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 45 ชั่วโมงตอ่ภาค
การศึกษา 

สอนเสริมตามความ
ตอ้งการของนักศึกษา
เฉพาะราย 
 

ประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจําวันของตนเอง 

การศึกษาด้วยตนเอง 90 
ชั่วโมงตอ่ภาคการศึกษา 

3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

   ชื่ออาจารย์ให้คําปรึกษา 

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นัฎจรี เจริญสุข     081-5974969 
    วันอังคาร 09.00 – 12.00 น.  วิธีการสื่อสารประสานขอเข้าพบทางโทรศัพท์ 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมเจตน์ ผิวทองงาม  092-3837921 
    วันอังคาร 09.00 – 12.00 น.  วิธีการสื่อสารประสานขอเข้าพบทางโทรศัพท์ 
 

อาจารย์พุทธชาด วูโอร ิ                           098-9092922      
วันอังคาร เวลา 09.00 – 12.00 น. วิธีการสื่อสารประสานขอเข้าพบทางโทรศัพท ์
 

อาจารย์นิรมล จันทร์สุวรรณ                    096-6412655            

วันอังคาร เวลา 09.00 – 12.00 น. วิธีการสื่อสารประสานขอเข้าพบทางโทรศัพท ์
 

อาจารย์อญัชล ีแสงอาวุธ                        088-7602931 
วันอังคาร เวลา 09.00 – 12.00 น. วิธีการสื่อสารประสานขอเข้าพบทาง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวดที ่4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนกัศกึษา 
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวัง ซึ่งต้องสอดคล้องกับที่ระบุไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  โดยมาตรฐานการเรียนรู้

แต่ละด้าน ให้แสดงข้อมูลต่อไปนี้ 
 

ผลการเรยีนรู้ของหมวดวชิาศึกษาทั่วไป  กลยุทธก์ารจัดการเรียนรู ้ วิธกีารประเมินผลการเรียนรู้ 
 

1.คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา   
1.1 ตระหนัก เห็นคุณค่า สนใจและกระตือรอืร้น
ในการเรียนรู ้

1.4 มคีวามเป็นผู้นําและผูต้ามที่ด ีมีความสามารถ
ในการทํางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขขอ้ขัดแย้ง
ได ้

1.5 มีความพยายาม ตั้งใจ ขยัน อดทน ควบคู่กับ
การใชส้ติปัญญาในการแก้ปัญหาและมีความ
รับผิดชอบ 

1.6 ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 
ศีลธรรม จรรยาบรรณและมีจิตสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 

 
1. บรรยายแบบมีส่วนร่วม 
2. อภิปรายกลุม่/การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
3. การศึกษาและวิเคราะห์รายกรณี 
4. การสอดแทรกในเนื้อหารายวิชา 
5. โครงการจิตสาธารณะ 
 

 
1 การตรวจสอบการมีวินัยต่อการเรียน การตรงตอ่
เวลาในการเข้าชั้นเรียนและการส่งชิ้นงาน 
2. ประเมินผลการนําเสนอรายงานที่มอบหมาย 
3. สังเกตพฤตกิรรมการแก้ไขปัญหาและการทํางาน
กลุ่ม  
4. ประเมินจากรายงานและการสะท้อนความรู้สึกจาก
การทําโครงการจิตสาธารณะ 



 
 

ผลการเรยีนรู้ของหมวดวชิาศึกษาทั่วไป  กลยุทธก์ารจัดการเรียนรู ้ วิธกีารประเมินผลการเรียนรู้ 

2. ความรู ้
2.1 มคีวามรู้ ความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์ สังคมและสิ่งแวดล้อม สามารถนําไปใช ้   
แก้ปัญหาและบริหารความขัดแย้งได ้
2.2 มคีวามรู้ความเข้าใจในหลกัการ ข้อเท็จจริงใน
เรื่องที่ศึกษาและประยุกตใ์ช้ในชีวิตประจําวันได ้
2.5 สามารถบูรณาการความรู้ความเข้าใจใน 
ศาสตรต์่างๆ เพื่อประยุกตใ์ช้ในการดํารงชีวิตได้
อย่างมีความสขุ 

1. บรรยาย 
2 อภิปรายกลุม่/ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
3 การศึกษาและวิเคราะห์รายกรณี 
4 การเขียนสะท้อนจากการเข้าร่วมโครงการ / หนังสอื  
5 โครงการพัฒนาตน 

1 ประเมินจากใบงาน / แบบฝึกหัด / เลม่สรุป
โครงการ  
2 สอบปลายภาคด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการ
ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ 
.3 ประเมินผลการนําเสนอรายงานที่มอบหมาย/ 
ชิ้นงาน 
4 สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหาและการทํางาน
กลุ่ม 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.3 สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

3.5 มทีักษะในการวางแผนงานและปฏิบัติการตาม
แผนที่วางไว้ได ้

3.6 สามารถเรยีนรู้ไดด้้วยตัวเองและประยุกต์ใช้
ความรู้ไดอ้ย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ 
 

1. บรรยาย 
2. การศึกษาและวิเคราะห์ชีวประวัติของผู้นํา   
3. อภิปรายกลุม่/ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
4. การศึกษาและวิเคราะห์รายกรณี 
5. การเขียนสะทอ้นจากการเข้าร่วมโครงการ / 
หนังสือ   
6.  โครงการพัฒนาตน 
7. การวิเคราะห์ภาพยนตร์   
 

1. ประเมินจากใบงาน / แบบฝึกหัด / เลม่สรุป
โครงการ  
2. สอบปลายภาคด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการ
และทฤษฎี 
3. ประเมินผลการนําเสนอรายงานที่มอบหมาย/ 
ชิ้นงาน 
4.  สังเกตพฤตกิรรมการแก้ไขปัญหาและการทํางาน
กลุ่ม 



 
 

ผลการเรยีนรู้ของหมวดวชิาศึกษาทั่วไป  กลยุทธก์ารจัดการเรียนรู ้ วิธกีารประเมินผลการเรียนรู้ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ  
4.2 มีปฏิสมัพันธ์อันดีกับบุคคลในสังคม 

4.3 มทีักษะความเป็นผู้นําและผู้ตามทีด่ ี

4.5 สามารถปรับตัวทั้งในการทํางาน การ
ดํารงชีวิตเป็นผู้ทีอุ่ทิศตนเพื่อส่วนรวม 

 

1. จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์และอภิปรายเพื่อ
ฝึกการทํางานเป็นทีม บทบาทการเป็นผู้นําผู้ตาม และ
การปรับตัว  
2. โครงการจิตสาธารณะ    
3. การแสดงบทบาทสมมุต ิ 
 

1.  ประเมินจากตนเองและเพื่อน 
2.  สังเกตพฤตกิรรมการแก้ไขปัญหาและการทํางาน
กลุ่ม  
3. ประเมินจากรายงานและการสะท้อนความรู้สึกจาก
การทําโครงการจิตสาธารณะ  
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 มทีักษะด้านการสื่อสารและการสืบค้นข้อมลู
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
 
 

1. การสอดแทรกในเนื้อหารายวิชา ด้วยการให้สืบค้น
และนําเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

1.  ประเมินจากรายงานและรูปแบบการนําเสนอด้วย
สื่อเทคโนโลยี 
2.  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและ
วิธีการอภิปราย 
3. มีการอ้างองิเอกสาร สือ่สารสนเทศที่ไดน้ํามาทํา
รายงานและการนําเสนออย่างถูกต้อง           
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1.  แผนการสอน 
สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ / รายละเอียด จํานวน 

(ชั่วโมง)  
กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช ้

1 – 2 ปฐมนเิทศ 
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
พฤติกรรมมนษุย์  
- ความหมายของพฤติกรรมมนุษย์  
- แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์  
- จิตและกระบวนการทํางานของจิต  
- ปัจจัยของพฤติกรรมมนุษย ์ 
- องค์ประกอบของพฤติกรรมมนุษย์ 
- เป้าหมายของการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์  
- วิธีการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์  

6 - บรรยายแบบมีส่วนร่วม/ PowerPoint  
- ชมวีดีทัศน์เก่ียวกับพฤติกรรมในบริบท
ต่างๆ   
- อภิปรายกลุม่ย่อยและระดมความคิด  
- นําเสนอหน้าชั้นเรียน 
- สํารวจตนเองเบื้องต้น โดยใช้
แบบฟอร์มในการสํารวจตนเอง (มิติ
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม 
สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม) 
 

3  บทที่ 2 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีทาง
จิตวิทยา  
กลุ่มแนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยา 
- ทฤษฎีพัฒนาการทางบุคลิกภาพ 
- ทฤษฎีพัฒนาการทางเชาวน์ปัญญา  
- ทฤษฎีการเรียนรู้ 
- ทฤษฎีอารมณ์   
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางจิตวิทยา   

3 -  บรรยายแบบมีส่วนร่วม/ 
PowerPoint   
- การศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมด้วยตนเอง 
-  ใบงานสรุปบทเรียน   
- วิเคราะห์ตนเองโดยให้เชือ่มโยงกับ
ทฤษฎี เพ่ือออกแบบการพัฒนาตนเอง 
  

4 – 5 บทที่ 3 การวิเคราะห์และประเมิน
พฤติกรรมเพ่ือพัฒนาตนเอง 
- ความสําคัญของการศึกษาตนเอง  
- วิธีการสํารวจตนเองและการวิเคราะห์
ตนเอง  
- การประเมินตนเอง 
- การนําผลการประเมินไปใชใ้นการพัฒนา
และปรับปรุงตนเอง 
 

6 - การสอนโดยใช ้RBL 
- การวิเคราะห์กรณีศึกษา  
- วิเคราะห์ตนเองและเลอืกทางเลือกที่
สอดคล้องกับปัญหา 
- สังเคราะห์ประเด็นปัญหาและจัดกลุ่ม
ผู้เรียนตามประเด็นปัญหาเพ่ือออกแบบ
การพัฒนาตนเอง 
 

6-7  บทที่ 4 การพัฒนาตนเอง 
- ความหมายและความสําคัญของการ
พัฒนาตนเอง  
- กระบวนการพัฒนาตนเอง  
- เทคนิคในการพัฒนาตนเอง 
 

6 - บรรยายแบบมีส่วนร่วม 
- การนําเสนอแนวทางการพัฒนาตนเอง
และวิพากษ์แนวทางการพัฒนาตนเอง
แตล่ะกลุ่ม  
- การเขียนโครงการพัฒนาตนเอง 



 
 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ / รายละเอียด จํานวน 
(ชั่วโมง)  

กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช ้

   และดําเนินการพัฒนาตนเองเป็นเวลา 6 
สัปดาห์ 
หมายเหต ุมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ติดตามผลการพัฒนาตนเองทุกสัปดาห ์
ตั้งแต่สัปดาห์ที ่9 - 13 

8 สอบกลางภาค 
9-10 บทที่ 5 ภาวะผู้นําและผู้ตาม 

ผู้นํา  
- ความหมายของผู้นํา 
- ภาวะผู้นํา 
- ทฤษฎีผู้นํา   
- ประเภทของผู้นํา 
- คุณลักษณะของผู้นํา  
ผู้ตาม  
- ความหมายของผูต้าม 
- ประเภทและบทบาทของผูต้าม  
- ศิลปะในการเป็นผู้ตามท่ีมีคุณภาพ  
แรงจูงใจและความพึงพอใจ  

6 - บรรยายแบบมีส่วนร่วม/ PowerPoint  
- ศึกษาประวัตแิละผลงานของผู้นํา  
- วิเคราะห์และนําเสนอหน้าชั้นเรียน  
- กิจกรรมคนสีท่ิศ 
* ตดิตามผลการพัฒนาตนเอง 

11 บทที่ 6 มนุษยสัมพันธแ์ละการสื่อสาร  
- ความหมายและความสําคัญของมนุษย
สัมพันธ์  
- องค์ประกอบของมนุษยสัมพันธ์  
- หลักการสร้างมนุษยสัมพันธ์  
- การส่ือสารเพื่อเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์  
- ความหมายและความสําคัญของการ
สื่อสาร 
- องค์ประกอบของการสือ่สาร  
- กระบวนการของการส่ือสาร  
- การส่ือสารทีม่ีประสิทธิภาพ 

3 - บรรยายแบบมีส่วนร่วม/ PowerPoint 
 - กิจกรรมกลุม่สัมพันธ์เช่น เกมใบ้คํา 
หรือ ตอ่หอคอย เป็นต้น  
 - กิจกรรมเสริมสร้างสัมพันธภาพกับ
บุคคลในสังคม 
* ตดิตามผลการพัฒนาตนเอง 
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บทที่ 7 การบริหารความขัดแย้ง  
- ความหมายและประเภทของความ
ขัดแย้ง  
- สาเหตุของความขัดแย้ง  
- การบริหารความขัดแย้ง  

3 - บรรยายแบบมีส่วนร่วม/ PowerPoint  
- กรณีศึกษา วิเคราะห์และเสนอแนว
ทางแก้ไข 
- แสดงบทบาทสมมุติ 
- มอบหมายใหศึ้กษากรณีศึกษาเกี่ยวกับ
การมีจิตสาธารณะ 
* ตดิตามผลการพัฒนาตนเอง 



 
 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ / รายละเอียด จํานวน 
(ชั่วโมง) 

กิจกรรมการเรยีนการสอนและสือ่ทีใ่ช ้

13 บทที่ 8 การเสริมสร้างจิตสาธารณะ  
- ความหมายและความสําคัญของจิต 
สาธารณะ  
- คุณลักษณะของบุคคลที่มจีิตสาธารณะ  
- กระบวนการปลูกฝังจิตสาธารณะ 
- การสร้างสํานึกความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

3 - บรรยายแบบมีส่วนร่วม/ PowerPoint  
- การนําเสนอผลการศึกษากรณีตัวอย่าง  

14 บทที ่9  การดํารงชีวิตอย่างมีความสุข 
- ความหมายของชีวิตและความสุขในชีวิต  
- วิธีการและหลักธรรมในการดําเนินชีวิต
ให้มีความสขุ 
- การจัดการความเครียด 
- การเสรมิสร้างความสุขในการทํางาน  
- การเตรียมตวัตายอย่างมีความสุข  

3 - บรรยายแบบมีส่วนร่วม/ PowerPoint  
 - ชมและรับฟังสื่อวีดทีัศน์ 
 - อภิปรายสิ่งที่ได้รับจากวีดทีัศน์  
 

15 นําเสนอโครงการพัฒนาตนเอง 3 - นิทรรศการ “เปลี่ยน (New ME)” 
16 ทบทวนองค์ความรู้ 3 - กิจกรรมการเรียนรู้แบบ World café  

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู ้ วิธกีารประเมิน สัปดาห์ประเมิน สัดสว่นของการประเมิน 

1.1, 1.4, 1.5, 1.6 จิตพิสัย ตลอดภาคการศึกษา ร้อยละ 10 
2.1, 2.2, 2.5 
3.3, 3.5, 3.6 
4.2, 4.3, 4.5 

5.1 

คะแนนเก็บระหว่างภาค 
 - รายงาน/ใบงาน/ การอภิปราย
กลุ่ม/ การนําเสนอหน้าชั้นเรยีน 
- โครงการพัฒนาตนเอง 

 
ตลอดภาคการศึกษา  

 
15 

 
ร้อยละ 30 

 
ร้อยละ 15 

2.1, 2.2, 2.5 
3.3, 3.5, 3.6 

คะแนนสอบกลางภาค  
คะแนนสอบปลายภาค  

8 
17 

ร้อยละ 15 
ร้อยละ 30 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1.  ตําราและเอกสารหลกั 
      นัฎจร ี เจริญสุข,  สทิธิพร รอดปังหวาน, พุทธชาด  หนูนาค, นิรมล จันทร์สุวรรณ และ ภวิกา  ภักษา.  (2555).  

เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการพัฒนาตน. สุราษฎร์ธานี:  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. 
 

2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ 
      ประสิทธิ์  ทองอุ่นและคณะ.  (2542).  พฤติกรรมมนษุย์กับการพัฒนาตน.  กรุงเทพฯ :    เธิร์ดเวฟเอ็ดดูเคชัน. 
      เรียม  ศรทีอง.  (2542).  พฤติกรรมมนุษย์กบัการพฒันาตน.  กรุงเทพฯ : เธิร์ดเวฟเอ็ดดูเคชัน. 
      ลักขณา  สริวัฒน์. (2549). จิตวิทยาในชวีิตประจําวัน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. 
      สงวน  สทุธิเลิศอรณุ.  (2543).  พฤติกรรมมนุษย์กบัการพัฒนาตน.  กรุงเทพฯ : ทิพย์วิสุทธิ์. 
      สมพร สทัุศนีย์, ม.ร.ว. (2548). มนุษยสัมพันธ์. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
      DeLamater, J. D. & Myers, D. J. (2007). Social psychology. 6th ed. Belmont, CA: 

Thomson/Wadsworth.  
      Gerrig, R. J. & Zimbardo, PP. G. (2005). Psychology and life. 17th ed. Boston: Pearson/Allyn & 

Bacon.  
3. เอกสารและข้อมูลแนะนาํ 

เว็บไซต์ที่เก่ียวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 
 

 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
แบบประเมินผูส้อนออนไลน์ของมหาวิทยาลยั 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
          ในการเก็บข้อมลูเพ่ือประเมินการสอน มีกลยุทธ์ ดังน้ี 

2.1 แบบประเมินตามสภาพจริง  เช่น การสังเกตการมีส่วนร่วมในชั้นเรยีน  
          2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา  

3. การปรับปรุงการสอน 
จากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จะมีการพัฒนาและปรับปรุงการสอนดังตอ่ไปนี้  
- การจดัทํา มคอ. 5 วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค  และแนวทางปรับปรุงแก้ไข  

          - ประชุมกลุม่ย่อยระหว่างคณาจารย์ในสาขาเพื่อออกแบบกิจกรรมและเทคนิควิธีการเรียนการสอนท่ี
หลากหลาย  

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิรายวิชาของนักศึกษา 
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ใน  

โดยมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในวิชาดังน้ี 
4.1 การทวนสอบโดยการใหค้ะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอ์ืน่ หรือผู้ทรงคณุวุฒิ ท่ี

ไม่ใชอ่าจารย์ประจําหลักสตูร 
4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
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ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสทิธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ

รายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังน้ี 
5.1 ปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้เหมาะสมกับคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที ่21 และสอดคล้องกับความ

ตอ้งการของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือเชือ่มโยงและประยุกต์ใชใ้นชีวติประจําวัน  
5.2 ปรับปรุงเครื่องมอืวัดและประเมินผลกจิกรรมต่างๆให้สอดคลอ้งกับความแตกต่างของผู้เรียน   

5.3 มีการจัดสัมนาเชิงปฏิบัติการในกลุ่มผู้สอนรายวิชาน้ี เพ่ืออภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและพัฒนา
รายวิชาให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ 

 
 

หมวดท่ี 8 การบูรณาการรายวิชาทีส่อดคล้องกับพนัธกจิอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา 

 
ลงชื่อ..............................................................................วันท่ี............................................................ 
 (.....................................................................) 

อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 

 
ลงชื่อ..............................................................................วันท่ี............................................................ 
          (.....................................................................) 
 

ลงชื่อ..............................................................................วันท่ี............................................................ 
          (.....................................................................) 

รูปแบบการบูรณนาการ เน้ือหารายวชิา 

โครงการ GED Day  โครงการนําเสนอผลงานของนักศกึษาในหมวดรายวิชาศึกษาท่ัวไปในทุกรายวิชา  


