มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา 
ตรี 
โท 
เอก

รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification)
รหัสวิชาGEH ๒๒๐๑ รายวิชิ า การพัฒนาตน
ส านักวิชาการศึกษาทัว่ ไปและนวัตกรรมการเรียนรู้ อเิ ล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา ภาคการศึกษา ๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๓

หมวดที่๑ข่้อมู่ ลทั่วไป

๑. รหัสและชือ่ รายวิชา
ภาษาไทย
ภาษาอังั กฤษ

การพัฒนาตน
Self Development

๒. จ านวนหนวยกิต

๓(๓-๐-๖)

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
๓.๑ หลักสู ตร
๓.๒ ประเภทของรายวิชา

หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.๒๕๕๕
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หมวดวิชาเลือก

๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผิู้สอน
๔.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาัอาจารย์ัณรงค์ัอนุรักษ์
ัััััััััััััั๔.๒ อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ัณรงค์ัอนุรักษ์
๕. สถานที่ตดิ ตอ

ส านักวิชาการศึึกษาทัว่ ไปและนวัตกรรมการเรี ยนรู ึอิเล็กทรอนิกส์
www.gen-ed.ssru.th

๖. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ที่เรียน
๖.๑ ภาคการศึกษาที่
๒/๒๕๖๒ ชั้นปีที่ ....................................
๖.๒ จ านวนผู้เรียนที่รับได้ ประมาณ ๕๐ คน
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน(Pre-requisite) (ถ้ามี)

…...................-............................................

รายวิชา GEH2201 การพัฒนาตน ส านักวิชาการศึกษาทัว่ ไปและนวัตกรรมการเรี ยนรึู ึอิเล็กทรอนิกสึ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นึันทา

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา 
ตรี 
โท 
เอก

๘. รายวิชาที่ตอิ้ งเรียนพร้อมกัน(Co-requisites)(ถ้ามี)
๙. สถานที่เรียน

…..........................-.....................................

อาคาร 5639

๑๐.วันที่จัดทาหรื อปรับปรุง
รายละเอียดของรายวิชิ าครัง้ ล่าสุด

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
หมวดที่๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค์

๑. จุดมุงหมายของรายวิชา
๑. เพื่อให้นักศึกษามีทกัั ษะทางวิชาการที่สามารถน าไปใช้ในการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์
๒. เพื่อให้นักศึกษามีทกัั ษะในการพัฒนาตนไปสู่การด ารงชีวิตและการท างานที่มีคณ
ัุ ภาพ
๓. เพัื่อให้นักศึกษามัพี ฤตักิ รรมที่เหมาะสม เจริญก้าวหน้าด้วยการพัฒนาตนที่มีคุณธรรมและจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง
๔. เพัื่อให้นักศึกษาใช้ปัญญาก ากับชีวิต เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
๕. เพัื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการเขั้าถึงข่าวสาร สัื่อสารไดั้อย่างเป็นประสิทธิภาพ
๖. เพัื่อให้นักศึกษาเป็นคนดี คนเก่ง และสามารถสร้างความสุขให้กับตนเอง คนรอบข้าง และสังคม
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อพัฒนาเนือั้ หารายวิชาให้มคัี วามทันสมัย ครอบคลุมการพัฒนาคุณลักั ษณะบัณ
ั ฑัติ ที่พงัึ ประสงค์และส่งเสริมทักั ษะ
ที่ส าคัญในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในระบบกลุ่มใหญ่และระบบ E-Learning โดยจัดการเรียน
การสอน จ านวน 8 ครั้งตัอ่ ภาคเรียน ให้ผู้เรียนได้ศึกษาจากประสบการณ์ตรงของวิทยากรที่มีชื่อเสียง และจากสื่อต่างๆบน
Internet
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ
๑. ค าอธิบายรายวิชา
หลักการพื้นฐานของพฤติกรรมมนุษย์ การเข้าใจตนเองและผู้อื่น ความภาคภูมิใจในตนเอง แนวคิดทฤษฎีการพัฒนา
ตน กระบวนการและวิธีการพัฒนาตน การสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ทักษะการจัดการอารมณ์ การป้องกันพฤติกรรม
เสี่ยงในชีวิต และการด าเนินชีวิตที่มีคุณค่าอย่างมีความสุข
Basic principle of human behavior; self and others understanding; self dignity; self development
theories; self development process and methods; Interpersonal skills development; emotional
management; Risk behavior prevention and ways to live a happy life.

รายวิชา GEH2201 การพัฒนาตน ส านักวิชาการศึกษาทัว่ ไปและนวัตกรรมการเรี ยนรึู ึอิเล็กทรอนิกสึ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นึัน
ทา

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา 
ตรี 
โท 
เอก

๒. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
(ชั่วโมง)
๓ ชัว่ โมง/สัปดาห์

สอน
เสริม
(ชั่วโมง)
ตามความสามารถ
ของ ผูเรี ยน

การฝึ กปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน(ชั่วโมง)
-

การศึกษาด้ วยตนเอง
(ชั่วโมง)
การศึกษาดวยตนเอง ๖
ชัว่ โมง ต่อสัปดาห์

๓. จ านวนชั่วโมงต่อสั ปดาห่์ที่อาจารย์ ให้ ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแกนักศึกษาเป็ นรายบุคคล
๓.๑ ปรึกษาด้วยตนเองที่หั้องพักั อาจารย์ผู้สอน ห้อง 5630 ชั้น3ัอาคาร 56 คณะวิทยาการจัดการ จัด
เวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการของนักศึกษา 1 ชั่วโมงตัอ่ สัปดาห์
๓.๒ ปรึกษาผ่านโทรศัพทัท์ ี่ท างาน / มือถัอื หมายเลข 081-9876821
๓.๓ ปรึกษาผ่านจดหมายอิเลักทรอนักิ ส์ (E-Mail) khak99@hotmail.com
๓.๔ ปรึกษาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ค ณรงค์ อนุรกั ษ์
๓.๕ ปรึกษาผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Web board)............................................................................
หมวดที๔่ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมท่ี่ต้ องพ่ัฒนา
 (๑) ใช้ดุลยพินิจ ค่านิยม ความมีเหตุผล และกฎเกณฑัท์ างสังคม
 (๒) มีวนิ ัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ในรายวิชาการพัฒนาตน หมายถึง ความตรงต่อเวลาและความมี
วินัยในพฤติกรรมการเรียน, การปฏิบัติตามข้อตกลงร่วม ความรัับผัิดชอบตั่อหนั้าทีั่ๆไดั้รัับมอบหมายและความ
รับผิดชอบต่อกลุ่ม
๑.๒ วิธีการสอน
(๑) สร้างข้อตกลงร่วมกับั ผู้เรียนในการเรียนการสอน
(๒) อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติตามข้อตกลง
(๓) การมอบหมายงานกลุ่ม
(๔) การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
๑.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) การปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกัน
(๒) ความรับผิดชอบตัอ่ หน้าที่ของตนเอง
(๓) ความตรงต่อเวลา
(๔) พฤติกรรมการเรียน
รายวิชา GEH2201 การพัฒนาตน ส านักวิชาการศึกษาทัว่ ไปและนวัตกรรมการเรี ยนรึู ึอิเล็กทรอนิกสึ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นึัน
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๒. ความรู้
๒.๑ ความรู้ทตี่ ้ องพัฒนา



(๑) มีความรู้ต่อการด าเนินชีวิต
(๒) มีความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงสถานการณในปัจจุบัน



(๓) ตระหนักในกฎระเบียบและข้อบังคับ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านความรู้ ในรายวิชาการพัฒนาตน หมายถึง ความรู้ที่ท าให้สามารถเลือกพฤติกรรมที่จะ
พัฒนาได้อย่างเหมาะสม, ความรู้ที่ท าให้สามารถสร้างโปรแกรมพัฒนาตนได้, ความรู้เกี่ยวกับเทคนิค/ทักษะ
กระบวนการในการพัฒนาตน, ความรูเ้ กี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์
๒.๒ วิธีการสอน
(๑) ใช้สถานการณ์จริง
(๒) กระบวนการแก้ไขปัญหา
(๓) สร้างสถานการณ์จ าลอง
(๔) การใช้ตัวแบบ
(๕) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
(๖) บทบาทสมมุติ
(๗) การบรรยาย
๒.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) การสอบกลางภาคและปลายภาค
(๒) ความรู้ที่ใช้ในการทำ แบบฝึกหัดประจ าหน่วย
๓. ทักษะทางปัญญา
๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต่้องพัฒนา
 (๑) ทักษะการแก้ไขปัญหา

(๒) การคิดเชิงสร้างสรรค
(๓) ใช้ทักษะทางวิชาการอย่างถ่องแท้

ผลลัพธ์การเรียนรู้ทักษะทางปัญญา ในรายวิชาการพัฒนาตน หมายถึง การเลือก/วิเคราะห์ พฤติกรรมที่ตอั้ งการพัฒนาได้
อย่างถักู ตัอ้ ง, การด าเนินการตามโปรแกรมพัฒนาตนได้, การใช้เทคนิคในการพัฒนาตนได้อย่างเหมาะสม, การออกแบบสื่อ
เพัื่อน าเสนอการพัฒนาตน
๓.๒ วิธีการสอน
(๑) ใช้การวิเคราะห์
(๒) ใช้การสังเคราะห์
(๓) กระบวนการแก้ปัญหา
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(๔) สร้างสถานการณ์
๓.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) การสอบกลางภาคและปลายภาค
(๒) ทักษะทางปัญญาที่ใช้ในแบบฝึกหัดประจ าหน่วย
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสั มพันธ์ ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ ้ องพัฒนา
 (๑) มีบทบาทเหมาะสมในการท างาน
 (๒) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห

ผลลัพธ์การเรียนรู้ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ในรายวิชาการพัฒนาตน หมายถึง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นในการท างานร่วมกัน สามารถสร้าง
ความสัมพันธ์ทดี่ ีกับผู้อื่นัั ยอมรับความคิดเหนของผู้อนื่ และสามารถใช้คัั าพูดแสดงความคิดเหนและข้อเสนอแนะที่
เหมาะสมได้
๔.๒ วิธีการสอน
(๑) แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของวิทยากรที่มีชื่อเสียง
(๒) ยกตัวอย่างพฤติกรรมความรับผิดชอบ การพัฒนาตน ให้ร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดในแต่ละบุคคล
(๓) ยกกรณัศี ึกษา
๔.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินพฤติกรรมในห้องเรียน
(๒) การเข้าหั้องเรียน และการเข้าห้องสอบ
(๓) การประเมินตนเองและเพัื่อน
๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงติวั เลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์ เช่ิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
 (๑) เลือกและประยุกตเทคนิคทางสถิติ และทางตัวเลขเพื่อการ
 (๒) น าเสนอ ข่าวสารอ งสม่ าเสมอ
ข้อมลู
ยาึ่
 (๓) ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสบการณ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในรายวิชาการ
พัฒนาตน หมายถึง ความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา สามารถวิเคราะห์ และ สังเคราะห์
สารสนเทศ ทักษะการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เนต เพื่อใช้ในการพัฒนาตนได้ พัฒนาทักษะการสื่อสารสารสนเทศ ให้ผู้อื่น
เข้าใจได้ทงั้ั ด้วยการเขียนและด้วยวาจา ทักษะการเรียนรู้ระบบ E-Learning การอภิปรายแสดงความคิดเหน สอบถาม ปัญหา
กับผู้สอนและผู้เรียนคนอื่นๆในกระดานข่าว (Message Board, Facebook) หรือจดหมายอิเลกทรอนิกส์ (E-Mail)
รายวิชา GEH2201 การพัฒนาตน ส านักวิชาการศึกษาทัว่ ไปและนวัตกรรมการเรี ยนรึู ึอิเล็กทรอนิกสึ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นึัน
ทา

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา 
ตรี 
โท 
เอก

รายวิชา GEH2201 การพัฒนาตน ส านักวิชาการศึกษาทัว่ ไปและนวัตกรรมการเรี ยนรึู ึอิเล็กทรอนิกสึ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นึัน
ทา

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา 
ตรี 
โท 
เอก

๕.๒ วิธีการสอน
(๑) มอบหมายงานใบงานกิจกรรมประจ าหน่วย
(๒) สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาการเรียนจากเวบไซต์ที่เกี่ยวข้อง
(๓) น าเสนอขั้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหารายวิชาในการสอน
(๔) ส่งงาน สอบถามปัญหา อภิปรายแสดงความคิดเหนและติดต่ออาจารย์ผู้สอนผ่านทางระบบ ELearning , Facebook
(๕) ท าแบบฝึกหัดประจ าหน่วยผ่านระบบ e-Learning
๕.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ความถูกต้องของการท าแบบฝึกหัดประจ าหน่วย
(๒) การมีส่วนร่วม/พฤติกรรมการท างานเป็นทีม
(๓) ผลสัมฤทธิข์ องการวิเคราะห์ปัญหา/กรณีศกัึ ษา
หมวดที๕
่ แผนการสอนและการประเมินผล

๑. แผนการสอน
ครั้ง
ท่ี่
1

2

หัวข่้อ/รายละเอียด
หน่วยทึึี ่ 1 แนวคิดพื้นฐานพฤติกรรม
มนุษย์
- ความหมายของพฤติกรรม
-

องค์ประกอบของพฤติกรรม

-

การศึกษาพฤติกรรม

หน่วยทึึี ่ 1 แนวคิดพื้นฐานพฤติกรรม
มนุษย์
- การศึกษาพฤติกรรม
-

จ

กิจกรรมการเรียนการสอน

านวน
3
- การบรรยายในชั้นเรี ยน
ชั่วโมง
- ค าถามและกิจกรรมใน

๓

เกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์
3

หน่วยทึึี ่ 2 ปั จจัยพื้นฐานสหรับ
พฤติกรรม มนุษย์
-

ปั จจัยพื้นฐานของพฤติกรรม

ชั้น เรี ยน

- สื่ อประกอบการสอน
Power Point
- วีดิทศั นึ์
- บทเรี ยนออนไลน์
- เว็บไซต์รายวึิชา/อาจารย์

- การบรรยายในชั้นเรี ยน
- ค าถามและกิจกรรมใน

- กิจกรรมในชั้นเรี ยน
- สื่ อประกอบการสอน
Power Point
- วีดิทศั นึ์

ชั้น เรี ยน

กลุ่มจิตวิทยาเพื่อความเขาใจ

3

สื่ อการสอน

- ศึกษาดวยตนเอง

- บทเรี ยนออนไลน์
- เว็บไซต์รายวึิชา/อาจารย์

- การบรรยายออนไลน์
- แบบทดสอบประจ าหน่วย

-- สืกิ่จอกรรมในชั
้ นเรี ยน
ประกอบการสอน
Power Point
- วีดิทศั นึ์

- ค าถามและกิจกรรมในชั้น

รายวิชา GEH2201 การพัฒนาตน ส านักวิชาการศึกษาทัว่ ไปและนวัตกรรมการเรี ยนรึู ึอิเล็กทรอนิกสึ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นึัน
ทา

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา 
ตรี 
โท 
เอก
เรี ยน
- บทเรี ยนออนไลน์
- เรี ยนรู จากวิทยากร
- เว็บไซต์รายวึิชา/อาจารย์

มนุษย์ทางชีววิทยา วิทยากร
บรรยาย เรื่ อง พลังในตัวตน พลัง ใน
4

กีฬา
หน่วยทึึี ่ 2 ปั จจัยพื้นฐานส าหรับ

๓

พฤติกรรม มนุษย์
-

- การบรรยายออนไลน์
- ค าถามและกิจกรรมใน
ชั้น เรี ยน
- ศึกษาดวยตนเอง

ปั จจัยพื้นฐานของ
พฤติกรรม มนุษย์ทาง
จิตวิทยา

5

6

ปั จจัยพื้นฐานของ

พฤติกรรม มนุษย์ทาง
หน่วยทึึสัี ่ง3คมวิรู จัทกยาเขาใจ ในตนเอง
- จิต
- ปั จจัยพื้นฐานของ
- บุคลิกภาพของตัวตน
พฤติกรรม มนุษย์ทาง
- พลังในตัวตน
จริ ยธรรม
หน่วยทึึี ่ 3 รู จัก เขาใจ ในตนเอง
- การเขาใจตนเอง
-

3

- ค าถามและกิจกรรมใน
ชั้น เรี ยน

๓
- แบบทดสอบประจึาหน่วย

การสรางความเขาใจตนเอง

- ค าถามและกิจกรรมใน

วิทยากรบรรยาย เรื่ อง เขาใจตน คนดนตรี

ชั้น เรี ยน
- เรี ยนรู จากวิทยากร

7

หน่วยทึึี ่ 4 แนวคิดในการพัฒนาตน
- แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาตน
-

ทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนา ตน

8
9

- วิทยากร
- เว็บไซต์รายวึิชา/อาจารย์
- สื่ อประกอบการสอน
Power Point
- วีดิทศั นึ์
- บทเรี ยนออนไลน์

กระบวนการและแนวทางใน
การ พัฒนาตน

หน่วยทึึี ่ 5 พฤติกรรมเสี่ ยงจากปึัจจัย
ภายใน
- แนวคิดที่เกี่ยวของกับ
พฤติกรรม เสี่ ยงจากปึัจจัย
ภายใน

3

- การบรรยายออนไลน์
- การบรรยายในชั้นเรี ยน
- ค าถามและกิจกรรมใน
ชั้น เรี ยน
- ศึกษาดวยตนเอง

สอบกลางภาค
3
- การบรรยายออนไลน์
- การบรรยายในชั้นเรี ยน
- ค าถามและกิจกรรมใน
ชั้น เรี ยน

- เว็บไซต์รายวึิชา/อาจารย์
- สื่ อประกอบการสอน
Power Point
- วีดิทศั นึ์
- บทเรี ยนออนไลน์
- สื่ อประกอบการสอน
Power Point
- วีดิทศั นึ์
- บทเรี ยนออนไลน์
- เว็บไซต์รายวึิชา/อาจารย์
-- วิเว็ทบยากร
ไซต์รายวึิชา/อาจารย์
- สื่ อประกอบการสอน
Power Point
- วีดิทศั นึ์
- บทเรี ยนออนไลน์
- เว็บไซต์รายวึิชา/อาจารย์
- สื่ อประกอบการสอน
Power Point
- วีดิทศั นึ์
- บทเรี ยนออนไลน์

รายวิชา GEH2201 การพัฒนาตน ส านักวิชาการศึกษาทัว่ ไปและนวัตกรรมการเรี ยนรึู ึอิเล็กทรอนิกสึ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นึัน
ทา

10

หน่วยทึึี ่ 5 พฤติกรรมเสี่ ยงจากปึัจจัย
ภายใน
- ลักษณะพฤติกรรมเสี่ ยงจากปัจจัย

๓

ภายใน
11

- แนวทางปองกันและแกไข
หน่วยทึึี ่ 6 พฤติกรรมเสยงจาก
พฤติกรรมเสี่ ยงจากปจจัย
ั
ปึจจัย ภายนอก
ภายใน
- แนวคิดที่เกี่ยวของกับ
พฤติกรรม เสี่ ยงจากปึัจจัย

3

ชั้น เรี ยน
- เรี ยนรู จากวิทยากร

ภายนอก
12

วิหน่
ทยากรบรรยาย
เรื่ อกงรรมเสยงจาก
พฤติกรรมเสี่ ยง
วยทึึี ่ 6 พฤติ
ใน ัจชีจัวยิต ภายนอก
ปึ
-

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา 
ตรี 
โท 
เอก
- เว็บไซต์รายวึิชา/อาจารย์
- ค าถามและกิจกรรมใน
- สื่ อประกอบการสอน
ชั้น เรี ยน
Power Point
- วีดิทศั นึ์
- บทเรี ยนออนไลน์
การบรรยายออนไลน์
สื่ อประกอบการสอน
- แบบทดสอบประจ าหน่วย
Power Point
- ค าถามและกิจกรรมใน
- วีดิทศั นึ์

๓

- ค าถามและกิจกรรมใน
ชั้น เรี ยน
- ศึกษาดวยตนเอง

ลักษณะพฤติกรรมเสี่ ยงจากปัจจัย
ภายนอก

- แนวทางปองกันและแกไข
13

พฤติกรรมเสี่ ยงจากปจจัย
ี ่ 7 การสรางคุณค่าในการด
หน่วยทึึภายนอก

3

าเนิน ชีวิต ที่มีต่อสังคม
-

- การบรรยายออนไลน์
- ค าถามและกิจกรรมใน
ชั้น เรี ยน

แนวคิดของการเห็นคึุ ณค่า
ใน ตนเอง

14

หน่วยทึึี ่ 7 การสรางคุณค่าในการด

๓

าเนิน ชีวิต ที่มีต่อสังคม
-

- การบรรยายในชั้นเรี ยน
- ค าถามและกิจกรรมใน
ชั้น เรี ยน

การสรางคุณค่าในการด าเนิน
ชีวิต ในแต่ละช่วงวัย

15

หน่วยทึึี ่ 8 รู จักความสุ ข
- ความหมายของความสุ ข
- ความสุ ขในแตึ่ละวัย วิทยากร

3

๑๖

หน่วยทึึี ่ 8 รู จักความสุ ข

3

-- วิเว็ทบยากร
ไซต์รายวึิชา/อาจารย์
- สื่ อประกอบการสอน
Power Point
- วีดิทศั นึ์
- บทเรี ยนออนไลน์
- เว็บไซต์รายวึิชา/อาจารย์
- สื่ อประกอบการสอน
Power Point
- วีดิทศั นึ์
- บทเรี ยนออนไลน์
- เว็บไซต์รายวึิชา/อาจารย์
- สื่ อประกอบการสอน
Power Point
- วีดิทศั นึ์

ชั้น เรี ยน

- บทเรี ยนออนไลน์
- สื่ อประกอบการสอน
Power Point
- วีดิทศั นึ์
- บทเรี ยนออนไลน์
- เว็บไซต์รายวึิชา/อาจารย์

- เรี ยนรู จากวิทยากร
- การบรรยายออนไลน์

- วิทยากร
- เว็บไซต์รายวึิชา/อาจารย์

- การบรรยายออนไลน์
- การบรรยายในชั้นเรี ยน
- แบบทดสอบประจ าหน่วย
- ค าถามและกิจกรรมใน

บรรยายเรื่ อง ดนตรี ชีวิต และการ พัฒนา

- บทเรี ยนออนไลน์
- เว็บไซต์รายวึิชา/อาจารย์

รายวิชา GEH2201 การพัฒนาตน ส านักวิชาการศึกษาทัว่ ไปและนวั
ตกรรมการเรี
- การบรรยายในชั
น ึอิเล็กทรอนิกสึ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนึัน
้ นเรียยนรึู
ทา

-

บุคลิกภาพและทัศนคติกบั
ความสุ ข
คืนความสุ ขใหชีวิต

๑๗

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา 
ตรี 
โท 
เอก
- ค าถามและกิจกรรมในชั้น
- สื่ อประกอบการสอน Power
Point
เรี ยน
- ศึกษาดวยตนเอง
- วีดิทศั นึ์
- บทเรี ยนออนไลน์
สอบปลายภาค

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
( ระบุวิธีการประเมินผลการเรี ยนรู้ หัวข้ อย่ อยแต่ ละหั วข้ อตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรั บผิดชอบของ
รายวิชา(Curriculum Mapping) ตามที่ก าหนดในรายละเอียดของหลักสูตรสัปดาห์ ที่ประเมินและสัดส่ วนของการ
ประเมิน)
ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมินผลการเรียนรู้

๑.๑,๒.๑,๓.๑,๔.๑,๔.๒
การมีส่วนร่ วมในชั้นเรี ยน
๑.๒,๑.๓,๒.๒,๒.๓,๒.๔,๓.๒,๔ การวัดผลกลางภาค
๑.๑,๒.๑,๓.๒,๔.๒,๕.๑,๕.๒ สอบปลายภาค

สัปดาห์ ที่
ประเมิน
ทุกสัปดาห์
8
๑๗

สั ดสวน ของ
การประเมินผล
10/10/10/10
30%
30%

หมวดที๖่ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ต าราและเอกสาร
หลัก
กลุ่มวิชาจิตวิทยา, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (๒๕๕๓). การพัฒนาตน. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวน
สุนันทา.
๒. เอกสารและข้อมูลส าคัญ
กลุ่มวิชาจิตวิทยา, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา. (๒๕๕๐). พฤติกรรมมนุษย์ กบั การพัฒนาตน.
กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา.
จิราภาเตงไตรรัตน์และคณะ.จิตวิทยาทัวิ่ ไป .(๒๕๔๒) . กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ชลลดา ชูวณิชชานนท์.(๒๕๕๗). สาเหตุของการออกจากการศึกษาในระบบกลางคันของนักเรียนการศึกษา นอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกศนเขตพระนคร..งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา.
จามร สิริกรรณะ และชลลดา ชูวณิชชานนท์.(๒๕๕๗). ความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ตอน
ปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภาคภาษาอังกฤษ.งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา.
ฝ่ายวิชาการ บริษัทสกายบุ๊ค จ ากัด.(๒๕๔๖). ยาเสพติดและยาบ้า. กรุงเทพ : บริษัทสกายบุ๊ค
สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต.(๒๕๔๕). ทฤษฏีและเทคนิคการปรับพฤติกรรมมนุษย์. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สม
รายวิชา GEH2201 การพัฒนาตน ส านักวิชาการศึกษาทัว่ ไปและนวัตกรรมการเรี ยนรึู ึอิเล็กทรอนิกสึ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นึัน
ทา

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา 
ตรี 
โท 
เอก

พร สุทัศนีย์มนุษยสัมพันธ์. กรุงเทพฯ .(๒๕๓๗) . : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุรางคั์ โค้วตระกัลู ๒๕) .๔๘ .(๖จิตวิทยาการศึกษา. (พิมพัค์ รั้งที่ .(กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.

รายวิชา GEH2201 การพัฒนาตน ส านักวิชาการศึกษาทัว่ ไปและนวัตกรรมการเรี ยนรึู ึอิเล็กทรอนิกสึ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นึัน
ทา

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา 
ตรี 
โท 
เอก

๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า
เวบไซต์ ต่างๆ เช่น

www.dmh.go.th/test,
www.oncb.go.th/
www.novabizz.com/
www.socialscience.com/

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1. ให้นักศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชาเป็นระยะตามหน่วยการเรียน
2. ให้นักศึกษาประเมินการสอนโดยใช้แบบประเมินของส านักั วิชาการศัึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้
อิเลกทรอนิกส์
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน
1.สังเกตการร่วมอภัปิ รายซักถามและแสดงความคิดเหน
2.สังเกตการร่วมกัจิ กรรมกลุ่มของผู้เรียน
3.การสังเกตการสอนของผู้สอน
4.ผลการสอบย่อย สอบกลางภาคและปลายภาค
5.น าผลการเรียนในภาพรวมของผู้เรียนมาวิเคราะห์
๓. การปรับปรุงการสอน
1.ปรับปรุงรายวิชาทุก 2 ปี ตามข้อเสนอแนะของผู้เรียนและผู้สอน
2.เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอนเพือั่ ให้นกัั ศัึกษามัมี ุมมองทีแั่ ตกต่าง
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
1.ในระหว่างการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในรายวิชา ได้จาก การ สอบถาม
นักั ศักึ ษา หรือการตรวจงานนักศึกษาัั รวมถึงการพิจารณาจากผลการทดสอบย่อยหรือหลังจากการวัดผลใน ส่วนต่าง
ๆ
2. การตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยมีคณะกรรมการพิจารณาระดับคะแนน
3. การประเมินข้อสอบร่วมกันภายในทีมผูส้ อนรายวิชาเดียวกัน
๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1. การจัดท ารายงานผลรายวัิชาเพัื่อเป็นแนวทางการวางแผนปรับปรุงต่อไป
2. การน าเสนอและขอความเหนจากคณะกรรมการควบคุมก ากับหลักสูตร
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3. หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงจะมีการปรับปรุงการสอนเพื่อพัฒนาการสอนให้มีประสิทธิผลมาก
ยิ่งขึ้น
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กลุมวิชามนุษย์ ศาสตร่์และสั งคมศาสตร่์
GEH2201 การพัฒนาตน

สัญลักษณ์ 
หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก /



  

   







มี ประสิ ทธึิภาพ

5.1 เลือกและประยุกตึ์เทคนึคทางสถิตึิ
และทาง ตัวเลขเพื่อการตึัดสิ นใจ



5.3 ใชภาษาเพื่อการสื่ อสารอย่าง

5. ดานทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่ อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ

5.2 น าเสนอขึอมูลข่าวสารสม่ าเสมอ

4. ดานทักษะความสัมพันธึ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

4.2 มีความคิดริ เรมในการวึิเคราะห์

3.3 ใชทักษะทางวิชาการอย่างถึ่องแท

3.2 มีการคึิดเชิงสรางสรรค์

3.1 ทักษะการแกปญหา

3. ดานทักษะทางปั ญญา

2.2 มีความเขาใจกึับการ
เปลี่ยนแปลง สถานการณ์ใน
ปั2.3จจุตระหนั
บนั
กในกฎระเบึยี บและขอึ บึังคับ

2.1 มีความรต่อการด าเนนึิ ชีวิต

สุ จริ ต เสี ยสละ

2. ดานความรู

1.2 มีวินยึั มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์

รายวิชา

1.คุณธรรม
และจริ ยธรรม

1.1 ใชดุลยพินจึิ ค่านิยม ความมีเหตุ
และ กฎเกณฑ์ทางสังคม

คุณลักษณะบึัณฑึิต

4.1 มีบทบาทเหมาะสมในการท างาน

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
ตามที่ปรากฏในรายละเอิยี ดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒




เว้นว่างหมายถึง ความรับผิดชอบรอง

***********************
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