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(ร่าง) 
รายละเอยีดของรายวชิา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา                 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 
วทิยาเขต/   /                    - 

หมวดที ่1                 
1. รหัสและช่ือรายวชิา 

GEHU101 พฤติกรรมมนุษยก์บัการพฒันาทกัษะชีวติ ( Human Behavior and Life skills Development ) 
2. จ านวนหน่วยกติ 

3(3-0-6) 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 

หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 
4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 

อาจารยท่ี์ไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นผูส้อนหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  โดยมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์  และ
ไดรั้บการอบรมดา้นการสอนหมวดวชิาศึกษาทัว่ไปแลว้ 
5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 

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

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

ไม่มี 
8. สถานทีเ่รียน  

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 
9. วนัทีจั่ดท ารายละเอยีดของรายวชิา หรือวันทีม่ีการปรับปรุงคร้ังล่าสุด 

วนัท่ี 26 มกราคม 2554 
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หมวดที ่ 2  จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

             1.  เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัพฤติกรรมและสาเหตุแห่งพฤติกรรม 
  2.  เพื่อใหน้กัศึกษาน าความรู้ไปใชใ้นการคิดวเิคราะห์และสังเคราะห์ท่ีมาของศาสตร์ดา้นพฤติกรรม 
กลวธีิในการศึกษาพฤติกรรม แนวทศันะเก่ียวกบัมนุษยแ์ละการพฒันาพฤติกรรม สาเหตุแห่ง  พฤติกรรม 
พฤติกรรมท่ีส าคญัเพื่อการพฒันาตนของมนุษย ์ และสามารถวางแผนการประยกุตใ์ชเ้พื่อพฒันาคุณภาพชีวติ  
  3.  เพือ่ใหน้กัศึกษาน าความรู้ไปประยกุตใ์ชเ้พื่อเสริมสร้างมนุษยส์ัมพนัธ์  การมองตนและประเมินตนเอง 
การเขา้ใจตนและยอมรับตน  การเขา้ใจผูอ่ื้น และยอมรับผูอ่ื้น  และสามารถวางแผนเป้าหมายชีวติ น าแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง และทกัษะชีวติไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาตนและการด ารงตนอยา่งเป็นสุข   
  4. เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถคิดวเิคราะห์ และสังเคราะห์แนวปฏิบติัในการพฒันาตนเพื่อการท างาน การ
ติดต่อส่ือสาร  การท างานเป็นทีม  การเป็นผูน้ าและผูต้าม  และการจูงใจในการท างาน  

2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
           เพื่อให้นกัศึกษาเรียนรู้  และเขา้ใจเก่ียวกบัพฤติกรรมมนุษย ์ทฤษฎีทางจิตวิทยา ความพอเพียงและทกัษะ
ชีวติท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนัดว้ยกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลายมากข้ึน  
 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวชิา 
           แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมของมนุษย ์และการเรียนรู้ของมนุษย ์ องค์ประกอบของพฤติกรรม  
ปัจจยัของพฤติกรรม  สุขภาพจิตและพฒันาบุคลิกภาพ  การคน้หาศกัยภาพของตนเองและสามารถสร้างโปรแกรม
การพฒันาตนให้มีชีวิตท่ีเอ้ือต่อการด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตลอดจนการมีมนุษยสัมพนัธ์และการมี
ศิลปะในการสร้างมนุษยสัมพนัธ์และการมีศิลปะในการสร้างมนุษยสัมพนัธ์ในการติดต่อส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 
เพื่อการอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งมีความสุข  
  Theories  related to Human behaviors  and Human learning. Components and factors of 
behaviors. Mental health and personality development .  Constructing a  self potential developing program for 
living  on economy sufficiency theory.  Study Life Skills , Human Relationship  concepts  and Arts of 
constructing Human Relationship used to communicate effectively for living happily with others in society. 
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2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้/ภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/ง น 

    น  /      ง น 
การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ชัว่โมง ตามความตอ้งการ ของ
นกัศึกษา 

ไม่มี 90 ชัว่โมง 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
3 ชัว่โมง (เฉพาะรายท่ีตอ้งการ) 

 
หมวดที ่4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 1.1   คุณธรรม  จริยธรรมทีต้่องพฒันา 
 การพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณธรรมด้วยการใช้เหตุผลในการตดัสินใจและการด าเนินชีวิต มีทศันคติท่ีดีต่อ
ตนเองและผูอ่ื้น  ตามคุณสมบติัของหลกัสูตร ดงัน้ี 
 1.1.1  เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองบทบาทหนา้ท่ีของตน เพื่อสามารถประพฤติปฏิบติัได้
เพื่อเป็นพลเมืองท่ีดีของประเทศชาติ 
  1.1.2  เพื่อใหน้กัศึกษาไดมี้คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคใ์นดา้นความรับผิดชอบ ความขยนัหมัน่เพียร ความมี
น ้าใจ ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ความอดทน  มีสติรับรู้ในส่ิงท่ีเกิดข้ึน ความกตญัญู 
 1.1.3  เพื่อใหน้กัศึกษาเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย ์ ใชชี้วติอยา่งพอเพียง 
 1.2   วธีิการสอนทีจ่ะใช้พฒันาการเรียนรู้  
 1.2.1  การใชก้ารอภิปราย การใชกิ้จกรรมกลุ่ม  
 1.2.2 การใชกิ้จกรรมเป็นฐาน ไดแ้ก่ กิจกรรมวนัแม่ /กิจกรรมวนัพ่อ ดว้ยการเขียนจดหมายถึงคุณแม่และ
คุณพอ่  
 1.2.2  การใชเ้กณฑก์ารใหค้ะแนนในดา้นการเขา้ชั้นเรียน  การแต่งกาย ความรับผดิชอบ  
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 1.3   วธีิการประเมินผล  
 1.3.1  พฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียน  การส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตามขอบเขตท่ีอาจารยผ์ูส้อนก าหนดใหแ้ละส่งตาม
ก าหนดเวลา 
 1.3.2  ประเมินจากกิจกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรมทั้งงานเด่ียวและงานกลุ่ม 
 1.3.3  ประเมินผลการจดักิจกรรม/ สรุปกิจกรรมรายวชิาตามวตัถุประสงค ์
 

2. ความรู้ 

 2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ  
 นกัศึกษามีความรู้ในดา้นพฤติกรรม ทฤษฎีทางดา้นจิตวิทยาในการศึกษาพฤติกรรม แนวทางการวิเคราะห์
พฤติกรรม การพฒันาบุคลิกภาพ ทกัษะชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  การติดต่อส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพใน
การท างานและอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นและสามารถประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั  และไดแ้นวทางในการพฒันาตนเพื่อเป็น
พลเมืองดีต่อไป 

2.2 วธีิการสอน 
 การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง  โดยสรุปเป็นประเด็นไดด้งัน้ี 
 2.2.1  การบรรยายและการอภิปรายโดยนกัศึกษามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในทุกหวัขอ้ นกัศึกษาสรุป
ประเด็นเน้ือหาในแต่ละหวัขอ้  ท าแบบฝึกหดัประจ าบทเรียน 
 2.2.2 การใชก้ระบวนการทางจิตตปัญญา กระบวนการกลุ่ม การใชก้รณีศึกษา การใชกิ้จกรรมเป็นฐาน  การ
อภิปราย  การใชโ้ครงการเป็นฐานในการศึกษา การใช ้resoured- based learning ในการคน้ควา้ขอ้มูล 
  2.3 วธีิการประเมินผล 
 2.3.1  การสอบกลางภาค  และสอบปลายภาค  
 2.3.2  การสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการเรียน การตรงต่อเวลา ความรับผดิชอบ ความมีน ้าใจ 
ความขยนัหมัน่เพียร  เป็นตน้  
 2.3.3  การน าเสนอรายงานเด่ียว/กลุ่ม  
 2.3.4  การใชแ้บบบนัทึกการเรียนรู้ ( Journal)  
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3. ทกัษะทางปัญญา 

 3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 
 พฒันาความสามารถในดา้นความเขา้ใจ สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของมนุษยอ์ยา่งเป็นระบบดว้ยใชว้ิธี
การศึกษาพฤติกรรมตามแนวคิดทฤษฏีทางจิตวิทยา การมีทกัษะในส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถน าไป
แกปั้ญหาในชีวติได ้
 3.2 วธีิการสอน 
 3.2.1  การบรรยายและการอภิปรายในชั้นเรียน โดยการยกตวัอยา่งสถานการณ์ต่างท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัท่ี
สอดคลอ้งกบัหวัขอ้ท่ีเรียน  
 3.2.2  การมอบหมายใหน้กัศึกษาท ารายงาน/ คน้ควา้/ กิจกรรมกลุ่ม  และการน าเสนอผลงาน 
 3.3 วธีิการประเมินผล  
 3.3.1  ประเมินพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการเรียน   
 3.3.2  การเขียนบนัทึกการเรียนรู้ (Journal) ผลการเรียนรู้หลงัเรียน  
 3.3.3  การวดัผลจากการน าเสนอรายงาน/ การคน้ควา้ 
 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพฒันา 
 4.1.1  พฒันาทกัษะในการสร้างสัมพนัธภาพระหวา่งผูเ้รียน มีน ้าใจ มีความรับผดิชอบ การตรงต่อเวลา  
 4.1.2  พฒันาศกัยภาพของการท างานร่วมกนั การเป็นผูน้ า การเป็นสมาชิกท่ีดีของกลุ่ม  
 4.1.3  พฒันาทกัษะการส่ือสารระหวา่งบุคคลดว้ยการเขา้ใจบุคลิกภาพของตนเองและผูอ่ื้น 
 4.1.4  พฒันาทกัษะชีวติในการอยูร่่วมกนั ไดแ้ก่  ทกัษะการปฏิเสธ ทกัษะการตดัสินใจ และทกัษะการ
แกปั้ญหา เป็นตน้  

4.2. วธีิการสอน 
 4.2.1  การใชกิ้จกรรมเป็นฐาน  
 4.2.2  การใชแ้บบทดสอบ  

4.3. วธีิการประเมินผล 
 4.3.1 นกัศึกษาประเมินตนเอง  
 4.3.2  ประเมินจากรายงาน/ การท ากิจกรรม 
 4.3.3   การท าโครงการพฒันาตนเอง  
 



 มคอ.3   

 
 

6 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา 
 5.1.1  ทกัษะการคิดวเิคราะห์ ในการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย ์ การสังเคราะห์ขอ้มูลออกเป็นความรู้ดว้ย
ตนเอง  
 5.1.2  ทกัษะการติดต่อส่ือสารกบับุคคลต่างๆ มีประสิทธิภาพ เช่น ทกัษะการพดู ทกัษะการปฏิเสธ เป็นตน้  
 5.1.3  การใชส่ื้อเทคโนโลยสีารนเทศ  เช่น  การสืบคน้ขอ้มูลดว้ยอินเตอร์เน็ต การส่งงานดว้ยระบบส่ง
การบา้น   การน าเสนอรายงานโดยpower point เป็นตน้  

5.2. วธีิการสอน 
 5.2.1  การฝึกวเิคราะห์การส่ือสารระหวา่งบุคคลดว้ยทฤษฎีการวเิคราะห์การติดต่อส่ือสารระหวา่งบุคคล  
 5.2.2  การใช ้resourced- based learning  

5.3. วธีิการประเมินผล 
 5.3.1  ประเมินจากรายงานเด่ียว/กลุ่ม จากงานท่ีมอบหมายให ้
 5.3.2  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการน าเสนอ  
 
 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมนิผล 
1.  แผนการสอน 

สัปดาห์ หัวข้อ/รายละเอยีด ช่ัวโมง 
กจิกรรมการเรียนการสอน 

ส่ือทีใ่ช้ 
ผู้สอน 

1-3 พฤติกรรมน้ันส าคัญไฉน ? 
1.  ความหมายของมนุษย ์
2.  แนวคิดองคป์ระกอบมนุษยต์าม
ปรัชญาตะวนัตกและปรัชญา
ตะวนัออก  
3.  ความหมายของพฤติกรรมและ
ประเภทของพฤติกรรม 
4.  ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรม
ภายนอกและพฤติกรรมภายใน 
5.  ความสัมพนัธ์ระหวา่งการอบรม

9 -  ศึกษาความรู้พื้นฐานและ
ประสบการณ์เดิมของนกัศึกษา และ
ความตอ้งการของนกัศึกษา 
-  ศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของ
นกัศึกษา 
-  แจกประมวลรายวชิาและสร้าง
ความเขา้ใจเก่ียวกบักิจกรรมการ
เรียนการสอน การเขา้ชั้นเรียน การ
ประเมินผลการเรียนการสอนของ
รายวชิา 

 



 มคอ.3   

 
 

7 

สัปดาห์ หัวข้อ/รายละเอยีด ช่ัวโมง 
กจิกรรมการเรียนการสอน 

ส่ือทีใ่ช้ 
ผู้สอน 

เล้ียงดูกบัพฤติกรรม 
6.  ความหมายของจิตวทิยา 
7.  วธีิการศึกษาจิตวทิยาดว้ย
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์  
8.  กลุ่มจิตวทิยาท่ีใชใ้นการศึกษา
พฤติกรรม 
9. สรุปและมอบหมายงานให้กบั
นกัศึกษาท ารายงานกลุ่มเก่ียวกบั
ปัจจยัพื้นฐานของพฤติกรรมและองค ์
ประกอบของพฤติกรรม  

-  คน้ควา้ความหมายของค าวา่
พฤติกรรม 
-  บรรยายดว้ย power point 
-  ผูเ้รียนร่วมกนัอภิปราย วเิคราะห์
พฤติกรรมตามวธีิการศึกษากลุ่ม
จิตวทิยา  
-  ใชก้ารเรียนรู้ดว้ยกิจกรรมกลุ่ม  
-  นกัศึกษาส่งสรุปบนัทึกการเรียนรู้
หลงัเรียนทุกคร้ังในสัปดาห์ต่อไป 
และส่งสมุดบนัทึกหลงัเรียน 
-  มอบหมายงานให้นกัศึกษาคน้ควา้
และน าเสนอรายงานในห้องเรียน 
-  นกัศึกษาเขียนบนัทึกการเรียนรู้ 
ส่ือการสอน 
1.  Power point ประกอบค าบรรยาย
เร่ือง  ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบั
พฤติกรรม จ านวน 40 แผน่  
2.  กิจกรรมรู้จกัตนเอง จ านวน 3 
กิจกรรม  
    “ ช่ือนั้นส าคญัไฉน ”   
     “ บุคลิกภาพตามวนัเกิด”        
     “ กลยทุธ์ชีวติ” 
3.  บนัทึกการเรียนรู้  

4-5 ต้นสายปลายเหตุ 
ปัจจัยพืน้ฐานของพฤติกรรม 
1.  ปัจจยัพื้นฐานทางชีววทิยา 
2.  ปัจจยัพื้นฐานทางจิตวทิยา3.  

9 -  ทบทวนบทเรียนทุกคร้ังก่อนเริม
เรียนเพื่อการเช่ือมโยงความรู้เก่า
และความรู้ใหม่   
-  ตรวจและใหข้อ้เสนอแนะ      “ 
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สัปดาห์ หัวข้อ/รายละเอยีด ช่ัวโมง 
กจิกรรมการเรียนการสอน 

ส่ือทีใ่ช้ 
ผู้สอน 

ปัจจยัพื้นฐานทางสังคมวทิยา 
4.  ปัจจยัพื้นฐานทางจริยธรรมและการ
เรียนรู้ 
5.  การประยกุตใ์ชปั้จจยัพื้นฐานทั้ง 4 
ปัจจยัในการวิเคราะห์พฤติกรรมและ
การท าความเขา้ใจพฤติกรรม 
 

กลยทุธ์ชีวติ” พร้อมใหน้กัศึกษา
แกไ้ขปรับปรุงและน ามาส่งใหม่ 
-  ใหน้กัศึกษาน าเสนอรายงานใน
หอ้งเรียนดว้ย power point 
-  นกัศึกษามีส่วนร่วมในการ
อภิปรายและตอบขอ้ซกัถาม 
-  นกัศึกษาน าเสนอครบทั้ง4 ปัจจยั  
และใหข้อ้เสนอแนะพร้อมทั้งให้
นกัศึกษาสรุปดว้ยตนเองหลงัการ
น าเสนอทุกกลุ่ม 
-  นกัศึกษาเขียนบนัทึกการเรียนรู้ 
ส่ือการสอน 
1.  การน าเสนอรายงานดว้ยpower 
point ทั้ง 4 ปัจจยั จ านวน 80 แผน่ 
2.  กิจกรรมนาฬิกาชีวติ 
3.  บนัทึกการเรียนรู้  
4.  แบบประเมินการน าเสนอราย 
งานกลุ่ม 

6-8 สายใยพฤติกรรม 
องค์ประกอบของพฤติกรรม  1.  
องคป์ระกอบของพฤติกรรม ไดแ้ก่ 
การรับรู้ การจ า การลืม สติปัญญา การ
คิด เจตคติ  ความเช่ือและอารมณ์  

    2.  นกัศึกษาและอาจารยส์รุปร่วมกนั  

9 -  ใหน้กัศึกษานัง่สมาธิ ก่อนเรียน 5 
นาที  
-  ทบทวนบทเรียนทุกคร้ังก่อนเริม
เรียนเพื่อการเช่ือมโยงความรู้เก่า
และความรู้ใหม่   
-  ใหน้กัศึกษาน าเสนอรายงานใน
หอ้งเรียนดว้ย power point 
-  นกัศึกษามีส่วนร่วมในการ
อภิปรายและตอบขอ้ซกัถาม 
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สัปดาห์ หัวข้อ/รายละเอยีด ช่ัวโมง 
กจิกรรมการเรียนการสอน 

ส่ือทีใ่ช้ 
ผู้สอน 

-  ใชก้ารเรียนรู้ดว้ยกิจกรรมกลุ่ม  
-  นกัศึกษาน าเสนอครบ
องคป์ระกอบของพฤติกรรมพร้อม
ทั้งใหข้อ้เสนอแนะ และใหน้กัศึกษา
สรุปดว้ยตนเองหลงัการน าเสนอทุก
กลุ่ม 
-  นกัศึกษาเขียนบนัทึกการเรียนรู้ 
ส่ือการสอน 
1.  การน าเสนอรายงานดว้ยpower 
point ทั้ง 7 ปัจจยั จ านวน 140 แผน่ 
2.  กิจกรรมกลุ่ม “ จ  าง่ายลืมยาก” 
3.  การศึกษาใบความรู้ เร่ือง ท าบุญ 
4.  กิจกรรมเกมแข่งกนั  
5.  สีเมจิก และกระดาษ 1 รีม  
6.  บนัทึกการเรียนรู้  

9 สอบกลางภาคเรียน 3   
10-12 รักตนและคนอื่น 

1.  ความหมายของการพฒันาตน 
2.  เทคนิคและกระบวน 
การพฒันาตน 
     -การพฒันาตนเชิงแพทย ์
     -การพฒันาตนตามแนวพฤติกรรม
นิยม 
     -การพฒันาตนตามแนวพุทธ
ศาสตร์ 
     -โปรแกรมการพฒันาตน 
การสร้างความเข้าใจตนเองและผู้อืน่ 

9 -  ใหน้กัศึกษานัง่สมาธิ ก่อนเรียน 5 
นาที  
-  ทบทวนบทเรียนทุกคร้ังก่อนเริม
เรียนเพื่อการเช่ือมโยงความรู้เก่า
และความรู้ใหม่   
-  นกัศึกษาน าเสนอรายงานกลุ่ม 
   หอ้งเรียนดว้ย power point เรือง
กระบวนการพฒันาตน และเทคนิค
การพฒันาตน  
-  นกัศึกษามีส่วนร่วมในการ
อภิปรายและตอบขอ้ซกัถาม 
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สัปดาห์ หัวข้อ/รายละเอยีด ช่ัวโมง 
กจิกรรมการเรียนการสอน 

ส่ือทีใ่ช้ 
ผู้สอน 

1. การศึกษาตนเอง 
  -อตัมโนทศัน์ 
  -การเห็นคุณค่าแห่งตน 
  -หนา้ต่างหวัใจของโจฮารี  
การบริหารตนเอง  
1. ความหมายของการบริหารตนเอง 
2. การบริหารเวลา 
3. การควบคุมตนเอง 
    -การจดัการความเครียด 
    -การจดัการอารมณ์ 
    -การพฒันาการกลา้แสดงออก  
4.  นกัศึกษาและอาจารยส์รุปร่วมกนั  

-  นกัศึกษาน าเสนอครบกระบวน 
การพฒันาตน เทคนิคการพฒันาตน 
พร้อมทั้งใหข้อ้เสนอแนะ และให้
นกัศึกษาสรุปดว้ยตนเองหลงัการ
น าเสนอทุกกลุ่ม 
-  นกัศึกษาเขียนบนัทึกการเรียนรู้ 
ส่ือการสอน 
  - กิจกรรม หนา้ต่างหวัใจ 
  - การส ารวจบุคลิกภาพ 
   - การวเิคราะห์ตารางเวลา  
   -ใบความรู้ เร่ืองทฤษฏีการเขา้ใจ
ตนเองและผูอ่ื้น 
   -เอกสารประกอบการเรียน เร่ือง 
ทฤษฎีการติดต่อส่ือสารสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคล 
   - บนัทึกการเรียนรู้  

13-14  คนเบิกบานงานกา้วหนา้ 
1. ความหมายหลกัการของมนุษย
สัมพนัธ์ 
2. เสน่ห์ในการท างาน 
3. การส่ือสารท่ีมีประสิทธิ 
ภาพตามทฤษฎีการวเิคราะห์การติดต่อ
ระหวา่งบุคคล  
4.  นกัศึกษาและอาจารยส์รุปร่วมกนั 

6 -  ใหน้กัศึกษานัง่สมาธิ ก่อนเรียน 5 
นาที  
-  ทบทวนบทเรียนทุกคร้ังก่อนเริม
เรียนเพื่อการเช่ือมโยงความรู้เก่า
และความรู้ใหม่   
-  นกัศึกษาน าเสนอรายงานกลุ่ม 
-  หอ้งเรียนดว้ย power point เร่ือง
มนุษยสัมพนัธ์  
-  นกัศึกษามีส่วนร่วมในการ
อภิปรายและตอบขอ้ซกัถาม 
-  นกัศึกษาน าเสนอ แลว้ผูส้อนให้
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สัปดาห์ หัวข้อ/รายละเอยีด ช่ัวโมง 
กจิกรรมการเรียนการสอน 

ส่ือทีใ่ช้ 
ผู้สอน 

ขอ้เสนอแนะ และใหน้กัศึกษาสรุป
ดว้ยตนเองหลงัการน าเสนอทุกกลุ่ม 
-  นกัศึกษาเขียนบนัทึกการเรียนรู้ 
ส่ือการสอน 
   - power point เร่ืองมนุษยสัมพนัธ์  
จ  านวน 20 แผน่  
   -เพลงดัง่ดอกไมบ้าน       
   -กิจกรรม “การท างานร่วมกนั” 
   -ใบความรู้เร่ือง มนุษยสัมพนัธ์ 
-  ใบความรู้เร่ือง มนุษยสัมพนัธ์  
3  ใบความรู้เร่ือง การท างานร่วมกบั
ผูอ่ื้น   
-  ใบความรู้เร่ือง I-message 
-  ใบความรู้เร่ือง ภาษาและ
สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการส่ือสาร  

15 มนุษย์ทีส่มบูรณ์  
1.  มนุษยท่ี์สมบูรณ์ตามแนวคิดพุทธ
ศาสตร์ ตามแนวจิตวทิยาและแนวทาง
สังคม  
2.  นกัศึกษาและอาจารยส์รุปร่วมกนั 

9 -  ทบทวนบทเรียนทุกคร้ังก่อนเริม
เรียนเพื่อการเช่ือมโยงความรู้เก่า
และความรู้ใหม่   
-  แบ่งนกัศึกษาออกเป็น 8 กลุ่ม 
อภิปรายร่วมกนัตอบค าถาม “ 
มนุษยท่ี์สมบูรณ์เป็นอยา่งไร” สรุป
ความคิดเห็นของกลุ่ม  
-  นกัศึกษาน าเสนอรายงานกลุ่มใน  
หอ้งเรียนดว้ย power point เร่ือง
มนุษยท่ี์สมบูรณ์   
-  นกัศึกษามีส่วนร่วมในการ
อภิปรายและตอบขอ้ซกัถาม 
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สัปดาห์ หัวข้อ/รายละเอยีด ช่ัวโมง 
กจิกรรมการเรียนการสอน 

ส่ือทีใ่ช้ 
ผู้สอน 

-  ใหต้วัแทนนกัศึกษาน าเสนอความ
คิดเห็นของแต่ละกลุ่ม 
-  ใหน้กัศึกษาท ากิจกรรมภาพใน
จินตนาการ  และบรรยายรูปภาพ
ของตนท่ีละคน  
-  ผูส้อนและนกัศึกษาสรุปร่วมกนั 
และใหน้กัศึกษาเขียนสรุป ประเด็น
มนุษยท่ี์สมบูรณ์จากความรู้ท่ีได้
รวมทั้งความคิดเห็นของตน และ
เขียนบนัทึกการเรียนรู้ 
ส่ือการสอน 
-  power point เร่ืองมนุษยท่ี์สมบูรณ์ 
จ านวน 20 แผน่  
-  เพลงดัง่ดอกไมบ้าน       
-  กิจกรรม “ภาพในจินตนาการ” 
-  สีเมจิก และกระดาษ 1 รีม -   

16 สอบปลายภาคเรียน 1.30   
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 2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม 
ท่ี 

ผลการ 
เรียนรู้ 

วธีิการประเมิน 
สัปดาห์ท่ี 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ      
ประเมินผล 

1  
สอบกลางภาคเรียน 
สอบปลายภาคเรียน 

8 
 

30% 
30% 

2  

-การศึกษา คน้ควา้และ 
และการน าเสนอรายงานกลุ่ม/
เด่ียว 
-การส่งงานตามท่ีไดม้อบหมาย 
ไดแ้ก่ โครงการพฒันาตนเอง 
การวเิคราะห์ตารางเวลา 

ตลอดภาค 
การศึกษา 

20% 

3  

-การเขา้ชั้นเรียน 
-ความรับผิดชอบ/ การตรงต่อ
เวลา/ความมีระเบียบวนิยั/ การ
แต่งกาย /ความมีน ้าใจ /ความ
ขยนัหมัน่เพียร 
-การมีส่วนร่วมกิจกรรม 
ในชั้นเรียน 

ตลอดภาค 
การศึกษา 

20% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 มคอ.3   

 
 

14 

หมวดที ่6                      น     น 
1. ต าราและเอกสารหลกั        
         ศาสตร์แห่งการรู้จักตนเอง.  พิมพค์ร้ังท่ี 7.  กรุงเทพฯ : พิมพท่ี์บริษทั ที.พ.ีพร้ินท ์จ ากดั, 2542.  
          พฤติกรรมมนุษย์กบัการพฒันาตน.  พิมพค์ร้ังท่ี 1.  กรุงเทพฯ : พิมพโ์ดยบริษทั เธิร์ดเวฟ เอด็ดูเคชัน่ จ  ากดั, 2542.  
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3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
        เวบ็ไซต์  
       http://hbdkru.blogspot.com/ 

 http://www.nineplusdesign.com/index.php?option=com_content&view=article&id=87:2010-08-26-08-01-  
   43&catid=43:major-human&Itemid=63 
 http://netra.lpru.ac.th/~phaitoon/111training/softchalk%20sutida/index.html 
   http://learners.in.th/blog/pro1/46215 
   http://www.nrru.ac.th/web/gen_educ/plan/human.html 
   www.nsru.ac.th/learning2009/learningw52_02.htm 

 

 
หมวดที ่7 การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
             การประเมินประสิทธิผล  จดัท าข้ึนโดยใชกิ้จกรรมการระดมความคิดของนกัศึกษา  ดงัน้ี 
 1.1  การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑก์ารเรียนก่อนการเรียนการสอน ดว้ยการใหน้กัศึกษาศึกษา
จากประมวลรายวชิา  
 1.2  การศึกษาผลการประเมินจากนกัศึกษาในภาคเรียนท่ีผา่นมา   
 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
          การใชก้ลยทุธ์การเก็บขอ้มูลเพื่อการประเมินการสอน  ดงัน้ี 
 2.1  การแสดงความคิดเห็นของนกัศึกษาจากการเขียนบนัทึกการเรียนรู้ท่ีมีต่ออาจารยผ์ูส้อนหลงัเรียนทุกคาบ 
 2.2  การทวนสอบผลการเรียนรู้ของนกัศึกษาในชั้นเรียน  
 2.3  สังเกตพฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษา 
 2.4  ศึกษาจากการบา้นของนกัศึกษา  
 

3. การปรับปรุงการสอน 
        สรุปผลการประเมินจากขอ้ 2  เพื่อวเิคราะห์ผลและน ามาปรับปรุงการเรียนการสอน  โดยวธีิการดงัน้ี 
 3.1  การศึกษาความตอ้งการเก่ียวกบัวธีิการเรียนรู้ของผูเ้รียนก่อนสอน  
 3.2  การประเมินผลการสอนดว้ยการประชุมร่วมกนัระหวา่งผูส้อนในรายวชิาเพื่อหาวธีิการสอนท่ีเหมาะสมกบั
เน้ือหาในรายวชิา  

http://hbdkru.blogspot.com/
http://www.nineplusdesign.com/index.php?option=com_content&view=article&id=87:2010-08-26-08-01-%20%20%20%2043&catid=43:major-human&Itemid=63
http://www.nineplusdesign.com/index.php?option=com_content&view=article&id=87:2010-08-26-08-01-%20%20%20%2043&catid=43:major-human&Itemid=63
http://netra.lpru.ac.th/~phaitoon/111training/softchalk%20sutida/index.html
http://learners.in.th/blog/pro1/46215
http://www.nrru.ac.th/web/gen_educ/plan/human.html
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 3.3  การเขา้ร่วมประชุมโครงการพฒันาบุคลากรดา้นการสอนท่ีจดัข้ึนในสถาบนัการศึกษาต่างๆ  โดยเฉพาะวิชา
ศึกษาทัว่ไป ของมหาวทิยาลยันเรศวร เพื่อน าความรู้มาปรับปรุงวธีิสอนต่อไป  

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
           กระบวนการสอนในรายวิชามีกระบวนการทวนสอบเพื่อวดัผลสัมฤทธ์ิและเป็นมาตรฐานในรายละเอียด
ขอ้บ่งช้ีตามความคาดหวงัของผลการเรียนรู้  ไดม้าจากการติดตามสอบถามพฒันาการจากนกัศึกษา  การสุ่มตรวจ
ผลงานของนกัศึกษา/ กลุ่มนกัศึกษา  การพิจารณาผลการทดสอบยอ่ย และผลการเรียนของรายวิชา  โดยจดัให้มีการ
ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิรวมของรายวชิา  ดงัน้ี 

4.1  การประชุมร่วมกนัระหวา่งอาจารยท่ี์สอนรายวชิาเดียวกนั เพื่อก าหนด ทบทวนเกณฑก์ารประเมินการ
เรียนรู้ของนกัศึกษา  การออกขอ้สอบ กิจกรรมการเรียนการสอน วธีิการให้และการจ าแนกคะแนนตามคุณลกัษณะ
บณัฑิตท่ีพึงประสงค ์

4.2  การทวนสอบการใหแ้ละการจ าแนกคะแนน  จากการสุ่มตรวจผลงาน/ กิจกรรมของนกัศึกษาโดยการ
ประชุมร่วมกนักบัอาจารยท่ี์สอนรายวชิาน้ีอยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง  
 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
         จากผลการประเมินการเรียนการสอน  ผลการเรียนรู้ประจ าวิชา  และการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิรวมของ
รายวิชา  น ามาสู่การวางแผนปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและรายละเอียดของวิชาให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน  ดงัน้ี 
 5.1  การปรับปรุงรายวชิาเม่ือครบก าหนด  4  ปี  หรือตามขอ้เสนอแนะจากผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิ
ของนกัศึกษาตามขอ้ 4  
 5.2   การจดัการความรู้ระหวา่งอาจารยผ์ูส้อนในรายวิชา และแลกเปล่ียนความรู้กบัอาจารยใ์นหมวดวิชาศึกษา
ทัว่ไปของมหาวทิยาลยั ในการประชุมวชิาการในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  
 

 


