แนวการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ชื อสถาบันอุดมศึกษา

วิทยาลัยชุ มชนมุกดาหาร

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา อนุปริญญา ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
หมวดที 1 ข้ อมูลโดยทัวไป
1. รหัสและชื อรายวิชา
ศท 0202 การพัฒนาตน (Self Development)
2. จํานวนหน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต (3-0-6)
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
อนุปริ ญญาศิลปศาสตร์ สาขาคอมพิเตอร์ธุรกิจ
4. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน
นายสายศิลป์ สายืน อาจารย์ผสู ้ อน
5. ภาคการศึกษา / ชัGนปี ทีเรียน
ภาคการศึกษาที, 5 / ชั1นปี ที, 2
6. รายวิชาทีต้องเรียนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต้องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเรียน
ห้องเรี ยนวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภู
9. วันทีจดั ทําหรื อปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครัGงล่ าสุ ด
1 ตุลาคม 2553
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หมวดที 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื, อ ให้ นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู ้ ความเข้า ใจเกี, ย วกับ ความหมายของการพัฒ นาตนและกระบวนการเกิ ดตน
กระบวนการพัฒนาตน และเทคนิ คการพัฒนาตน มนุ ษยสัมพันธ์ การทํางานเป็ นทีมและการบริ หารความขัดแย้ง
การพัฒ นาความฉลาดทางอารมณ์ และจริ ยธรรม การรั บมื อกับ ความเครี ยดอย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ การจัด การกับ
พฤติกรรมเสี, ยงอย่างสร้างสรรค์
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
เพื,อให้นกั ศึกษามีความรู ้และทักษะเทคนิ คการพัฒนาตน มนุ ษยสัมพันธ์ การทํางานเป็ นทีมและการบริ หาร
ความขัดแย้ง การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และจริ ยธรรม การรับมือกับความเครี ยดอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
หมวดที 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาองค์ประกอบและปั จจัยของพฤติ กรรมมนุ ษย์ ตนและกระบวนการเกิดตน กระบวนการพัฒนาตน
และเทคนิ คในการพัฒนาตน มนุ ษยสัมพันธ์ การทํางานเป็ นทีมและการบริ หารความขัดแย้ง การพัฒนาความฉลาด
ทางอารมณ์ แ ละจริ ยธรรม การรั บ มื อ กับ ความเครี ย ดอย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ การจัด การกับ พฤติ กรรมเสี, ยงอย่า ง
สร้างสรรค์ นักศึกษาต้องจัดทํากระบวนการพัฒนาตน 1 โครงการ โดยมุ่งไปที,การเปลลี,ยนแปลงพฤติกรรมของตน
ให้สาํ เร็ จตามเป้ าหมาย ในเวลา 1 ภาคเรี ยน
2. จํานวนชั วโมงทีใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝึ กปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน

การศึกษาด้ วยตนเอง

บรรยาย 45 ชัว, โมงต่อภาค สอนเสริ มตามความ
ฝึ กปฏิบตั ิการ - ชัว, โมงต่อ การศึกษาด้วยตนเอง 6
การศึกษา
ต้องการของนักศึกษา
สัปดาห์
ชัว, โมงต่อสัปดาห์
เฉพาะราย
3. จํานวนชั วโมงต่ อสั ปดาห์ ทีอาจารย์ ให้ คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
- อาจารย์ประจํารายวิชา ประกาศเวลาให้คาํ ปรึ กษาผ่านเวปไซด์
- อาจารย์จดั เวลาให้คาํ ปรึ กษาเป็ นรายบุคคล หรื อ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชัว, โมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที,
ต้องการ)
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หมวดที 4 การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้องพัฒนา
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีวินัย มี จรรยาบรรณวิชาชีพ มี คุณ ธรรม จริ ยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที, มี
วิญญาณของความเป็ นครู มีความรัก และศรัทธาในอาชีพ โดยมีคุณธรรมจริ ยธรรมตามคุณสมบัติหลักสู ตร ดังนี1
- ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม เสี ยสละ และซื, อสัตย์สุจริ ต
- มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
- มี ภ าวะความเป็ นผูน้ ํา และผูต้ าม สามารถทํางานเป็ นที ม และสามารถแก้ไขข้อ ขัด แย้งและลําดับ
ความสําคัญ
- เคารพสิ ทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื,น รวมทั1งเคารพในคุณค่าและศักดิIศรี ของความเป็ นมนุษย์
- เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
- มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณี ศึกษา พฤติกรรมของมนุ ษย์ เกี,ยวกับประเด็นทางจริ ยธรรมที,เกี,ยวข้อง
กับการพัฒนาตน การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และจริ ยธรรม อภิปรายกลุ่ม
- กําหนดกรณีศึกษาที,เกี,ยวข้องกับเทคนิ คการพัฒนาตน การทํางานเป็ นทีม อภิปรายรายบุคคล
1.3 วิธีการประเมินผล
-

พฤติกรรมการเข้าเรี ยน และส่ งงานที,ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที,ให้และตรงเวลา
มีการอ้างอิงเอกสารที,ได้นาํ มาทํารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ประเมินผลการวิเคราะห์กรณี ศึกษา
ประเมินผลการนําเสนอรายงานที,มอบหมาย

2. ความรู้
2.1 ความรู้ ทีต้องได้ รับ
มีความรู ้เกี,ยวกับความหมายและความสําคัญของการพัฒนาตน เทคนิ คการพัฒนาตน มนุ ษยสัมพันธ์ การ
ทํา งานเป็ นที ม และการบริ ห ารความขัด แย้ง การพัฒ นาความฉลาดทางอารมณ์ แ ละจริ ยธรรม การรั บ มื อ กับ
ความเครี ยดอย่างมีประสิ ทธิภาพ การจัดการกับพฤติกรรมเสี, ยง
2.2 วิธีการสอน
บรรยาย อภิปราย การทํางานกลุ่ม การนําเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณี ศึกษา และมอบหมายให้คน้ คว้า
หาบทความ ข้อมูลที,เกี,ยวข้อง โดยนํามาสรุ ปและนําเสนอ การศึกษาโดยใช้ปัญหา Student Center เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
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ศูนย์กลาง
2.3 วิธีการประเมินผล
- ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที,เน้นการวัดความเข้าใจ การนําไปใช้ และการคิด
วิเคราะห์
- นําเสนอสรุ ปการค้นคว้าความรู ้จากบทความต่างๆ
- วิเคราะห์กรณี ศึกษา
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาทีต้องพัฒนา
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็ นระบบ มีการวิเคราะห์ และนําสภาวการณ์ในปั จจุ บนั เข้ามามี ส่วน
ร่ วมในการวิเคราะห์
3.2 วิธีการสอน
- การมอบหมายให้นกั ศึกษาทําโครงงานพิเศษ และนําเสนอผลการศึกษา
- อภิปรายกลุ่ม
- วิเคราะห์กรณี ศึกษาที,เกี,ยวกับเทคนิ คการพัฒนาตน
- การสะท้อนแนวคิดจากพฤติกรรมการทํางานเป็ นทีม
3.3 วิธีการประเมินผล
สอบกลางภาคและปลายภาค
4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทีต้องพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน
- พัฒนาความเป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามในการทํางานเป็ นทีม
- พัฒนาการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที,มอบหมายให้ครบถ้วนตามกําหนดเวลา
4.2 วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณี ศึกษา
- มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล เช่น อ่านบทความที,เกี,ยวข้องกับรายวิชา
- การนําเสนอรายงาน
4.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินตนเอง และเพื,อน ด้วยแบบฟอร์ มที,กาํ หนด
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- รายงานที,นาํ เสนอ พฤติกรรมการทํางานเป็ นทีม
- รายงานการศึกษาด้วยตนเอง
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทีต้องพัฒนา
- ทักษะการคิดคํานวณ เชิงตัวเลข
- พัฒนาทักษะในการสื, อสารทั1งการพูด การฟั ง การแปล การเขียน โดยการทํารายงาน และนําเสนอใน
ชั1นเรี ยน
- พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากกรณี ศึกษา
- พัฒนาทักษะในการสื บค้น ข้อมูลทางอินเทอร์ เน็ต
- ทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื, องมือ และเทคโนโลยีที,เหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
- มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง สื, อการสอน power point และทํารายงาน โดยเน้นการนํา
ตัวเลข หรื อมีสถิติอา้ งอิง จากแหล่งที,มาข้อมูลที,น่าเชื,อถือ
- นําเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที,เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
- การจัดทํารายงาน และนําเสนอด้วยสื, อเทคโนโลยี
- การมีส่วนร่ วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
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หมวดที 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน/แผนการจัดการเรี ยนรู ้
สั ปดาห์
หัวข้ อเนืGอหา
1-2

3-5

6-8

9-10

11-12
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หน่ วยที 1 พฤติกรรมมนุษย์
1.1 องค์ประกอบของความเป็ นมนุษย์
1.2 พฤติกรรมของมนุษย์
1.3 วิธีการศึกษาพฤติกรรม
1.4 แนวคิดของนักจิตวิทยาในการศึกษาพฤติกรรม
หน่ วยที 2 กระบวนการเกิดตน
2.1 กระบวนการศึกษาตนเอง
2.2 การยอมรับตนเอง
2.3 การยอมรับผูอ้ ื,น
2.4 การศึกษาตนเองและบุคคลอื,นด้วยวิธีการทางจิตวิทยา
2.5 การกําหนดเป้าหมายในการพัฒนาตน
2.6 พฤติกรรมคนไทยและลักษณะของคนที,สมบูรณ์
หน่ วยที 3 กระบวนการพัฒนาตน
3.1 แนวคิดพื1นฐานในการพัฒนาตน
3.2 ความหมายและความสําคัญของกระบวนการพัฒนาตน
3.3 หลักการพัฒนาตน
3.4 การพัฒนาตนเชิงพุทธศาสตร์
3.5 เทคนิคการพัฒนาตนเอง
หน่ วยที 4 มนุษยสัมพันธ์
4.1 ความหมายและความสําคัญของพฤติกรรมมนุษย์
4.2 หลักการและทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์
4.3 หลักปรัชญาและศาสนาในการสร้างมนุษยสัมพันธ์
4.4 เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์
4.5 ประโยชน์ของการสร้างมนุษยสัมพันธ์
หน่ วยที 5การทํางานเป็ นทีม
5.1 ความหมายและความสําคัญ
5.2 ลักษณะสําคัญของทีมงาน
5.3 องค์ประกอบของทีมงานและประเภทของทีมงาน
5.4 ขั1นตอนการสร้างทีมงาน

เวลาสอน วิธีสอนและกิจกรรม
(ชัวโมง)
6

6

-บรรยาย / อภิปราย
- กิจกรรมกลุ่ม
-ศึกษา ค้นคว้า
ทํารายงาน
นําเสนองาน อภิปราย / บรรยาย อภิปราย - กิจกรรมกลุ่ม

สื อการสอน

เอกสาร ประกอบการสอน
ใบงาน -

15

-บรรยาย / อภิปราย
- กิจกรรมกลุ่ม
-ศึกษา ค้นคว้า
ทํารายงาน
นําเสนองาน -

เอกสาร ประกอบการสอน
แบบฝึ ก -

6

-บรรยาย / อภิปราย
- กิจกรรมกลุ่ม
-ศึกษา ค้นคว้า
ทํารายงาน
นําเสนองาน -

-เอกสาร
ประกอบการสอน
-รู ปภาพ
-ใบงาน

6

-บรรยาย / อภิปราย
- สาธิต
-ฝึ กปฏิบตั ิ
- กิจกรรมกลุ่ม
-ศึกษา ค้นคว้า

เอกสาร ประกอบการสอน
ใบงาน -

5.5 เทคนิคการทํางานเป็ นทีม
5.6 ความขัดแย้งและการบริ หารความขัดแย้ง

หัวข้ อเนืGอหา

เวลาสอน วิธีสอนและกิจกรรม
(ชัวโมง)

สั ปดาห์
13-15

ทํารายงาน
-นําเสนองาน

หน่ วยที 6 การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
5.1 การบริ หารกาย และจิตใจ
5.2 การบริ หารเวลา
5.3 การสร้างกําลังใจ
5.4 การกล้าแสดงออก

6

สื อการสอน

-บรรยาย / อภิปราย
- กิจกรรมกลุ่ม
-ศึกษา ค้นคว้า
ทํารายงาน
นําเสนองาน -

เอกสาร ประกอบการสอน
ใบงาน -

สั ปดาห์ ที
ประเมิน

สั ดส่ วนของการ
ประเมินผล

4
8
12
15

10%
25%
10%
25%

ตลอดภาค
การศึกษา

20%

ตลอดภาค
การศึกษา

10%

แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ที

1

2

3

ผลการเรียนรู้ *

วิธีการประเมิน

ทดสอบย่อยครั1งที, 1
สอบกลางภาค
1.1-1.3, 2.1-2.3,
ทดสอบย่อยครั1งที, 2
3.1-3.7,
สอบปลายภาค
วิเคราะห์กรณี ศึกษา ค้นคว้า การนําเสนอรายงาน
1.1, 1.6, 1.7, การทํางานกลุ่มและผลงาน
2.1, 2.4-2.6, 3.2, การอ่านและสรุ ปบทความ
4.1-4.6,5.3-5.4 การส่ งงานตามที,มอบหมาย

1.1-1.7, 3.1

การเข้าชั1นเรี ยน
การมีส่วนร่ วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั1น
เรี ยน

หมวดที 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
7

เกรี ยงศักดิI เขียวยิง, ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ .องค์การรัฐกิจ พฤติกรรมและการพัฒนา .
.มหาวิทยาลัยขอนแก่น2529.
บุญช่วย ศิริเกษภาควิชาพื1นฐานการศึกษา คณะ ครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ .พฤติกรรมองค์การในการบริ หาร .
.เลย2540.
ชาญชัย อาจินสมาจารเทคนิคการสร้างทีมงาน กรุ งเทพฯ.: สํานักพิมพ์โอเดียนสโตร์.2535.

2. เอกสารและข้ อมูลสําคัญ
ไม่มี
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
เว็บไซด์ ที,เกี,ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา
หมวดที 7 การประเมินและปรับปรุ งการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิ ทธิ ผลในรายวิชานี1 ที,จดั ทําโดยนักศึกษา ได้จดั กิจกรรมในการนําแนวคิดและความเห็ น
จากนักศึกษาได้ดงั นี1
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้ รี ยน
- แบบประเมินผูส้ อน และแบบประเมินรายวิชา
- ขอเสนอแนะผ่านเวบบอร์ ด ที,อาจารย์ผสู ้ อนได้จดั ทําเป็ นช่องทางการสื, อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื,อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี1
- การสังเกตการณ์เรี ยนรู ้ และผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรี ยนรู ้
3. การปรับปรุ งการสอน
- หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุ งการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม
สมอง และหาข้อมูลเพิ,มเติมในการปรับปรุ งการสอน คือ การวิจยั ในชั1นเรี ยน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิbของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิI ในรายหัวข้อ ตามที,คาดหวังจากการเรี ยนรู ้
ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรื อการสุ่ มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย
และหลังการออกผลการเรี ยนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิIโดยรวมในวิชาได้ดงั นี1
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่ มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื,น หรื อผูท้ รงคุณวุฒิ ที,
ไม่ใช่อาจารย์ประจําหลักสู ตร
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- มีการตั1งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิI ประสิ ทธิ ผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุ งการสอน
และรายละเอียดวิชา เพื,อให้เกิดคุณภาพมากขึ1น ดังนี1
- ปรับปรุ งรายวิชาทุก 3 ปี หรื อตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิI ตามข้อ 4
- เปลี,ยนหรื อสลับอาจารย์ผสู ้ อน เพื,อให้นกั ศึกษามีมุมมองในเรื, องการประยุกต์ความรู ้น1 ี กบั ปั ญหาที,มา
จากงานวิจยั ของอาจารย์
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