
มคอ. ๓  รายละเอียดของรายวิชา 

รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) หมายถงึ ขอ้มูลเกยีวกบัแนวทางการบริหาร

จดัการของแต่ละรายวชิาเพอืให้การจดัการเรยีนการสอนสอดคล้องและเป็นไปตามทวีางแผนไว้ในรายละเอียด 

ของหลกัสูตร ซงึแต่ละรายวชิาจะกําหนดไว้อย่างชดัเจนเกยีวกบัวตัถุประสงคแ์ละรายละเอยีดของเนือหาความรู้

ในรายวชิา แนวทางการปลูกฝงัทกัษะต่างๆ ตลอดจนคุณลกัษณะอนืๆทนัีกศกึษาจะไดร้บัการพฒันาใหป้ระสบ

ความสําเร็จตามจุดมุ่งหมายของรายวชิา มกีารกําหนดรายละเอยีดเกยีวกบัระยะเวลาทใีช้ในการเรยีน วธิกีารเรียน 

การสอน การวดัและประเมนิผลในรายวชิา ตลอดจนหนังสอืหรอืสอืทางวชิาการอนืๆทจํีาเป็นสําหรบัการเรยีนรู ้

นอกจากนียงักําหนดยุทธศาสตรใ์นการประเมนิรายวชิาและกระบวนการปรบัปรุง 

ประกอบด้วย ๗ หมวด ดงันี 

หมวดท ี๑ ขอ้มูลทวัไป 

หมวดท ี๒  จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

หมวดท ี๓ ลกัษณะและการดําเนินการ 

หมวดท ี๔ การพฒันาผลการเรยีนรูข้องนักศกึษา 

หมวดท ี๕ แผนการสอนและการประเมนิผล 

หมวดท ี๖ ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน 

หมวดท ี๗ การประเมนิและปรบัปรุงการดําเนินการของรายวชิา 
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รายละเอียดของรายวิชา 

ชือสถาบนัอุดมศึกษา                            มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

วิทยาเขตกาํแพงแสน       /คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์

ภาควิชา  โครงการจดัตงัสายวิชาสงัคมศาสตร ์

หมวดที ๑ ขอ้มลูทวัไป 

๑. รหสัวิชา 02717011        ชือรายวิชา  ตนและการพฒันาตน ( Self and Self Development ) 

๒. จาํนวนหน่วยกิต  3(3-0) 

บรรยาย 

๓. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

 เป็นวชิาศกึษาทวัไป ใหใ้ช ้“หลายหลกัสูตร”   

๔. อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ู้สอน  รศ.นันทนา เลศิประสบสุข 

๕. ภาคการศึกษา / ชนัปีทีเรียน 

 ระบุภาคการศกึษา  ภาคต้น  / ชนัปีทเีรยีน  ทุกชนัปี   

๖. รายวิชาทีต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)  (ถ้ามี)  - 

๗. รายวิชาทีต้องเรียนพร้อมกนั  (Co-requisites)  (ถ้ามี)  - 

๘. สถานทีเรียน   

คณะศลิปศาสตร์และวทิยาศาสตร์  อาคาร 9 หอ้ง 509     

๙. วนัทีจดัทาํหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครงัล่าสุด พ.ศ. 2556 

 

หมวดที ๒   จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค ์

๑.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

 1.เพอืใหนิ้สติมคีวามรู ้ความเขา้ใจตนเอง บทบาทและหน้าท ีของตนเองและผูอ้นืในสงัคม 

 2.เพอืใหนิ้สติสามารถค้นหาตวัตนอยา่งมหีลกัเกณฑ ์และรู้หลกัการพฒันาตนเองใหเ้ต็มศกัยภาพ 

 3.เพอืใหนิ้สติรู้จกัปรบัตวัให้เขา้กบัสงัคมและสงิแวดลอ้ม  การอยู่ร่วมกบัผูอ้นื การมมีนุษยส์มัพนัธ์ การ

ทํางานเป็นทมี 

 4.เพอืใหนิ้สติสามารถนําหลกัการทเีรยีนไปใชใ้นการดําเนินชวีติ และเตรยีมความพรอ้มในการทํางาน

การสรา้งภาวะผูนํ้า  วุฒภิาวะ  ความรบัผดิชอบ  ความคดิสรา้งสรรค์   

๒. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 
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เพอืพฒันาการเรยีน ทเีน้น การคดิอยา่งสรา้งสรรค ์ การแสดงออกของผูเ้รยีน ในเนือหาสาระของการ

เรยีนมากขนึ โดยใหผู้เ้รยีนมสี่วนร่วมในการแสดงออกมากขนึ โดยเน้นกรณีศกึษาจากอตัชวีประวตัขิองบุคคล

องคก์ร ฯลฯ  นํามาศกึษาและแสดงความคดิเหน็ในชนัเรยีนมากขนึ (ทงันีสามารถทาํไดเ้นืองจากลดขนาดชนั

เรยีนลงมา)  

 
 

หมวดที ๓   ลกัษณะและการดาํเนินการ 

๑. คาํอธิบายรายวิชา  

 ทฤษฎคีวามเป็นตวัตน ปฏสิมัพนัธท์างสงัคม การปรบัตวัใหเ้ขา้กบัการเปลยีนแปลงอยา่งรวดเร็วทาง

สงัคม  บทบาททางสงัคม และสถานภาพของตนเองและผูอ้นื มนุษยส์มัพนัธ ์จรยิธรรม การทาํงานเป็นทมี การ

จดัการความขดัแยง้ และการพฒันาตน 

๒. จาํนวนชวัโมงทีใช้ต่อภาคการศึกษา 

  บรรยาย   45 ชงัโมง   

๓. จาํนวนชวัโมงต่อสปัดาห์ทีอาจารยใ์ห้คาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

    6 ชวัโมง / สปัดาห ์

 

หมวดที ๔   การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

๑. คุณธรรม จรยิธรรม 

 ๑.๑  คุณธรรม จรยิธรรมทตี้องพฒันา 

๑.๑.๑ นิสติต้องมคีวามรบัผดิชอบในการเรยีน  เขา้เรยีนสมําเสมอ  ตรงต่อเวลาทงัการเขา้

เรยีน การส่งงาน 

๑.๑.๒ นิสติตอ้งมคีวามซอืสตัยต่์อการสอบ  การทาํรายงาน 

๑.๑.๓ นิสติตอ้งแต่งกาย และสาํรวมกริยิาใหเ้หมาะสมต่อการเป็นนิสติ 

 ๑.๒  วธิกีารสอน 

  ๑.๒.๑ เน้นใหน้ิสติไดค้ดิสรา้งสรรค ์และเปิดโลกทศัน์เพอืคน้หาศกัยภาพของตนเอง 

  ๑.๒.๒ ใหโ้อกาสนิสติแสดงความคดิเหน็ และมสี่วนรว่มในการเรยีน เช่น นําเสนอรายงาน การ

แสดงความคดิทา้ยชวัโมงในประเดน็ต่างๆทเีชอืมโยงกบับทเรยีน   

  ๑.๒.๓ ยกกรณีศกึษาทงัจากบุคคล องคก์ร เป็นตวัอย่างในการศกึษา 

 ๑.๓  วธิกีารประเมนิผล   

๑.๓.๑ มกีารสอบวดัผลการเรยีน   

๑.๓.๒ พจิารณาการเขา้ชนัเรยีนอยา่งสมําเสมอ 

๑.๓.๓ พจิารณา การมส่ีวนร่วมในการเรยีน การนําเสนอรายงาน ความคดิสรา้งสรรค ์
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๒. ความรู้ 

 ๒.๑  ความรูท้ตีอ้งไดร้บั 

  ความรูต้ามจุดมุ่งหมายของรายวชิา 

 ๒.๒  วธิกีารสอน 

  ๒.๒.๑ บรรยาย  กจิกรรมกลุ่ม  โดยมสีอืการสอน Electronic  

  ๒.๒.๒ สร้างบรรยากาศในการมสี่วนรว่มในการเรยีน กระตุ้นใหส้นใจหวัขอ้ทจีะเรยีนในแต่ละ

คาบ 

 ๒.๓  วธิกีารประเมนิผล  

  ๒.๓.๑ สอบปลายภาค 

  ๒.๓.๒ รายงาน 

๓. ทกัษะทางปญัญา 

 ๓.๑  ทกัษะทางปญัญาทตีอ้งพฒันา 

  พฒันาการคดิอย่างสรา้งสรรค ์มจีนิตนาการ     ใหก้ลา้แสดงออก   

 ๓.๒  วธิกีารสอน 

  เน้นและเปิดโอกาส ใหนิ้สติกลา้แสดงความเหน็ 

 ๓.๓  วธิกีารประเมนิผล 

  ผลจากการสอบ  การมสี่วนร่วมในชนัเรยีน 

๔. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

 ๔.๑  ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบทตีอ้งพฒันา 

  ความสามารถในการทาํงานเป็นทมี  ความรบัผดิชอบ การแบ่งงานกนัทาํในการทาํรายงานกลุ่ม 

 ๔.๒  วธิกีารสอน 

  ใหนิ้สติตระหนักถงึการทาํงานเป็นทมี ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลในสงัคมในชวีติประจําวนั ที

นําแนวคดิจากบทเรยีนไปประยุกต์ใชไ้ด้จรงิ  ซงึจะมปีระโยชน์มากกวา่การอา่นจากหนังสอืเท่านัน 

 ๔.๓  วธิกีารประเมนิผล 

  พจิารณาจากความรบัผดิชอบในการนําเสนอและทํารายงาน และการมสีว่นร่วมในการเรยีน 

๕. ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสอืสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

 ๕.๑  ทกัษะการวเิคราะห์เชงิตวัเลข การสอืสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทตี้องพฒันา 

  นิสติสามารถเรยีนรู้ผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ  เพอืพฒันาการเรยีน เช่น จาก web site  

 ๕.๒  วธิกีารสอน 

  นําสอื electronic มาใช ้ 

 ๕.๓  วธิกีารประเมนิผล จากการนําเสนอรายงาน การคน้ควา้ขอ้มูล 
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หมวดที ๕   แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

สัปดาห์/

ครังท ี

เนือหา กจิกรรมการเรียนการสอน ผู้สอน * 

1 แนะนํารายวชิา /บทนํา  แนะนําผู้เรียน /ผู้สอน  รศ .นนัทนา  

2 องค์ประกอบทเีกยีวกบัตน บรรยาย  

3 ด้านร่างกาย  สมอง  บรรยาย   

4 ด้านจติใจ บรรยาย  /VCD   

5 ด้านสังคม บรรยาย   

6 ด้านจติวญิาณ จริยธรรม คุณธรรม บรรยาย/ VDC  

7 การศึกษาเกยีวกบัตน self study บรรยาย  / discussion  

8 หลกัการพฒันาตน บรรยาย /discussion  

9 การวางแผนพฒันาตน บรรยาย /discussion  

10 หลกัการบริหารตน บรรยาย /discussion  

11 ภาวะผู้นํา  การบริหารฯ บรรยาย /discussion  

12 มนุษย์สัมพันธ์ การทาํงานเป็นทมี บรรยาย /discussion  

13 บริบทสังคม เศรษฐกจิ การเมอืง และ

องค์กรกบัทรัพยากรมนุษย์   

บรรยาย /discussion  

14   บริบทสังคม )ต่อ(   สรุปโครงการ**  

15  สรุป  สอบปลายภาค เกบ็   35 %  

**  “โครงการ แรงบันดาลใจฯ ” 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

             ร้อยละ 

1. การศึกษาค้นคว้า )งานเดียว                    (                        10  

2. การสอบ                             35   

       - การสอบปลายภาค      35.....  

3. ความสนใจเข้าเรียนอย่างสมาํเสมอ                         15 

4. รายงานกลุ่ม (project : แรงบนัดาลใจ)                              0      

             รวม                    100      
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 การประเมนิผลการเรียน 

  องิเกณฑ์และกลุ่ม 

            -    A   79-74  B+    73-68  B  67-62  C+   61-56  C   55-50 D+ 49    D 
 

หมวดที ๖ ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

     ตาํราและเอกสารหลกั 

๑. Hideo Inhara  เขยีน , ธัญญา ผลอนันต์ แปล  , การพฒันาทรัพยากรมนุษย์: เทคนิคการบริหารบุคลากรในบรษัิทญปุ่ีน  .บริษทั ส.เอเซีย

เพรส จํากัด เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ,2540.    

๒. โทมัส โอ ดาเวนพอร์ท เขยีน ศิระ โอภาสพงษ์ แปล , ทนุมนุษย์ ,บริษทัเอ .อาร์.บิซิเนส เพรส จํากดั เขตดินแดง กรุงเทพฯ 2543.   

๓.  Spencer Johnson, M.D.เขยีน ,สืบศักดิ ศิริจรรยา แปล,ใครเอาเนยแขง็ของฉันไป,บริษัทนานมบุ๊ีคส์ จํากัด,กรุงเทพฯ ,2544.  

4.     จอร์จ ชินน์ เขียน กรรณ พรีะอมัพร แปล ,บุคลกิภาพสู่ความเป็นผู้นํา,บริษทั ซีเอดยเูคชัน จํากดั เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ,1986.  

๔. ปีเตอร์ ดรักเกอร์ เขยีน พนัตรีวีรจิต กลมัพะสุต แปล  ,คั มภีร์การจัดการในยคุการเปลียนแปลงครังยงิใหญ่ ,บริษทัคู่แข่ง จํากัด )มหาชน (เขต

สวนหลวง กรุงเทพฯ,2538.  

๕. วีรวุธ มาฆะศิรานนท์ ,การบริหารภูมปัิญญา,บริษทั เอ็กซเปอร์เน็ท จํากัด เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ,2542.  

๖. Juan Enriquez เขยีน ชวนิต ศิวะเกือ และสมสกุล เผ่าจนิดามุข แปล ,เมืออนาคตไล่ล่าคุณ,บริษัทเนชัน มัลติมิเดีย กรุ๊ป จํากดั )มหาชน (เขต

บางนา กรุงเทพฯฯ,2546.  

 

. เอกสารและข้อมูลสาํคญั 

 Web site  

. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

หนังสอืพมิพร์ายวนั  รายสปัดาห ์ 

 

หมวดที ๗ การประเมินและปรบัปรงุการดาํเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 นิสิตผู้ลงทะเบยีนสามารถประเมินผลรายวิชาผ่านระบบสารสนเทศของวิทยาเขตได้โดยตรง 

ทุกภาคการศึกษา 

๒.  กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

พจิารณาผลการเรยีน  และจากการประเมนิผลผา่นระบบสารสนเทศของนิสติ 

 

๓.  การปรบัปรงุการสอน 

ปรับปรุงการสอนทุกปีการศึกษา โดยนําผลการศึกษา จาก “โครงการแรงบันดาลใจฯ ”มาใช้

ประกอบการเรยีนการสอน ต่อไป 



มคอ. ๓     
 

 ๖

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิของนักศึกษาในรายวิชา 

พจิารณาผลการสอบของนิสติ  ผลงานจากรายงาน และงานทมีอบหมาย 

๕.  การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 

 ทุกปีการศึกษาจากข้อมูลทีได้จากการประเมินการสอนของนิสิต และผลการเรียนในแต่ละภาค

การศึกษา 

  
 

 


