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มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชา มศว 351 การพฒันาบุคลิกภาพ 

หมวดวิชา ศึกษาทัว่ไป 

ส านกันวตักรรมการเรียนรู ้ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่ 1  ประจ าปีการศึกษา  2558 

 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 
 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 

มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ (SWU 351 Personality Development) 

2. จ านวนหน่วยกิต 

 3 หน่วยกิต (2-2-5) 
 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสตูร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   

ประเภทรายวิชา พ้ืนฐาน  กลุ่ม วิชาศิลปศาสตร์ 
 

4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 
 

Sec นิสิต วนัเวลา หอ้งเรียน อาจารยผู์ส้อน E-mail 

B01 SS32 [M1-4] [01-35-0902] อาจารย์จิตรา ดุษฎเีมธา drjitra@yahoo.com 

B02 SS3TH [M1-4] [01-35-1401] อาจารย์สเุมษย์ หนกหลัง sumate.swu@gmail.com 

B03 DT11 [M6-9] [01-35-0902] อาจารย์ณชัวด ีจนัทร์ฟอง natchavadee@g.swu.ac.th 

B04 SS34 [M6-9] [01-35-1401] อาจารย์สเุมษย์ หนกหลัง sumate.swu@gmail.com 

B05 SC31,38 [TU1-4] [01-35-1001] อาจารย์ณชัวด ีจนัทร์ฟอง natchavadee@g.swu.ac.th 

B06 EE32,SC32 [TU1-4] [01-35-1002] อาจารย์สเุมษย์ หนกหลัง sumate.swu@gmail.com 

B07 SS33 [TU6-9] [01-35-1001] อาจารย์ณชัวด ีจนัทร์ฟอง natchavadee@g.swu.ac.th 

B08 SS3F [TU6-9] [01-35-1002] อาจารย์สดุฤทยั จันทร์แช่มช้อย sudruthai@g.swu.ac.th 

B09 IC34,35,36 [W1-4] [01-35-0801] อาจารยพิ์มพ์ฐดา วจันวงศ์ปัญญา hong_ichigo@hotmail.com 

    อาจารย์สดุฤทยั จันทร์แช่มช้อย sudruthai@g.swu.ac.th 

B10 SC33,3J [W1-4] [01-35-0802] อาจารย์ณชัวด ีจนัทร์ฟอง natchavadee@g.swu.ac.th 

B11 HM38,SS3ED1 [W6-9] [01-35-0801] อาจารยพิ์มพ์ฐดา วจันวงศ์ปัญญา hong_ichigo@hotmail.com 

    อาจารย์สดุฤทยั จันทร์แช่มช้อย sudruthai@g.swu.ac.th 

 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน  

 ภาคการศึกษาที่ 1/2558  ช้ันปีที่ 1-3 
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6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถา้มี)   

 ไม่มี 

 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) (ถา้มี) 

 ไม่มี 

 

8. สถานทีเ่รียน 

อาคาร 35 อาคารเรียนรวม (Learning Tower) มศว ประสานมิตร 

 

9. วนัทีจ่ดัท าหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

6 กรกฎาคม 2558 

 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. วตัถุประสงค ์(หรือจุดมุ่งหมาย) ของรายวิชา 
1.1 เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจความหมาย ความจ าเป็นและตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนา

บุคลิกภาพ 

1.2 เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจและตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

1.3 เพ่ือให้ผู้เรียนวิเคราะห์ประเมินบุคลิกภาพภายในและบุคลิกภาพภายนอกของตนเอง 

1.4 เพ่ือสร้างและพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อตนเองและผู้อื่นและเจตคติเชิงบวกในการ

ด าเนินชีวิต 

1.5 เพ่ือพัฒนาทักษะพ้ืนฐานมารยาททางสังคม การพัฒนาทักษะการสื่อสาร และการสร้าง

สมัพันธภาพกบัผู้อื่น 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

 2.1 เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ 

ปัจจุบัน และระยะเวลาในการเรียนการสอน 

 2.2 เพ่ือปรับปรุงจุดมุ่งหมายการเรียนรู้และ สื่อ/กจิกรรมการเรียนการสอน/ การประเมินผล 

ผู้เรียน  ให้สอดคล้องกบั มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่ระบุไว้ใน มคอ 2  

 2.3 เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกนัให้แก่คณาจารย์ผู้สอนถึงวัตถุประสงค์/เป้าหมาย/อตัลักษณ์ นิสติ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนนิการ 

 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและพัฒนาบุคลิกภาพทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม เพ่ือการด าเนินชีวิตที่ดีงาม มีวินัย รู้

กาลเทศะ ทั้งในโลกส่วนตัว ครอบครัว ชุมชนและสังคม ท่ามกลางขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม 

ความเป็นไทยทา่มกลางกระแสสงัคมโลก ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้และประสบการณ์ที่ลากหลาย 

 

2. จ านวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย ฝึกปฎิบัติ การมอบหมายงาน

โครงการ/กจิกรรม 

การเรียนรู้ ด้วยตนเอง 

30 ช่ัวโมง 

ต่อภาคการศึกษา 

30 ช่ัวโมง 

ต่อภาคการศึกษา 

45 ช่ัวโมง 

ต่อภาคการศึกษา 

30 ช่ัวโมง 

ต่อภาคการศึกษา 

3. ความรบัผดิชอบหลกั/ความรบัผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 

ดา้นท่ี 1 คุณธรรม 

จริยธรรม 

ดา้นท่ี 2  

ความรู ้

ดา้นท่ี 3 

 ทกัษะทาง

ปัญญา 

ดา้นท่ี 4  

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล 

ดา้นท่ี 5  

ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การสื่อสาร 

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

มศว 351                    

4. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หค้ าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตนอกช้ันเรียนเป็นรายบุคคล  สัปดาห์

ละ 1 ช่ัวโมง (เฉพาะกรณีที่ต้องการ)  โดยประกาศเวลาให้ค าปรึกษาไว้ในแผนการสอนและในเวบ็ไซต์

ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้  วิธกีารสื่อสารท าได้โดยการนัดหมายล่วงหน้าทางโทรศัพท ์หรือ e-mail  
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หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนกัศึกษา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม   

ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

1.1 มีคุณธรรม จริยธรรมในการ

ด ารงชีวิต มีความซ่ือสตัย์สจุริต 

และมีจรรยาบรรณทางวิชาการ 

 

1.2 รับผิดชอบตนเอง ผู้อื่น 

สงัคม และสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

1.3 มีวินัย ตรงต่อเวลา เคารพ

กฎ ระเบียบขององค์กรและสงัคม 

 

 

 

1.4 ตระหนักในคุณค่าของ

ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและ

ประชาคมอาเซียน 

  

บรรยาย อภิปราย กรณีศึกษา 

รายงานที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

บรรยาย อภิปราย กจิกรรมกลุ่ม 

ระดมสมอง  

 

 

 

ช้ีแจงกฎระเบียบและแนวปฏบัิติ

ในการเรียนการสอน และให้

นิสติร่วมก าหนดระเบียบในการ

เรียน 

 

สอดแทรกเน้ือหาด้าน

ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดี

งามทั้งของไทยและนานาชาติใน

การเรียนการสอน อภิปรายและ

กจิกรรมกลุ่ม(โครงงาน) 

ประเมินพฤติกรรม คุณภาพงาน

มอบหมาย การอภิปรายในช้ันเรียน 

 

 

ประเมินพฤติกรรมความรับผิดชอบ 

การอภิปรายแลกเปล่ียนความ

คิดเหน็ในช้ันเรียน และคุณภาพ

งานที่มอบหมาย 

 

ประเมินพฤติกรรม การตรงต่อ

เวลาในการเข้าช้ันเรียน การส่ง

รายงาน การแต่งกาย และการ

ปฏบัิติตนตามระเบียบ 

 

ประเมินพฤติกรรม คุณภาพงาน

มอบหมาย การอภิปรายในช้ันเรียน 

 

 

 

2. ความรู ้   

ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

2.1 มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง 

มีโลกทศัน์กว้างไกล และสามารถ

เรียนรู้ ด้วยตนเอง 

 

 

2.2 มีความรู้และความเข้าใจ

ธรรมชาติของตนเอง รู้เทา่ทนั

การเปล่ียนแปลงและด ารงชีวิต

อย่างมีความสขุทา่มกลางกระแส

บรรยาย จัดการเรียนการสอนใน

ลักษณะบูรณาการ  

 

 

 

บรรยาย อภิปราย ระดมสมอง 

กจิกรรมกลุ่ม กรณีศึกษาจากวีดิทศัน์ 

(การวิเคราะห์ตนเอง วิเคราะห์

บุคลิกภาพภายในและภายนอก The 

ประเมินพฤติกรรม คุณภาพงาน

มอบหมายและกจิกรรมเด่ียว 

กจิกรรมกลุ่ม การสอบภาคทฤษฎี

และภาคปฏบัิติ 

 

ประเมินคุณภาพงานที่มอบหมาย 

และพฤติกรรมการเรียนรู้ ในช้ันเรียน 
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2. ความรู ้   

ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

โลกาภิวัตน์ 

 

2.3 มีความรู้ ความเข้าใจเพ่ือน

มนุษย์/ สังคมทั้งไทย เพ่ือ

เช่ือมโยงสู่ประชาคมอาเซียน และ

สามารถน าความรู้ไปใช้ในการ

ปรับตัวและสร้างสรรค์สังคม 

 

Johari Window) S-W Analysis 

 

บรรยาย อภิปราย ระดมสมอง 

กจิกรรมกลุ่ม กรณีศึกษาจากวีดิ

ทศัน์ (การวิเคราะห์ความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล Individual 

difference ,Culture Shock และ 

I’m ok, You’re ok 

 

 

ประเมินคุณภาพงานที่มอบหมาย 

พฤติกรรม การแลกเปล่ียนความ

คิดเหน็ในช้ันเรียน  และการ

อภิปรายในช้ันเรียน 

 

3. ทกัษะทางปัญญา   

ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

3.1 เป็นผู้ใฝ่รู้ และมีวิจารณญาณ

ในการเลือกรับข้อมูลข่าวสาร 

 

 

 

 

3.2 สามารถคิดอย่างมีเหตุผล

และเป็นระบบ 

 

 

 

 

3.3 สามารถเช่ือมโยงความรู้สู่

การใช้ประโยชน์เพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิตของตนเอง และ

สงัคมได้อย่างสมดุล 

 

บรรยาย อภิปราย ฝึกปฏบัิติ ศึกษา

ด้วยตนเอง (กจิกรรมโครงงาน

มารยาททางสังคม) (ภาษาสื่อสารส่ง

ความ) 

 

 

บรรยาย อภิปราย ฝึกปฏบัิติ ศึกษา

ด้วยตนเอง (กจิกรรมโครงงาน

มารยาททางสังคม) (ภาษาสื่อสารส่ง

ความ) 

 

 

บรรยาย อภิปราย ฝึกปฏบัิติ ศึกษา

ด้วยตนเอง (กจิกรรมโครงงาน

มารยาททางสังคม โครงงานช่ืนชม

คนท าดี)  

ประเมินคุณภาพงานมอบหมายที่

แสดงถึงการค้นคว้าข้อมูลเพ่ิมเติม 

และประเมินการอภิปราย

แลกเปล่ียนเรียนรู้ และสอบ

ภาคทฤษฎี และน าเสนอโครงงาน 

 

ประเมินคุณภาพงานมอบหมายที่

แสดงถึงการค้นคว้าข้อมูลเพ่ิมเติม 

ประเมินการอภิปรายแลกเปล่ียน

เรียนรู้ สอบภาคทฤษฎี และ

น าเสนอโครงงาน 

 

ประเมินคุณภาพของผลงานและการ

น าเสนอผลโครงงาน 
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4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

4.1 ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสาร

และสร้างความสัมพันธก์บัผู้อื่น

ได้เป็นอย่างดี 

 

4.2 สามารถปรับตัวท างาน

ร่วมกบัผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและ

สมาชิกกลุ่ม 

 

 

 

 

 

4.3 การอยู่ร่วมกบัผู้อื่นอย่าง

สนัติสขุ 

บรรยาย อภิปราย ฝึกปฏบัิติ 

วิเคราะห์กรณีศึกษา (I’m ok, 

You’re ok ,The Johari Window, 

S-W Analysis) 

บรรยาย อภิปราย ฝึกปฏบัิติ 

วิเคราะห์กรณีศึกษา (I’m ok, 

You’re ok ,The Johari Window , 

S-W Analysis) กจิกรรมกลุ่ม 

โครงงานกลุ่ม(กจิกรรมโครงงาน

มารยาททางสังคม โครงงานช่ืนชม

คนท าดี) 

 

บรรยาย อภิปราย ฝึกปฏบัิติ 

วิเคราะห์กรณีศึกษา (I’m ok, 

You’re ok ,The Johari Window) 

กจิกรรมกลุ่ม โครงงานกลุ่ม

(กจิกรรมโครงงานมารยาททาง

สงัคม โครงงานช่ืนชมคนท าดี) 

ประเมินจากคุณภาพงานที่

มอบหมายและการมีส่วนร่วมในช้ัน

เรียน 

 

ประเมินคุณภาพงานที่มอบหมาย 

และประเมินจากการประเมินผลของ

นิสติในกลุ่ม  

 

 

 

 

 

ประเมินการมีส่วนร่วมในช้ันเรียน 

และการยอมรับฟังเหตุผลของเพ่ือน

ที่มีความคิดเหน็ หรือมุมมองที่ต่าง

ไปจากตนเอง 

 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

5.1 สามารถแสวงหาความรู้โดย

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

5.2 สามารถน าเสนอสารสนเทศใน

รูปแบบที่เหมาะสม และมีคุณภาพ 

กจิกรรมวัดและประเมิน

บุคลิกภาพ ก่อนและหลังการเรียน

การสอน 

 

 

กจิกรรมกลุ่ม โครงงานกลุ่ม

(กจิกรรมโครงงานมารยาททาง

สงัคม โครงงานช่ืนชมคนท าดี) 

 

มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

บันทกึข้อมูล  เพ่ือวิเคราะห์และปรับ

บุคลิกภาพตนเองที่  และการน าเสนอ

ผลงานเป็นรายบุคคล  

 

ประเมินคุณภาพงานที่มอบหมาย 

และประเมินจากผลการประเมินนิสติ

โดยนิสิตในช้ันเรียน  
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1.แผนการสอน 

สปัดาห ์ วตัถุประสงคเ์ชิง

พฤติกรรม 

หวัขอ้/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อ

ที่ใช ้

งานมอบหมาย 

1 

(17-19 

ส.ค.58) 

1)สามารถบอกถึง

จุดมุ่งหมายของการ

เรียนการสอนวิชา มศว 

351 

2) สามารถอธบิาย

เกี่ยวกบัความหมาย 

และความส าคัญของ

การพัฒนาบุคลิกภาพ  

1) ปฐมนิเทศ  แนะน า

รายวิชา ช้ีแจง

จุดประสงค์  กจิกรรม 

การวัดผล และเกณฑ์

การประเมินผล 

 

1) อาจารย์แจก course syllabus 

ฉบับส าหรับนิสติ 

ใช้เวลา 10 นาท ี

2) อาจารย์แนะน ารายวิชา ช้ีแจง

จุดประสงค์  กจิกรรม การวัดผล 

และเกณฑก์ารประเมินผลเวบ็ไซต์

ประกอบการเรียนการสอน 

ใช้เวลา 50 นาท ี

3) อภปิรายความส าคัญของวิชา

SWU351 การพัฒนาบุคลิกภาพ 

ใช้เวลา 60 นาท ี

4) อาจารย์แจกใบงานรายบุคคล: 

Pretest ให้นิสติท าเฉพาะช่องที่เป็น

ปัจจุบันกบัอนาคต และเขียนตอบ

ค าถาม 2 ข้อ จากนั้น อาจารย์

อธบิายวิธกีารกรอกคะแนน Pretest 

ใน Excel 

ใช้เวลา 50 นาท ี

5) ให้นิสติแบ่งกลุ่มๆละ 10 คน 

พร้อมกบัส่งรายช่ือสมาชิกและตั้งช่ือ

กลุ่ม 

ใช้เวลา 30 นาท ี

1) ตัวแทนนิสติแต่ละกลุ่มดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลนิสติ 

(รายกลุ่ม) จาก http://ilc.swu.ac.th/ และด าเนินการ

จัดท าข้อมูลนิสติ (รายกลุ่ม) ให้น าส่งอาจารย์สปัดาห์ที่ 2 

2) นิสติทุกคนดาวน์โหลดไฟล์ใบงาน รายบุคคลและราย

กลุ่ม  

3) ในสปัดาห์ที่ 2 ให้นิสติทุกกลุ่ม เตรียมกล้องหรือ

โทรศพัทม์ือถอืที่สามารถถ่ายภาพเคล่ือนไหวได้ จ านวน 

1-2 เคร่ืองต่อกลุ่ม เพื่อบันทกึบุคลิกภาพขณะแนะน า

ตนเองหน้าช้ันเรียน ในเวลา 1 นาท ี โดยก าหนดเนื้อหา 

คือ  

1) ช่ือ-สกุล   

2) คณะ ช้ันปี   

3) สาเหตุที่เลือกเรียนคณะสาขาน้ี    

4) อาชีพที่ใฝ่ฝันในอนาคต  

 

 

2 

(24-26 

ส.ค.58) 

1) ประเมินทกัษะ

สื่อสารต่อหน้าชุมชน

และบุคลิกภาพ 

(ทดสอบก่อนการ

เรียน: Pretest)  

กจิกรรมแนะน าตนเอง 1) อาจารยอ์ธบิายวัตถุประสงค์ของ 

กจิกรรมแนะน าตนเอง  

ใช้เวลา 20 นาท ี

2) ให้นิสติแนะน าตนเอง คนละ 1 

นาท ีโดยมีเพ่ือนร่วมกลุ่ม

บันทกึภาพเคลื่อนไหวขณะพูด

แนะน าตนเอง เพื่อประเมินทกัษะ

สื่อสารต่อหน้าชุมชนและบุคลิกภาพ 

(ทดสอบก่อนการเรียน: Pretest) 

 ใช้เวลา 120 นาท ี

3) อาจารย์ให้ข้อเสนอแนะภาพรวม

บุคลิกภาพของนิสติจากการแนะน า

ตนเองหน้าช้ันเรียน 

ใช้เวลา 40 นาท ี

4) ให้นิสติแบ่งกลุ่มเพ่ือประเมิน

ตนเองและเพ่ือน เกี่ยวกบัด้านทกัษะ

สื่อสารและบุคลิกภาพ 

ใช้เวลา 20 นาท ี

5) อาจารย์และนิสติสรปุสิ่งที่ได้จาก

การท ากจิกรรมแนะน าตนเอง 

ใช้เวลา 20 นาท ี
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สปัดาห ์ วตัถุประสงคเ์ชิง

พฤติกรรม 

หวัขอ้/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อ

ที่ใช ้

งานมอบหมาย 

3 

(31 ส.ค.-2 

ก.ย.58) 

1) สามารถอธบิาย

ความหมายและ

ความส าคัญของ

บุคลิกภาพ 

2) สามารถอธบิายถึง

องค์ประกอบของ

บุคคลิกภาพ และการ

พัฒนาบุคลิกภาพของ

ตนเอง 

1) ความส าคัญของ

บุคลิกภาพ  

2)องค์ประกอบของ

บุคคลิกภาพ  

(รวมถึงบุคลิกภาพ

ภายในและภายนอก)  

3) การพัฒนา

บุคลิกภาพของตนเอง 

1) อาจารย์น าเข้าสู่บทเรียน 

ใช้เวลา 20 นาท ี

2) อาจารย์บรรยาย ความหมาย 

บุคลิกภาพ 

ใช้เวลา 30 นาท ี

3) ให้นิสติแบ่งกลุ่มตอบค าถาม 

ความหมายบุคลิกภาพ 

ใช้เวลา 40 นาท ี

4) อาจารย์บรรยาย ความส าคัญของ

การพัฒนาบุคลิกภาพที่มีผลต่อการ

ด าเนินชีวิตการประกอบอาชีพ 

ใช้เวลา 50 นาท ี

5) ให้นิสติแบ่งกลุ่มตอบค าถาม

ความส าคัญของการพัฒนา

บุคลิกภาพ 

ใช้เวลา 40 นาท ี

6) อาจารย์และนิสติสรปุความหมาย

ของบุคลิกภาพ และความส าคัญของ

การพัฒนาบุคลิกภาพที่มีผลต่อการ

ด าเนินชีวิตการประกอบอาชีพ 

ใช้เวลา 40 นาท ี

1) นิสติทุกกลุ่มน าใบงานรายกลุ่ม: ความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล มาในสปัดาห์ที่ 4 

2) กจิกรรมค าถามท้ายบท  

4 

(7-9 ก.ย.

58) 

1) สามารถอธบิาย

ปัจจัยที่ท  าให้เกดิความ

แตกต่างระหว่างบุคคล  

และการปรับตัวได้ 

 

1) ความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล 

2) การปรับตัว 

 

1) อาจารย์น าเข้าสู่บทเรียน 

ใช้เวลา 20 นาท ี

2) อาจารย์บรยายความหมายความ

แตกต่างระหว่างบุคคลและการ

ปรับตัวได้ 

ใช้เวลา 30 นาท ี

3) ดูวิดีทศัน์  Individual difference 

ใช้เวลา 40 นาท ี

4) อาจารย์บรรยาย ความส าคัญ

ความแตกต่างระหว่างบุคคลและการ

ปรับตัวได้ 

ใช้เวลา 30 นาท ี

5) จากดูวีดทิศัน์ Individual 

difference ให้นิสติทุกคนเข้ากลุ่ม 

และวิเคราะห์ตัวละคร และท าใบงาน

รายกลุ่ม: ความแตกต่างระหว่าง

บุคคล 

ใช้เวลา 30 นาท ี

6) ทุกกลุ่มเลือกตัวละคร 1 ตัว

ละคร และน าเสนอหน้าช้ันเรียนเพ่ือ

สะท้อนความคิดเหน็ของกลุ่ม  

ใช้เวลา 40 นาท ี

7) อาจารย์และนิสติสรปุ

ความส าคัญ 

ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

ใช้เวลา 30 นาท ี

1) กจิกรรมกลุ่มวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

(เลือกน าเสนอ 1 ตัวละคร ในแต่ละกลุ่ม) 

2) น าเสนอหน้าช้ันเรียนเพ่ือสะท้อน ความคิดเหน็ของ

กลุ่ม จากการดูวิดีทศัน์ และส่งใบงานรายกลุ่ม: ความ

แตกต่างระหว่างบุคคล  ท้ายช่ัวโมง  

3) นิสติทุกกลุ่มน าใบงานรายกลุ่ม: The Johari Window 

มาในสปัดาห์ที่ 5 

4) นิสติทุกคนน าใบงานรายบุคคล: การวิเคราะห์

บุคลิกภาพตนเอง มาในสปัดาห์ที่ 5 

5) กจิกรรมค าถามท้ายบท 
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สปัดาห ์ วตัถุประสงคเ์ชิง

พฤติกรรม 

หวัขอ้/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อ

ที่ใช ้

งานมอบหมาย 

5 

(14-16 

ก.ย.58) 

1)  การวิเคราะห์และ

การประเมินตนเอง  

 

1) การวิเคราะห์และ

การประเมินตนเองโดย

ใช้แนวคิด  

-  Johari Window 

-  S-W Analysis 

 

1) อาจารย์น าเข้าสู่บทเรียน 

ใช้เวลา 20 นาท ี

2) อาจารย์บรรยาย การวิเคราะห์

และการประเมินตนเองในแนวคิด

ต่างๆ  

ใช้เวลา 40 นาท ี

3) ดูวิดีทศัน์  Johari Window 

ใช้เวลา 20 นาท ี

4) อาจารย์บรยาย แนวคิดการ

วิเคราะห์และการประเมินตนเอง 

แบบ S-W Analysis 

ใช้เวลา 40 นาท ี

5) จากดูวีดทิศัน์ Johari Window 

ให้นิสติทุกคนเข้ากลุ่ม วิเคราะห์

บุคลิกภาพ และท าใบงานรายกลุ่ม:  

The Johari Window  

ใช้เวลา 30 นาท ี

6) น าเสนอหน้าช้ันเรียนเพ่ือสะท้อน 

ความคิดเหน็ของกลุ่ม จากการดู

วิดีทศัน์ 

ใช้เวลา 30 นาท ี

7) ให้นิสติท าใบงานรายบุคคล: การ

วิเคราะห์บุคลิกภาพตนเองแบบ S-

W Analysis 

ใช้เวลา 20 นาท ี

8) อาจารย์และนิสติสรปุแนว

ทางการพัฒนาบุคลิกภาพภายใน

และภายนอก 

ใช้เวลา 20 นาท ี

1) กจิกรรมกลุ่มวิเคราะห์บุคลิกภาพภายในและ

ภายนอก 

2) น าเสนอหน้าช้ันเรียนเพ่ือสะท้อน ความคิดเหน็ของ

กลุ่ม จากการดูวิดีทศัน์ และส่งใบงานรายกลุ่ม: The 

Johari Window 

3) ส่งใบงานรายบุคคล: การวิเคราะห์บุคลิกภาพตนเอง 

ท้ายช่ัวโมง 

4) มอบหมายให้นิสติท าใบงานรายบคุคลที่ 4 : 

แผนพัฒนาบุคลิกภาพรายบุคคล (IDP) 

5) นิสติทุกกลุ่มน าใบงานรายกลุ่ม:  I’m ok, You’re 

ok. มาในสปัดาห์ที่ 6 

6) กจิกรรมการวิเคราะห์ตนเองแบบ S-W Analysis4)  

 

  

 

6 

(21-23 

ก.ย.58) 

1) สามารถอธบิาย

ความหมาย หลักการ 

และความส าคัญของ

เจตคต ิ

2) สามารถบอกถึง

วิธกีารพัฒนาเจตคติ

ของตนเองในเชิงบวก 

 

1)เจตคติต่อตนเองและ

ผู้อื่น   

2)การพัฒนาเจตคติเชิง

บวก 

1) อาจารย์น าเข้าสู่บทเรียน 

ใช้เวลา 20 นาท ี

2) อาจารย์บรรยาย  ความหมาย 

หลักการเจตคต ิ

ใช้เวลา 40 นาท ี

3) ดูวิดีทศัน์ I’m ok, You’re ok 

ใช้เวลา 30 นาท ี

4) อาจารย์บรยาย ความส าคัญของ

เจตคติต่อตนเองและผู้อื่น 

ใช้เวลา 40 นาท ี

5) จากดูวีดทิศัน์ I’m ok, You’re 

ok ให้นิสติทุกคนเข้ากลุ่ม วิเคราะห์ 

และท าใบงานรายกลุ่ม:  I’m ok, 

You’re ok. 

ใช้เวลา 20 นาท ี

6) น าเสนอหน้าช้ันเรียนเพ่ือสะท้อน 

ความคิดเหน็ของกลุ่ม จากการดู

วิดีทศัน์ 

1) กจิกรรมกลุ่มวิเคราะห์วีดิทศัน์ I’m ok, You’re ok 

2) น าเสนอหน้าช้ันเรียนเพ่ือสะท้อน ความคิดเหน็ของ

กลุ่ม จากการดูวิดีทศัน์ และส่งใบงานรายกลุ่ม:  I’m ok, 

You’re ok. 

3) มอบหมายให้นิสติท าใบงานรายบคุคล: เจตคติต่อ

ตนเองและผู้อื่น เป็นการบ้าน   



มคอ. 3 

ส านกันวตักรรมการเรียนรู ้   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 10 

 

สปัดาห ์ วตัถุประสงคเ์ชิง

พฤติกรรม 

หวัขอ้/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อ

ที่ใช ้

งานมอบหมาย 

   ใช้เวลา 20 นาท ี

7) ให้นิสติตอบค าถาม เราจะพัฒนา

เจตคติของตนเองให้เป็นเชิงบวกได้

อย่างไร ใช้เวลา 40 นาท ี

8) อาจารย์และนิสติสรปุแนว

ทางการพัฒนาเจตคติเชิงบวก 

ใช้เวลา 30 นาท ี

 

7 

(28-30 

ก.ย.58) 

1) สามารถอธบิายถึง

มารยาทการแต่งกาย 

2) มีทกัษะในการ

สื่อสารด้วยอวัจนภาษา 

และวัจนภาษา 

1)  มารยาทการแต่ง

กาย 

2) ภาษาสื่อสารส่ง

ความ 

 

1) อาจารย์น าเข้าสู่บทเรียน 

ใช้เวลา 20 นาท ี

2) อาจารย์บรรยาย  มารยาทการ

แต่งกาย  

ใช้เวลา 30 นาท ี

3) ดูวิดีทศัน์ การแต่งกาย 

ใช้เวลา 30 นาท ี

4) นิสติวิพากษ์การแต่งกายชุดนิสติ 

ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ของ

สมาชิกภายในกลุ่ม 

ใช้เวลา 40 นาท ี

5) อาจารย์บรรยาย  ภาษาสื่อสารส่ง

ความ 

ใช้เวลา 50 นาท ี

6) ให้นิสติฝึกปฏบิัตกิารสื่อสาร

ด้วยอวจันภาษา 

ใช้เวลา 40 นาท ี

7) อาจารย์และนิสติสรปุมารยาท

การแต่งกายที่ถูกต้องเหมาะสม และ

ภาษาสื่อสารส่งความ 

ใช้เวลา 30 นาท ี

1)นิสติวิพากษ์การแต่งกายชุดนิสติ ตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัย ของสมาชิกภายในกลุ่ม 

2) ฝึกปฏบิัติการสื่อสารด้วยอวัจนภาษา 

3) นิสติทุกกลุ่มน าใบงานรายกลุ่ม : โครงงานมารยาท

ทางสงัคม มาในสปัดาห์ที่ 8 

4) ส่งการบ้านใบงานรายบุคคล : เจตคติต่อตนเองและ

ผู้อื่น 
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(5-7 ต.ค.

58) 

 

1) สามารถแสดงการ

ไหว้ ยืน เดิน และนั่ง

ได้อย่างถูกต้องและ

เหมาะสม 

2) สามารถอธบิาย

หลักมารยาททางสงัคม 

 

1)  มารยาทการไหว้ 

ยืน เดิน นั่ง 

2)มารยาททางสงัคม 

1) อาจารย์น าเข้าสู่บทเรียน 

ใช้เวลา 20 นาท ี

2) อาจารย์บรรยาย มารยาทการ

ไหว้ ยืน เดิน นั่ง  

ใช้เวลา 30 นาท ี

3) ดูวิดีทศัน์ มารยาทการไหว้ ยืน 

เดิน นั่ง  

ใช้เวลา 20 นาท ี

4) ให้นิสติฝึกปฏบิัตกิารไหว้ ยืน 

เดิน นั่ง  

ใช้เวลา 60 นาท ี

5) อาจารย์บรรยาย มารยาท

สงัคมไทย 

และมารยาทอาเซียนที่ควรรู้ 

ใช้เวลา 30 นาท ี

6) อาจารยอ์ธบิายการท าโครงงาน

บุคลิกภาพและมารยาททางสงัคม 

(เน้นมารยาทการทกัทายและการ

ปรับตัวกบัวัฒนธรรมในกลุ่ม 

1) ฝึกปฏบิัติการไหว้ ยืน เดิน นั่ง  

2) น าเสนอหัวข้อโครงงาน และส่งใบงานรายกลุ่ม: 

โครงงานมารยาททางสงัคม ท้ายช่ัวโมง 

3) ในสปัดาห์ที่ 9 มอบหมายให้นิสติแบ่งกลุ่มท า

โครงงานบุคลิกภาพและมารยาททางสงัคม (ให้นิสติท า

โครงงานมารยาททางสงัคมในกลุ่มประเทศอาเซียน) 

4) ให้นิสติน าเสนอโครงงานดังกล่าวในสปัดาห์ที่ 10 

(น าเสนอกลุ่มละไม่เกนิ 30นาท)ี 

 



มคอ. 3 

ส านกันวตักรรมการเรียนรู ้   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 11 

 

สปัดาห ์ วตัถุประสงคเ์ชิง

พฤติกรรม 

หวัขอ้/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อ

ที่ใช ้

งานมอบหมาย 

   ประเทศอาเซียน) 

ใช้เวลา 10 นาท ี

7) ให้นิสติทุกคนเข้ากลุ่ม และท าใบ

งานรายกลุ่ม: โครงงานมารยาททาง

สงัคม 

ใช้เวลา 20 นาท ี

8) น าเสนอหัวข้อโครงงาน และส่ง

ใบงานรายกลุ่ม: โครงงานมารยาท

ทางสงัคม 

ใช้เวลา 20 นาท ี

9) อาจารย์และนิสติสรปุมารยาท

การไหว้ ยืน เดิน นั่ง และมารยาท

ทางสงัคมไทย 

ใช้เวลา 30 นาท ี

 

 

12-16 ต.ค.58   งดการเรียนการสอนเนื่องจากตรงกบัสปัดาห์สอบกลางภาค 
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(19-21 

ต.ค.58) 

1) สามารถท างานเป็น

ทมีได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ 

1)กจิกรรมโครงงาน

บุคคลิกภาพและ

มารยาททางสงัคม 

2) รายงานผลความ

คืบหน้าการด าเนิน

โครงการ  

1) แบ่งกลุ่มท ากจิกรรมโครงงาน

บุคคลิกภาพและมารยาททางสงัคม 

2) ติดตามการด าเนินโครงงาน

บุคคลิกภาพและมารยาททางสงัคม 

นิสติ  พบอาจารย์ที่ปรึกษา กลุ่มละ 

25-40 นาท ี รวม  240 นาท ี

1) ให้นิสติน าเสนอโครงงานบุคลิกภาพและมารยาททาง

สงัคม ในสปัดาห์ที่ 10 (น าเสนอกลุ่มละไม่เกนิ 30นาท)ี 

10 

(26-28 

ต.ค.58) 

1) มีทกัษะในการ

น าเสนอด้วย

บุคลิกภาพที่ด ี

2) สามารถ

แลกเปล่ียนเรียนรู้

ความรู้ที่ได้จาก

การศกึษาโครงงาน

ให้แก่เพื่อนร่วมช้ัน 

 

1) น าเสนอโครงงาน

บุคลิกภาพ 

และมารยาททางสงัคม 

 

1) การน าเสนอโครงงานบุคลิกภาพ

และมารยาททางสงัคม  

ใช้เวลา 200 นาท ี  

2) ฝึกปฎบิัต ิ(ถ้ามี)  

3) บทบาทสมมุติ (ถ้ามี) 

4) อภปิรายกลุ่มและร่วม

ประเมินผลโครงงานบุคลิกภาพและ

มารยาททางสงัคมของเพ่ือนนิสติใน

ช้ันเรียน 

ใช้เวลา 20 นาท ี

5) อาจารย์และนิสติสรปุสิ่งที่ได้จาก

โครงงานบุคลิกภาพและมารยาททาง

สงัคม และการปรับตัวกบัวัฒนธรรม

ในกลุ่มประเทศอาเซียน 

ใช้เวลา 20 นาท ี

 

1) น าเสนอโครงงานบุคลิกภาพและมารยาททางสงัคม

หน้าช้ันเรียน 

2) ฝึกปฏบิัติงานตามหัวข้อที่แต่ละกลุ่มน าเสนอ 

3) ส่งใบงานรายบุคคล: แผนพัฒนาบุคลิกภาพ

รายบุคคล (IDP) คร้ังที่ 1 

4) นิสติทุกกลุ่มน าใบงานรายกลุ่ม: โครงงานช่ืนชมคน

ท าดี มาในสปัดาห์ที่ 11 

4) นิสติทุกกลุ่มน าใบงานรายกลุ่ม: การปรับถ้อยค าเชิง

บวก มาในสปัดาห์ที่ 11 
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(2-4 พ.ย.

58) 

1) สามารถอธบิาย

คุณค่าของบุคคลอื่น 

2) สามารถสะท้อนถึง

คุณค่าของตนเอง 

3) สามารถบอกถึง

แนวทางการช่ืนชมคน

ดี 

2) สามารถปรับ

ความคิด และภาษาเชิง 

1) การให้คุณค่าตนเอง

และผู้อื่น  

2) การช่ืนชมคนท าด ี

3) การปรับความคิด

และภาษาเชิงบวก 

  

1) อาจารย์น าเข้าสู่บทเรียน 

ใช้เวลา 20 นาท ี

2) อาจารย์บรรยาย การเหน็คุณค่า

ในตนเองและผู้อื่น 

ใช้เวลา 40 นาท ี

3) ดูวิดีทศัน์  ริบบิ้นสฟ้ีา  

ใช้เวลา 30 นาท ี

4) อาจารย์บรรยาย การปรับถ้อยค า

เชิงบวก 

1) กจิกรรมกลุ่มวิเคราะห์การปรับถ้อยค าเชิงบวก 

2) น าเสนอหน้าช้ันเรียน และส่งใบงานรายกลุ่ม: การ

ปรับถ้อยค าเชิงบวก ท้ายช่ัวโมง 

3) ในสปัดาห์ที่ 12 มอบหมายให้นิสติท าโครงงานช่ืนชม

คนท าดี และส่งใบงานรายกลุ่ม : โครงงานช่ืนชมคนท าดี 

(Task - Based Learning) 

4) น าเสนอโครงงานช่ืนชมคนท าดี ในสปัดาห์ที่ 13 และ 

14  โดยน าเสนอกลุ่มละไม่เกนิ 30 นาท ี(สญัลักษณ์ให้

ท าเอง  ห้ามซ้ือ) จัดท าในรปูแบบของวิดีทศัน์ 



มคอ. 3 

ส านกันวตักรรมการเรียนรู ้   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 12 

 

สปัดาห ์ วตัถุประสงคเ์ชิง

พฤติกรรม 

หวัขอ้/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อ

ที่ใช ้

งานมอบหมาย 

 บวก  ใช้เวลา 40 นาท ี

5) ให้นิสติทุกคนเข้ากลุ่มวิเคราะห์ 

และท าใบงานรายกลุ่ม: การปรับ

ถ้อยค าเชิงบวกใช้เวลา 30 นาท ี

6) น าเสนอหน้าช้ันเรียนเพ่ือสะท้อน 

ความคิดเหน็ของกลุ่ม และส่งใบงาน

รายกลุ่ม: การปรับถ้อยค าเชิงบวก 

ใช้เวลา 30 นาท ี

4) อาจารยอ์ธบิายการท าโครงงาน

ช่ืนชมคนท าดี  

ใช้เวลา 20 นาท ี

5) อาจารย์และนิสติสรปุการปรับ

ความคิดและแนวทางการช่ืนชมคนด ี

ใช้เวลา 30 นาท ี

5) กจิกรรมค าถามท้ายบท 

12 

(9-11 

พ.ย.58) 

1) สามารถท างานเป็น

ทมีได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ 

2) การแสดงออกใน

ด้านความคิด

สร้างสรรค์ (ในการ

ออกแบบและให้

ความหมายของ

สญัลักษณ์) 

1)กจิกรรมโครงงานช่ืน

ชมคนท าด ี

1) แบ่งกลุ่มท ากจิกรรมโครงงานช่ืน

ชมคนท าด ี

2) ติดตามการด าเนินความคืบหน้า

โครงงานช่ืนชมคนท าด ีพบอาจารย์

ที่ปรึกษาเป็นรายกลุ่ม กลุ่มละ 25-

40 นาท ี รวม  240 นาท ี

1) ให้นิสติน าเสนอโครงงานช่ืนชมคนท าดี ในสปัดาห์ที่ 

14 น าเสนอกลุ่มละไม่เกนิ 30นาท ี(สญัลักษณ์ให้ท าเอง  

ห้ามซ้ือ) จัดท าในรปูแบบของวีดิทศัน ์

2) มอบหมายให้นิสติท าใบงานรายบคุคล: แบบบันทกึ

การเปล่ียนแปลงบุคลิกภาพ  เป็นการบ้าน  และน ามาส่ง

ในสปัดาห์ที่ 15 
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(16-18 

พ.ย.58) 

1) สามารถสืบค้นและ

แสวงหาความรู้รายวิชา

ศกึษาทั่วไป 

 

1) เข้าร่วม Open 

House ของส านัก

นวัตกรรมการเรียนรู้  

อาจารย์น านิสติเข้าร่วมโครงการ 

Open House 

1) ให้นิสติเข้าร่วมโครงการ Open House เพื่อแสวงหา

ความรู้และเปิดโลกทศัน์ในวิชาศกึษาทัว่ไป ของส านัก

นวัตกรรมการเรียนรู้ 
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(23-25 

พ.ย.58) 

1) มีทกัษะในการ

น าเสนอด้วย

บุคลิกภาพที่ด ี

2) สามารถบอกถึง

ความส าคัญและ

เหตุผลของการช่ืนชม

คนท าดี 

1) น าเสนอโครงงานช่ืน

ชมคนท าด ี

2) ประเมิน ILC 001-

003  

1) น าเสนอโครงงานช่ืนชมคนท าดี 

ใช้เวลา 180 นาท ี

2) ฝึกปฎบิัต ิ(ถ้ามี)  

3) บทบาทสมมุติ (ถ้ามี) 

4) อภปิรายกลุ่มโครงงานช่ืนชมคน

ท าดี 

ใช้เวลา 20 นาท ี

5) อาจารย์และนิสติสรปุสิ่งที่ได้จาก

โครงงานช่ืนชมคนท าด ี

ใช้เวลา 20 นาท ี

6)  อาจารยอ์ธบิายวิธกีารท า

ประเมิน ILC 001-003   

6) นิสติท าประเมิน ILC 001-003  

(20 นาท)ี 

1) นิสติน าเสนอโครงงานกลุ่มช่ืนชมคนท าดีหน้าช้ันเรียน 

2) ในสปัดาห์ที่ 15 ให้นิสติทุกกลุ่ม เตรียมกล้องหรือ

โทรศพัทม์ือถอืที่สามารถถ่ายภาพเคล่ือนไหวได้ เพ่ือ

บันทกึบุคลิกภาพขณะน าเสนอหน้าช้ันเรียนรายบุคคล 

ในหัวข้อ สิ่งที่ได้รับจากการเรียนวิชา การพัฒนา

บุคลิกภาพ หรือ ประสบการณ์จากการช่ืนชมคนดี 

3) นิสติทุกคนเข้าท าแบบประเมิน ILC 001-003   

ผ่านระบบออนไลน ์

15 

(30 พ.ย.-

2 ธ.ค.58) 

1) สามารถอธบิาย

และสรปุสิ่งที่ได้เรียนรู้

ทั้งหมดจากรายวิชา 

 

1) การประเมิน

บุคลิกภาพย้อนกลับ

รายบุคคล 

1) นิสติน าเสนอหน้าช้ันเรียน

รายบุคคล ในหัวข้อ สิ่งที่ได้รับจาก

การเรียนวิชาพัฒนาบุคลิกภาพ  

และอาจารย์วิพากษ์ให้ข้อมูล

ย้อนกลับ คนละ 1-2 นาท ี พร้อม

บันทกึวิดีโอ 

ใช้เวลา 180  นาท ี  

1) ส่งใบงานรายรายบุคคล: แบบบันทกึการ

เปล่ียนแปลงบุคลิกภาพ 

2) ส่งใบงานรายบุคคล: แผนพัฒนาบุคลิกภาพส่วน

บุคคล (IDP) 

3) นิสติน าเสนอหน้าช้ันเรียนรายบุคคล ในหัวข้อ สิ่งที่

ได้รับจากการเรียนวิชาพัฒนาบุคลิกภาพ  และอาจารย์

วิพากษ์ให้ข้อมูลย้อนกลับ คนละ 1 นาท ี พร้อมบันทกึ

วิดีโอ   
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สปัดาห ์ วตัถุประสงคเ์ชิง

พฤติกรรม 

หวัขอ้/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อ

ที่ใช ้

งานมอบหมาย 

   2) อาจารย์และนิสติสรปุการเรียน

รายวิชา การพัฒนาบุคลิกภาพ 

ใช้เวลา 30  นาท ี

3) นิสติท าใบงานรายบุคคล:  Post 

test 

ใช้เวลา 20 นาท3ี) ส่งใบงานราย

รายบุคคล : แบบบันทกึการ

เปล่ียนแปลงบุคลิกภาพ และ 

ใบงานรายบุคคล: แผนพัฒนา

บุคลิกภาพส่วนบุคคล (IDP) 

ใช้เวลา 10 นาท ี

3) แจ้งตารางสอบปลายภาค  

(วันที่ 15 ธ.ค. 58)  

และอธบิายการส่ง CD  การแนะน า

ตนเอง 

ใช้เวลา 10 นาท ี

4) ให้นิสติตัดต่อวิดีโอของสปัดาห์ที่ 2  และสปัดาห์ที่ 

15  มาเปรียบเทยีบกนั และน าส่งเป็น CD  ในวันสอบ

ปลายภาค 

5)  นิสติทุกกลุ่มดาวน์โหลดไฟล์ EXCEL  จาก

http://ilc.swu.ac.th/ และด าเนินการกรอกคะแนนจาก

ใบงานรายบุคคล: Pretest ลงในตาราง EXCEL และลง

ไฟล์ให้อาจารย์ประจ ากลุ่มทางอเีมล์  และน าใบงาน

รายบุคคล: Pretest  ส่งคืนในวันสอบปลายภาค 

รายวิชา SWU 351 สอบปลายภาค วันที่ 15  ธนัวาคม 2558 
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แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
 

กิจกรรม ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน 
สปัดาห ์

ที่ประเมิน 

สดัส่วนของ 

การประเมิน 

1 1.3, 1.4, 4.1, การมีส่วนร่วมตอบค าถามในช้ันเรียน 1-15 10% 

2 1.3,1.4 จิตพิสยั (การแต่งกาย ความรับผดิชอบ การตรงต่อ

เวลา การมีส่วนร่วมกจิกรรมในช้ันเรียน) 

1-15 5% 

3 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1 การสอบวัดความรู้ 

การพัฒนาทางบุคลิกภาพ 

15 

15 

25% 

10% 

4 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 

3.3, 

4.1, 4.2, 4.3 

ใบงานรายบุคคล 

   -ใบงานการวิเคราะห์บุคลิกภาพตนเอง 

   - ใบงานเจตคติต่อตนเองและผู้อื่น 

   - ใบงานแผนพัฒนาบุคลิกภาพรายบุคคล (IDP)   

   - ใบงานบันทกึการเปล่ียนแปลงบุคลิกภาพ 

ใบงานรายกลุ่ม 

   - ใบงานวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

   - ใบงาน The Johari Window 

   -  ใบงาน I’m ok, you’re ok 

   -  ใบงานมารยาททางสงัคม  

   -  ใบงานการปรับถ้อยค าเชิงบวก  

2-14 

 

 

15% 

 

 

 

 

5% 

 

 

 

 

5 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 

5.2 

โครงงานบุคลิกภาพและมารยาททางสงัคม 

โครงงานช่ืนชมคนท าด ี

5-8 

11-14 

15% 

15% 

 

หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ต าราและเอกสารหลกั 

1.1 จิตรา  ดุษฎีเมธา. (2553). หลกัสตูรการพฒันาบุคลิกภาพ. กรุงเทพฯ:  

ศูนยน์วัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

1.2 จิตรา  ดุษฎีเมธา (2553). วดีิทศันป์ระกอบการสอนหลกัสูตรการพฒันาบุคลิกภาพ 7 ตอน. 

กรุงเทพฯ: ศูนยน์วัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

1.3 Emociones básicas(LIE TO ME). Available: http://www.youtube.com/watch?v=Fjxf9BZuRc8 

1.4 Khappucino.Facial Expression Tutorial. Available:   

             http://www.youtube.com/watch?v=TrgNKGjSyxA&feature=share&list= 

     PL94E6F00F80706272 

2. เอกสารและขอ้มูลส าคญั 

 2.1 http://ilc.swu.ac.th 

 2.2 www.m-culture.go.th 

3. เอกสารและขอ้มูลแนะน า 

 3.1 จิตรา  ดุษฎีเมธา. (2555). ปรบัความคิด ชีวติเปลีย่นได.้ กรุงเทพฯ: มายเบสต์บุค 

3.2 หนังสอืเกี่ยวกบัมารยาทและวัฒนธรรมไทย 

3.3 หนังสอืมารยาทและวัฒนธรรมสากล

http://ilc.swu.ac.th/
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หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 

- การซักถาม/สอบถาม อย่างไม่เป็นทางการระหว่างผู้สอน และผู้เรียนนอกช้ันเรียน 

 - การสะท้อนความคิด จากพฤติกรรมของผู้เรียน 

 - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

 - การสงัเกตพฤติกรรมของผู้เรียน 

 - ผลการสอบ 

 - การน าเสนอโครงงาน 

3. การปรบัปรุงการสอน 

 -  

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวิชา 

มีการประชุมคณาจารย์ผู้สอน  การตั้งเกณฑก์ารตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน วิธีการให้

คะแนนสอบเกบ็คะแนน  การให้คะแนนพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในช้ันเรียน  การให้คะแนนโครงงาน และการ

ให้คะแนนกจิกรรมเด่ียว/กลุ่ม 

 

5. การด าเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 - มีการประชุมอาจารย์ผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษา 

 - เปล่ียนหรือสลับอาจารย์ผู้สอนเพ่ือให้เหมาะสมกบักลุ่มผู้เรียนทุกปี 


