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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3571306 รายวิชา การพัฒนาบุคลิกภาพในธุรกิจการโรงแรม
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร ธุรกิจการโรงแรม หมวดวิชาเฉพาะ วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยภนิดา แซลี้ และ อาจารยรุงเพ็ชร ปนงาม
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2556 ชั้นปที่ 1
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
จัดทํารายละเอียดวิชา วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

มคอ.3 2

3571306 การพัฒนาบุคลิกภาพในธุรกิจการโรงแรม

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู เ ข า ใจเกี่ ย วกั บ วิ ธีก ารพั ฒ นาบุค ลิ ก ภาพทุก ๆด า น และนํ า ไปประยุ ก ต ใ ช ใ น
ชีวิตประจําวัน
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับบุคลิกภาพ
2. เพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ ทฤษฎี บุ ค ลิ ก ภาพและสามารถนํ า ความรู จ ากทฤษฎี ไ ป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
3. เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในเรื่องของการพัฒนาบุคคลิกภาพและรูจักวิธีเสริมสรางบุคลิกภาพที่ดี
ใหแกตนเอง
4. เพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู บ ทบาทและหน า ที่ ข องบุ ค คลที่ อ ยู ใ นอุ ต สาหกรรมบริ ก ารและรู จั ก พั ฒ นา
บุคลิกภาพของตนใหสอดคลองกับการทํางาน
5. เพื่อใหนักศึกษารูจักปรับตัวและพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อใหเกิดประโยชนในการทํางานและในชีวิตประจําวัน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ ขอบเขตของบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก
การแตงกาย กิริยาทาทาง มารยาทตามมาตรฐานวิชาชีพการโรงแรม
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
บรรยาย 45 ชั่วโมง/
ภาคการศึกษา

สอนเสริม

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
ส อ น เ ส ริ มต า ม ค ว า ม
ต อ งการของนั ก ศึ ก ษา
เฉพาะราย

การศึกษาดวยตนเอง
การศึกษาดวยตนเอง
6 ชั่วโมง/สัปดาห

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
- อาจารยประจําวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเว็บไซตของหลักสูตร
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายวิชาตามเวลาที่อาจารยประจําวิชากําหนด
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรมในดานการแตงกาย มารยาท บุคลิกภาพ
1.2 วิธีการสอน
บรรยาย และมอบหมายงานโดยสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม
1.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินผลโดยการสังเกต และฝกทํากรณีศึกษา
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
พัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก ตามมาตรฐานวิชาชีพการโรงแรม
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 การบรรยายและการอภิปราย
2.2.2 ทดสอบกลางภาคและปลายภาค
2.2.3 การทํางานเดี่ยวและเปนกลุมและการนําเสนองานหนาชั้นเรียน
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ประเมินผลโดยการสอบเพื่อประมวลความรู
2.3.2 ทดสอบกลางภาคและปลายภาค
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
การฝกคิดอยางเปนระบบ และมีทักษะในการวิเคราะห
3.2 วิธีการสอน
การกระตุนใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมและมอบหมายงาน
3.3 วิธีการประเมินผล
การทํางานที่มอบหมายอยางครบถวน และครอบคลุม ชัดเจน
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
4.1.1 สรางความสัมพันธระหวางผูเรียนดวยกัน
4.1.2 ทักษะการเรียนดวยตนเอง มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมายครบถวน และทันเวลา
4.2 วิธีการสอน
มอบหมายงานทั้งงานกลุมและงานเดี่ยว
4.3 วิธีการประเมินผล
เนื้อหารายงานครบถวนและสงตรงเวลา
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5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ องพัฒนา
5.1.1 พัฒนาทักษะดานการสื่อสารทั้งการฟง การพูด การอาน
5.1.2 ความสามารถในการสืบคนแหลงขอมูลทางอินเตอรเน็ต
5.2 วิธีการสอน
มอบหมายงานใหนักศึกษาคนควาดวยตนเอง
5.3 วิธีการประเมินผล
เนื้อหารายงานครบถวน ถูกตองสอดคลองกับเนื้อหา และอางอิงแหลงที่มาอยางถูกตอง

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการสอน
หัวขอ/รายละเอียด
สัปดาห
ที่

1

แนะนําลักษณะวิชา วัตถุประสงค
แนวการสอน การวัดและประเมินผล
มอบหมายงาน

2

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับบุคลิกภาพ

3

ทฤษฎีที่เกี่ยวกับบุคลิกภาพ

4

การปรับปรุงบุคลิกภาพ และ
การปรับตัว

5

การพูดและการฝกพูดในโอกาสตาง ๆ

จํานวน
ชั่วโมง
3 ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช (ถามี)

- อธิบายเนื้อหารายวิชา
จุดประสงคและเปาหมายของ
รายวิชา เกณฑการวัดผลและ
ประเมินผลแนะนําหนังสือและ
website เพิ่มเติม
-บรรยาย Power point
- เอกสารประกอบการสอน
- แบบฝกหัดทายบท
3 ชั่วโมง บรรยาย Power point
- เอกสารประกอบการสอน
- แบบฝกหัดทายบท
3 ชั่วโมง บรรยาย Power point
- เอกสารประกอบการสอน
- แบบฝกหัดทายบท
3 ชั่วโมง บรรยาย Power point
- เอกสารประกอบการสอน
- แบบฝกหัดทายบท
3 ชั่วโมง บรรยาย Power point
- เอกสารประกอบการสอน
- แบบฝกหัดทายบท

ผูสอน
อ.ภนิดา,
อ.รุงเพ็ชร

อ.ภนิดา,
อ.รุงเพ็ชร
อ.ภนิดา,
อ.รุงเพ็ชร
อ.ภนิดา,
อ.รุงเพ็ชร
อ.ภนิดา,
อ.รุงเพ็ชร
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สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

6

การพูดและการฝกพูดในโอกาสตาง ๆ
(ตอ)

3 ชั่วโมง สอบพูดในโอกาสตาง ๆ

อ.ภนิดา,
อ.รุงเพ็ชร

7

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับมารยาท

3 ชั่วโมง

อ.ภนิดา,
อ.รุงเพ็ชร

8

การเสริมสรางมนุษยสัมพันธ

9

ศิลปะการแตงกายเพื่อเสริมสราง
บุคลิกภาพ

10

ศิลปะการแตงกายเพื่อเสริมสราง
บุคลิกภาพ (ตอ)

11

การวางตัวในอริยบถตาง ๆ เพื่อ
เสริมสรางบุคลิกภาพในงานบริการ

12

การวางตัวในอริยบถตาง ๆ เพื่อ
เสริมสรางบุคลิกภาพในงานบริการ
(ตอ)
การปรับปรุงสุขภาพและแกไข
ขอบกพรองของรางกายเพื่อเสริมสราง
บุคลิกภาพ
การปรับปรุงสุขภาพและแกไข
ขอบกพรองของรางกายเพื่อเสริมสราง
บุคลิกภาพ(ตอ)
ทบทวนและสรุป

13
14
15

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช (ถามี)

บรรยาย Power point
- เอกสารประกอบการสอน
- แบบฝกหัดทายบท
3 ชั่วโมง บรรยาย Power point
- เอกสารประกอบการสอน
- แบบฝกหัดทายบท
3 ชั่วโมง บรรยาย Power point
- เอกสารประกอบการสอน
- แบบฝกหัดทายบท
3 ชั่วโมง บรรยาย Power point
- เอกสารประกอบการสอน
- แบบฝกหัดทายบท
3 ชั่วโมง บรรยาย Power point
- เอกสารประกอบการสอน
- แบบฝกหัดทายบท
3 ชั่วโมง ทดสอบการวางทาทาง

ผูสอน

อ.ภนิดา,
อ.รุงเพ็ชร
อ.ภนิดา,
อ.รุงเพ็ชร
อ.ภนิดา,
อ.รุงเพ็ชร
อ.ภนิดา,
อ.รุงเพ็ชร
อ.ภนิดา,
อ.รุงเพ็ชร

3 ชั่วโมง บรรยาย Power point
- เอกสารประกอบการสอน
- แบบฝกหัดทายบท
3 ชั่วโมง ฝกการแตงหนาและเทคนิคการทํา
ผม

อ.ภนิดา,
อ.รุงเพ็ชร

3 ชั่วโมง

อ.ภนิดา,
อ.รุงเพ็ชร

บรรยาย

อ.ภนิดา,
อ.รุงเพ็ชร
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่
1
2
3
4
5
6

ผลการ
เรียนรู
คะแนนการมีสวนรวมกิจกรรมในชั้นเรียนและ
บุคลิกภาพ
ฝกการแตงหนาและเทคนิคการทําผม
การฝกพูดในที่สาธารณ
การเคลื่อนไหวรางกายและการวางทาทาง
รายงานบทความ เกร็ดความรู
สอบปลายภาค

สัปดาหที่
ประเมิน
1 - 15

สัดสวนของการ
ประเมินผล
20

3
7
13
14
16

10
10
10
20
30

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
เอกสารประกอบการสอนการพัฒนาบุคลิกภาพในธุรกิจการโรงแรม
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
กิติกร มีทรัพย. ศิลปะแหงการสรางภาพลักษณ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพบริษัท เยลโลการพิมพ
(1988).จํากัด. 2539
กันยา สุวรรณแสง. การพัฒนาบุคลิกภาพและการปรับตัว. กรุงเทพฯ : บํารุงสาสน. 2533
คณะกรรมการกลุมผลิตเอกสารการสอนชุดวิชา อุตสาหกรรมบริการ.อุตสาหกรรมบริการ. นนทบุรี :
สํานักพิมพสุโขทัยธรรมาธิราช. 2545
จอรจ ชินน. เรียบเรียงโดย นพดล เวชสัวสดิ์. บุคลิกภาพสูความเปนผูนํา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
หจก. เอช.เอ็น.การพิมพ. 2532.
จุฑา บุรีภักดี. การพัฒนาบุคลิกภาพ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพอินไทมเทรด. 2535.
ฉันทนิช อัศวนนท. การพัฒนาบุคลิกภาพ. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพศูนยสงเสริมวิชาการ
ฉันทนิช อัศวนนท. มารยาทและการสมาคม. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพศูนยสงเสริมวิชาการ. 2532
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3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
ไมมี

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ระดับคะแนน
A
+
B
B
+
C
C
+
D
D
E

คารอยละ
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-49

คาระดับคะแนน
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.00

2. กลยุทธการประเมินการสอน
แบบประเมินหลังการสอน และคะแนนสอบ
3. การปรับปรุงการสอน
การปรับปรุงการนําเสนอ เนื้อหาที่สอน กิจกรรมที่มอบหมาย
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การสอบปฏิบัติ ปลายภาค คะแนนสอบเฉลี่ย
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
นําขอมูลที่ไดรับจากการสอนเทอมปจจุบันไปปรับปรุงพัฒนาประสิทธิผลของรายวิชาในภาคเรียนตอไป
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