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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
พยาบาลศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา

6002303 วิชามารยาทสังคมและการพัฒนาบุคลิกภาพ
(Social Etiquette and Personality Development)

2. จํานวนหนวยกิต

2(1-2-3)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ประเภทรายวิชา
หมวดวิชาเลือกเสรี
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา และอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารยอนงคนาถ ทนันชัย
อาจารยผูสอน
อาจารยภัทรานิษฐ ศุภกิจโกศล
5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปที่เรียน ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปที่ 1
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)

ไมมี

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) ไมมี
8. สถานที่เรียน
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 204/3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
มหาวชิราลงกรณ ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม.10700
9. วันที่จัดทํา หรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด

ธันวาคม 2554

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจในความหมาย ความสําคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพตอการพัฒนา
ตนเอง
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1.2 เพื่อใหผูเรียนสามารถอธิบายถึงทฤษฎีและองคประกอบของบุคลิกภาพได
1.3 เพื่อใหผูเรียนมีทักษะในการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองทั้งกาย วาจา และจิตใจ
1.4 เพื่อใหผูเรียนเกิดจิตสํานึกและทัศนคติที่ ดีตอการพัฒนาบุคลิกภาพใหเหมาะสมกับวิชาชีพและการ
ดําเนินชีวิตที่มีคุณภาพ
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อเปนวิชาเลือกเสรี สําหรับนักศึกษาที่ตองการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง
2.2 ใหเนื้อหาทันสมัยและสอดคลองกับสภาพสังคมปจจุบันและอนาคต
2.3 เพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะตามเอกลักษณของมหาวิทยาลัย คือ “การเปนสุภาพชน คนดี
สวนดุสิต”
หมวด 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
มารยาทตาง ๆ ที่เปนวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมทองถิ่นและวัฒนธรรมแบบสากล มารยาทและการ
วางตัวในการเขาสังคมในโอกาสตาง ๆ การปฏิสัมพันธกบั ผูอื่น การสรางเสริมบุคลิกภาพ การแตงกาย การพูด
ตอหนาที่ชุมชน และการประยุกตในชีวิตประจําวัน
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
15 ชั่วโมง

สอนเสริม
6 ชั่วโมง

การฝกทดลอง
30 ชั่วโมง

การศึกษาดวยตนเอง
3 ชั่วโมง/สัปดาห

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหทอี่ าจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
3 ชั่วโมงตอสัปดาห ใชวิธีการสื่อสารกับนักศึกษาโดยแจงในชั้นเรียน และติดตอสื่อสารทางอีเมล

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
การพัฒนาผลการเรียนรูในกลุมมาตรฐานผลการเรียนรูที่มุง หวังตามหลักสูตร เมื่อสิ้นสุดรายวิชานี้
นักศึกษาจะมีคุณลักษณะ หรือมีความสามารถดังนี้
ผลการเรียนรู
1. คุณธรรมจริยธรรม
4.1.1 มีความรู ความเขาใจ ใน
จรรยาบรรณของพยาบาลที่ดี

วิธีการสอน
1. บรรยาย

วิธีการประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมจากการ
รวมกิจกรรมในชั้นเรียน งาน
กลุม และการสอบปลายภาค
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ผลการเรียนรู
วิธีการสอน
2. ความรู
4.2.1 มีความรู ความเขาใจ
1. บรรยาย อภิปรายและแบงกลุม
เกี่ยวกับ
ทํากิจกรรม การลงมือปฏิบัติ
- แนวคิดพื้นฐานของการ
พัฒนาบุคลิกภาพ
- หลักการแตงกาย การเลือก
เสื้อผา ทรงผม
- การพัฒนาบุคลิกภาพภายใน
และภายนอก
- มารยาทในสังคมไทย
- บุคลิกภาพกับการรักษา
สุขภาพ
- การพูดในโอกาสสําคัญ
- การสื่อสารดวยภาษากาย
- การจัดโครงการฝกอบรมเพื่อ
พัฒนาตนเองและผูอื่น
3. ทักษะทางปญญา
4.3.2 ทักษะการคนควาขอมูล
1. บรรยาย ทดลองปฏิบัติ ศึกษา
โดยใชเทคโนโลยี
ดวยตนเอง
4.3.3 กระบวนการคิดอยางเปน
ระบบ
4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
1. บรรยายและใหลงมือปฏิบัติ
4.4.2 การทํางานเปนทีม การ
ชวยเหลือและการแบงงานกันทํา
5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิง
1. บรรยาย ลงมือปฏิบัติ
ตัวเลข การสื่อสารและ การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอง
พัฒนา
4.5.2 สามารถแปลผลขอมูลจาก
การศึกษาคนควา
4.5.3 ทักษะการเขียนทาง

วิธีการประเมินผล
1. การเขาชั้นเรียน ใบงาน
สอบปฏิบัติ สอบขอเขียน

1. การเขาชั้นเรียน ใบงาน
สอบปฏิบัติ สอบขอเขียน

1. เช็คชื่อ ตรวจงานตามที่
ไดรับมอบหมาย

1. ทดสอบรายบุคคล
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ผลการเรียนรู

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

วิชาการ
4.5.4 การใชโปรแกรม
คอมพิวเตอร
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห
จํานวน
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
ชัว่ โมง
1 การชี้แจงแนวการสอน
3
(Course Syllabus)
กําหนดกิจกรรมระหวาง
เรียน
2 บทที่ 1 บทนํา ความหมาย
3
และความสําคัญของการ
พัฒนาบุคลิกภาพ
3 บทที่ 2 แนวคิดพื้นฐานของ
3
การพัฒนาตนเอง
4 บทที่ 3 หลักการแตงกาย
3
การเลือกเสื้อผา ทรงผม
เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
ภายนอก
5 บทที่ 4 บุคลิกภาพกับการ
3
รักษาสุขภาพ
6 บทที่ 5 มารยาทใน
3
สังคมไทย
7
8
9
10

สอบกลางภาค
บทที่ 6 การพัฒนาทักษะ
ทางดานการพูดในโอกาส
ตางๆ
บทที่ 6 การพัฒนาทักษะ
ทางดานการพูดในโอกาส
ตางๆ
บทที่ 7 การปฏิบัติตนในงาน
เลี้ยง

กิจกรรมการเรียน
วิธีการประเมิน
การสอนและสื่อที่ใช
บรรยาย
สังเกตพฤติกรรม

บรรยาย อภิปราย
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น
บรรยายและฝก
ปฏิบัติ
บรรยายและฝก
ปฏิบัติ

สังเกตการมีสวน
รวมในชั้นเรียน

รายงานเดียว / กลุม
/ คนควา
บรรยายและฝก
ปฏิบัติ
แสดงบทบาทสมมติ
(Role play)

สังเกตพฤติกรรม
การรับรู / เขาใจ
สังเกตพฤติกรรม
การรับรู / เขาใจ

สังเกตพฤติกรรม
การรับรู / เขาใจ
สังเกตพฤติกรรม
การรับรู / เขาใจ
งานกลุม

3

บรรยายและฝก
ปฏิบัติ

สอบปฏิบัติ
สังเกตพฤติกรรม
การรับรู / เขาใจ

3

บรรยายและฝก
ปฏิบัติ

สังเกตพฤติกรรม
การรับรู / เขาใจ

3

บรรยายและฝก
ปฏิบัติ

สังเกตพฤติกรรม
การรับรู / เขาใจ

ผูสอน
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สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
11 บทที่ 8 การพัฒนา
บุคลิกภาพภายใน

12
13
14
15

16

จํานวน กิจกรรมการเรียน
ชั่วโมง การสอนและสื่อที่ใช
3 บรรยายและฝก
ปฏิบัติ
กิจกรรมการทดสอบ
บุคลิกภาพภายใน
ฝกปฏิบัติ Role play
บทที่ 9 ภาษากาย
3 บรรยายและฝก
ปฏิบัติ
บทที่ 10 บุคลิกภาพกับการ
3 บรรยายและฝก
ทํางาน
ปฏิบัติ
บทที่ 11 การจัดโครงการ
3 บรรยายและฝก
ฝกอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ
ปฏิบัติ
จัดกิจกรรม/โครงการพัฒนา
3 ฝกปฏิบัตินอก
บุคลิกภาพภายนอกและ
สถานที่ตามที่กําหนด
ภายในที่เชื่อมโยงดาน
ไวของกลุม
ศิลปวัฒนธรรม
ตามจํานวนกลุมที่จัด
บทสรุปและการวัดผล
3 บรรยายและซักถาม
โดยสถานการณจริง

2. แผนการประเมินการเรียนรู
กิจกรรม
ผลการเรียนรู
ที่
1 คุณธรรมจริยธรรม
2 ความรู

วิธีการประเมิน
เช็คชื่อจากการเขาชั้นเรียน
ผลการปฏิบัติรายบุคคล
ผลการปฏิบัติรายกลุม
ทดสอบ

3

ทักษะทางปญญา

ผลจากกิจกรรมกลุม
ทดสอบ

4

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข

การมีสวนรวมในโครงการ
ผลจากการทํางานรายบุคคล
(การสัมภาษณ)
การบริหารงบประมาณ
โครงการ

5

วิธีการประเมิน

ผูสอน

สอบปฏิบัติเปนราย
กลุม ตอบขอ
ซักถาม
ทดสอบเปน
รายบุคคล
สังเกตพฤติกรรม
การรับรู / เขาใจ
สังเกตพฤติกรรม
การรับรู / เขาใจ
ประเมินจาก
รายงาน และการ
นําเสนอผลการจัด
โครงการ
การสอบปลายภาค

สัปดาหที่ประเมิน
ทุกสัปดาห
สัปดาหที่ 3, 8
และ 9
สัปดาหที่ 4, 5, 6
และ 11
สัปดาหที่ 7, 12
สัปดาหที่ 5, 6
และ 11
สัปดาหที่ 8, 9
สัปดาหที่ 15
สัปดาหที่ 15

สัดสวนการ
ประเมินผล
10
10
10
15
10
15
10
20
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กิจกรรม
ที่

ผลการเรียนรู
การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่ประเมิน

สัดสวนการ
ประเมินผล

การประสานงาน
เทคโนโลยีที่ใชในการนําเสนอ
ผลงาน

การประเมินผล
การประเมินผลการเรียนใชแบบอิงกลุม และอิงเกณฑ โดยใชเกณฑ 60% ขึ้นไปสําหรับระดับคะแนน C
3. แนวทางการพัฒนานักศึกษาที่มีผลการเรียนออน
3.1 คณะผูสอนติดตามผลการเรียนและหาแนวทางในการแกไขรวมกัน
3.2 ใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรายบุคคลและรายกลุม
3.3 กํากับ ดูแลและติดตามความกาวหนาของงานที่ไดรับมอบหมายอยางตอเนื่องและใหคําปรึกษา
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
ภัทรานิษฐ ศุภกิจโกศลและอนงคนาถ ทนันชัย. (2554). เอกสารประกอบการสอนการ
พัฒนาบุคลิกภาพ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
การพัฒนาบุคลิกภาพ. (ออนไลน). สืบคนจาก http://radiothailand.prd.go.th
กันตยา เพิ่มผล. (2552). การพัฒนาบุคลิกภาพ. (พิมพครั้งที่ 1). บ.บุญศิริการพิมพ : กรุงเทพฯ
คม สุวรรณพิมล. (2550). เปลี่ยนบุคลิกภาพ พลิกสูความสําเร็จ. กรุงเทพฯ : พิฆเนศ พริ้นติ้ง เซ็นเตอร.
ฉันทนิช อัศวนนท. (2543). การพัฒนาบุคลิกภาพ. ศูนยสงเสริมวิชาการ.
ดํารงศักดิ์ ชัยสนิท. (2542). การพัฒนาบุคลิกภาพ. (พิมพครั้งที่ 4). วังอักษร : กรุงเทพฯ.
ฐีระ ประวาลพฤกษ. (2538). การพัฒนาบุคคลและการฝกอบรม. หนวยศึกษานิเทศก สํานักงานสภา
สถาบันราชภัฏ.
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หมวดที่ 7 การประเมินและการปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารยเปนรายบุคคลโดยนักศึกษาในระบบออนไลน และ
การประเมินการเรียนการสอนรายวิชาโดยแบบประเมินของคณะ
1.2 การสัมมนาปญหาการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดปการศึกษา ระหวางอาจารยและนักศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1 ผลจากการประเมินการเรียนการสอนของผูสอน
2.2 การสังเกตการสอนของผูรวมทีมการสอน และ คณะกรรมการบริหารวิชาการ
2.3 การทวนสอบผลการเรียนรูของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 การวิพากษการออกแบบรายวิชา และประมวลการสอนโดยทีมผูสอน และ คณะกรรมการบริหาร
วิชาการ
3.2 นําผลจากการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนโดยนักศึกษา การสัมมนาปญหาการเรียนการ
สอนประจําประหวางอาจารยและ นักศึกษา มาพิจารณารวมกันในทีมผูสอนเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 สอบทวนการกรอกผลคะแนนสอบ รายงาน ฯลฯ
4.2 สุมตรวจผลการประเมินรายงาน และการนําเสนอรายงานโดยอาจารยอื่นที่ไมใชผูใหคะแนน
4.3 มีคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา (คะแนน/เกรด) กับ
ขอสอบ รายงาน
4.4 การพิจารณาเกรดโดยคณะกรรมการบริหารวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1 ผูรับผิดชอบวิชาจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน
จากขอมูลที่ไดในขอ 1, 2
5.2 นําผลมาออกแบบรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) สําหรับปการศึกษาตอไป

