รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรนิเทศศาสตร์
คณะวิ ทยาการจัดการ มหาวิ ทยาลัยสวนดุสิต
ประจาภาคเรียนที่ 1/2560

รหัสวิ ชา 3011205

ชื่อรายวิ ชา (ภาษาไทย) การพัฒนาบุคลิกภาพนักนิเทศศาสตร์
(ภาษาอังกฤษ) ( Personality Development for
Communication Arts)

อาจารย์ผสู้ อน
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐานะวัฒนา สุขวงศ์
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คานา
เอกสาร มคอ.3 ของรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพนักนิเทศศาสตร์ รหัสวิชา 3011205 จัดทา
ขึน้ เพื่อใช้เป็ นแนวการสอนประจาภาคเรียนที่ 1 / 2558 สาหรับนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ชัน้ ปี ท่ี
1 โดยเนื้อหาเนื้อหาในรายวิชาดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการศึกษาความหมาย ความสาคัญ องค์ประกอบ
ของบุคลิกภาพวิธกี ารสร้างเสริมบุคลิกภาพทัง้ ภายในและภายนอก ได้แก่ การแต่งกาย กิรยิ ามารยาท
ศิล ปะในการสื่อ ภาษา การเข้า สัง คม มนุ ษ ยสัม พั น ธ์ และอื่ น ๆ เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาตระหนั ก ถึ ง
ความสาคัญของบุคลิกภาพ และดูแลตนเองทุกกาลเทศะ

ฐานะวัฒนา สุขวงศ์
31 กค.60
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รายละเอียดของรายวิ ชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่
1. รหัสและชื่อรายวิ ชา
รหัสวิชา 3011205 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การพัฒนาบุคลิกภาพนักนิเทศศาสตร์
(ภาษาอังกฤษ) Personality Development for
Communication Arts
2. จานวนหน่ วยกิ ต
4

5

3 (2-2-5) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิ ชา
หลักสูตรนิเทศศาสตร์ หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ ระดับปริญญาตรี
4. อาจารย์ผ้รู บั ผิ ดชอบรายวิ ชาและอาจารย์ผ้สู อน
อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบรายวิชา ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ฐานะวัฒนา สุขวงศ์
อาจารย์ผสู้ อน
(1) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐานะวัฒนา สุขวงศ์

ตอนเรียน A1

5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชัน้ ปี ท่ี 1
6. รายวิ ชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
7. รายวิ ชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
8. สถานที่เรียน
ศูนย์การเรียนระนอง 2
9. วันที่จดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิ ชาครัง้ ล่าสุด
31 กรกฎาคม 2560

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิ ชา
1.1 เพื่อให้นักศึกษาได้รบั รูถ้ งึ ความหมาย และองค์ประกอบของบุคลิกภาพทัง้ ภายในและ
ภายนอก
1.2 เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาให้เหมาะสม เช่นการแต่งตัว การใช้ภาษาในการ
สือ่ สาร ท่วงท่า อิรยิ าบถ
1.3 เพื่อเป็ นนักนิเทศศาสตร์ทด่ี มี บี ุคลิกภาพดีและรูจ้ กั กาลเทศ
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เป็ นรายวิชาทีเ่ คยมีการเรียนการสอนมาก่อนหน้า
นากลับมาใช้ในการพัฒนานักศึกษา
เพื่อให้เป็ นบุคคลทีม่ บี ุคลิกภาพทีด่ ที งั ้ ภายในและภายนอก รวมถึงการเป็ นบุคคลทีท่ ่มี คี ุณธรรมและ
จริยธรรมทีด่ งี ามเป็ นผลผลิตทีม่ คี ุณภาพต่อสังคม

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนิ นการ
1. คาอธิ บายรายวิ ชา (ระบุทงั ้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
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ศึกษาความสาคัญของบุคลิกภาพ วิธกี ารสร้างเสริมบุคลิกภาพทัง้ ภายในและภายนอก ได้แก่
การแต่ งกาย กิรยิ ามารยาท การเข้าสังคม มนุ ษยสัมพันธ์ และอื่น ๆ การเตรียมความพร้อมสาหรั บ
การปฏิบตั งิ านในฐานะนักนิเทศศาสตร์
2. จานวนชัวโมงที
่
่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึ ก
สอนเสริ ม

30 ชัวโมง
่

ไม่มี

ปฏิ บตั ิ /งาน
ภาคสนาม/การ
ฝึ กงาน
30 ชัวโมง
่

การศึกษาด้วยตนเอง

75 ชัวโมง
่

3. จานวนชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิ ชาการแก่นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริ ยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต่ อ้ งพัฒนา
1.1.1 มีความซื่อสัตย์สจุ ริตขยันหมันเพี
่ ยรมีเจตคติทเ่ี หมาะสมต่อตนเองและต่อส่วนรวม
1.1.2 มีวนิ ัยเคารพกฎระเบียบข้อบังคับขององค์กรตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบทัง้ ต่อ
ตนเองและต่อสังคมรูจ้ กั ปรับปรุงตนเองและปฏิบตั ติ นตามศีลธรรมรูจ้ กั ประหยัด อดออมตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.1.3 รูจ้ กั ถึงการปฏิบตั ติ นให้มบี ุคลิกภาพทีเ่ หมาะสม อันเป็ นการสร้างภาพลักษณ์ทด่ี แี ก่
ตนเองและองค์กร
1.2 วิธกี ารสอน
1.2.1 ให้นักศึกษามีสว่ นร่วมในการอภิปรายแสดงความคิดเห็น กิจกรรมกลุ่ม และแบบฝึกหัดทบทวน
1.2.2 ให้นักศึกษามีการถามตอบในชัน้ เรียน
1.2.3 สอนโดยมีการปฏิบ ัตงิ านในใบงานของรายวิชา เช่ น การรับประทานอาหารแบบ
ต่างๆ การแต่งกายเพื่อไปสมัครงาน
1.2.4 สอนโดยฝึกปฏิบตั เิ พื่อพัฒนาบุ คลิกภาพด้วยการปฏิบ ัตจิ ริง เช่น การเดิน การยืน
การนัง่ การไหว้ การกราบรูปแบบต่างๆ การพูดต่อหน้าชุมชน
1.2.5 สอนโดยใช้กรณีศกึ ษา ตัวอย่างนักพูด ตัวอย่างผูน้ า ตัวอย่างผูท้ ม่ี บี ุคลิกภาพดี
1.2.6 มีการค้นคว้าข้อมูลเพิม่ จากสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
1.3 วิธกี ารประเมินผล
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1.3.1 ประเมินผลจากการเข้าชัน้ เรียน ความตรงต่อเวลา ความรับผิด ชอบต่องานทีไ่ ด้รบั
มอบหมาย
1.3.2 ประเมินผลจากการเคารพอาจารย์และผูอ้ าวุโส
1.3.3 ประเมินผลจากการเข้าร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น การวิเคราะห์กรณีศกึ ษา
2. ความรู้
2.1 ความรูท้ ต่ี อ้ งได้รบั
2.1.1 มีความรู้ความเข้าใจในการวางแผนการปฏิบตั ิก ารการควบคุมและการประเมินผล
รวมทัง้ การปรับปรุงการปฏิบตั งิ าน
2.1.2 สามารถน าความรู้ทางด้านการพัฒ นาบุค ลิก ภาพทางนิ เทศสาสตร์ม าประยุก ต์ใ ช้
เพื่อสร้างโอกาสและความสาเร็จในชีวติ
2.2 วิธกี ารสอน
2.2.1 บรรยายประกอบการยกตัวอย่าง
2.2.2 การทางานกลุ่มและการนาเสนองานจากการปฏิบตั ิ
2.2.3 ให้นักศึกษามีสว่ นร่วมในการอภิปรายแสดงความคิดเห็น กิจกรรมกลุ่ม และแบบฝึกหัดทบทวน
2.2.4 ให้นักศึกษามีการถามตอบในชัน้ เรียน
2.2.5 สอนโดยมีการปฏิบตั งิ านในใบงานของรายวิชา เช่น มารยาทการเข้าสังคม การพูดต่อ
หน้าชุมชน
2.2.6 สอนโดยฝึกปฏิบตั กิ ารเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพด้วยการปฏิบตั จิ ริง
2.2.7 สอนโดยใช้กรณีตวั อย่าง
2.2.8 มีการค้นคว้าข้อมูลเพิม่ จากสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
2.3 วิธกี ารประเมินผล
2.3.1 ทดสอบย่อยและสอบปลายภาคเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจ วิเคราะห์ สังเคราะห์และ
ประเมินค่า
2.3.2 ประเมินผลจากการนาเสนองานทีไ่ ด้มาจากการฝึกปฏิบตั จิ ริง
2.3.3 ประเมินผลจากการเข้าร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น การวิเคราะห์กรณีศกึ ษา
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาทีต่ อ้ งพัฒนา
3.1.1มีความสามารถในการบูรณาการความรูแ้ นวคิดหลักการทฤษฎีและกระบวนการต่างๆ
ทางด้านนิเทศศาสตร์และศาสตร์ทเ่ี กีย่ วข้องในการปฏิบตั งิ านได้อย่างเป็ นระบบ มี
3.1.2 สามารถพัฒ นาความรู้ท่ไี ด้ ร ับ ให้เกิด ความรู้ใ หม่ ในการน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ใ ห้เกิด
ประโยชน์ในชีวติ ประจาวันต่อไป
3.1.3 พัฒนาทัศนคติทม่ี ตี ่อสังคมและวิชาชีพ เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
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3.2 วิธกี ารสอน
3.2.1 บรรยายประกอบการยกตัวอย่าง
3.2.2 การทางานกลุ่มและการนาเสนองานจากการปฏิบตั ิ
3.2.3 ให้นักศึกษามีสว่ นร่วมในการอภิปรายแสดงความคิดเห็น กิจ กรรมกลุ่ม และแบบฝึกหัดทบทวน
3.2.4 ให้นักศึกษามีการถามตอบในชัน้ เรียน
3.2.5 สอนโดยมีการปฏิบตั งิ านในใบงานของรายวิชา เช่น มารยาทการเข้าสังคม การพูดต่อ
หน้าชุมชน
3.2.6 สอนโดยฝึกปฏิบตั กิ ารเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพด้วยการปฏิบตั จิ ริง
3.2.7 สอนโดยใช้กรณีตวั อย่าง
3.2.8 มีการค้นคว้าข้อมูลเพิม่ จากสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
3.3 วิธกี ารประเมินผล
3.3.1 ทดสอบย่อยและสอบปลายภาคเกีย่ วกับความรู้ ความเข้าใจ วิเคราะห์ สังเคราะห์และ
ประเมินค่า
3.3.2 ประเมินผลจากการนาเสนองานทีไ่ ด้มาจากการฝึกปฏิบตั จิ ริง
3.3.3 ประเมินผลจากการเข้าร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น การวิเคราะห์กรณีศกึ ษา
3.3.4 ประเมินผลจากการตอบปั ญหาและการแสดงความคิดเห็นในชัน้ เรียนทัง้ รายบุคคลและ
รายกลุ่ม
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิ ดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ อ้ งพัฒนา
4.1.1 มีมนุษยสัมพันธ์ทด่ี สี ามารถทางานร่วมกับผูอ้ ่นื ทางานเป็ นกลุ่มและปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์ได้อย่างดี
4.1.2 มีภาวะผูน้ าตระหนักรูต้ ่อบทบาทหน้าทีข่ องตนเองมีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม
4.1.3 สามารถนาความรูแ้ ละทักษะทีไ่ ด้จากการเรียนมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาหรือชีน้ า
สังคมในประเด็นต่างๆตามวาระหรือโอกาสทีเ่ หมาะสม
4.2 วิธกี ารสอน
4.2.1 บรรยายประกอบการยกตัวอย่าง
4.2.2 การทางานกลุ่มและการนาเสนองานจากการปฏิบตั ิ
4.2.3 ให้นักศึกษามีสว่ นร่วมในการอภิปรายแสดงความคิดเห็น กิจกรรมกลุ่ม และแบบฝึกหัดทบทวน
4.2.4 ให้นักศึกษามีการถามตอบในชัน้ เรียน
8

9

4.2.5 สอนโดยมีการปฏิบตั งิ านในใบงานของรายวิชา เช่น มารยาทการเข้าสังคม การพูดต่อ
หน้าชุมชน
4.2.6 สอนโดยฝึกปฏิบตั กิ ารการพัฒนาบุคลิกภาพด้วยการปฏิบตั จิ ริง
4.2.7 สอนโดยใช้กรณีตวั อย่าง
4.2.8 มีการการค้นคว้าข้อมูลเพิม่ จากสือ่ อิเล็กทรอนิกส
4.3 วิธกี ารประเมินผล
4.3.1 ประเมินผลจากการนาเสนองานทีไ่ ด้มาจากการฝึกปฏิบตั จิ ริง
4.3.2 ประเมินผลจากการเข้าร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น การวิเคราะห์กรณีศกึ ษา
4.3.3 ประเมินผลจากการตอบปั ญหาและการแสดงความคิดเห็นในชัน้ เรียนทัง้ รายบุคคลและ
ราย
5. ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ อ้ งพัฒนา
5.1.1 มีความรูใ้ นการใช้สอ่ ื และข้อมูลสารสนเทศอย่างรูเ้ ท่าทัน
5.1.2 ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสือ่ สารอย่างมีประสิทธิภาพ
5.1.3มีความสามารถในการใช้ขอ้ มูลเชิงตัวเลขทางคณิตศาสตร์และสถิตมิ าใช้ในการวางแผน
แก้ปัญหาการปฏิบตั งิ านและการวิจยั
5.2 วิธกี ารสอน
5.2.1 บรรยายประกอบการยกตัวอย่าง
5.2.2 การทางานกลุ่มและการนาเสนองานจากการปฏิบตั ิ
5.2.3 ให้นักศึกษามีสว่ นร่วมในการอภิปรายแสดงความคิดเห็น กิจกรรมกลุ่ม และแบบฝึกหัดทบทวน
5.2.4 ให้นักศึกษามีการถามตอบในชัน้ เรียน
5.2.5 สอนโดยมีการปฏิบตั งิ านในใบงานของรายวิชา เช่น มารยาทการเข้าสังคม การพูดต่อ
หน้าชุมชน
5.2.6 สอนโดยฝึกปฏิบตั กิ ารเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพด้วยการปฏิบตั จิ ริง
5.2.7 สอนโดยใช้กรณีตวั อย่าง
5.2.8 มีการค้นคว้าข้อมูลเพิม่ จากสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
5.3 วิธกี ารประเมินผล
5.3.1 ประเมินผลจากการนาเสนองานทีไ่ ด้มาจากการฝึกปฏิบตั จิ ริง
5.3.2 ประเมินผลจากการเข้าร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น การวิเคราะห์กรณีศกึ ษา
5.3.3 ประเมินผลจากการตอบปั ญหาและการแสดงความคิดเห็นในชัน้ เรียนทัง้ รายบุคคลและ
รายกลุ่ม
9

10

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมิ นผล
1. แผนการสอน

สัปดาห์ที่

1

2

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชัวโมง
่

กิ จกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิ ชา
ข้อ 1

- หัวข้อการสอน
.แนะนารายวิชา
- การจัดการเรียนการสอน
- การวัดและประเมินผล
- Learning Outcome
นศ.เข้าใจ/รับทราบข้อกาหนด
ของรายวิชา
- หัวข้อการสอน
…บทที่ 1 “ความหมายและ
ความสาคัญของบุคลิกภาพ”
- Learning Outcome
นศ.เข้าใจ/ตระหนักถึง
ความสาคัญของบุคลิกภาพ

4

บรรยายประกอบ powerpoint
.กิจกรรมละลายพฤติกรรม/แนะนา
ตัวเองหน้าชัน้ เรียน

บรรยายประกอบ
powerpoint

4

บรรยายประกอบการยก
ตัวอย่าง/การทางานกลุ่มและ
การนาเสนองานจากการ
ปฏิบตั /ิ แบบฝึกหัดทบทวน
/ศึกษากรณีศกึ ษา ตัวอย่าง
ผูท้ ม่ี บี ุคลิกภาพดี/ค้นคว้า
ข้อมูลเพิม่ จากสือ่ อิเล็ก
ทรอนิกส์

- Power point
1,2
- วิดโี อ เว็บไซต์ ฯลฯ
-เอกสารประกอบการ
สอน

ผู้สอน
(ระบุลาดับ)

ผศ.ดร.
ฐานะ
วัฒนา สุข
วงศ์

ผศ.ดร.
ฐานะ
วัฒนา สุข
วงศ์

10

11

3-4

บทที่ 2 “องค์ประกอบของ
บุคลิกภาพ”
- Learning Outcome
นศ.เข้าใจ/บอกได้ถงึ
องค์ประกอบของบุคลิกภาพ

8

บรรยายประกอบการยก
- Power point
1,2
ตัวอย่าง/การทางานกลุ่มและ
- วิดโี อ เว็บไซต์ ฯลฯ
การนาเสนองานจากการ
-เอกสารประกอบการ
ปฏิบตั /ิ แบบฝึกหัดทบทวน
สอน
/ฝึกปฏิบตั เิ พื่อพัฒนา
บุคลิกภาพด้วยการปฏิบตั จิ ริง
วิเคราะห์บุคลิกภาพของตนเองตามองคืประกอบ
/ค้นคว้า
ข้อมูลเพิม่ จากสือ่ อิเล็ก
ทรอนิกส์

ผศ.ดร.
ฐานะ
วัฒนา สุข
วงศ์

5-6

บทที่ 3 “บุคลิกภาพกับเสือ้ ผ้า
และเครื่องแต่งกาย”
- Learning Outcome
นศ.เข้าใจแต่งตัวได้เหมาะสม

8

บรรยายประกอบการยก
ตัวอย่าง/การทางานกลุ่มและ
การนาเสนองานจากการ
ปฏิบตั /ิ แบบฝึกหัดทบทวน
/ฝึกปฏิบตั เิ พื่อพัฒนา
บุคลิกภาพด้วยการปฏิบตั จิ ริง
/การทาบทบาท
สมมติ/การสร้างสถานการณ์
จาลอง

ผศ.ดร.
ฐานะ
วัฒนา สุข
วงศ์

- Power point
1 , 2, 3
- วิดโี อ เว็บไซต์ ฯลฯ
-เอกสารประกอบการ
สอน

11
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7-8

บทที่ 4 “ความรูเ้ บือ้ งต้น
เกีย่ วกับกิรยิ ามารยาทและ
ท่าทาง”
- Learning Outcome
นศ.เข้าใจ/มีกริยามารยาทที่
เหมาะสม

8

บรรยายประกอบการยก
ตัวอย่าง/การทางานกลุ่มและ
การนาเสนองานจากการ
ปฏิบตั /ิ แบบฝึกหัดทบทวน
/ฝึกปฏิบตั เิ พื่อพัฒนา
บุคลิกภาพด้วยการปฏิบตั จิ ริง
/การทาบทบาท
สมมติ/การสร้างสถานการณ์
จาลอง/ความรับผิดชอบ

- Power point
1 , 2, 3
- วิดโี อ เว็บไซต์ ฯลฯ
-เอกสารประกอบการ
สอน

ผศ.ดร.
ฐานะ
วัฒนา สุข
วงศ์

9

บทที่ 5 “ศิลปะในการสือ่ ภาษา”
- Learning Outcome
นศ.เข้าใจ/บอกได้ถงึ
องค์ประกอบของบุคลิกภาพ
- Learning Outcome
นศ.เข้าใจ/ใช้ภาษาได้ถูกต้อง
เหมาะสม

4

บรรยายประกอบการยก
ตัวอย่าง/การทางานกลุ่มและ
การนาเสนองานจากการ
ปฏิบตั /ิ แบบฝึกหัดทบทวน
/ฝึกปฏิบตั เิ พื่อพัฒนา
บุคลิกภาพด้วยการปฏิบตั จิ ริง
/การทาบทบาท
สมมติ/การสร้างสถานการณ์
จาลอง

- Power point
1 , 2, 3
- วิดโี อ เว็บไซต์ ฯลฯ
-เอกสารประกอบการ
สอน

ผศ.ดร.
ฐานะ
วัฒนา สุข
วงศ์

12

13

10

บทที่ 6 “มารยาทในการวางตัว
ในสังคม
- Learning Outcome
นศ.เข้าใจ/มีกาลเทศะ

4

บรรยายประกอบการยก
ตัวอย่าง/การทางานกลุ่มและ
การนาเสนองานจากการ
ปฏิบตั /ิ แบบฝึกหัดทบทวน
/ฝึกปฏิบตั เิ พื่อพัฒนา
บุคลิกภาพด้วยการปฏิบตั จิ ริง
/การทาบทบาท
สมมติ/การสร้างสถานการณ์
จาลอง/มารยาทการเข้าสังคม

- Power point
1 , 2, 3
- วิดโี อ เว็บไซต์ ฯลฯ
-เอกสารประกอบการ
สอน

ผศ.ดร.
ฐานะ
วัฒนา สุข
วงศ์

11-12

บทที่ 7 มนุษยสัมพันธ์และ
การเป็ นผูน้ า
- Learning Outcome
นศ.เข้าใจ/มีความเป็ นผูน้ า/ผู้
ตาม

8

บรรยายประกอบการยก
ตัวอย่าง/การทางานกลุ่มและ
การนาเสนองานจากการ
ปฏิบตั /ิ แบบฝึกหัดทบทวน
/ฝึกปฏิบตั เิ พื่อพัฒนา
บุคลิกภาพด้วยการปฏิบตั จิ ริง
/การทาบทบาท
สมมติ/การสร้างสถานการณ์
จาลอง/การมมีภาวะผูน้ า

- Power point
1 , 2, 3
- วิดโี อ เว็บไซต์ ฯลฯ
-เอกสารประกอบการ
สอน

ผศ.ดร.
ฐานะ
วัฒนา สุข
วงศ์

13-14

บทที่ 8 การปรับปรุง
บุคลิกภาพ

8

บรรยายประกอบการยก
ตัวอย่าง/การทางานกลุ่มและ

- Power point
1 , 2, 3
- วิดโี อ เว็บไซต์ ฯลฯ

ผศ.ดร.
ฐานะ
13

14

- Learning Outcome
นศ.เข้าใจ/รูถ้ งึ ข้อดี/ข้อเสียของ
ตนเอง และปรับปรุงแก้ไข

15

-การนาเสนองานจากการ
ปฏิบตั ิ
- ทบทวนเนื้อหา
- Learning Outcome
นศ.เข้าใจ/สามารถปรับ/พัฒนา
ตนเองเองได้

16

สอบปลายภาค

4

การนาเสนองานจากการ
ปฏิบตั /ิ แบบฝึกหัดทบทวน
/ฝึกปฏิบตั เิ พื่อพัฒนา
บุคลิกภาพด้วยการปฏิบตั จิ ริง
/การทาบทบาท

-เอกสารประกอบการ
สอน

วัฒนา สุข
วงศ์

บรรยายประกอบการยก
ตัวอย่าง/การทางานกลุ่มและ
การนาเสนองานจากการ
ปฏิบตั /ิ แบบฝึกหัดทบทวน
/ฝึกปฏิบตั เิ พื่อพัฒนา
บุคลิกภาพด้วยการปฏิบตั จิ ริง

- Power point
1 , 2, 3
- วิดโี อ เว็บไซต์ ฯลฯ
-เอกสารประกอบการ
สอน

ผศ.ดร.
ฐานะ
วัฒนา สุข
วงศ์

หมายเหตุ : ระบุทกุ สัปดาห์ จานวน 15 สัปดาห์

14

15

2. แผนการประเมิ นผลการเรียนรู้
กิ จกรรมที่

1.แบบฝึกหัด

2.กิจกรรม
ในชัน้ เรียน

ผลการเรียนรู้

1.1.1,2.1.1,3.1.1,4.1.1 - ความถูกต้องและครบถ้วน
สมบูรณ์ของการทา
แบบฝึกหัด
2.1.1,3.1.1,4.1.1
- การเข้าชัน้ เรียน
- การอภิปรายแสดงความ
คิดเห็น
- การมีสว่ นร่วมในชัน้ เรียน

3.การเข้าชัน้ 1.1.1,3.1.1,4.1.1
เรียน,ความ
ประพฤติและ
การแต่งกาย
( มีการ
พัฒนาดีขน้ึ )

4.สอบปลาย
ภาค

วิ ธีการประเมิ น

- ความสม่ าเสมอในการเข้า
ชัน้ เรียน

สัปดาห์ที่
ประเมิ น

สัดส่วนของ
การ
ประเมิ นผล

2-15

20 %

ตลอดภาค
การศึกษา

40 %

ตลอดภาค
การศึกษา

10 %

16

30 %

- ความประพฤติด ี แต่งกาย
ถูกระเบียบ
- ความกระตือรือร้นในการ
ทากิจกรรม

2.1.1,3.1.1,4.1.1,5.1.1 คะแนนสอบ

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารประกอบการเรียน
ผศ.นุ ชฤดี รุ่ยใหม่และสุทติ า จุลกนิษฐ์.(2555). การพัฒนาบุคลิกภาพนักนิเทศศาสตร์. กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ .
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2. หนังสืออ่านประกอบ
ฐานะวัฒนา สุขวงศ์, ผศ.(2548).การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อนักนิเทศศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสติ .
ปราณี สุรสิทธิ ์, รศ.(2556).การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์ (พิมพ์ครัง้ ที่ 3).กรุงเทพฯ: แสง
ดาว.
รุง้ ศรีอษั ฎาพร.(2558).บุคลิกภาพและความสามารถในการสือ่ สารจากวัยเด็กสู่วยั ทางาน.จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.(2551). มารยาทไทย. กรุงเทพฯ:
สานักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.
พัว อนุ รกั ษ์ราชมณเฑียร, ท่านผูห้ ญิง.(2556). วัฒนธรรมและประเพณีไทย. กรุงเทพฯ: เรือน

หมวดที่ 7 การประเมิ นและปรับปรุงการดาเนิ นการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รียน
1.2 การสังเกตจากพฤติกรรมของผูเ้ รียน
1.3 แบบประเมินผูส้ อน และแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 ผลการสอบ
2.2 ประเมินโดยแบบสอบถามของสานักวิจยั และพัฒนา
3. การปรับปรุงการสอน
ใช้การสัมมนาระดมความเห็นในการจัดการเรียนการสอนเพื่อร่วมหาแนวทางในการ
ปรับปรุงการสอน
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ ์ของนักศึกษาในรายวิชา
จากการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ในเนื้อหารายวิชาระหว่างการสอนกับนักศึกษา
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1 วางแผนปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี
5.2 ทบทวนประสิทธิผลของรายวิชาจากการที่ อาจารย์ผสู้ อนร่วมกันทบทวนเนื้อหาวิชาที่
สอนและกลยุทธ์ทใ่ี ช้ สรุปวางแผนและพัฒนาปรับปรุงเพื่อใช้ในปี การศึกษาถัดไป
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