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คํานํา
รายวิชา 3513401 การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทสังคม เปนรายวิชาที่เนนใหผูเรียนมีความรู
ความเขาใจในความหมาย ความสําคัญ แนวคิดของบุคลิกภาพ ลักษณะของบุคลิกภาพในดานรางกายและ
จิตใจ ปจจัยพื้นฐานของบุคลิกภาพ ลักษณะของบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก ประเภทของบุคลิกภาพ
ในสังคมตามความแตกตางของวัฒนธรรม การประเมินบุคลิกภาพเปนรายบุคคล และวิเคราะหฝกปฏิบัติเพื่อ
การพั ฒ นาบุ คลิ กภาพที่ จํ าเป น สํา หรับ นั กจัดการ โดยเนน การฝกปฏิบัติในแตล ะกิจ กรรม เพื่ อใหทักษะ
ทางดานบุคลิกภาพไดรับการพัฒนา อาทิ การนั่ง การยืน การเดิน การพูดในที่สาธารณะ การรับประทาน
อาหาร รวมถึงการแตงหนา และดูแลสุขอนามัยของตนเอง มารยาทตางๆ ที่เปนวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรม
ทองถิ่นและวัฒนธรรมแบบสากล มารยาทและการวางตัวในการเขาสังคมในโอกาสตางๆ การปฏิสัมพันธกับ
ผูอื่น การสรางเสริมบุคลิกภาพ การแตงกาย การพูดตอหนาที่ชุมชน และการประยุกตในชีวิตประจําวัน
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สารบัญ
หมวด
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หนา
ขอมูลทั่วไป
จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
ลักษณะและการดําเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

4
5
5
6
11
20
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3661202 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทสังคม
(ภาษาอังกฤษ) Personality and Social Etiquettes Development
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต 3(2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
วิชาเฉพาะดาน
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารยอนงคนาถ ทนันชัย
อาจารยผูสอน
อาจารยอนงคนาถ ทนันชัย
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ชั้นปที่ 2
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
17 กรกฎาคม 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจในความหมาย ความสําคัญของมารยาทในสังคมไทย มารยาท
สากล และการพัฒนาบุคลิกภาพ
1.2 เพื่อใหผูเรียนสามารถอธิบายถึงทฤษฎี และประเภทของบุคลิกภาพได
1.3 เพื่อใหผูเรียนมีทักษะในการแสดงออกที่เหมาะสมทั้งกาย วาจา และจิตใจ
1.4 เพื่อใหผูเรียนเกิดจิตสํานึกและทัศนคติที่ดีตอการพัฒนาบุคลิกภาพใหเหมาะสมกับวิชาชีพและการ
ดําเนินชีวิตที่มีคุณภาพ
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่ อให ผูเรียนสามารถสรางมโนทัศนไดดวยตนเองจากกระบวนการเรียนรูที่ป รากฏในตํารา โดย
ปรับปรุงเนื้อหาดังนี้
1) เพิ่มการวิเคราะหสังเคราะหจากการเขียนโครงการ และกรณีศึกษา
2) เรียบเรียงเนื้อหาใหมีความสอดคลองยิ่งขึ้น
3) บูรณาการทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติ
2.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับทักษะความรูในดานการสื่อสาร และการแสดงออก ไดแก
1) ฝกการปฏิบัติตนเองและปฏิบัติตอผูอื่น ไดแก การยืน การเดิน การนั่ง การไหว การแสดงความ
เคารพ การแตงหนาและการจัดแตงทรงผม โดยมีวัตถุประสงคปลายทางคือ ผูเรียนสามารถประยุกตความรู
ใหเขากับการทํางานจนเกิดประโยชนไดตลอดชีวิต
2) ฝกการนําเสนอดวยการใชภาษาไทยไดเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยมีเนื้อหาสอดคลองกับ
สื่อที่ นํ าเสนอ ด วยความคิ ดสรางสรรคในการนําเสนอผลงาน ไดแก การใชคํา ประโยค ยอหนา สํานวน
โวหาร
3) เนนการฝกฝนเรียนรูกติกามารยาทการแสดงออกตอสังคมในสถานการณตางๆ ไดแก การเขา
รวมประชุม การใชพื้นที่สาธารณะ และการใชชีวิตประจําวันรวมกับเพื่อนและบุคคลอื่น

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
แนวคิดและหลักการเบื้องตนในการพัฒนาบุคลิกภาพ การวิเคราะหและประเมินบุคลิกภาพของ
ต น เอ ง ก ารพั ฒ น าต น เอ ง ภ าว ะผู นํ าใน วิ ช าชี พ ม ารย าท ท างสั งค ม ม ารย าท ก ารพู ด
ในโอกาสต างๆ มารยาทการติดต องาน มารยาทการเขารวมประชุม การตั ดสิน ใจในการปฏิ บั ติ งาน
การพัฒนาบุคลิกภาพในการทํางานในศตวรรษที่ 21
Basic concepts and principles of personality development, analyzing and
assessing own personality, self-development, professional leadership, social etiquettes,
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speaking manner in different situations, work contact manner, meeting etiquettes,
making decisions in different situations at work, personality for work development on
21st century
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม
45 ชั่วโมง

-

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
-

การศึกษาดวยตนเอง
90 ชั่วโมง

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
นั ก ศึ ก ษ า ส า ม า ร ถ ข อ รั บ คํ า ป รึ ก ษ า ได ต ล อ ด เว ล า ด ว ย ก า ร ติ ด ต อ สื่ อ ส า ร ท า งอี เม ล
anongnart_tan@dusit.ac.th และโซเชี ย ลมี เ ดี ย Facebook Group: SD-Personality (inbox) หรื อ
หมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอไดในเวลา 10.00-16.00 น. ที่ 0 2244 5720 หรือที่อาคาร 3 ชั้น 4 หอง
343 ในมหาวิทยาลัย

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1.1.1 มี ความรู และความเขาใจในคุณ คาแห งวิช าชีพ จรรยาบรรณวิช าชีพ มีทั ศนคติที่ดีต อ
วิช าชี พ ประยุ กต จ รรยาบรรณวิ ช าชี พ อาทิ ความโปรงใส ยึ ดถื อในความถู กตองสู การเรีย นวิช าความรู
เบื้องตนเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
1.1.2 มีความซื่อสัตยสุจริต มีวินัย เคารพ และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและสังคม
ตลอดจนกฎกติกาของการเรียนการสอนรายวิชานี้
1.1.3 สามารถบริหารเวลา จัดสรรกิจกรรมอยางมีประสิทธิภาพทั้งกิจกรรมในชั้นเรียนและงานที่
ไดรับหมายหมายใหทํานอกชั้นเรียน เพื่อสรางสมดุลและปรับวิถีชีวิตอยางสรางสรรคในสังคม
1.1.4 มีจิตสํานึก และพฤติกรรมที่คํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตนอยางมี
คุณธรรม ใหความรวมมือตอกิจกรรมและงานกลุมที่ตองมุงเนนความรับผิดชอบเปนสําคัญ
1.2 วิธีการสอน
1) ปฐมนิเทศผูเรียนเพื่อรับทราบกฎกติกาในรายวิชา
2) ให ผู เ รี ย นร ว มระดมสมองโดยบู ร ณ าการทั ก ษ ะการสื่ อ สารเพื่ อนํ า เส นอโครงการ
“บุคลิกภาพกับการใหบริการดวยใจ”
3) ยกตัวอยางกรณีศึกษา “บุคลิกภาพที่ดีสงผลตอความสําเร็จในอาชีพ”
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4) เรียนรูการเขาสังคม การรับประทานอาหาร การเคารพและการใหเกียรติผูอื่น
1.3 วิธีการประเมินผล
1) การประเมินการปฏิบัติตนตามกติกา
1.1) การเขารวมกิจกรรมในชั้นเรียน
1.2) การตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียน และการสงงาน
1.3) การแตงกายถูกระเบียบ
1.4) รักษาความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยในหองเรียน
1.5) รักษาทรัพยากรในชั้นเรียน และประหยัดพลังงานในการใชไฟฟา (ปดแอร ปดไฟกอนออก
จากหอง)
2) ประเมินกิจกรรมโครงการ “สงเสริมบุคลิกภาพในรั้วมหาวิทยาลัย”
2.1) โครงการเกิดขึ้นจากปญหาตามสภาพจริง
2.2) เปนโครงการที่มีความเปนไปไดในการปฏิบัติ และมีความคิดสรางสรรค
2.3) เปนโครงการที่นําเสนอความคิดอันกอใหเกิดประโยชนตอมหาวิทยาลัย หรือสังคมภายนอก
3) สังเกตแบบมีส วนรวมเกี่ ยวกั บวิธีการสื่อสารของผูเรียน และทัศนคติ การแสดงความคิดเห็ น
ในการทํากิจกรรมในชั้นเรียน
4) การตรวจสอบการอางอิงขอมูลในการคนควา การทํารายงาน และโครงการ
5) การจัดทําแฟมสะสมผลงาน Portfolio ที่สอดคลองกับการทํางาน

2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
2.1) มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรดานบริหารธุรกิจ
2.2) มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญ ของศาสตรที่เกี่ยวของกับ การจั ดการ ทั้งทางด าน
สังคมศาสตรและวิทยาศาสตร
2.3) มีความรูกวางและเปนระบบเกี่ยวกับความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพดานการจัดการ
รวมทั้ งมี ความเข าใจอย างเท าทัน ในผลกระทบในสถานการณ ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและ
สังคมโลก
2.4) มีความรูและความเขาใจในการพัฒนาบุคลิกภาพ การสื่อสาร และการแสดงออกดวยภาษา
กายและการพัฒนาตนเองและผูอื่น
2.2 วิธีการสอน
1) บรรยาย และฝกปฏิบัติ
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2) ยกตั วอย างกรณี ศึ กษาที่ พ บในชีวิตประจําวัน หรือ จากสื่ อตางๆ อัน เกิด จากป ญ หาทางดาน
บุคลิกภาพ โดยนําทฤษฎีไปวิเคราะหเพื่อหาเหตุ และปจจัยที่กอใหเกิดปญหา และการแกไขปญหา
3) ฝกการนํ าเสนอดวยการใช ความสามารถทางภาษาไปบู รณาการกับการนําเสนองานดวยลาย
ลักษณอักษร คือการเขียนรายงาน และการเขียนโครงการ การนําเสนองานผานวาจา และสื่อประสม เปน
ตน
4) ใชสื่อวีดิโอ สื่อภาพยนตร มาใชในการสอน เพื่อใหนักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห เปรียบเทียบ
และเขาใจเนื้อหารายวิชามากขึ้น
2.3 วิธีการประเมินผล
1) การทดสอบจากการทํากิจกรรมในชั้นเรียน
2) การประเมินจากการเขียนรายงาน การเขียนโครงการ
3) การประเมินจากการนําเสนอผลงานในชั้นเรียน
4) การสอบปลายภาคเรียน
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
1) สามารถคิดอยางเปนระบบ วิเคราะหและแกไขปญหาในการดําเนินชีวิตไดอยางสรางสรรค
1.1) สามารถคิดเชื่อมโยง และบูรณาการความรูเพื่อกอเกิดประโยชนได
 2) สามารถคนควา ศึกษาวิเคราะหขอมูลตางๆ ไดเปนอยางดี
2.1) รูจัก และเลือกสรรแหลงสารสนเทศที่เปนประโยชนในการนําเสนองาน
3) สามารถประยุกตความรูและทักษะของตนเองในการดําเนินชีวิตได
3.1) สรุปมโนทัศนของความรูไดและนํามาใชในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
3.2 วิธีการสอน
1) แนะนําแหลงขอมูล ชองทางในการเขาถึงขอมูล และสาธิตการเลือกสรรขอมูลอยางมี
ประสิทธิภาพ
2) ฝกวิเคราะห สังเคราะหขอมูลจากกรณีศึกษาแลว ใหผูเรียนนําเสนอแนวทางในการแกปญหา
และการนํามาปรับใชในชีวิตของตน
3.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากการอางอิงขอมูลในรายงาน ไดแก ความถูกตองทางวิชาการความหลากหลายของ
แหลงสารสนเทศ
2) ประเมินจากการทํากิจกรรมในชั้นเรียน
3) ประเมินจากการอภิปราย การสอบถาม
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
1) มีความสามารถทํางานเปนกลุมในฐานะผูนําและผูตามได เคารพสิทธิและความมีคุณคาของ
ตนเองและผูอื่น
2) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค แนวทางที่เป นประโยชนต อการดําเนินกิจกรรมตางๆ สามารถ
วางแผนในการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ได
3) มีมนุษยสัมพันธที่ดีสามารถสื่อสารกับผูอื่นไดเปนอยางดี
4.2 วิธีการสอน
1) จัดกิจกรรมในชั้นเรียนที่เปดโอกาสใหนักศึกษามีปฏิสัมพันธกับนักศึกษาผูอื่นในชั้นเรียน
2) มอบหมายงานกลุมและมีการเปลี่ยนกลุมทํางานตามกิจกรรมที่มอบหมายเพื่อใหนักศึกษาทํางาน
ไดกับผูอื่น
4.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการมีสวนรวมในชั้นเรียน
2) ประเมินจากผลงานที่ไดรับมอบหมายจากการทํางานกลุม
3) ประเมินจากการนําเสนอผลงานการทํากิจกรรมโครงการ
4) ประเมินจากแฟมสะสมผลงาน (Portfolio)
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
1) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนเกี่ยวของกับคอมพิวเตอร
2) สามารถสืบคนขอมูล วิเคราะหเพื่อนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
3) สามารถเลือกใชภาษาในการสื่อสาร ถายทอดและแลกเปลี่ยนความรูกับผูอื่นไดเปนอยางดี
4) สามารถนําเสนอและเลือกใชขอมูลสารสนเทศสื่อสารทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิตเิ พื่อ
ประยุกตใชในการดํารงชีวิตและแกไขปญหาของตนเองไดอยางเหมาะสมได
5.2 วิธีการสอน
1) แนะนําเทคนิคการสืบคนขอมูล แหลงขอมูลและวิธีการเลือกขอมูลที่นาเชื่อถือ
2) มอบหมายงานที่ตองมีการสืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
3) มอบหมายงานที่ตองมีการนําเสนอทั้งในรูปเอกสารและวาจาประกอบสื่อเทคโนโลยี
5.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินรายงานการสืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) ประเมินทักษะการใชภาษาจากรายงานและการนําเสนอหนาชั้นเรียน
9
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3) ประเมินทักษะการใชสื่อจากการรายงานหนาชั้นเรียน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาหที่ หัวขอการสอน / Learning
Outcome
1

- หัวขอการสอน
1. ปฐมนิเทศรายวิชา
2. การชี้แจงแนวการสอน
บทที่ 1 บทนํา
บุคลิกภาพตามแบบวัฒนธรรมสวน
ดุสิต
ความหมายของบุคลิกภาพเบื้องตน
ประเภทของบุคลิกภาพ
ความสําคัญของบุคลิกภาพ การปรับ
และการพัฒนาตนเอง
- Learning Outcome
ผูเรียนมีบุคลิกภาพที่ดีในแบบ
วัฒนธรรมสวนดุสิต

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

3

แนะนํารายวิชา, แสดงเอกสารประกอบการสอน
กิ จ กรรมละลายพฤติ ก รรม,นศ.แนะนํ า ตนเอง
รายบุคคล
งานมอบหมาย
1. จั ด ทํ า แฟ ม สะสมผลงานตามรู ป แบบที่ กํ า หนด
(Portfolio)
2. ตอบคําถามทายบทที่ 1

VDO มารยาท
ของมสด
ศิลปวัฒนธรรม
PPT บ ท ที่ 1
บทนํา

สอดคลองกับ
ผูสอน
จุดมุงหมาย
รายวิชา
1.1
อนงคนาถ
ทนันชัย
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มคอ. 3
สัปดาหที่ หัวขอการสอน / Learning
Outcome
2

3

- หัวขอการสอน
บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับ
บุคลิกภาพ
ทฤษฎีบุคลิกภาพ
การสรางภาพลักษณเพื่อความสําเร็จ
- Learning Outcome
วิเคราะหบุคลิกภาพของตนเองได วา
ตนเองมีลักษณะอยางไร จากทฤษฎี
บุคลิกภาพ
- หัวขอการสอน
บทที3่ บุคลิกภาพภายในและภายนอก
ทัศนคติ ความคิด
การพัฒนารูปลักษณภายนอก
การแตงกาย
- Learning Outcome
วิเคราะห แยกแยะบุคลิกภาพภายใน
ภายนอกของตนเองได

จํานวน
ชั่วโมง
3

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา
กิจกรรมในชั้นเรียน
PPT บ ท ที่ 2 1.2
แสดงความคิ ดเห็ น กั บ ละครที่ ได ช ม และเขี ย นข อดี - ทฤษฎีบุคลิกภาพ
ขอเสีย ของตนเอง
งานมอบหมาย เพื่อนําเสนอสัปดาหถัดไป
(วิจัยเกี่ยวกับบุคลิกภาพ)

นําเสนองานกลุม
1. วิเคราะหกรณีศึกษาที่เกี่ยวกับการมีบุคลิกภาพใน
ลักษณะตางๆ ที่ดี และไมดี
2. แบ งกลุมเพื่ อนาเสนองานวิจัยทางดานบุคลิกภาพ
โดยอาจารยผูสอนเปนผูกําหนดเนื้อหาของงานวิจัย
งานมอบหมาย เพื่อนําเสนอสัปดาหถัดไป
(องคกรนําเสนอครั้งที่ 4)

สื่อการสอน

ผูสอน

1.2
PPT บทที3่
บุคลิกภาพภายใน
และบุคลิกภาพ
ภายนอก
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สัปดาหที่ หัวขอการสอน / Learning

Outcome
4

- หัวขอการสอน
บทที่ 3 บุคลิกภาพภายใน และ
บุคลิกภาพภายนอก
- Learning Outcome
มีจิตสํานึกและความรับผิดชอบตอ
ตนเองในการแสดงออกตอสังคมเรื่อง
การแตงกายใหเหมาะสมกับตนเอง
และวิชาชีพ

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
3

สื่อการสอน

นําเสนองานกลุม
ตําราวิชาการ
1. ใหนักศึกษาแบงกลุมแลวเลือกองคกร/หนวยงาน/ พัฒนาบุคลิกภาพ
ธุ ร กิ จ ใดก็ ไ ด ที่ เ กี่ ย วกั บ การให บ ริ ก าร กลุ ม ละ 1
องคกร ระดมความคิดวาผูที่จะประกอบอาชีพนั้น ตอง
มีบุ คลิกภาพในลักษณะใดจึงจะมีความเหมาะสมโดย
ใหนําความรูเกี่ยวกับบุคลิกภาพภายใน-ภายนอก มา
เปนหลักในการวิเคราะห เพื่อนําเสนอในชั้นเรียน การ
นําเสนอเนนความคิดสรางสรรคเปนหลัก
หัวขอหลักในการนําเสนอ
ชื่ อ องค ก ร, ลั ก ษณะหรื อ รู ป แบบธุ ร กิ จ , พนั ก งานผู
ให บ ริ ก าร (ภายใน-ภายนอก), ภาพประกอบ และ
ขอเสนอแนะ

สอดคล อ งกั บ ผูสอน
จุ ด มุ ง ห ม า ย
รายวิชา
1.4
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สัปดาหที่ หัวขอการสอน / Learning

Outcome
5

- หัวขอการสอน
บทที่ 4 บุคลิกภาพกับการรักษา
สุขภาพ
- Learning Outcome
เขาใจในความแตกตางของ
บุคคล และรูวิธีในการดูแล
สุขภาพของตนเอง

จํานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล อ งกั บ ผูสอน
จุ ด มุ ง ห ม า ย
รายวิชา
กิจกรรมในชั้นเรียน
PPT บทที่ 4 1.4
1. อาจารยและนักศึกษารวมพูดคุย ปรึกษาเกี่ยวกับปญหาที่ บุ ค ลิ ก ภาพกั บ
เกี่ย วกับ สุ ขภาพของตนเองและบุ คคลในครอบครัว แนะนํ า ก า ร รั ก ษ า
เรื่องสรีระทางรางกายที่ตองดูแลรักษา ฯลฯ
สุขภาพ
*2. งานเดี่ยว สงบทความ หรือสาระความรูเกี่ยวกับการดูแล
ตัวเอง รูปราง เรือนกาย ความสวย ความงาม หรือการดูแล
สุ ข ภ าพร า งกาย คนละ 1 เรื่ อ ง ความยาวไม เ กิ น 1-2
หนากระดาษ A4 สงเปน ไฟล PDF, JPG สามารถสืบคนจาก
หนังสือ นิตยสาร วารสารหรือเว็บไซต โดยระบุแหลงที่มาของ
การคนควาใหถูกตองสงไดที่ inbox FB
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สัปดาหที่ หัวขอการสอน / Learning

Outcome
6

- หัวขอการสอน
บทที่ 5 มารยาทในสังคมไทย
และสากล
มารยาทไทย
มารยาทสากล
มารยาทในการทํางาน
- Learning Outcome
รูมารยาท และสามารถปฏิบัติ
ตนใหเหมาะสมกับสังคมเมือง
และสังคมปจจุบันได

จํานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล อ งกั บ ผูสอน
จุ ด มุ ง ห ม า ย
รายวิชา
ฝกปฏิบัติ
ผูสอน เปนสื่อ 1.4
1. ให นักศึกษาแบงกลุม โดยอาจารยเป นผูกําหนด ใหแตล ะ ในการสอน
กลุมศึกษามารยาทในสังคมไทยและมารยาทสากล พรอมทั้ง ดวยตนเอง
สาธิตตามหัวขอที่ไดรับ กลุม
โดยเปนผู
G1 มารยาทในการยืน
สาธิตใหผูเรียน
G2 มารยาทในการเดิน
เห็น และ
G3 มารยาทในการนั่ง
ปฏิบัติตาม
G4 มารยาทในการแสดงความเคารพ
G5 มารยาทในการสัมผัสมือ การจับมือ
G6 มารยาทในการแนะนําตัว การใชนามบัตร
G7 มารยาทในที่ทํางาน การเขาหอง
G8 มารยาทการใชลิฟท การขึ้นลงบันได
G9 มารยาทในที่ประชุม การเขารวมสังคม
G10 มารยาทในที่สาธารณะ และมารยาทตอบุคคลรอบขาง
การออกมานําเสนอจะตองเปนรูปแบบการสาธิตหรือการ
แสดงบทบาทสมมติเทานั้น
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มคอ. 3
สัปดาหที่ หัวขอการสอน / Learning Outcome

7

8

- หัวขอการสอน
บทที่ 6 ศิลปะการพูดเพื่อการสื่อสาร
ความหมายและความสําคัญของการพูด
องคประกอบของการพูด
การเตรียมเรื่องที่จะพูด
การพูดในสถานการณตางๆ
การเปนนักพูดที่ดี
- Learning Outcome
เรียนรูเรื่องการเขียน และการเตรียมตัวเพื่อ
การนําเสนองาน หรือการพูดในรูปแบบ
ตางๆ
- หัวขอการสอน
ศิลปะการพูดเพื่อการสื่อสาร
- Learning Outcome
พูดนําเสนอไดอยางถูกตอง เหมาะสม

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

3

งานมอบหมาย เพื่อนําเสนอสัปดาหถัดไป
ใหผูเรียนแตละคนออกมาพูดหนาชั้นเรียนตามหัวขอ
ที่อาจารยผูสอนกําหนด ใชเวลาคนละ 10 นาที โดย
เพื่อนในชั้นเรียนทุกคนจะเปนผูประเมินผลการพู ด
ตามแบบวัดความสามารถในการพูดทายบท (เกณฑ
การใหคะแนนตามแบบวัดความสามารถในการพูด)
ขั้ น ตอนที่ 1 นั ก ศึ ก ษาเสนอโครงร า ง (บทพู ด )
เนื้อหา 1 หนา A4
ขั้นตอนที่ 2 นําเสนอในชั้นเรียน

3

สอบพูด--รายบุคคล

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา
1.4

ผูสอน

1.3
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สัปดาหที่ หัวขอการสอน / Learning Outcome

9

10

- หัวขอการสอน
บทที่ 7 การปฏิบัติตนในงานเลี้ยง
มารยาทในการรับประทานอาหาร
ความรูเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม
การปฏิบัติตัวในรานอาหารและงานเลี้ยง
- Learning Outcome
ปฏิบัติตนในการรับประทานอาหารไดอยาง
ถูกตอง และเหมาะสม
- หัวขอการสอน
บทที่ 8 การสื่อสารดวยภาษากาย
ภาษากายหรือภาษาทาทาง
ภาษากายตางถิ่น
- Learning Outcome
รูจักรักษา และระวังกิริยาอาการ ทาทางการ
แสดงออกที่ไมเหมาะสม การสังเกตตนเอง

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

การบรรยาย
และปฏิบัติการ
รับประทาน
อาหาร

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา
1.1

3

1. เชิญวิทยากรบรรยาย เรื่องมารยาทในการ
รับประทานอาหาร ใหสงรายงานหนาเดียว
2. หลักสูตรจัดโครงการใหนักศึกษาออกไป
รับประทานอาหารที่โรงแรม

3

กิจกรรมในชั้นเรียน
PPT บทที่ 8 1.3
1. ใหนักศึกษาแบงกลุมและศึกษาขอมูลจาก
การสื่อสารดวย
บทความในตํารา จากนั้นระดมความคิดเห็น และ
ภาษากาย
สรุปความรูที่ไดรับแลวนําเสนอในชั้นเรียน (บทบาท
สมมุติ)

ผูสอน
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สัปดาหที่ หัวขอการสอน / Learning Outcome

11

12

- หัวขอการสอน
บทที่ 9 บุคลิกภาพกับการ
ทํางาน
- Learning Outcome
แสดงตัวตนไดอยางเหมาะสมกับวิชาชีพของ
ตนเอง
- หัวขอการสอน
บทที่ 9 บุคลิกภาพกับการ
ทํางาน
- Learning Outcome
มีความเขาใจในตัวตนทางดานวิชาชีพ
สามารถสะทอนคิดถึงตัวตนของตนเองผาน
การรับชมสื่อ

จํานวน
ชั่วโมง
3

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

กิจกรรมในชั้นเรียน MIND MAP
บุคลิกภาพของนักศึกษา
บุคลิกภาพของนักศึกษาหลักสูตรการจัดการ
บุคลิกภาพที่ดีของบุคลากรที่มีวิชาชีพดาน
บริหารธุรกิจ การจัดการ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวของ
บุคลิกภาพตามอาชีพ
วิเคราะหภาพยนตร เรื่อง
นางมารสวมปราดา แลวตอบคําถาม

สื่อการสอน

PPT บทที่ 9
บุคลิกภาพกับก
ารทํางาน

ภาพยนตร

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา
1.3

ผูสอน

1.4
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สัปดาหที่ หัวขอการสอน / Learning Outcome

13

14

15

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

- หัวขอการสอน
เสริมทักษะบุคลิกภาพ
การจัดแตงทรงผม การแตงหนา
- Learning Outcome
ปฏิบัติการจัดแตงทรงผม และใบหนาให
เหมาะสมกับตนเองได
- หัวขอการสอน
บทที1่ 0 การเขียนโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ
- Learning Outcome
ฝกการคิด และเขียนโครงการที่ถูกตอง

3

กิจกรรม แตงหนาและการจัดแตงทรงผม

- หัวขอการสอน
บทที่ 10 การเขียนโครงการพัฒนา
บุคลิกภาพ
- Learning Outcome
นําเสนอโครงการ และสามารถบูรณาการ
ความรูที่เรียนมาตลอดภาคเรียนได นําไป
ปรับใชในชีวิตประจําวัน และการทํางาน

3

3

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพกับ
จิตสาธารณะแบบฉบับนักศึกษาการจัดการ
นักศึกษานําเสนอกิจกรรมนอกสถานที่ตามที่ไดรับ
มอบหมาย

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา
1.4

ผูสอน

ผูสอน เปนสื่อ
ในการสอนดวย
ตนเอง โดยเปน
ผูสาธิตให
ผูเรียนเห็น และ
ปฏิบัติตาม
ตําราวิชาการ 1.3
พัฒนา
บุคลิกภาพ
1.3
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู

1

1.1.2,1.1.3,1.1.4

2

2.1.1,2.1.2,2.1.3

3
4

5

6

วิธีการประเมิน
การมีสวนรวมในชั้นเรียน

ผลการปฏิบัติรายบุคคล
ผลการปฏิบัติรายกลุม
ทดสอบ
3.1.1,3.1.3
ผลจากกิจกรรมกลุม
ทดสอบ
4.1.2,4.1.3
การมีสวนรวมใน
โครงการ/กลุม
ผลจากการแฟมสะสม
ผลงาน
5.1.1,5.1.4
การบริหารงบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
การประสานงาน
เทคโนโลยีที่ใชในการ
นําเสนอผลงาน
1.1.1,1.1.4
แบบทดสอบที่อาจารย
,2.1.4,3.1.2,4.1.1,4. ผูสอนกําหนด
1.3,5.1.2,5.1.3
รวมทั้งสิ้น

สัปดาหที่
ประเมิน
ทุกสัปดาห

สัดสวนของการ
ประเมินผล
5%

ตลอดภาคปการศึกษา

20%

ตลอดภาคปการศึกษา

20%

ตลอดภาคปการศึกษา

15%

ตลอดภาคปการศึกษา

10%

สอบนอกตาราง

30%

100

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
อนงคนาถ ทนันชัย. (2559). มารยาทสังคมและการพัฒนาบุคลิกภาพ. (พิมพครั้งที่ 3). กรุงเทพมหานคร:
ศูนยบริการสื่อและสิ่งพิมพกราฟฟคไซท มสด.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
สมชาติ กิจยรรยง และอรจรีย ณ ตะกั่วทุง. (2550). เทคนิคการจัดฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรอยางมี
ประสิทธิภาพ. กรุงเทพมหานคร : ส.ส.ท.
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3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
อนงคนาถ ทนันชัย. (2559). การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development). กรุงเทพมหานคร :
บริษัท โอ. เอส. พริ้นติ้ง เฮาส จํากัด.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
นั ก ศึ ก ษาทุ ก คนประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของรายวิ ช าทั้ ง วิ ธี ก ารสอนการจั ด กิ จ กรรมในชั้ น เรี ย นสื่ อ
การสอน และผลการเรียนรูที่ไดรับ ตลอดจนเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา ดวยระบบคอมพิวเตอร
ของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1 ประเมินผลการสอนของนักศึกษาที่มีตออาจารยผูสอนจากระบบออนไลน
2.2 ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของนักศึกษาและการทวนสอบผลประเมินการเรียนรู
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 ผูประสานงานรายวิชา และคณาจารยผูสอนรวมกันระดมสมองกําหนดกลยุทธวิธีการสอนจากผล
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชา สรุปภาพรวมปญหา และอุปสรรคจากมคอ. 5 เพื่อหาแนวทางในการ
แกปญหารวมกัน
3.2 ปรับกลยุทธการสอนจากการประมวลผลการประเมินผูสอนในแตละภาคการศึกษา และการบูรณา
การความรู เพื่อใหสอดคลองกับธรรมชาติของผูเรียนแตละหลักสูตร
3.3 คณาจารยผูสอนกันรวมปรับปรุง มคอ.3 เพื่อใหมีความเหมาะสมกับผูเรียน และเหตุการณปจจุบัน
3.4 ปรับปรุงตํารา และกิจกรรมการเรียนการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 กระบวนการวิเคราะหขอสอบ เมื่อไดรับผลขอสอบเพื่อจัดทําคลังขอสอบ
4.2 กระบวนการใหคะแนนนักศึกษา โดยผูประสานงานรายวิชาและอาจารยผูสอนมีการจัดการประชุม
รวมกันทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาโดยการสุมประเมินขอสอบและความเหมาะสมของการ
ใหคะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนนของรายวิชา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
การนําขอมูลที่ไดจากขอ 1 และ 2 มาสรุปเปนขอมูล จัดประชุมผูที่เกี่ยวของเพื่อนําผลมาหาแนวทางการ
แกไขปรับปรุง รวมถึงพัฒนาเทคนิคการสอนใหดีขึ้น
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