รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1.1 รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 1552654 ชื่อวิชา มารยาททางสังคม
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Social Etiquettes
1.2 จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต 3(3-0-6)
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
1) หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
2) ประเภทของรายวิชา : หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะดาน
1.4 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
1) อาจารยผรู ับผิดชอบรายวิชา : อาจารยกนกวรรณ กุลสุทธิ์
2) อาจารยผูสอน : อาจารยธนัญภัสร ศรีเนธิยวศิน ตอนเรียน A1
1.5 ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษา 2 ปการศึกษา 2561 / ชั้นปที่ 2
1.6 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
1.7 รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
1.8 สถานที่เรียน
หอง 32503 อาคาร 32 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
1.9 วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
9 พฤศจิกายน 2561
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

2.1 จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 มีวินัย ตรงตอเวลา เคารพระเบียบขอบังคับ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริตตองานที่ไดรับ
มอบหมาย
1.2 มีความรู ความเขาใจ และมีทักษะภาษาอังกฤษดานการพูด การอาน และการเขียนในเรื่อง
มารยาททางสังคม
1.3 มีความรูความเขาใจดานคําศัพท สํานวนเกี่ยวกับมารยาททางสังคม
1.4 สามารถบูรณาการความรูดานภาษาอังกฤษตางๆ ที่เกีย่ วของกับธุรกิจและมารยาททางสังคม
1.5 สามารถคิดสรางสรรคและปรับใชองคความรูที่ไดรับจากการฝกมารยาททางสังคมไดอยางดี
1.6 สามารถทํางานรวมกับผูอื่นและมีความรับผิดชอบตอบทบาทของตนที่มีตอผูอื่นไดอยางดี
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1.7 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนและนําเสนอขอมูล และสื่อสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
2.2 วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
- อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร (Workshop) ในหั ว ข อ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ มารยาททางสั ง คมให ม ากขึ้ น กว า ป
การศึกษากอน
- เชิญวิทยากรภายในและหรือภายนอกมาใหความรูในเชิงปฏิบัติใหมากขึ้นกวาปการศึกษากอน
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

3.1 คําอธิบายรายวิชา
ธรรมเนียมปฏิบัติและแนวทางประพฤติปฏิบัติอยางเหมาะสมตอผูคนในวงสังคมและวงการธุรกิจ ฝก
มารยาทที่เหมาะสมสําหรับโอกาสตาง ๆ มารยาทบนโตะอาหาร การบริการและการดื่มกาแฟชา มารยาทการ
สนทนาทางธุรกิจกับเพื่อนรวมงานและลูกคา การแตงหนา การเลือกเสื้อผาและเครื่องประดับ
Appropriate customs and behaviors between people in social and business life;
practice proper manners for different occasions: table manner, serving and drinking coffee
and tea, having business conversations etiquettes with colleagues and customers, wearing a
makeup and choosing and accessories.
3.2 จํานวนชัว่ โมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
ฝกปฏิบัติ / งาน
ศึกษาดวยตนเอง
ภาคสนาม / การฝกงาน
45 ชั่วโมง
สอนเสริมตามความตองการ
ไมมี
90 ชั่วโมง
ของนักศึกษาเฉพาะราย
3.3 จํานวนชัว่ โมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
- ผูสอนใหคําปรึกษาผานทางอีเมลและโทรศัพท
- ผูสอนจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือเปนกลุมยอยจํานวน 3 ชั่วโมงตอสัปดาห
4.1 วิธีสอนและการประเมินผล
ผลการเรียนรูที่ตองการ
พัฒนา
ดานคุณธรรม จริยธรรม
1) มีวินัย ตรงตอเวลา
รับผิดชอบตอหนาที่ที่
ไดรับมอบหมาย
2) มีความซื่อสัตยสุจริตตอ
งานที่ไดรับมอบหมาย
3) เคารพขอตกลง
กฎระเบียบ และขอบังคับ

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

1) ผูสอนเปนแบบอยางที่ดี เรื่อง
การตรงตอเวลา และวินัยในการ
ทํางานมอบหมายใหนักศึกษาโดย
กําหนดระยะเวลาสงที่แนนอน
2) ชี้แจงขอตกลง กฎระเบียบและ
ขอบังคับระหวางผูสอนและ
ผูเรียน

1) ประเมินจากการตรวจงานที่
มอบหมายใหนักศึกษาและ
สังเกตพฤติกรรมการเขาเรียน
การตรงตอเวลา
2) ตรวจสอบงานนักศึกษาวามี
การอางอิงแหลงที่มาของขอมูล
อยางถูกตองและไมคัดลอกงาน
ผูอื่น

สัปดาหที่
ประเมิน
1-15

คาน้ําหนัก
ของการ
ประเมินผล
5%
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ผลการเรียนรูที่ตองการ
พัฒนา
4) มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ
ดานความรู
1) มีความรูความเขาใจ
และมีทักษะภาษาอังกฤษ
ดานการฟง การพูด การ
อาน และการเขียน
2) มีความรูความเขาใจ
ดานคําศัพท สํานวน และ
ไวยากรณในบริบทการ
สัมมนาทางธุรกิจ
3) มีความรูความเขาใจ
พื้นฐานทางธุรกิจ
4) บูรณาการความรูดาน
ภาษาอังกฤษตางๆที่
เกี่ยวของ

วิธีการสอน
3) สอดแทรกเรื่องจรรยาบรรณ
ทางวิชาการและวิชาชีพ

1) การบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับ
มารยาททางสังคมและมารยาท
ทางธุรกิจในรูปแบบตางๆ โดยมี
ตัวอยางประกอบและเปดโอกาส
ใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นใน
ชั้นเรียน
2) อธิบายคําศัพท สํานวน และ
ไวยากรณที่ใชในบริบทมารยาท
ทางสังคม
3) มอบหมายงานใหนักศึกษา
คนควาหาขอมูลเกี่ยวกับมารยาท
ทางสังคมรูปแบบตางๆ แลว
นําเสนอขอมูลหนาชั้นเรียน
4) นําเสนอและสาธิตมารยาททาง
สังคมโดยนํามาประยุกตใชใน
รูปแบบที่หลากหลาย
ดานทักษะทางปญญา
1) มอบหมายงานใหนักศึกษา
1) สืบคนขอมูลและ
คนควาดวยตนเอง
แสวงหาความรูเพิ่มเติม
2) มอบหมายใหนักศึกษาแสดง
ทันตอเหตุการณและ
บทบาทสมมติเกี่ยวกับมารยาทใน
เทคโนโลยีใหมๆ
สถานการณที่หลากหลาย และเปด
2) คิดสรางสรรค และปรับ โอกาสใหนักศึกษาแสดงความ
ใชองคความรูอยาง
คิดเห็น
เหมาะสม
3) มอบหมายใหนักศึกษาคนควา
3) คิด วิเคราะห และแกไข และนําเสนอมารยาททางสังคมเพื่อ
ปญหาไดอยางมีระบบ
สรุปสะทอนองคความรูที่ไดเรียนมา
4) สังเคราะหองคความรู
ดานทักษะความสัมพันธ 1) ใชกิจกรรมคูและกลุม
ระหวางบุคคลและความ 2) ใชการถาม-ตอบ และให
รับผิดชอบ
นักศึกษาแสดงความคิดเห็น โดย
1) ทํางานรวมกับผูอื่นได การโตตอบระหวางผูสอนและ
นักศึกษา และระหวางนักศึกษา
2) สื่อสารไดอยางมี
ดวยกัน
ประสิทธิภาพ
3) มีความรับผิดชอบตอ 3) มอบหมายใหทํางานเปนกลุม
บทบาทของตนที่มีตอผูอื่น และมีการแบงบทบาทหนาที่ความ
รับผิดชอบภายในกลุม

สัปดาหที่
ประเมิน

คาน้ําหนัก
ของการ
ประเมินผล

1-16

40%

1) ประเมินจากงานที่มอบหมาย
ใหนักศึกษาคนควาเพิ่มเติม
2) ประเมินจากการซักถามและ
การสังเกตผูเรียน และใหผล
สะทอนกลับ

1-16

40%

1) ประเมินพฤติกรรมของ
นักศึกษาในการทํากิจกรรมคู
และกลุม
2) ประเมินจากการสังเกตการณ
สื่อสารในชั้นเรียน
3) ประเมินจากผลการนําเสนอ
งานหนาชั้นเรียน

1-15

10%

วิธีการประเมิน
3) สอบถามความเขาใจเรื่อง
ขอตกลง กฎระเบียบและ
ขอบังคับระหวางผูสอนกับ
ผูเรียน
1) ประเมินจากการสังเกต
ผูเรียนระหวางสอน
2) ประเมินจากการใหนักศึกษา
สาธิตและการนําเสนอมารยาท
ทางสังคมในสถานการณตางๆ
3) ประเมินจากการซักถามและ
การสังเกตผูเรียน

4
ผลการเรียนรูที่ตองการ
พัฒนา

วิธีการสอน

ดานทักษะการวิเคราะห
1) มอบหมายงานใหนักศึกษา
เชิงตัวเลข การสื่อสารและกา คนควาขอมูลเพิ่มเติมในแตละ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
สัปดาห
1) ใชเทคโนโลยี
2) ใหนักศึกษาใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบคน
สารสนเทศในการทํางาน
และนําเสนอขอมูลได
2) ติดตอสื่อสารโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3) คํานวณตัวเลข หรือ
ประมวลผลขอมูลโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปได
4) คํานวณตัวเลข หรือ
ประมวลผลขอมูลโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปได

สัปดาหที่
ประเมิน

วิธีการประเมิน
1) ประเมินจากการสังเกตการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

1-15

คาน้ําหนัก
ของการ
ประเมินผล
5%

ผลการเรียนรูตัวเขม = ความรับผิดชอบหลัก
ผลการเรียนรูตวั ธรรมดา = ความรับผิดชอบรอง

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

5.1 แผนการสอน (หมวดที่ 5 ขอ 2)

กิจกรรมการเรียนการสอน /
ใบงาน
1
ชี้แจงคําอธิบายรายวิชา
1. อาจารยชี้แจงรายละเอียดวิชา
(3 ช.ม.) จุดมุงหมาย แนวการสอน 1552654 มารยาททางสังคม เชน
ขอกําหนดตางๆ รวมทั้ง จํานวนหนวยกิต จํานวนชั่วโมงเรียน
วิธีการวัดและประเมินผล จุดมุงหมายและวัตถุประสงคของ
ชี้แจงและทําความเขาใจ รายวิชา คําอธิบายรายวิชา ผลการ
นโยบายและระบบการ
เรียนรูของนักศึกษาในดานคุณธรรม
ประกันคุณภาพการเรียน จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา
การสอน
ความสามารถในการวิเคราะหและ
บทที่ 1 มารยาทในการ แกไขปญหาในการดําเนินชีวิตได
เขาสังคมและการอยูในที่ อยางสรางสรรคและทักษะการ
สาธารณะ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและ
- มารยาทการเขาสังคม
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
- มารยาทการใชลิฟทและ กิจกรรมการเรียนการสอน การวัด
บันไดเลื่อน
และการประเมินผล รวมทั้ง
ทรัพยากรประกอบการจัดการเรียน
การสอน
2. อาจารยชี้แจงและทําความเขาใจ
ในเรื่องระบบการประกันคุณภาพ
สัปดาห

หัวขอ/รายละเอียด

สื่อที่ใช
1. รายละเอียด
ของรายวิชา
(มคอ. 3)
2. เอกสาร
ประกอบการ
สอน

การวัดและ
ประเมินผล
สังเกตจากการตอบ
คําถามในชั้นเรียน

ผูสอน
อาจารย
ธนัญภัสร
ศรีเนธิยวศิน

5
กิจกรรมการเรียนการสอน /
ใบงาน
ดานการเรียนการสอน เชน
รายละเอียดในแนวการสอน
(มคอ.3)
3. อาจารยเปดโอกาสใหนักศึกษา
ซักถามเพื่อสรางความเขาใจใน
รายวิชาและเรื่องระบบการประกัน
คุณภาพ
4. บรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับมารยาท
การเขาสังคม ยกตัวอยางเรื่อง
มารยาทในที่สาธารณะ และมารยาท
การใชลิฟท
5. ใหนักศึกษาจับกลุมยอยอภิปราย
มารยาทที่สําคัญในการอยูรวมกันใน
สังคม
2
บทที่ 1 มารยาทในการ 1. อาจารยแจงใหนักศึกษาทราบวา
(3 ช.ม.) เขาสังคมและการอยูในที่ สัปดาหนี้ใหนักศึกษาแบงกลุมระดม
สาธารณะ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นมารยาท
- มารยาทในการเขาแถว ในการอยูในที่สาธารณะและมารยาท
- มารยาทการใชรถ
ในการใชของสาธารณะ
สาธารณะ
2. อาจารยบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับ
- มารยาทในการ
มารยาทในการเขาแถว มารยาทการ
ติดตอสื่อสาร
ใชรถสาธารณะ และมารยาทในการ
ติดตอสื่อสาร
3. นักศึกษาจับคูแสดงความคิดเห็น
และนําเสนอประเด็นเกี่ยวกับมารยาท
การอยูในที่สาธารณะ
4. อาจารยและนักศึกษาแสดง
ความเห็นและใหผลสะทอนกลับ
5. อาจารยและนักศึกษารวมกันสรุป
แนวคิดเกี่ยวกับมารยาททางสังคมที่
ควรปฏิบัติ และมอบหมายให
นักศึกษาคนควาขอมูลเพิ่มเติม
สัปดาห

หัวขอ/รายละเอียด

3
บทที่ 2 การพูดในที่
(3 ช.ม.) สาธารณะ
- มารยาทในการพูด
ระหวางบุคคล
- มารยาทในการพูดในที่
สาธารณะ

กิจกรรม : การสาธิตมารยาททาง
สังคมในที่สาธารณะหนาชั้นเรียน
1. อาจารยมอบหมายใหนักศึกษา
ระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับการพูดในที่สาธารณะ การ
สรางบรรยากาศการสนทนา และการ
เลือกหัวขอสนทนา

สื่อที่ใช

การวัดและ
ประเมินผล

ผูสอน

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
2.เว็บไซต
3. บทความกี่ยว
กับมารยาททาง
สังคม

สังเกตจากการมีสวน อาจารย
รวมในการอภิปรายใน ธนัญภัสร
ศรีเนธิยวศิน
ชั้นเรียน

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน
2. เว็บไซด

1. สังเกตจากการมี
สวนรวมในการ
อภิปรายในชั้นเรียน
2. สังเกตการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเมินผล
จากการสาธิตมารยาท
ในที่สาธารณะ (10%)

อาจารย
ธนัญภัสร
ศรีเนธิยวศิน

6
สัปดาห

หัวขอ/รายละเอียด
- การทักทายและการ
เลือกหัวขอสนทนา

4
บทที่ 2 การพูดในที่
(3 ช.ม.) สาธารณะ
- การพูดในสถานการณ
ตางๆ
- การใหคําปรึกษา
- การขอโทษ
- การปฏิเสธ

5
บทที่ 3 มารยาทบนโตะ
(3 ช.ม.) อาหาร
- มารยาทในการ
รับประทานอาหาร (แบบ

กิจกรรมการเรียนการสอน /
สื่อที่ใช
ใบงาน
2. อาจารยบรรยายเนื้อหามารยาท 3. บทความ
การพูดในที่สาธารณะ การทักทาย เกีย่ วกับการพูด
การเลือกหัวขอสนทนา วิธีการแสดง ในทีส่ าธารณะ
ความเคารพตอผูใหญ การมีสัมมา
คารวะในสังคมไทย
3. นักศึกษากลุมยอยฝกการทักทาย
และการพูดในที่สาธารณะใน
สถานการณตางๆ รวมทั้งการแสดง
ความเคารพตอผูใหญ การมีสัมมา
คารวะในสังคมไทย
4. ใหนักศึกษาซักถาม และรวมแสดง
ความคิดเห็นตอการนําเสนอกลุมยอย
กิจกรรม: นําเสนอการพูดในที่
สาธารณะ
นําเสนอวิธีการแสดงความเคารพตอ
ผูใหญ
นําเสนอการแสดงถึงการมีสัมมา
คารวะในสังคมไทย
1. อาจารยมอบหมายใหนักศึกษา
ระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับการพูดในที่สาธารณะใน
สถานการณตางๆ
2. อาจารยบรรยายเนื้อหามารยาท
การพูดในที่สาธารณะ การให
คําปรึกษา การขอโทษ และการ
ปฏิเสธคําขอหรือคําเชิญชวนอยาง
สุภาพ
3. นักศึกษากลุมยอยฝกการทักทาย
และการพูดในที่สาธารณะใน
สถานการณตางๆ
4. ใหนักศึกษาซักถาม และรวมแสดง
ความคิดเห็นตอการนําเสนอกลุมยอย
กิจกรรม: นําเสนอการขอโทษและ
การปฏิเสธ
1. อาจารยแจงใหนักศึกษาทราบวา
การเรียนสัปดาหนี้เปนการเรียน
เนื้อหาเกี่ยวกับมารยาทบนโตะอาหาร
ระบุจุดประสงคการเรียนรูในสัปดาห

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน
2. เว็บไซต

การวัดและ
ประเมินผล
ประเมินผล
จากการนําเสนอการ
พูดในที่สาธารณะ
(5%)

1. สังเกตจากการมี
สวนรวมในการ
อภิปรายในชั้นเรียน
2. สังเกตการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผูสอน

อาจารย
ธนัญภัสร
ศรีเนธิยวศิน

ประเมินผล
จากการนําเสนอการ
ขอโทษและการปฏิเสธ
(5%)

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน
2.เว็บไซต

1. สังเกตจากการมี
สวนรวมในการ
อภิปรายในชั้นเรียน

อาจารย
ธนัญภัสร
ศรีเนธิยวศิน

7
กิจกรรมการเรียนการสอน /
ใบงาน
สากล แบบบุฟเฟต แบบ นี้วา นักศึกษาจะไดเรียนรูเกี่ยวกับ
ค็อกเทล แบบโตะจีน)
มารยาทในการรับประทานอาหาร
มารยาทบนโตะอาหารสากลและอื่นๆ
รายการอาหารตะวันตก การจัดโตะ
และอุปกรณบนโตะอาหาร และ
วิธีการใช
2. อาจารยบรรยายเรื่องการ
รับประทานอาหาร ทั้งแบบสากล
แบบบุฟเฟต แบบค็อกเทล และแบบ
โตะจีน พรอมยกตัวอยางประกอบ
3. อาจารยมอบหมายใหนักศึกษา
ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับมารยาท
บนโตะอาหารสากล และมารยาทไทย
ที่ควรปฏิบัติในการรับประทานอาหาร
4. อาจารยและนักศึกษารวมกันสรุป
เนื้อหาประจําสัปดาหและมอบหมาย
ใหนักศึกษาศึกษาขอมูลเพิ่มเติม
6
บทที่ 3 มารยาทบนโตะ 1. อาจารยแจงใหนักศึกษาทราบวา
(3 ช.ม.) อาหาร
การเรียนสัปดาหนี้เปนการเรียน
- รายการอาหารตะวันตก เนื้อหาเกี่ยวกับมารยาทบนโตะอาหาร
- การใชผาเช็ดปากบนโตะ ระบุจุดประสงคการเรียนรูในสัปดาห
นี้วา นักศึกษาจะไดเรียนรูเกี่ยวกับ
อาหาร
รายการอาหารตะวันตก และการใช
ผาเช็ดปากบนโตะอาหาร
2. อาจารยบรรยายเรื่องรายการ
อาหารตะวันตกทั้งสามคอรส รวมทั้ง
สาธิตวิธีการใชผาเช็ดปากบนโตะ
อาหาร
3. ใหนักศึกษาแบงกลุมยอยระดม
ความคิดเห็นเรื่องรายการอาหาร
ตะวันตกทั้งสามคอรส และการใชผา
เช็ดปากบนโตะอาหาร และนําเสนอ
หนาชั้นเรียน
4. อาจารยและนักศึกษารวมกันสรุป
เนื้อหาประจําสัปดาหและมอบหมาย
ใหนักศึกษาศึกษาขอมูลเพิ่มเติม
7
บทที่ 3 มารยาทบนโตะ 1. อาจารยแจงใหนักศึกษาทราบวา
(3 ช.ม.) อาหาร
การเรียนสัปดาหนี้เปนการเรียน
- การใชอุปกรณและ
เนื้อหาเกี่ยวกับมารยาทบนโตะอาหาร
เครื่องมือในการ
ระบุจุดประสงคการเรียนรูในสัปดาห
รับประทานอาหาร
นี้วา นักศึกษาจะไดเรียนรูเกี่ยวกับ
สัปดาห

หัวขอ/รายละเอียด

สื่อที่ใช

การวัดและ
ประเมินผล
2. สังเกตการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผูสอน

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน
2. เว็บไซด

สังเกตจากการตอบ
คําถามในชั้นเรียน

อาจารย
ธนัญภัสร
ศรีเนธิยวศิน

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน
2.เว็บไซต

สังเกตจากการมีสวน อาจารย
รวมในการอภิปรายใน ธนัญภัสร
ศรีเนธิยวศิน
ชั้นเรียน

8
สัปดาห

หัวขอ/รายละเอียด

8
บทที่ 4 มารยาทในการ
(3 ช.ม.) ดื่ม
- มารยาทในการดื่ม
เบื้องตน
- มารยาทในการดื่มไวน
- มารยาทในการดื่มชา

9
บทที่ 4 มารยาทในการ
(3 ช.ม.) ดื่ม
- มารยาทในการดื่มกาแฟ

กิจกรรมการเรียนการสอน /
ใบงาน
การจัดโตะและอุปกรณบนโตะอาหาร
รวมทั้งวิธีการใช
2. อาจารยบรรยายเรื่องการจัดโตะ
และอุปกรณบนโตะอาหาร รวมทั้ง
สาธิตวิธีการใชอุปกรณบนโตะอาหาร
พรอมยกตัวอยางประกอบ
3. ใหนักศึกษาแบงกลุมยอยระดม
ความคิดเห็นเรื่องการใชอุปกรณบน
โตะอาหาร และนําเสนอหนาชั้นเรียน
กิจกรรม ฝกปฏิบัติการรับประทาน
อาหารและมารยาทบนโตะอาหาร
1. อาจารยแจงใหนักศึกษาทราบวา
การเรียนสัปดาหนี้เปนการเรียน
เนื้อหาเรื่องมารยาทในการดื่ม โดยให
นักศึกษารวมแสดงความคิดเห็น
2. อาจารยบรรยายเรื่องมารยาทใน
การดื่มเบื้องตน มารยาทในการดื่ม
ไวน มารยาทในการดื่มชา ความ
หลากหลายของชา การเลือกดื่มชาที่
เหมาะสมกับชวงเวลาและความชอบ
3. อาจารยบรรยายเรื่อง Afternoon
Tea และขั้นตอนการชงชา
4. ใหนักศึกษารวมกันทดลองชงชา
และดื่มชา
1. อาจารยแจงใหนักศึกษาทราบวา
การเรียนสัปดาหนี้เปนการเรียน
เนื้อหาเรื่องมารยาทในการดื่มตอจาก
สัปดาหที่แลวโดยใหนักศึกษารวม
แสดงความคิดเห็น
2. อาจารยบรรยายเรื่องความ
หลากหลายของกาแฟ การเลือกดื่ม
กาแฟที่เหมาะสมกับชวงเวลาและ
ความชอบ
3. อาจารยบรรยายเรื่องวิธีชงและการ
ดื่มกาแฟ
4. ใหนักศึกษารวมกันทดลองชงและ
ดื่มกาแฟ
5. ใหนักศึกษารวมกันสรุปมารยาทใน
การดื่ม

สื่อที่ใช

การวัดและ
ประเมินผล

ผูสอน

ประเมินผล
จากการฝกปฏิบตั ิ
มารยาทบนโตะอาหาร
(10%)

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน
2.เว็บไซต

1. สังเกตจากการตอบ อาจารย
ธนัญภัสร
คําถามในชั้นเรียน
2. สังเกตจากการลง ศรีเนธิยวศิน
มือปฏิบัติจริงในชั้น
เรียน

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน
2.เว็บไซต

1. สังเกตจากการมี
สวนรวมในชั้นเรียน
2. สังเกตจากการลง
มือปฏิบัติจริงในชั้น
เรียน
ประเมินผล
จากการสาธิตการชง
และดื่มชากาแฟ
(10%)

อาจารย
ธนัญภัสร
ศรีเนธิยวศิน

9
สัปดาห

หัวขอ/รายละเอียด

10
บทที่ 5 การบริการและ
(3 ช.ม.) การตอนรับ
- ความสําคัญของการ
บริการและการตอนรับ
- คุณลักษณะของผู
ใหบริการ
- พฤติกรรมของ
ผูรับบริการ

กิจกรรมการเรียนการสอน /
ใบงาน
1. อาจารยแจงใหนักศึกษาทราบวา
การเรียนสัปดาหนี้เปนการเรียน
เนื้อหาเรื่องการบริการและการ
ตอนรับ
2. อาจารยยกตัวอยางการบริการและ
การตอนรับ มอบหมายใหนักศึกษา
จัดประชุมกลุมยอยเพื่อแสดงความ
คิดเห็นเรื่องการบริการ
3. มอบหมายใหนักศึกษาแบงกลุม
แสดงบทบาทสมมติการเปนผู
ใหบริการและการเปนผูรับบริการ
4. อาจารยใหผลสะทอนกลับ ซักถาม
แสดงความคิดเห็นพรอมใหคําแนะนํา
ที่ไดเรียนรูรวมกัน

กิจกรรม การแสดงบทบาทสมมติการ
เปนผูใหบริการและการเปน
ผูรับบริการ
11
บทที่ 5 การบริการและ 1. อาจารยแจงใหนักศึกษาทราบวา
(3 ช.ม.) การตอนรับ
การเรียนสัปดาหนี้เปนการเรียน
- เทคนิคการใหบริการ
เนื้อหาเรื่องการบริการและการ
ดวยหัวใจบริการ
ตอนรับตอจากสัปดาหที่แลว
- มารยาทในการตอนรับผู 2. อาจารยยกตัวอยางการบริการและ
มาเยือน
การตอนรับ มอบหมายใหนักศึกษา
จัดประชุมกลุมยอยเพื่อแสดงความ
คิดเห็นเรื่องการตอนรับ
3. มอบหมายใหนักศึกษาแบงกลุม
แสดงบทบาทสมมติการใหการ
ตอนรับผูมาเยือนหรือผูมาติดตอธุรกิจ
4. อาจารยใหผลสะทอนกลับ ซักถาม
แสดงความคิดเห็นพรอมใหคําแนะนํา
ที่ไดเรียนรูรวมกัน
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บทที่ 6 การดูแล
(3 ช.ม.) ผิวพรรณ การแตงหนา
และทรงผม
- การดูแลผิวพรรณ
- การแตงหนา

กิจกรรม การแสดงบทบาทสมมติการ
ใหการตอนรับผูมาเยือน/ติดตอธุรกิจ
1. อาจารยแจงใหนักศึกษาทราบวา
การเรียนสัปดาหนี้เปนการเรียน
เนื้อหาเรื่องการดูแลผิวพรรณ การ
แตงหนาและการเลือกทรงผม

การวัดและ
ประเมินผล
1. เอกสาร
1. สังเกตจากการมี
ประกอบการ
สวนรวมในการ
สอน
อภิปรายในชั้นเรียน
2.เว็บไซต
2. สังเกตการใช
3. บทความเรื่อง
การบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ
มารยาทในการ
ตอนรับ
สื่อที่ใช

ผูสอน
อาจารย
ธนัญภัสร
ศรีเนธิยวศิน

อาจารย
ธนัญภัสร
ศรีเนธิยวศิน

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน
2.เว็บไซด
3. บทความเรื่อง
การบริการและ
มารยาทในการ
ตอนรับ

1. สังเกตจากการมี
สวนรวมในการ
อภิปรายในชั้นเรียน
2. สังเกตการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน
2.เว็บไซด

สังเกตจากการมีสวน อาจารย
รวมในการอภิปรายใน ธนัญภัสร
ศรีเนธิยวศิน
ชั้นเรียน

ประเมินผล
จากการแสดงบทบาท
สมมติการใหการ
ตอนรับผูมาเยือน/
ติดตอธุรกิจ (10%)
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กิจกรรมการเรียนการสอน /
ใบงาน
2. ใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นเรื่อง
ความสําคัญและเทคนิคการดูแล
ผิวพรรณ
3. อาจารยบรรยายเรื่องดูแลผิวพรรณ
การเลือกเครื่องสําอาง การแตงหนา
ใหเหมาะสมกับโอกาส
4. ใหนักศึกษาทดลองแตงหนาใน
รูปแบบที่เหมาะสมกับวัย
5. อาจารยและนักศึกษารวมกันสรุป
เนื้อหาประจําสัปดาหและมอบหมาย
ใหนักศึกษาศึกษาขอมูลเพิ่มเติม
13
บทที่ 6 การดูแล
1. อาจารยแจงใหนักศึกษาทราบวา
(3 ช.ม.) ผิวพรรณ การแตงหนา การเรียนสัปดาหนี้เปนการเรียน
และทรงผม
เนื้อหาเรื่องการดูแลผิวพรรณ การ
- การเลือกทรงผมและการ แตงหนาและการเลือกทรงผมตอจาก
สัปดาหที่ผานมา
จัดแตงทรงผม
2. อาจารยบรรยายเรื่องการเลือกทรง
ผมที่เหมาะกับรูปหนาและบุคลิก
3. อาจารยและนักศึกษารวมกันสรุป
เนื้อหาประจําสัปดาหและมอบหมาย
ใหนักศึกษาศึกษาขอมูลเพิ่มเติม
สัปดาห

หัวขอ/รายละเอียด
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บทที่ 7 การเลือกเสื้อผา
(3 ช.ม.) และเครือ่ งประดับ
- มารยาทในการแตงกาย
- การเลือกเสื้อผา

กิจกรรม
การสาธิตการดูแลผิวพรรณ การ
แตงหนาและการจัดแตงทรงผม
1. อาจารยแจงใหนักศึกษาทราบวา
การเรียนสัปดาหนี้เปนการเรียน
เนื้อหาเรื่องการเลือกเสื้อผาและ
เครื่องประดับ
2. ใหนักศึกษาระดมสมองแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกเสื้อผา
และเครื่องประดับ
3. อาจารยบรรยายเรื่องการเลือก
เสื้อผาที่เหมาะสมกับโอกาสตางๆ
4. มอบหมายใหนักศึกษาแบงกลุม
ยอยระดมความคิดเห็นและนําเสนอ
หนาชั้นเรียนเกี่ยวกับแนวคิดการ
เลือกเสื้อผาในโอกาสตางๆ
4. อาจารยและนักศึกษารวมกันสรุป
เนื้อหาประจําสัปดาหและมอบหมาย
ใหนักศึกษาศึกษาขอมูลเพิ่มเติม

สื่อที่ใช
3. บทความเรื่อง
การดูแล
ผิวพรรณ

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน
2.เว็บไซต

การวัดและ
ประเมินผล

ผูสอน

สังเกตจากการมีสวน อาจารย
รวมในการอภิปรายใน ธนัญภัสร
ศรีเนธิยวศิน
ชั้นเรียน
ประเมินผล
จากการสาธิตการดูแล
ผิวพรรณ การ
แตงหนาและการจัด
แตงทรงผม (10%)

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน
2.เว็บไซต

สังเกตจากการมีสวน อาจารย
รวมในการอภิปรายใน ธนัญภัสร
ศรีเนธิยวศิน
ชั้นเรียน

11
สัปดาห

หัวขอ/รายละเอียด
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บทที่ 7 การเลือกเสื้อผา
(3 ช.ม.) และเครือ่ งประดับ
- การเลือกเสื้อผาที่
เหมาะสมกับโอกาส
- การเลือกเครื่องประดับ

กิจกรรมการเรียนการสอน /
ใบงาน
5. นําเสนอเรื่องการเลือกเสื้อผาและ
ในโอกาสตางๆ
1. อาจารยแจงใหนักศึกษาทราบวา
การเรียนสัปดาหนี้เปนการเรียน
เนื้อหาเรื่องการเลือกเสื้อผาและ
เครื่องประดับตอจากสัปดาหที่แลว
2. ใหนักศึกษาระดมสมองแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกเสื้อผา
และเครื่องประดับ
3. อาจารยบรรยายเรื่องการเลือก
เสื้อผาและเครื่องประดับที่เหมาะสม
กับโอกาสตางๆ
4. มอบหมายใหนักศึกษาแบงกลุม
ยอยระดมความคิดเห็นและนําเสนอ
หนาชั้นเรียนเกี่ยวกับแนวคิดการ
เลือกเสือ้ ผาและเครื่องประดับใน
โอกาสตางๆ
4. อาจารยและนักศึกษารวมกันสรุป
เนื้อหาประจําสัปดาหและมอบหมาย
ใหนักศึกษาศึกษาขอมูลเพิ่มเติม

สื่อที่ใช

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน
2.เว็บไซต

การวัดและ
ประเมินผล

สังเกตจากการมีสวน อาจารย
รวมในการอภิปรายใน ธนัญภัสร
ศรีเนธิยวศิน
ชั้นเรียน
ประเมินผล
- จากการนําเสนอ
เรื่องการเลือกเสื้อผา
และเครื่องประดับใน
โอกาสตางๆ (10%)
- จากรายงานและการ
สาธิตมารยาททาง
สังคมที่ควรปฏิบัติใน
โอกาสตางๆ (10%)

กิจกรรม การนําเสนอและสาธิตการ
เลือกเสื้อผาและเครื่องประดับใน
โอกาสตางๆ

5.2 การวัดและการประเมินผล
1) การวัดผล :
- คะแนนระหวางภาค
การสาธิตและการฝกปฏิบัติจริง
การแสดงบทบาทสมมุติ
การนําเสนองาน
รายงาน
- คะแนนสอบปลายภาค

รอยละ 80
40%
10%
20%
10%
รอยละ 20

2) การประเมินผล : ใชระบบ  อิงกลุม  อิงเกณฑของมหาวิทยาลัย ดังนี้
ระดับคะแนน
90-100
85-89

ผูสอน

ระดับผลการเรียน
A
B+
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ระดับคะแนน
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-49

ระดับผลการเรียน
B
C+
C
D+
D
F

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

6.1 เอกสารและตําราหลัก
ลลิตา พูลทรัพย, วิลาสินี พลอยเลื่อมแสง, และ กนกวรรณ กุลสุทธิ์. (2561). มารยาททางสังคม. กรุงเทพฯ:
สวนดุสิตกราฟฟกไซด.
6.2 เอกสารและขอมูลสําคัญ
ทัศนีย เมธาพิสฐิ . (2551). เคล็ดลับและมารยาทในการพูด. กรุงเทพฯ: ภาษาและวัฒนธรรม.
สมจิตร สิรริ ัตนวิทย. (2551). เคล็ดลับและมารยาทในการเขาสังคม. กรุงเทพฯ: ภาษาและวัฒนธรรม.
6.3 เอกสารและขอมูลแนะนํา
ชลลดา ทวีคูณ. (2556). เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร.
ปฬาณี ฐิตวิ ัฒนา. (2556). มารยาทและการสมาคม. กรุงเทพฯ: เอมพันธ.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

7.1 กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
นักศึกษาประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของ
รายวิชา รวมถึงวิธีการสอน การจัดกิจกรรมทั้งในและนอกหองเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู วิธีการวัดและประเมินผล
และขอเสนอแนะเพื่อทําการปรับปรุงรายวิชา
7.2 กลยุทธการประเมินการสอน
ใชแบบประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน โดยมีคณะกรรมการประเมินที่แตงตั้งโดย
หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเปนผูออกแบบแบบประเมิน เก็บรวบรวมขอมูล
และวิเคราะหขอมูล รวมทั้งสะทอนกลับสูอาจารยผูรับผิดชอบการสอน
7.3 การปรับปรุงการสอน
นําผลการประเมินที่ไดจากขอที่ 7.1 และ 7.2 มาปรับปรุงการเรียนการสอน โดยนําผลการประเมินและ
ขอเสนอแนะ มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งตอไป
7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
1) ประเมินขอสอบรายวิชาใหครอบคลุมและสอดคลองกับจุดมุงหมายของรายวิชาและพิจารณาควบคูกับ
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3)
2) ติดตามและตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาทั้งภาพรวม และรายบุคคลในแตละรายวิชาของภาคเรียน
นั้นๆ
3) ทวนสอบผลการเรียนรูของนักศึกษารวมกับอาจารยประจํารายวิชาดังประเด็นตอไปนี้
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ผลลัพธการเรียนรู

พฤติกรรมความ
รับผิดชอบและ
การมีสวนรวมใน
การทํางาน

คุณธรรม จริยธรรม
ความรู
ทักษะทางปญญา
ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
ภาษาและเทคโนโลยี
สารสนเทศ



คะแนนสอบ





งานที่ไดรับ
มอบหมาย
(แบบฝกหัด
โครงงาน รายงาน)





การนําเสนอผลงาน
ดวยทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข/
การสื่อสาร/ การใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ









7.5 การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1) อาจารยผูสอนดําเนินการทวนสอบดวยตนเอง ดวยการประเมินการเรียนรูข องนักศึกษา
2) กรณีที่ผลการเรียนรูข องรายวิชายังไมไดประสิทธิผล อาจารยผูสอนจะปรับปรุงแกไขรายวิชา

