รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจําภาคเรียนที่ 2/2561
(นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร)

รหัสวิชา 3512601 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทสังคม
(ภาษาอังกฤษ) Personality and Social Manner Development

อาจารยผูสอน
ผูชวยศาสตราจารยปวีณา สปลเลอร
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คํานํา
รายวิชา 3512601 การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทสังคม (Personality and Social Manner
Development) เปนรายวิชาที่เนนใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจในความหมาย ความสําคัญ แนวคิดของ
บุคลิกภาพ ลักษณะของบุ คลิกภาพในดานรางกายและจิตใจ ปจจัยพื้ นฐานของบุคลิกภาพ ลักษณะของ
บุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก ประเภทของบุคลิกภาพในสังคมตามความแตกตางของวัฒนธรรม การ
ประเมิน บุคลิกภาพเปนรายบุคคล และวิเคราะหฝกปฏิบั ติเพื่อการพั ฒ นาบุ คลิกภาพที่จําเปนสําหรับนั ก
จัดการ โดยเนนการฝกปฏิบัติในแตละกิจกรรม เพื่อใหทักษะทางดานบุคลิกภาพไดรับการพัฒนา อาทิ การ
นั่ง การยืน การเดิน การพูดในที่สาธารณะ การรับประทานอาหาร รวมถึงการแตงหนา และดูแลสุขอนามัย
ของตนเอง มารยาทตางๆ ที่เปนวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมทองถิ่นและวัฒนธรรมแบบสากล มารยาทและ
การวางตัวในการเขาสังคมในโอกาสตางๆ การปฏิสัมพันธกับผูอื่น การสรางเสริมบุคลิกภาพ การแตงกาย
การพูดตอหนาที่ชุมชน และการประยุกตในชีวิตประจําวัน

คณะผูจัดทํา
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สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

ขอมูลทั่วไป
จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
ลักษณะและการดําเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

หนา
4
5
6
6
10
18
19
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3512601 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทสังคม
(ภาษาอังกฤษ) Personality and Social Manner Development
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต 3(3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
วิชาเฉพาะดาน
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผูชวยศาสตราจารยปวีณา สปลเลอร
อาจารยผูสอน
ผูชวยศาสตราจารยปวีณา สปลเลอร
ตอนเรียน A1 จํานวน 50 คน และ ตอนเรียน B1 จํานวน 56 คน
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
19 พฤศจิกายน 2561

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
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2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่ อให ผูเรียนสามารถสรางมโนทัศนได ดวยตนเองจากกระบวนการเรียนรูที่ป 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
ตนเอง การพัฒนาตนเอง ภาวะผูนําในวิชาชีพ มารยาททางสังคม มารยาทการพูดในโอกาสตาง ๆ
มารยาทการติดตองาน มารยาทการเขารวมประชุม การตัดสินใจในการปฏิบัติงาน
Basic concepts and principals of personality development; analyzing and assessing own
personality; self-development; professional leadership; social etiquettes; speaking manner in
different situations; work manner; meeting etiquettes; making decisions in different situations at
work.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม
ปฏิบัต/ิ งาน
การศึกษาดวยตนเอง
ภาคสนาม/การฝกงาน
45 ชั่วโมง
90 ชั่วโมง
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผาน เว็บไซดคณะ
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห
(เฉพาะรายที่ตองการ)
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
 1) มีความซื่อสัตยสุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบ เขาใจผูอื่น เขาใจโลก และเคารพกฎ ระเบียบ
ขอบังคับตาง ๆ ของสถาบันและสังคม รวมถึงการเปนแบบอยางที่ดี ได
 2) มีจิตสํานึกที่คํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน
 3) มีความรู ความเขาใจ ในคุณคาแหงวิชาชีพ และมีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ
 4) มีความพอเพียงในการดําเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการ
สรางภูมิคุมกัน
1.2 วิธีการสอน
สอดแทรกคุ ณ ธรรมจริย ธรรมในระหวางเรีย น มอบหมายงานเดี่ย วและกลุมเพื่ อพิจ ารณาความ
ซื่อสัตย ความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย ความตรงตอเวลาในการสงงานและการเขาเรียน
1.3 วิธีการประเมินผล
การสังเกตและพิจารณาจากการมีสวนรวมในระหวางการเรียน ความซื่อสัตยและความรับผิดชอบใน
งานที่ไดรับมอบหมาย และความตรงตอเวลาในการสงงานและการเขาเรียน
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
 1) มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรดานบริหารธุรกิจ
 2) มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรที่เกี่ยวของกับการจัดการ ทั้งทางดาน
สังคมศาสตรและวิทยาศาสตร
 3) มีความรูกวางและเปนระบบเกี่ยวกับความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพดานการจัดการ
รวมทั้งมีความเขาใจอยางเทาทันในผลกระทบในสถานการณที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก
 4) มี ค วามรูแ ละความเขาใจในด านการวางแผน การจั ด โครงสรางองค ก าร การปฏิ บั ติ การ
การควบคุมและการประเมินผลการดําเนินงาน รวมทั้งการปรับปรุงแผนงานใหสอดคลองกับสถานการณ
ทางธุรกิจ
2.2 วิธีการสอน
(1) การสอนโดยการบรรยาย และใชสื่อประกอบการสอน เชน เครื่องคอมพิวเตอร ตํารา เอกสาร
ประกอบ PowerPoint สื่อวีดิโอ สื่อภาพยนตร เปนตน
(2) ยกตั ว อย างกรณี ศึ กษาที่ พ บในชี วิ ตประจํ าวัน หรือจากสื่ อต างๆ อั น เกิ ด จากป ญ หาทางด าน
บุคลิกภาพ โดยนําทฤษฎีไปวิเคราะหเพื่อหาเหตุ และปจจัยที่กอใหเกิดปญหา และการแกไขปญหา
(3) การมอบหมายงานใหกับนักศึกษาทั้งงานเดี่ยวและงานกลุม
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) การวิเคราะหผลการทํางานเดี่ยว/งานกลุมที่ไดรับมอบหมาย
(2) ทดสอบยอย สอบปลายภาค ดวยการทดสอบปฏิบัติและขอสอบ
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3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
 1) สามารถสื บ ค น ประมวลและประเมิ น ข อ มู ล จากหลายแหล ง ได ด ว ยตนเอง มี ค วามคิ ด
วิเคราะหอยางเปนระบบ มีเหตุผล และคิดอยางสรางสรรคเพื่อใหไดสารสนเทศที่เปนประโยชนในการใชงาน
ตามสถานการณแวดลอมทางธุรกิจ
 2) สามารถประยุกตความรูทางการจัดการและดานอื่นที่สัมพันธกัน จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษา
และประสบการณมาใชงานตามสถานการณทั่วไปไดอยางเหมาะสม
 3) มีทักษะในการแกไขปญหาเฉพาะหนาในสถานการณตางๆ อยางสรางสรรค โดยคํานึงถึง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ และสามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลไดอยางถูกตอง
ครบถวน
3.2 วิธีการสอน
(1) แนะนําแหลงขอมูล ชองทางในการเขาถึงขอมูล และสาธิตการเลือกสรรขอมูลอยางมี
ประสิทธิภาพ
(2) ฝกวิเคราะห สังเคราะหขอมูลจากกรณีศึกษาแลว ใหผูเรียนนําเสนอแนวทางในการแกปญหา
และการนํามาปรับใชในชีวิตของตน
3.2 วิธีการประเมินผล
(1) การวิเคราะหผลการทํากรณีศึกษา และงานกลุมที่ไดรับมอบหมาย
(2) ทดสอบยอย สอบปลายภาคดวยการปฏิบัติ โดยเนนขอสอบที่มีการวิเคราะหและการประยุกต
ความรูที่ศึกษาและสภาพเนื้อหาในบทเรียนที่ไดศึกษา
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
 1) สามารถแสดงความเป น กั ล ยาณมิ ต ร ช วยเหลื อ ผู อื่ น และแสดงความรั บ ผิ ด ชอบในการ
ตัดสินใจในการกระทําของตนเอง รวมถึงความรับผิดชอบตอสังคม
 2) สามารถแสดงความคิ ด ริ เริ่ ม และความเห็ น อย า งสร า งสรรค ในการพั ฒ นาความรู และ
ความคิดไดอยางมีประสิทธิภาพ
 3) สามารถทํางานรวมกับผูอื่น แสดงภาวะผูนํา ผูตามไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ และ
มีทักษะการแกปญหากลุม
4.2 วิธีการสอน
มอบหมายใหทํางานรวมกันเปนกลุม โดยเนนความรูที่เรียนในวิชาและการประยุกตใชความรูและการ
รวมกันอภิปรายหรือนําเสนองานกลุม
4.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินพฤติกรรมในหองเรียน และการทํากิจกรรมกลุม การมีสวนรวมในการอภิปรายหรือนําเสนอ
งานกลุม
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 19 พ.ย. 61)
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
 1) สามารถประยุกตใชหลักคณิตศาสตร สถิติ การวิเคราะหเชิงปริมาณมาใชในการวิเคราะห
และตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจําวัน
 2) สามารถสื่ อ สารภาษาไทยและภาษาต า งประเทศที่ จํ า เป น ต อ การทํ า ธุ ร กิ จ ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
 3) สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสรางความเขาใจในรูปแบบการพูด การเขียนที่เหมาะสม
สําหรับกลุมบุคคลที่แตกตางกันทั้งที่เปนขอมูลธุรกิจและขอมูลอื่น
 4) สามารถนํ า เทคโนโลยี ส ารสนเทศ และเทคนิ ค การสื่ อ สารที่ เหมาะสม มาใช ในการเก็ บ
รวบรวมขอมูลการแปลความหมาย และการสื่อขอมูล
5.2 วิธีการสอน
1) แนะนําเทคนิคการสืบคนขอมูล แหลงขอมูลและวิธีการเลือกขอมูลที่นาเชื่อถือ
2) มอบหมายงานที่ตองมีการสืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
3) มอบหมายงานที่ตองมีการนําเสนอทั้งในรูปเอกสารและวาจาประกอบสื่อเทคโนโลยี
5.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินรายงานการสืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) ประเมินทักษะการใชภาษาจากรายงานและการนําเสนอหนาชั้นเรียน
3) ประเมินทักษะการใชสื่อจากการรายงานหนาชั้นเรียน
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มคอ. 3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการสอน

สัปดาหที่
1

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
- หัวขอการสอน

1. ปฐมนิเทศรายวิชา
2. การชี้แจงแนวการสอน
บทที่ 1 บทนํา
บุคลิกภาพตามแบบวัฒนธรรมสวน
ดุสิต
ความหมายของบุคลิกภาพเบื้องตน
ประเภทของบุคลิกภาพ
ความสําคัญของบุคลิกภาพ การปรับ
และการพัฒนาตนเอง

จํานวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

ผูสอนบรรยาย อธิบาย เนื้อหา และรวมกัน
VDO มารยาทของมสด.
อภิปรายประเด็นการเรียนรูที่เกี่ยวของรวมกันใน ศิลปวัฒนธรรม
ทัศนคติของนักศึกษา
 PPT บทที่ 1 บทนํา
กิจกรรมละลายพฤติกรรม, นศ. แนะนําตนเอง
รายบุคคล
งานมอบหมาย
1. จัดทําแฟมสะสมผลงานตามรูปแบบที่กําหนด
(Portfolio)
2. ตอบคําถามทายบทที่ 1

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

1.1 เพื่อใหผูเรียนมี
ความรู ความเขาใจใน
ความหมาย ความสําคัญ
ของมารยาทใน
สังคมไทย มารยาท
สากล และการพัฒนา
บุคลิกภาพ

ผูสอน
ผศ.ปวีณา
สปลเลอร

- Learning Outcome
ผูเรียนมีบุคลิกภาพที่ดี
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มคอ. 3
สัปดาหที่
2

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
- หัวขอการสอน

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3

กิจกรรมในชั้นเรียน
PPT บทที่ 2 ทฤษฎี
แสดงความคิด เห็ นกั บละครที่ได ชม และเขีย น บุคลิกภาพ
ขอดี-ขอเสีย ของตนเอง
งานมอบหมาย เพื่อนําเสนอสัปดาหถัดไป
(วิจัยเกี่ยวกับบุคลิกภาพ)

3

นําเสนองานกลุม
1. วิ เ ค ราะ ห ก รณี ศึ ก ษ าที่ เกี่ ย วกั บ ก ารมี
บุคลิกภาพในลักษณะตางๆ ที่ดี และไมดี
2. แบ ง กลุ ม เพื่ อ นํ า เสนองานวิ จั ย ทางด า น
บุ ค ลิ ก ภาพโดยอาจารย ผู ส อนเป น ผู กํ า หนด
เนื้อหาของงานวิจัย
งานมอบหมาย เพื่อนําเสนอสัปดาหถัดไป
(องคกรนําเสนอครั้งที่ 4)

บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับ
บุคลิกภาพ
ทฤษฎีบุคลิกภาพ
การสรางภาพลักษณเพื่อความสําเร็จ

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

1.2 เพื่อใหผูเรียน
ผศ.ปวีณา
สามารถอธิบายถึงทฤษฎี สปลเลอร
และประเภทของ
บุคลิกภาพได

- Learning Outcome

3

วิเคราะหบุคลิกภาพของตนเองได วา
ตนเองมีลักษณะอยางไร จากทฤษฎี
บุคลิกภาพ

- หัวขอการสอน

บทที่ 3 บุคลิกภาพภายใน และ
บุคลิกภาพภายนอก
ทัศนคติ ความคิด
การพัฒนารูปลักษณภายนอก
การแตงกาย

- Learning Outcome

วิเคราะห แยกแยะบุคลิกภาพภายใน
ภายนอกของตนเองได

PPT บทที่3
บุคลิกภาพภายใน
และบุคลิกภาพ
ภายนอก

1.2 เพื่อใหผูเรียน
ผศ.ปวีณา
สามารถอธิบายประเภท สปลเลอร
ของบุคลิกภาพได
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มคอ. 3
สัปดาหที่
4

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
- หัวขอการสอน

จํานวน
ชั่วโมง
3

บทที่ 3 บุคลิกภาพภายใน และ
บุคลิกภาพภายนอก

- Learning Outcome

มีจิตสํานึกและความรับผิดชอบตอ
ตนเองในการแสดงออกตอสังคมเรือ่ ง
การแตงกายใหเหมาะสมกับตนเอง
และวิชาชีพ

5

- หัวขอการสอน

บทที่ 4 บุคลิกภาพกับการรักษา
สุขภาพ

- Learning Outcome

เขาใจในความแตกตางของบุคคล และ
รูวิธีในการดูแลสุขภาพของตนเอง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
นําเสนองานกลุม
1. ให นั ก ศึ ก ษาแบ ง กลุ ม แล ว เลื อ กองค ก ร/
หนวยงาน/ธุรกิจ ใดก็ไดที่เกี่ยวกับการใหบริการ
กลุ ม ละ 1 องค ก ร ระดมความคิ ด ว า ผู ที่ จ ะ
ประกอบอาชีพนั้น ตองมีบุคลิกภาพในลักษณะ
ใดจึ ง จะมี ค วามเหมาะสมโดยให นํ า ความรู
เกี่ยวกับบุคลิกภาพภายใน-ภายนอก มาเปนหลัก
ในการวิเคราะห เพื่ อ นํ าเสนอในชั้ น เรีย น การ
นําเสนอเนนความคิดสรางสรรคเปนหลัก
หัวขอหลักในการนําเสนอ
ชื่อองคกร, ลักษณะหรือรูปแบบธุรกิจ, พนักงาน
ผูใหบ ริการ (ภายใน-ภายนอก), ภาพประกอบ
และขอเสนอแนะ
กิจกรรมในชั้นเรียน
1. อาจารย แ ละนั ก ศึ ก ษาร ว มพู ด คุ ย ปรึ ก ษา
เกี่ยวกับปญหาที่เกี่ยวกับสุขภาพของตนเองและ
บุ ค คลในครอบครั ว แนะนํ า เรื่ อ งสรี ร ะทาง
รางกายที่ตองดูแลรักษา ฯลฯ
*2. งานเดี่ยว สงบทความ หรือสาระความรู
เกี่ยวกับการดูแลตัวเอง รูปราง เรือนกาย ความ
สวย ความงาม หรือการดูแลสุขภาพรางกาย
คนละ 1 เรื่อง ความยาวไมเกิน 1-2 หนากระดาษ
A4 สงเปนไฟล PDF, JPG สามารถสืบคนจาก
หนังสือ นิตยสาร วารสารหรือเว็บไซต โดยระบุ
แหลงที่มาของการคนควาใหถูกตอง

สื่อการสอน
ตําราวิชาการพัฒนา
บุคลิกภาพ

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

1.4 เพื่อใหผูเรียนเกิด
ผศ.ปวีณา
จิตสํานึกและทัศนคติที่ดี สปลเลอร
ตอการพัฒนาบุคลิกภาพ
ใหเหมาะสมกับวิชาชีพ
และการดําเนินชีวิตที่มี
คุณภาพ

1.4 เพื่อใหผูเรียนเกิด
ผศ.ปวีณา
PPT บทที่ 4
บุ ค ลิ ก ภาพกั บ การรั ก ษา จิตสํานึกและทัศนคติที่ดี สปลเลอร
ตอการพัฒนาบุคลิกภาพ
สุขภาพ
ใหเหมาะสมกับวิชาชีพ
และการดําเนินชีวิตที่มี
คุณภาพ
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มคอ. 3
สัปดาหที่
6

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
- หัวขอการสอน

บทที่ 5 มารยาทในสังคมไทยและ
สากล
มารยาทไทย
มารยาทสากล
มารยาทในการทํางาน

- Learning Outcome

รูมารยาท และสามารถปฏิบตั ิตนให
เหมาะสมกับสังคมเมือง และสังคม
ปจจุบันได

จํานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

ฝกปฏิบัติ
1. ให นั ก ศึ ก ษาแบ ง กลุ ม ให แ ต ล ะกลุ ม ศึ ก ษา
มารยาทในสังคมไทยและมารยาทสากล พรอม
ทั้งสาธิตตามหัวขอที่ไดรับ กลุม
G1 มารยาทในการยืน
G2 มารยาทในการเดิน
G3 มารยาทในการนั่ง
G4 มารยาทในการแสดงความเคารพ
G5 มารยาทในการสัมผัสมือ การจับมือ
G6 มารยาทในการแนะนําตัว การใชนามบัตร
G7 มารยาทในที่ทํางาน การเขาหอง
G8 มารยาทการใชลิฟท การขึ้นลงบันได
G9 มารยาทในที่ประชุม การเขารวมสังคม
G10 มารยาทในที่สาธารณะ และมารยาทตอ
บุคคลรอบขาง
การออกมานําเสนอจะตองเปนรูปแบบการ
สาธิตหรือการแสดงบทบาทสมมติเทานั้น

ตําราวิชาการพัฒนา
บุคลิกภาพ
ใบงาน: ให ส รุ ป ประเด็ น
สํ า คั ญ ในใบงานที่ ไ ด รั บ
เป น ข อ ๆ ระ ด ม ค ว าม
คิ ด เห็ น ตามความเข า ใจ
ของกลุ ม ในกระดาษ A4
(1 ชม.)

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

1.3 เพื่อใหผูเรียนมี
ผศ.ปวีณา
ทักษะในการแสดงออก สปลเลอร
ที่เหมาะสมทั้งกาย วาจา
และจิตใจ
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มคอ. 3
สัปดาหที่
7

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
- หัวขอการสอน

จํานวน
ชั่วโมง
3

บทที่ 6 ศิลปะการพูดเพื่อการสื่อสาร
ความหมายและความสําคัญของการ
พูด
องคประกอบของการพูด
การเตรียมเรื่องที่จะพูด
การพูดในสถานการณตางๆ
การเปนนักพูดที่ดี

- Learning Outcome

เรียนรูเ รื่องการเขียน และการเตรียม
ตัวเพื่อการนําเสนองาน หรือการพูด
ในรูปแบบตางๆ
8

- หัวขอการสอน

ศิลปะการพูดเพื่อการสื่อสาร

- Learning Outcome

พูดนําเสนอไดอยางถูกตอง เหมาะสม

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

งานมอบหมาย เพื่อนําเสนอสัปดาหถัดไป
PPT บทที่ 6
ใหผูเรียนแตละคนออกมาพูดหนาชั้นเรียนตาม
หัวขอที่อาจารยผูสอนกําหนด ใชเวลาคนละ 10
นาที โดยเพื่ อ นในชั้ น เรี ย นทุ ก คนจะเป น ผู
ประเมินผลการพูดตามแบบวัดความสามารถใน
การพูดทายบท (เกณฑการใหคะแนนตามแบบ
วัดความสามารถในการพูด)
ขั้น ตอนที่ 1 นั ก ศึ ก ษาเสนอโครงราง (บทพู ด )
เนื้อหา 1 หนา A4
ขั้นตอนที่ 2 นําเสนอในชั้นเรียน

สอบพูด--รายบุคคล

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน
ผศ.ปวีณา
สปลเลอร

1.3 เพื่อใหผูเรียนมี
ผศ.ปวีณา
ทักษะในการแสดงออก สปลเลอร
ที่เหมาะสมทั้งกาย วาจา
และจิตใจ

13

มคอ. 3
สัปดาหที่
9

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
- หัวขอการสอน

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1. เชิญวิทยากรบรรยาย เรื่องมารยาทในการ
รับประทานอาหาร ใหสงรายงานหนาเดียว
2. หลักสูตรจัดโครงการใหนักศึกษาออกไป
รับประทานอาหารที่โรงแรม

การบรรยาย และ
ปฏิบัติการรับประทาน
อาหาร

3

กิจกรรมในชั้นเรียน
1. ใหนักศึกษาแบงกลุมและศึกษาขอมูลจาก
บทความในตํารา จากนั้นระดมความคิดเห็น
และสรุปความรูที่ไดรับแลวนําเสนอในชั้นเรียน
(บทบาทสมมุติ)

PPT บทที่ 8 การสื่อสาร 1.3 เพื่ อ ให ผู เรี ย น มี ผศ.ปวีณา
ทัก ษะในการแสดงออก สปลเลอร
ดวยภาษากาย
ที่เหมาะสมทั้งกาย วาจา
และจิตใจ

3

กิจกรรมในชั้นเรียน MIND MAP
บุคลิกภาพของนักศึกษา
บุคลิกภาพของนักศึกษาหลักสูตรการจัดการ
บุคลิกภาพที่ดีของบุคลากรที่มีวิชาชีพดาน
บริหารธุรกิจ การจัดการ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวของ
บุคลิกภาพตามอาชีพ

PPT บทที่ 9
บุคลิกภาพกับการทำงาน

- Learning Outcome

10

- หัวขอการสอน

บทที่ 8 การสื่อสารดวยภาษากาย
ภาษากายหรือภาษาทาทาง
ภาษากายตางถิ่น

- Learning Outcome

11

รูจักรักษา และระวังกิริยาอาการ
ทาทางการแสดงออกที่ไมเหมาะสม
ดวยการสังเกตตนเอง

- หัวขอการสอน

บทที่ 9 บุคลิกภาพกับการ
ทํางาน

- Learning Outcome

แสดงตัวตนไดอยางเหมาะสมกับ
วิชาชีพของตนเอง

ผูสอน

3

บทที่ 7 การปฏิบัติตนในงานเลีย้ ง
มารยาทในการรับประทานอาหาร
ความรูเ กี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม
การปฏิบัติตัวในรานอาหารและงาน
เลี้ยง
ปฏิบัติตนในการรับประทานอาหารได
อยางถูกตอง และเหมาะสม

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

1.1 เพื่ อ ให ผู เรี ย น มี ผศ.ปวีณา
ความรู ความเข า ใจใน สปลเลอร
ความหมาย ความสําคัญ
ข อ งม า ร ย า ท ใน
สั งค ม ไท ย ม าร ย า ท
สากล และการพั ฒ นา
บุคลิกภาพ

1.3 เพื่ อ ให ผู เรี ย น มี ผศ.ปวีณา
ทัก ษะในการแสดงออก สปลเลอร
ที่เหมาะสมทั้งกาย วาจา
และจิตใจ
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มคอ. 3
สัปดาหที่
12

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
- หัวขอการสอน

จํานวน
ชั่วโมง
3

บทที่ 9 บุคลิกภาพกับการ
ทํางาน

กิจกรรมการเรียนการสอน
วิเคราะหภาพยนตร เรื่อง
นางมารสวมปราดา แลวตอบคําถาม

สื่อการสอน

13

- หัวขอการสอน

3

เสริมทักษะบุคลิกภาพ
การจัดแตงทรงผม
การแตงหนา

กิจกรรม แตงหนาและการจัดแตงทรงผม

1.4 เพื่ อ ให ผู เ รี ย นเกิ ด ผศ.ปวีณา
จิตสํานึกและทัศนคติที่ดี สปลเลอร
ตอการพัฒนาบุคลิกภาพ
ให เหมาะสมกั บ วิช าชี พ
และการดํ าเนิ น ชี วิต ที่ มี
คุณภาพ

VDO การแตงหนาและ
จัดแตงทรงผม

1.4 เพื่ อ ให ผู เ รี ย นเกิ ด ผศ.ปวีณา
จิตสํานึกและทัศนคติที่ดี สปลเลอร
ตอการพัฒนาบุคลิกภาพ
ให เหมาะสมกั บ วิช าชี พ
และการดํ าเนิ น ชี วิต ที่ มี
คุณภาพ

ตําราวิชาการพัฒนา
บุคลิกภาพ

1.3 เพื่ อ ให ผู เรี ย น มี ผศ.ปวีณา
ทัก ษะในการแสดงออก สปลเลอร
ที่เหมาะสมทั้งกาย วาจา
และจิตใจ

- Learning Outcome
14

ปฏิบัติการจัดแตงทรงผม และใบหนา
ใหเหมาะสมกับตนเองได

- หัวขอการสอน

บทที่ 10 การเขียนโครงการพัฒนา
บุคลิกภาพ

- Learning Outcome

3

ผูสอน

ภาพยนตร

- Learning Outcome

มีความเขาใจในตัวตนทางดานวิชาชีพ
สามารถสะทอนคิดถึงตัวตนของ
ตนเองผานการรับชมสื่อ

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ฝกการคิด และเขียนโครงการที่
ถูกตอง

15
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สัปดาหที่
15

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
- หัวขอการสอน

บทที่ 10 การเขียนโครงการพัฒนา
บุคลิกภาพ

- Learning Outcome

จํานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียนการสอน
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพกับ
จิตสาธารณะแบบฉบับนักศึกษาการจัดการ
นักศึกษานําเสนอกิจกรรมนอกสถานที่ตามที่
ไดรับมอบหมาย

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

1.3 เพื่ อ ให ผู เรี ย น มี ผศ.ปวีณา
ทัก ษะในการแสดงออก สปลเลอร
ที่เหมาะสมทั้งกาย วาจา
และจิตใจ

นําเสนอโครงการ และสามารถบูรณา
การความรูทเี่ รียนมาตลอดภาคเรียน
ได นําไปปรับใชในชีวิตประจําวัน และ
การทํางาน

หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห จํานวน 15 สัปดาห
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

1

คุณธรรมจริยธรรม

การมีสวนรวมในชั้นเรียน

2

ความรู

3

ทักษะทางปญญา

4

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
สอบปลายภาค

ผลการปฏิบัติรายบุคคล
ผลการปฏิบัติรายกลุม
ทดสอบ
ผลจากกิจกรรมกลุม
ทดสอบ
การมีสวนรวมใน
โครงการ/กลุม
ผลจากการแฟมสะสม
ผลงาน
การบริหารงบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
การประสานงาน
เทคโนโลยีที่ใชในการ
นําเสนอผลงาน
แบบทดสอบที่อาจารย
ผูสอนกําหนด
รวมทั้งสิ้น

6

สัปดาหที่
ประเมิน
ทุกสัปดาห

สัดสวนของการ
ประเมินผล
5%

ตลอดภาคปการศึกษา

20%

ตลอดภาคปการศึกษา

20%

ตลอดภาคปการศึกษา

15%

ตลอดภาคปการศึกษา

10%

สอบนอกตาราง

30%
100

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตําราหลัก
ปวีณา สปลเลอร. (2561). เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม.
กรุงเทพมหานคร: ศูนยบริการสื่อและสิ่งพิมพกราฟฟคไซท มสด.
อนงคนาถ ทนันชัย. (2559). มารยาทสังคมและการพัฒนาบุคลิกภาพ. (พิมพครั้งที่ 3). กรุงเทพมหานคร:
ศูนยบริการสื่อและสิ่งพิมพกราฟฟคไซท มสด.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
สมชาติ กิจยรรยง และอรจรีย ณ ตะกั่วทุง. (2550). เทคนิคการจัดฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรอยางมี
ประสิทธิภาพ. กรุงเทพมหานคร : ส.ส.ท.
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
อนงคนาถ ทนันชัย. (2559). การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development). กรุงเทพมหานคร :
บริษัท โอ. เอส. พริ้นติ้ง เฮาส จํากัด.
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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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