รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา
1534204 การสื่อสารกับการพัฒนาบุคลิกภาพ
Communication and Personality Development
1.2 จานวนหน่วยกิต
3 (3-0-6)
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
1) หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต
2) ประเภทของรายวิชา : วิชาเลือกสรี
1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
1) อาจารย์ผ้รู ับผิดชอบรายวิชา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรกมล วงษ์สถาปนาเลิศ
2) อาจารย์ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรกมล วงษ์สถาปนาเลิศ
1.5 ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
เทอม 1 ปีการศึกษา 2562 ชั้นปีที่ 3
1.6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.7 รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.8 สถานที่เรียน
ห้อง 1209 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
1.9 วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
5 กรกฎาคม 2562
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
2.1 จุดมุง่ หมายของรายวิชา
1) มีทัศนคติที่ดีต่อการทางาน และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
2) ตรงต่อเวลา มีระเบียบวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและสังคม
3) มีจิตสานึกและพฤติกรรมที่คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และสังคมที่มีคุณธรรมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตัว
4) มีความรอบรู้ในภาษาไทยและและภาษาอังกฤษ ตลอดจนวัฒนธรรมอันดีงาม สามารถพัฒนา
ความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้น
5) มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ให้เป็นหลักในการดาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิผล
6) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้นาไปใช้เป็นหลักในการดาเนินชีวิต และการประกอบอาชีพได้อย่าง
มีประสิทธิผล
7) สามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ และ สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการนาเสนองาน
8) มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีภาวะผู้นา และผู้ตามที่ดี สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นตลอดจนปรับตัวเข้า
กับวัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี
9) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารและการสรุปประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10) สามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ผู้สอนปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรายวิชานี้ โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติมาก
ยิ่งขึ้น และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ เพื่อบรรลุเป้าหมายของรายวิชาอย่างแท้จริง

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
3.1 คาอธิบายรายวิชา
การสื่อสารวัจ นภาษาและอวัจนภาษาเพื่อพัฒ นาบุคลิ ก ลั กษณะ ศิลปะการแต่งกาย การ
ปฏิบัติตนด้านสุขอนามัย ลั กษณะนิสัยที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงาน และทัก ษะในการแสดงกิริยา
ท่าทางที่เหมาะสมตามมารยาททางสังคม
Verbal and non-verbal language communication for personality development,
arts of grooming, practices of personal hygiene, desirable characteristics in working and
appropriate gestures skills as social etiquette
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3.2 จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
45 ชั่วโมง

-

การฝึกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การฝึกงาน
-

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ชั่วโมง

3.3 จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคลพร้อมทั้งระบุช่องทางต่างๆ ตัวอย่าง สถานที่ Social Network
1. ทุกวันจันทร์ เวลา 9.00-16.00 น. (8 ชั่วโมง)
และวันพุธ เวลา 9.00-16.00 น. (8 ชั่วโมง) ณ ห้อง 1106 อาคาร 1 ชั้น 1
2. Application Classroom : วิชาการสื่อสารกับการพัฒนาบุคลิกภาพ
3. Line id: nooky
4. Facebook : Nook Worakamon

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
4.1 แผนพัฒนาและประเมินผลการเรียนรู้แต่ละด้าน
ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) มีทัศนคติทดี่ ีต่อการทางาน
และ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
2) ตรงต่อเวลา มีระเบียบวินัย
เคารพและปฏิบตั ิตามกฎข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยและสังคม
3) มีจิตสานึกและพฤติกรรมที่
คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและ
สังคมที่มีคุณธรรมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตัว

วิธกี ารสอน

วิธกี ารประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนัก
ของการ
ประเมินผล

1.จัดกิจกรรมโดยเน้น
การเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
สามารถแสดงความ
คิดเห็นได้อย่างเปิดกว้าง
ซึ่งจะช่วยทาให้ผู้เรียนมี
ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน
และปลูกฝังให้ผเู้ รียนมี
ระเบียบวินยั และความ
รับผิดชอบโดยเน้นการ
เข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา
และการส่งงานภายใน
เวลาที่กาหนด
2.ผู้สอนอธิบายขอบเขต
ของรายวิชา และ
กฎระเบียบ ข้อบังคับ

1.ประเมินจากการ
ตรงต่อเวลาในการ
เข้าชั้นเรียน การส่ง
งานตามกาหนด
2.ประเมินจากการ
ปฏิบัติตนตาม
ระเบียบข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย
และสังคม
3.ประเมินจากการ
เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
และกิจกรรมจิต
สาธารณะ

1-15

10%
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธกี ารสอน

วิธกี ารประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนัก
ของการ
ประเมินผล

1.แบบทดสอบก่อน
เรียน -หลังเรียน
2.การจัดกิจกรรม
บูรณาการต่าง ๆ
3.รูปเล่มรายงาน
ทางวิชาการ
4.ใบงาน และ
แบบทบทวนท้ายบท

1-15

15%

ของมหาวิทยาลัย เช่น
การแต่งกาย การใช้
สถานที่ต่าง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย และความ
รับผิดชอบต่าง ๆ
3) ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ทางานเป็นกลุ่ม จัด
กิจกรรมในรายวิชาโดย
ยึดหลักจิตสาธารณะ
มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์
ต่อส่วนรวม
ด้านความรู้
1) มีความรอบรู้ในภาษาไทยและ
แ ล ะ ภ าษา อั ง กฤษ ต ล อดจน
วัฒนธรรมอันดีงาม
2) มีความรู้ที่เกิดจากการบู รณา
การความรู้ ใ นศาสตร์ ต่ า ง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
3) สามารถพั ฒ นาความรู้ ด้ า น
ภาษาและวั ฒ นธรรมให้ เ พิ่ ม พู น
ยิ่งขึ้น

1.ผู้สอนจัดกิจกรรมโดย
เสริมความรู้ทั้ง
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดความรอบรู้ทั้ง
สองภาษา
2.ผู้สอนบรรยาย และ
อภิปรายความรูผ้ ่าน
กิจกรรมกลุ่ม โดยนา
เนื้อหาที่เรียนมาบูรณา
การกับเนื้อหาวิชาอื่นที่
เกี่ยวข้อง เช่น การ
สื่อสารกับการแต่งกาย
การพูดกับบุคลิกภาพ
และวัฒนธรรมในองค์กร
เป็นต้น
3.ผู้สอนจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนได้มีการเรียนรู้
เพิม่ เติมจากวิทยากรที่มี
ความเชี่ยวชาญด้าน
ภาษาและวัฒนธรรม
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธกี ารสอน

วิธกี ารประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนัก
ของการ
ประเมินผล

1.ผู้สอนจัดกิจกรรมโดย
เน้นการฝึกปฏิบัติ เช่น
บุคลิกภาพกับการ
แต่งกาย มารยาททาง
สังคม เป็นต้น เพื่อให้
ผู้เรียนนาความรู้ที่ได้
มาประยุกต์ใช้ในชีวิต
ประจาวันได้จริง
2.ผู้สอนจัดกิจกรรมกลุม่
ให้ผู้เรียนได้ฝึกการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น เน้นทักษะการคิด
แก้ปัญหาและการคิด
วิเคราะห์ เพื่อนาไปสู่การ
ใช้ความคิดสร้างสรรค์ใน
การนาเสนอผลงาน

1.แบบประเมิน
บุคลิกภาพด้านต่างๆ
และมารยาททาง
สังคม
2.การนาเสนอ
ผลงาน และรูปเล่ม
รายงานทางวิชาการ

2-14

30%

1.ผู้สอนจัดกิจกรรมกลุม่
ในลักษณะกรณีศึกษา
การอภิปรายการสอน
โดยตั้งโจทย์ปัญหาและ
การแสดงบทบาทสมมุติ
2.ผู้สอนจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนได้ทางานเป็น
กลุ่ม เพื่อเรียนรู้การ
ทางานร่วมกัน เพื่อฝึก

1.ประเมินจากการ
สังเกตพฤติกรรม
ขณะทากิจกรรม
กลุ่ม
2.แบบประเมินการ
ทางานกลุ่ม ได้แก่
การเป็นผู้นากลุ่ม
การเป็นสมาชิกกลุ่ม
การมีส่วนร่วมใน
กระบวนการกลุ่ม

2-14

30%

รวมถึงให้ผู้เรียนได้
ค้นคว้าข้อมูลจัดทาเป็น
รูปเล่มรายงานทาง
วิชาการ
ด้านทักษะทางปัญญา
2) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ให้
เป็นหลักในการดาเนิน ชี วิต และ
การประกอบอาชี พ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิผล
3) สามารถแก้ ปั ญ หาอย่ า งเป็ น
ระบบ
4) สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์
ในการนาเสนองาน

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
1) มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ดี สามารถ
ทางานร่วมกับผู้อื่น และ ปรับตัว
เข้ากั บวัฒนธรรมขององค์ ก รได้
เป็นอย่างดี
2) มีภาวะผู้นาและผู้ตามที่ดี
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธกี ารสอน

วิธกี ารประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนัก
ของการ
ประเมินผล

3, 4, 8, 10 14

15%

ภาวะความเป็นผู้นาและ การแสดงออกอย่าง
ผู้ตามทีด่ ี
สร้างสรรค์ ความ
รับผิดชอบในงานที่
ได้รับมอบหมาย
การปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้อนื่
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัว
เลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและ
การสรุปประเด็นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2) สามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
ได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์

1.ผู้สอนจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนดูคลิปวิดีโอ ดู
รูปภาพ (อวัจนภาษา)
โดยฝึกให้ผู้เรียน
สามารถจับใจความ
สาคัญและสรุปประเด็น
ได้
2.ผู้สอนจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนได้ค้นคว้าข้อมูล
ข้ามวัฒนธรรม และ
นาเสนองานอย่าง
สร้างสรรค์โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ต่าง ๆ

1.แบบประเมินการ
นาเสนอผลงาน
ได้แก่ การแสดงออก
ด้านทักษะการพูด
ใบงานเขียน
เรียงความจาก
รูปภาพ
การนาเสนอผลงาน
การเขียนรายงาน
และการนาเสนอโดย
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่
เหมาะสม
2.รูปเล่มรายงาน
ทางวิชาการ

หมายเหตุ ผลการเรียนรู้ตัวเข้ม = ความรับผิดชอบหลัก ผลการเรียนรู้ตัวธรรมดา = ความรับผิดชอบรอง

มคอ.3 -6

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน
สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

1
ปฐมนิเทศรายวิชา
(3 ชม.) - คาอธิบายรายวิชา
- รูปแบบการเรียนการสอน
- การวัดประเมินผล
- ความหมายและความสาคัญ
ของการสื่อสารกับการพัฒนา
บุคลิกภาพ

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1.ผู้สอนแจกมคอ.3 และเอกสารประกอบการเรียน
ให้กับผู้เรียน
2.ผู้สอนอธิบายเนื้อหารายวิชา วัตถุประสงค์ การจัดการ
เรียนการสอน กิจกรรม การมอบหมายงาน การวัดและ
ประเมินผล และข้อตกลงในชั้นเรียน รวมถึงกฎระเบียบ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
ซักถาม ทาความตกลงเรื่องคะแนนเก็บ และกระบวน
การวัดและประเมินผล
3.ผู้สอนสร้างกลุ่มประจาตอนเรียนบนแอปพลิเคชั่นไลน์
(Line) เพื่อการติดต่อสื่อสารกันระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน
4.ผู้สอนอธิบายรูปแบบการเรียนการสอน ซึ่งเน้นการ
ปฏิบัติเป็นหลัก และใช้เทคนิคการเรียนการสอนรูปแบบ
Active learning เพื่อให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียน
5.ผู้เรียนทา แบบทดสอบก่อนเรียน เพือ่ ประเมินความรู้
ความสามารถของผู้เรียนในการเรียนรายวิชานี้
6.ผู้สอนอธิบายความหมายและความสาคัญของการ
สื่อสารกับการพัฒนาบุคลิกภาพ
7.ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียน อ่านเนื้อหาครั้งต่อไป คือ
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสื่อสาร
กิจกรรม/ใบงาน :
แบบทดสอบก่อนเรียน

1.มคอ.3
2.เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
3.โปรแกรมการ
นาเสนอMS
PowerPoint
ปฐมนิเทศ
รายวิชา และ
ความหมายและ
ความสาคัญของ
การสื่อสารกับ
การพัฒนา
บุคลิกภาพ
4.แบบทดสอบ
ก่อนเรียน

2
การสือ่ สารในชีวิตประจาวัน
(3 ชม.)

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1.ผู้สอนสนทนากับผู้เรียนเกี่ยวกับการสือ่ สารใน
ชีวิตประจาวัน
2.ผู้สอนสุ่มผู้เรียนจานวน 5 คน ออกมาเล่นเกมใบ้คา
จากบัตรคาสานวนและคาพังเพย โดยแสดงท่าทางและ
ให้เพื่อนที่อยู่ในห้องทายว่า ผู้ส่งสารต้องการสื่ออะไร
3.ผู้สอนซักถามผู้เรียนที่ออกมาทาท่าใบ้คา ถึงปัญหา
อุปสรรคที่พบจากการใบ้คา และถามผู้เรียนที่อยู่ใน
ห้องเรียนถึงปัญหาอุปสรรคที่พบจากการทายคา เช่น
จากตัวสาร ผู้ส่งสาร ผู้รับสาร เป็นต้น
4.ผู้สอนสรุปเกี่ยวกับองค์ประกอบและอุปสรรคของการ
สื่อสาร
5.ผู้สอนอธิบายเนื้อหาสาระการเรียนรู้ เรื่องภาษาไทย
เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน โดยสื่อ MS Power
Point
6.ผู้สอนแบ่งกลุ่มผู้เรียน กลุ่มละ 5 คน ให้ผู้เรียนช่วยกัน
ยกตัวอย่างอุปสรรคของการสื่อสารที่พบบ่อยใน
ชีวิตประจาวันพร้อมร่วมกันเสนอแนะวิธีการแก้ไข

1.เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2.บัตรคาสานวน
และคาพังเพย
3.โปรแกรมการ
นาเสนอMS
PowerPoint
“ภาษาไทยเพื่อ
การสื่อสารใน
ชีวิตประจาวัน”

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)
2%

2%

ผู้สอน

ผศ.ดร.วรกมล
วงษ์สถาปนาเลิศ

ผศ.ดร.วรกมล
วงษ์สถาปนาเลิศ

มคอ.3 -7

สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)

ผู้สอน

7.ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานาเสนอหน้าชั้นเรียน
และร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็น
8.ให้ผู้เรียนทาคาถามทบทวนท้ายบท
9.ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนอ่านเนื้อหาในสัปดาห์ต่อไป
จากเอกสารประกอบการเรียน
กิจกรรม/ใบงาน :
1.เกมใบ้คาจากบัตรคาสานวนและคาพังเพย
2.กิจกรรมอุปสรรคของการสื่อสาร
3
วัจนภาษาในการสื่อสาร
(3 ชม.)

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1.ผู้สอนสุ่มถามผู้เรียน 2-3 คนให้ยกตัวอย่าง วัจนภาษา
และอวัจนภาษา
2.ผู้สอนแจกบทความสั้น ๆ คนละ 1 บทความ แต่ละคน
จะได้บทความต่างกัน และให้ผู้เรียนยืนอ่านบทความที่ได้
ทีละคน (ประมาณคนละ 1-2 นาที)
3.ผูส้ อนคอยให้คาแนะนาเรื่องการออกเสียง การควบ
กล้า การเน้นคา การใส่อารมณ์ร่วมในการอ่านเป็น
รายบุคคล
4.ผู้สอนสอบถามผู้เรียนว่าทีฟ่ ังมาชอบการนาเสนอของ
ใครมากที่สุด เพราะเหตุใด
5.ผู้สอนเปิดรูปภาพด้วยโปรแกรม MS PowerPoint 1
รูป และให้ผู้เรียนดูภาพและทาใบงานเขียนเรียงความ
จากรูปที่เห็น โดยตั้งชื่อเรื่องและเขียนเรียงความ 1
หน้ากระดาษรายงาน
6.ผู้สอนสุ่มเลือกเรียงความมา 2- 3 เรื่อง ให้ผู้เขียนมา
นาเสนอหน้าชั้นเรียน
7.ผู้สอนสรุปความสาคัญและประเภทของวัจนภาษา
8.ผูส้ อนให้ผู้เรียนค้นคว้าเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ภาษาใน
การสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ บุคคล
โอกาส สถานการณ์ จากแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ต่าง ๆ
และนาเสนอในรูปแบบของแผนผังความคิดเป็น
รายบุคคล
9.ให้ผู้เรียนทาคาถามทบทวนท้ายบท
10.ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนอ่านเนื้อหาในสัปดาห์
ต่อไป จากเอกสารประกอบการเรียน
กิจกรรม/ใบงาน :
1.การนาเสนอบทความ
2.ใบงานเขียนเรียงความจากรูปภาพ
3.แผนผังความคิด การใช้ภาษาในการสือ่ สาร

1.เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2.บทความสั้น
3.รูปภาพสาหรับ
เขียนเรียงความ
4.โปรแกรมการ
นาเสนอMS
PowerPoint
“วัจนภาษาใน
การสือ่ สาร”

2%

ผศ.ดร.วรกมล
วงษ์สถาปนาเลิศ

4
อวัจนภาษาในการสื่อสาร
(3 ชม.)

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1.ผู้สอนเปิดคลิปวิดีโอภาพยนตร์ เรื่อง ATM เออรักเออ
เร่อ (ตัดต่อ 2 นาที) และคลิปวิดโี อจาก เรื่อง ความไม่
ยุติธรรมในสังคม ( 3 นาที) และให้ผู้เรียนตอบคาถามใน
ใบงานอวัจนภาษาที่เห็นจากคลิปวิดีโอนีต้ ีความได้ว่า

1.เอกสาร
ประกอบการ
เรียน

5%

ผศ.ดร.วรกมล
วงษ์สถาปนาเลิศ

มคอ.3 -8

สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

อย่างไร ให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายถึงอวัจนภาษาที่เห็น
จากคลิปวิดโี อนี้
2.ผู้สอนเปิดรูปภาพด้วยโปรแกรม PowerPoint ให้
ผู้เรียนดูภาพและช่วยกันตอบความหมายของอวัจน
ภาษาจากภาพ
3.ผู้สอนบรรยายประกอบการสาธิตเรื่อง อวัจนภาษา
ในการสื่อสารแบบต่าง ๆ
4.ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการใช้อวัจนภาษาทางร่างกายใน
การสื่อสารประกอบการพูด เช่น การใช้มือในการ
นาเสนองาน การใช้หน้าและแววตาแสดงอารมณ์
ความรู้สึก เป็นต้น
5.ให้ผู้เรียนดูตัวอย่างการพูดโต้วาที หรือการกล่าวเชิญ
ชวนให้ทากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ให้ผู้เรียนสังเกต
บุคลิก การทรงตัว การใช้สายตา การใช้ภาษาท่าทาง
ประกอบการพูด การใช้ภาษาพูด ฯลฯ
6.ให้ผู้เรียนทากิจกรรมรู้พลังของภาษาเจรจาประสบผล
แบ่งกลุ่มผู้เรียน กลุ่มละ 6-8 คน โดยเตรียมบทพูดโน้ม
น้าวใจให้เกิดพลังเพื่อกระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่าง
สร้างสรรค์ ให้ช่วยกันคิดหัวข้อที่จะพูด และร่างบทพูด
โดยกาหนดให้มีประเด็นสาคัญ ดังนี้
- การเรียบเรียงวัจนภาษาในการสื่อความหมาย
- การใช้อวัจนภาษาประกอบการพูด
- การยกตัวอย่าง เหตุการณ์ หรือกรณีตวั อย่าง
ประกอบการพูด
- การเลือกใช้ถ้อยคา ประโยค สุภาษิต สานวนโวหาร
คาคมที่แสดงถึงพลังของภาษา
- การใช้น้าเสียง ลีลา ท่าทางในการสื่อความหมาย
7. ให้ผู้เรียนช่วยกันซ้อมบทพูดในกลุ่มและหาตัวแทน
กลุ่มมีความพร้อมออกมาสาธิตการใช้ภาษาในกิจกรรม
รู้พลังของภาษาเจรจาประสบผล
8. ผู้สอนและผู้เรียนกลุ่มอื่นร่วมกันประเมินผลงานการ
นาเสนอ
9.ผู้สอนสรุปบทเรียนอวัจนภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร
10.ให้ผู้เรียนกลุ่มเดิมส่งตัวแทนกลุ่มมาจับสลากเพื่อ
แสดงบทบาทสมมุติเป็นเรื่องราวประมาณ 5-10 นาที
จากหัวข้อทีจ่ ับสลากไป เช่น วันนี้ที่รอคอย ความรักครั้ง
แรก เมื่อฉันติดเกาะกับคนบ้า เป็นต้น โดยให้เขียนพล็อต
เรื่องสั้น และนาเสนอเป็นการแสดงหน้าชั้นเรียนใน
สัปดาห์ต่อไป
11.ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนอ่านเนื้อหาในสัปดาห์
ต่อไป จากเอกสารประกอบการเรียน
กิจกรรม/ใบงาน :
1.ใบงานอวัจนภาษา
2.กิจกรรมรู้พลังของภาษาเจรจาประสบผล

2.คลิปวิดีโอ
เรื่อง ATM เออ
รักเออเร่อ
3.คลิปวิดีโอจาก
เรื่อง ความไม่
ยุติธรรมในสังคม
4.โปรแกรมการ
นาเสนอMS
PowerPoint
“อวัจนภาษาใน
การสื่อสาร”
5.ใบงานอวัจน
ภาษา
6.แบบประเมิน
ผลงานการ
นาเสนอ

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)

มคอ.3 -9

ผู้สอน

สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

5
การพัฒนาบุคลิกภาพภายใน
(3 ชม.)

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1.ให้ผู้เรียนนาเสนอการแสดงบทบทสมมุติที่สั่งงานไว้
สัปดาห์ที่ 4
2.ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการแสดงด้านวัจนภาษาและอวัจนภาษาของแต่
ละกลุ่ม
3.ให้ผู้เรียนทาแบบทดสอบบุคลิกภาพด้วยการให้ดูภาพ
และเลือกภาพที่ตนเองชอบ จากนั้นผู้สอนสุ่มถามผู้เรียน
ถึงสาเหตุที่เลือกภาพนั้น แล้วจึงเฉลยความหมายของ
ภาพแต่ละภาพที่บ่งบอกถึงลักษณะนิสัย บุคลิกภาพ
ภายนอก บุคลิกภาพภายในที่ซ้อนเร้นของแต่ละคน
4.ผูส้ อนตั้งคาถามถึงความสาคัญของการพัฒนา
บุคลิกภาพ ให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็น
5.ผูส้ อนสรุปความคิดเห็นของผู้เรียนแล้วเชื่อมโยงเข้าสู่
การบรรยายเนื้อหาประกอบสื่อ PowerPoint เรื่องการ
พัฒนาบุคลิกภาพภายใน
6.ให้ผู้เรียนทาใบงานกิจกรรมแนวทางในการพัฒนา
บุคลิกภาพ โดยให้ผู้เรียนสารวจตัวเองว่ามีบุคลิกภาพ
ภายนอกที่ดีและต้องปรับปรุงอะไรบ้าง และบุคลิกภาพ
ภายในที่ดีและต้องปรับปรุงอะไรบ้าง อย่างน้อยหัวข้อละ
5 ข้อ พร้อมเขียนแนวทางในการพัฒนาแก้ไขเฉพาะ
บุคลิกภาพที่ตอ้ งปรับปรุง
7.ผู้สอนบรรยายเชิงอภิปรายเนื้อหาประกอบสื่อ MS
PowerPoint เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพภายใน
8.ให้ผู้เรียนทาคาถามทบทวนท้ายบท
9.ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนอ่านเนื้อหาในสัปดาห์ต่อไป
จากเอกสารประกอบการเรียน
กิจกรรม/ใบงาน :
1.พล็อตเรื่องสั้น และการแสดงบทบทสมมุติ (วัจนภาษา
และอวัจนภาษา)
2.แบบทดสอบบุคลิกภาพ
3.ใบงานกิจกรรมแนวทางในการพัฒนาบุคลิกภาพ

1.เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2.แบบทดสอบ
บุคลิกภาพ
3.ใบงานกิจกรรม
แนวทางในการ
พัฒนา
บุคลิกภาพ
4.โปรแกรมการ
นาเสนอMS
PowerPoint
“การพัฒนา
บุคลิกภาพ และ
การพัฒนา
บุคลิกภาพ
ภายใน”
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การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก(1) กิจกรรมการเรียนการสอน :
1.ผูส้ อนสนทนากับผู้เรียนเกี่ยวกับบุคลิกภาพภายนอก
(3 ชม.) (ท่วงท่าอิริยาบถ)
ของแต่ละบุคคล พร้อมยกตัวอย่างภาพจาก
PowerPoint ก่อนและหลังพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก
ของบุคคลต่าง ๆ
2.ผู้สอนเปิดคลิปวิดีโอ เรื่องการประกวดมิสยูนิเวิร์สไทย
แลนด์ 2019 (ตัดต่อ 15 นาที) ให้ผู้เรียนดูและร่วมกัน
อภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบุคลิกภาพการ
แสดงออกทางสีหน้า ท่าทาง และการพูดตอบคาถามของ
นางงาม

1.เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2.คลิปวิดีโอ
เรื่องการ
ประกวดมิสยูนิ
เวิร์สไทยแลนด์
2019

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)
6%

5%-

ผู้สอน

ผศ.ดร.วรกมล
วงษ์สถาปนาเลิศ

ผศ.ดร.วรกมล
วงษ์สถาปนาเลิศ

มคอ.3 -10

สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

3.ผู้สอนบรรยายประกอบการสาธิตบุคลิกภาพภายนอก
ในด้านต่าง ๆ โดยเริ่มต้นจากการวางท่วงท่าอิริยาบถที่
สง่างาม อันได้แก่ 1) การยืน 2) การเดิน 3) การนั่ง
4) การไหว้ 5) การวางมือ 6) การกอดอก 7) การท้าว
เอว 8) การล้วงกระเป๋ากางเกง 9) การถือแฟ้มเอกสาร
10) การถือกระเป๋า–การสะพายกระเป๋า
4.ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก
และทาการสอบปฏิบัติ
5.ให้ผู้เรียนทาคาถามทบทวนท้ายบท
6.ผู้สอนสั่งงานให้ผู้เรียนเตรียมเครื่องสาอางสาหรับ
แต่งหน้าและอุปกรณ์สาหรับทาผมมาในสัปดาห์ต่อไป
7.ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนอ่านเนื้อหาในสัปดาห์ต่อไป
จากเอกสารประกอบการเรียน
กิจกรรม/ใบงาน :
ฝึกปฏิบัติพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก อิรยิ าบทต่าง ๆ
และทาการทดสอบ

3.แบบประเมิน
บุคลิกภาพ
ภายนอก
4. MS
PowerPoint
“การพัฒนา
บุคลิกภาพภาย
นอก”

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)

ผู้สอน

7
การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก(2) กิจกรรมการเรียนการสอน :
1.ผูส้ อนสนทนากับผู้เรียนเกี่ยวกับบุคลิกภาพภายนอก
(3 ชม.) (การแต่งหน้า ทาผม)
ความสาคัญของการแต่งหน้า ทาผมเพื่อเสริมสร้างให้มี
บุคลิกที่ดี จากนั้นเชื่อมโยงเข้าสูก่ ารบรรยายเนื้อหา
ประกอบสื่อ PowerPoint เรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ
ด้วยการแต่งหน้าและทาผม
2.ผู้สอนบรรยายประกอบการสาธิต โดยให้ผู้เรียน
อาสาสมัครมาเป็นแบบในการแต่งหน้า-ทาผมใน
ชีวิตประจาวัน และแต่งหน้า-ทาผมไปงานกลางคืน
จากนั้นให้ผู้เรียนจับคู่กันฝึกปฏิบัติแต่งหน้าตนเองและ
ทาผมให้กับเพื่อน (สาหรับผู้ชายปฏิบัตทิ าผมให้กับ
ตนเอง)
3.ให้ผู้เรียนแต่ละคนออกมานาเสนอตนเองหน้าชั้นเรียน
และผู้สอนให้คาแนะนาเป็นรายบุคคล
4.ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มละ 3-5 คน ทาสรุปการพัฒนา
บุคลิกภาพภายในและภายนอกเป็นอินโฟกราฟฟิค
(Infographic) ส่งในสัปดาห์ต่อไป
5.ให้ผู้เรียนทาคาถามทบทวนท้ายบท
6.ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนอ่านเนื้อหาในสัปดาห์ต่อไป
จากเอกสารประกอบการเรียน
กิจกรรม/ใบงาน :
1.ฝึกปฏิบัติการแต่งหน้า ทาผม และนาเสนอ
2.ทาอินโฟกราฟฟิค (Infographic) บุคลิกภาพ

1.เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2.แบบประเมิน
การแต่งหน้า ทา
ผม
3. MS
PowerPoint
“การพัฒนา
บุคลิกภาพภาย
ด้วยการแต่งหน้า
และทาผม”

5%

ผศ.ดร.วรกมล
วงษ์สถาปนาเลิศ

8
ศิลปะการแต่งกายเพื่อการ
(3 ชม.) พัฒนาบุคลิกภาพ (1)

1.เอกสาร
ประกอบการ
เรียน

5%-

ผศ.ดร.วรกมล
วงษ์สถาปนาเลิศ

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1.เปิดคลิปวิดโี อเรื่อง The Devil Wears Prada ให้
ผู้เรียนดูบุคลิกภาพการแต่งกายของบุคคลต่าง ๆ จาก
ภาพยนตร์เรื่องนี้ รวมถึงการใช้อวัจนภาษาที่ปรากฎใน

มคอ.3 -11

สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

เรื่อง จากนั้นให้ผู้เรียนทาใบงานวิเคราะห์การแต่งกาย
ของตัวละครในเรื่อง องค์ประกอบศิลป์และหลักการแต่ง
กาย
2.ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ทาแผนผังความคิด
การแต่งกายกับการพัฒนาบุคลิกภาพ และส่งตัวแทน
กลุ่มมาร่วมกันอภิปรายหน้าชั้นเรียน
3.ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการแต่งกายผ่าน App จาก
โทรศัพท์มือถือ โดยให้ Download applications การ
แต่งกายสาหรับผู้หญิง ได้แก่ Woman Costume,
International Stylist และการแต่งกายสาหรับผู้ชาย
ได้แก่ Boyfriend Dress Up Games จากนั้นให้
นักศึกษาเข้าไปแต่งกายให้ดูดีเสริมบุคลิก และการแต่ง
กายให้เหมาะสมกับโอกาส พร้อมทั้งบันทึกภาพการแต่ง
กายที่สมบูรณ์และส่งมาในกลุ่มไลน์ (Line) ของตอน
เรียน เพื่อให้ทุกคนแลกเปลีย่ นเรียนรู้ผลงานของกันและ
กัน
4.ให้ผู้เรียนโหวตเลือกภาพที่แต่งกายสวยถูกต้องตาม
โจทย์ที่ได้รับมากที่สุด โดยห้ามโหวตเลือกภาพของ
ตนเอง
5.ผู้สอนดูผลโหวตที่ผู้เรียนส่งมาในไลน์กลุ่ม และเลือก
ผลงานที่ได้รับผลโหวตมากที่สุดออกมา 3 คน เพื่อมา
นาเสนอหน้าชั้นเรียน ผู้สอนให้คาแนะนา พร้อม
ข้อเสนอแนะนักศึกษาแต่ละคนเพื่อการปรับปรุงต่อไป
6.ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 8 – 10 คน มาจับสลาก
หัวข้อการแต่งกายไปงานในโอกาสต่าง ๆ เช่น ไปงาน
แต่งงาน ไปงานทาบุญ ไปทะเล ไปงานแฟนซีสีดา ไปดู
คอนเสิร์ต เป็นต้น และให้แต่ละกลุ่มประชุมแบ่งงานเพื่อ
เตรียมตัวมานาเสนอในรูปแบบการเดินแฟชั่นโชว์ใน
สัปดาห์ต่อไป โดยแต่งตัว แต่งหน้า ทาผมให้เข้ากับงานที่
จับสลากไป
7.ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปผลการทากิจกรรม
8.ให้ผู้เรียนทาคาถามทบทวนท้ายบท
กิจกรรม/ใบงาน :
1.ใบงานวิเคราะห์การแต่งกายของตัวละครในเรื่อง The
Devil Wears Prada
2.ทาแผนผังความคิดการแต่งกายกับการพัฒนา
บุคลิกภาพ
3.ฝึกปฏิบัติการแต่งกายผ่าน App จากโทรศัพท์มือถือ

2.คลิปวิดีโอเรื่อง
The Devil
Wears Prada 3.ใบงาน
วิเคราะห์การ
แต่งกายของตัว
ละครในเรื่อง
The Devil
Wears Prada
4. MS
PowerPoint
“ศิลปะการแต่ง
กายเพือ่ การ
พัฒนา
บุคลิกภาพ”

9
ศิลปะการแต่งกายเพื่อการพัฒนา กิจกรรมการเรียนการสอน :
1.ให้ผู้เรียนนาเสนองาน “แฟชั่นโชว์การแต่งกายไปงาน
(3 ชม.) บุคลิกภาพ (2)
ในโอกาสต่าง ๆ” ที่ได้สั่งงานไปในสัปดาห์ที่แล้ว
นาเสนอกลุ่มละไม่เกิน 10 นาที

1.เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2.แบบประเมิน
การจัดแฟชั่นโชว์

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)

ผู้สอน

8%

ผศ.ดร.วรกมล
วงษ์สถาปนาเลิศ

มคอ.3 -12

สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

10
การปฏิบัติตนด้านสุขอนามัย
(3 ชม.)

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

2.ให้ผู้เรียนร่วมกันวิจารณ์การนาเสนองานของแต่ละ
กลุ่ม โดยมีแบบประเมินการจัดแฟชั่นโชว์ให้กับผู้เรียน
ทุกคน
3.ผู้สอนให้คาแนะนา พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงต่อไป
4.ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกปฏิบตั ิการผูกเนคไท และทดสอบ
เป็นรายบุคคล
5.ผู้สอนให้ผู้เรียนทาใบงานการพัฒนาบุคลิกภาพการ
แต่งกายก่อนและหลัง (Before and After) โดยให้
ผู้เรียนถ่ายภาพการแต่งกายปัจจุบันและการปรับเปลี่ยน
การแต่งกายให้เหมาะสมกับบุคลิกภาพของตนเอง ติด
ภาพถ่ายมาส่งในสัปดาห์ต่อไป
6.ผู้สอนบรรยายประกอบPowerPoint สรุปความสาคัญ
ของการแต่งกายเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
7.ให้ผู้เรียนตอบคาถามทบทวนท้ายบท
8.ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนอ่านเนื้อหาในสัปดาห์ต่อไป
จากเอกสารประกอบการเรียน
กิจกรรม/ใบงาน :
1.การนาเสนองานแฟชั่นโชว์ และแบบประเมินการจัด
แฟชั่นโชว์
2.กิจกรรมผูกเนคไท
3.ใบงานการพัฒนาบุคลิกภาพการแต่งกายก่อนและหลัง
(Before and After)

3. MS
PowerPoint
“สรุป
ความสาคัญของ
การแต่งกายเพื่อ
พัฒนา
บุคลิกภาพ”

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1.ให้ผู้เรียนจับคู่กันทากิจกรรมการออกกาลังกายเพื่อ
สุขภาพและบุคลิกภาพที่ดีโดยช่วยกันค้นคว้าหาข้อมูล
วิธีการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี
อย่างน้อย 3 วิธี โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) วิธกี ารออกกาลังกาย
2) รูปภาพการออกกาลังกาย
3) อุปกรณ์ประกอบการออกกาลังกาย
4) ชุดสาหรับการออกกาลังกาย
5) ประโยชน์ที่ได้รับจากการออกกาลังกายในแต่ละวิธี
ผู้สอนสุ่มเลือกผู้เรียน 3 คู่ ให้มานาเสนอหน้าชั้นเรียน
ให้ผู้เรียนร่วมกันวิจารณ์การนาเสนองานของแต่ละคู่
ให้ผู้เรียนทุกคนนาส่งเป็นรูปเล่มรายงานทางวิชาการใน
สัปดาห์ต่อไป
2.ให้ผู้เรียนจับคู่ ทากิจกรรมโภชนาการดีสุขภาพแข็งแรง
โดยให้ผู้เรียนช่วยกันค้นคว้าหารายการอาหารที่มี
ประโยชน์ต่อร่างกาย อย่างน้อย 3 รายการ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ชื่อรายการอาหาร
2) คุณค่าโภชนาการอาหาร แสดงคุณค่าพลังงานเป็น
แคลอรี่

1.เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2.ใบงานการ
ปฏิบัติตนด้าน
สุขอนามัย
3. MS
PowerPoint
“การปฏิบัติตน
ด้านสุขอนามัย”
4.คลิปวิดีโอเรื่อง
การดูแลสุขภาวะ
ที่ดีเพื่ออายุทยี่ ืน
ยาว

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)

ผู้สอน

6%-

ผศ.ดร.วรกมล
วงษ์สถาปนาเลิศ

มคอ.3 -13

สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)

ผู้สอน

1.เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2.คลิปวิดีโอเรื่อง
มารยาทสังคม
รายการ Beauty
Story
3. MS
PowerPoint
“มารยาททาง
สังคม”

3%

ผศ.ดร.วรกมล
วงษ์สถาปนาเลิศ

3) ส่วนประกอบของอาหาร
4) อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหาร
5) วิธีการปรุงอาหาร
6) ภาพการปรุงอาหาร/อาหารที่ปรุงสาเร็จแล้ว
7) ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับประทานอาหารในแต่
ละรายการ
ผู้สอนสุ่มเลือกผู้เรียน 3 คู่ ให้มานาเสนอหน้าชั้นเรียน
ให้ผู้เรียนร่วมกันวิจารณ์การนาเสนองานของแต่ละคู่
ให้ผู้เรียนทุกคนนาส่งเป็นรูปเล่มรายงานทางวิชาการใน
สัปดาห์ต่อไป
3.ผู้สอนเปิดคลิปวิดีโอเรื่อง การดูแลสุขภาวะที่ดีเพื่ออายุ
ที่ยืนยาว จากนั้นให้ผู้เรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นถึง
ความจาเป็นในการดูแลสุขภาพ และวิธกี ารในการดูแล
สุขภาพเพือ่ มีร่างกายที่แข็งแรง และรูปร่างที่สวยงาม
4.ให้ผู้เรียนทาใบงานการปฏิบัติตนด้านสุขอนามัย
5.ผู้สอนสรุปกิจกรรมและความสาคัญของการดูแล
สุขอนามัย
6.ให้ผู้เรียนตอบคาถามทบทวนท้ายบท
7.ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนอ่านเนื้อหาในสัปดาห์ต่อไป
จากเอกสารประกอบการเรียน
กิจกรรม/ใบงาน :
1.กิจกรรมการออกกาลังกายเพือ่ สุขภาพและบุคลิกภาพ
ที่ดี
2.กิจกรรมโภชนาการดีสุขภาพแข็งแรง
3.ใบงานการปฏิบัติตนด้านสุขอนามัย
11
มารยาททางสังคม (1)
(3 ชม.)

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1.ผู้สอนเปิดคลิปวิดีโอ เรื่อง มารยาทสังคม รายการ
Beauty Story ให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายถึงความสาคัญ
ของมารยาททางสังคม
2.ผู้สอนบรรยายประกอบPowerPoint เรื่องมารยาท
ทางสังคม และการสาธิตมารยาทในลักษณะต่าง ๆ ให้
ผู้เรียนดู ๆ ได้แก่ มารยาทในการแสดงความเคารพ
มารยาทในการสัมผัสมือ มารยาทในการแนะนาตัว
มารยาทในการในการใช้นามบัตร เป็นต้น
3.ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบตั ิมารยาทในลักษณะต่าง ๆ
4.ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน จับสลากหัวข้อ
มารยาทแบบต่าง ๆ ได้แก่ มารยาทในการที่ทางาน
มารยาทในการเข้าห้องผู้อื่น มารยาทในการขึ้นบันได
มารยาทในการเข้า-ออกลิฟต์ มารยาทในที่ประชุม
มารยาทในการไปงานแต่งงาน งานบวช งานศพ เป็นต้น
จากนั้นให้ผู้เรียนศึกษาข้อมูลจากเอกสารประกอบการ
เรียนหรือจากเวบไซต์ แล้วแสดงบทบาทสมมุตมิ ารยาท
ตามหัวข้อที่จับสลากได้ไป

มคอ.3 -14

สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)

ผู้สอน

5.ผู้เรียนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอบทบาทสมมติหน้า
ชั้นเรียน
6.ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันวิจารณ์ และอภิปรายสรุป
กิจกรรมมารยาททางสังคมร่วมกัน
7.ให้ผู้เรียนตอบคาถามทบทวนท้ายบท
8.ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มจัดทาคลิปวิดีโอ
มารยาททางสังคม ความยาว 5 นาที มานาเสนอใน
สัปดาห์ต่อไป
กิจกรรม/ใบงาน :
1.ฝึกปฏิบัติมารยาทในลักษณะต่าง ๆ
2.กิจกรรมแสดงบทบาทสมมุติมารยาท
12
มารยาททางสังคม (2)
(3 ชม.)

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1.ผู้เรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอคลิปวิดีโอมารยาททางสังคม
2.ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันวิจารณ์
3.ผู้สอนให้คาแนะนาและให้ปรับปรุงแก้ไข ถ้าคลิปวิดีโอ
ทาได้ดีและถูกต้องแล้ว ให้ผู้เรียนนาลง Facebook ของ
หลักสูตรฯ และYouTube เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ให้กับสังคม
4.ผู้สอนตั้งคาถามเกี่ยวกับมารยาททางสังคม โดยจาลอง
สถานการณ์ต่าง ๆ และสุ่มผู้เรียนออกมาแก้ไข
สถานการณ์มารยาททางสังคมหน้าชั้นเรียน ให้ผู้เรียน
ช่วยกันวิเคราะห์และตอบคาถามร่วมกัน
5.ผูส้ อนเปิดคลิปวิดีโอเรื่อง มารยาทไทยอยู่ที่ไหนใครก็
รัก ให้ผู้เรียนดู และทาใบงานเรื่องมารยาททางสังคม
6.ผู้สอนกับผู้เรียนร่วมกันสรุปกิจกรรม และความสาคัญ
ของมารยาททางสังคม
7.ให้ผู้เรียนตอบคาถามทบทวนท้ายบท
8.ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนอ่านเนื้อหาในสัปดาห์ต่อไป
จากเอกสารประกอบการเรียน
กิจกรรม/ใบงาน :
1.การนาเสนอคลิปวิดีโอมารยาททางสังคม
2.ใบงานเรื่องมารยาททางสังคม

1.เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2.คลิปวิดีโอเรื่อง
มารยาทไทยอยู่ที่
ไหนใครก็รัก
3. MS
PowerPoint
“สรุปมารยาท
ทางสังคม”

8%-

ผศ.ดร.วรกมล
วงษ์สถาปนาเลิศ

13
บุคลิกภาพและกิจนิสัยที่พึง
(3 ชม.) ประสงค์ในการปฏิบัติงาน (1)

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1.ผู้สอนตั้งคาถามกับผู้เรียนถึงบุคลิกภาพและคุณสมบัติ
ที่สาคัญในการทางานร่วมกับผู้อื่น ในบทบาทการเป็น
นักศึกษา และในบทบาทเมื่อจบไปทางานจริง การ
พิจารณาในการรับสมัครบุคคลเข้าทางานมีอะไรบ้าง
2.ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ช่วยกันระดม
ความคิดเรื่องบุคลิกภาพและกิจนิสยั ที่พงึ ประสงค์ในการ
ปฏิบัติงาน โดยให้แต่ละกลุ่มจับฉลากหัวข้อย่อยที่
แตกต่างกัน ได้แก่ บุคลิกภาพทีพ่ ึงประสงค์ในการเป็น
ผู้นา บุคลิกภาพที่พึงประสงค์ในงานเขียน บุคลิกภาพที่
พึงประสงค์ในงานประชาสัมพันธ์ บุคลิกภาพที่พึง

1.เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. MS
PowerPoint
“บุคลิกภาพและ
กิจนิสัยที่พึง
ประสงค์ในการ
ปฏิบัติงาน”

2%

ผศ.ดร.วรกมล
วงษ์สถาปนาเลิศ

มคอ.3 -15

สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)

ผู้สอน

ประสงค์ในงานธนาคาร บุคลิกภาพที่พึงประสงค์ในการ
ร่วมงานกับฝ่ายต่าง ๆ ในองค์กร เป็นต้น ให้แต่ละกลุ่ม
ทาเป็นแผนผังความคิดและออกมานาเสนอหน้าชั้นเรียน
จากนั้นให้ทกุ คนร่วมกันทาสรุปภาพรวมของทุกกลุ่มเป็น
อินโฟกราฟฟิค (Infographic)
3.ผูส้ อนมอบหมายให้ผู้เรียนทั้งชั้น ออกแบบการจัดงาน
สัมมนาในหัวข้อเรื่อง “บุคลิกภาพที่พึงประสงค์ในการ
ปฏิบัติงาน” โดยผู้เรียนต้องดาเนินการวางแผนงานเอง
ทุกขั้นตอน เริ่มจากการกาหนดประเด็นในการจัดงาน
การออกแบบงาน การกาหนดบทบาทหน้าที่ของสมาชิก
ในชั้นเรียน การเชิญวิทยากรที่เกีย่ วข้อง การทาสูจิบัตร
การประชาสัมพันธ์ เป็นต้น โดยเมื่อออกแบบการจัดงาน
สัมมนาเรียบร้อยแล้ว ผู้เรียนทั้งชั้นจะต้องดาเนินการ
จัดการสัมมนาในสัปดาห์ต่อไป
4.ผูเ้ รียนนาเสนอแผนงานการจัดสัมมนา
5.ผู้สอนให้คาแนะนาถึง ความเป็นไปได้ของแผนงาน
จุดเด่นของแผนงาน และจุดที่ควรปรับปรุง /เพิ่มเติมใน
แผนงาน เพื่อให้แผนงานการจัดสัมมนามีความสมบูรณ์
และมีความน่าสนใจยิ่งขึ้น
กิจกรรม/ใบงาน :
1.ทาอินโฟกราฟฟิค (Infographic) บุคลิกภาพและกิจ
นิสัยที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงาน
2.การนาเสนอแผนงานการจัดสัมมนา
14
บุคลิกภาพและกิจนิสัยที่พึง
(3 ชม.) ประสงค์ในการปฏิบัติงาน (2)

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1.ผู้เรียนร่วมกันจัดกิจกรรมการสัมมนาเรื่อง
“บุคลิกภาพทีพ่ ึงประสงค์ในการปฏิบัติงาน” โดย มีการ
เชิญวิทยากร ดาเนินการลงทะเบียน ต้อนรับ จัดทาสูจิ
บัตร ประชาสัมพันธ์ผู้เข้าร่วมงาน บันทึกภาพนิ่ง/
ภาพเคลื่อนไหว จัดเตรียมอาหารว่าง ดาเนินการสัมมนา
ประเมินผลการจัดงาน เป็นต้น
2.ผู้สอนและผู้เรียนช่วยกันสรุปภาพรวมของการจัดงาน
สัมมนา
กิจกรรม/ใบงาน :
1.กิจกรรมสัมมนาเรื่อง “บุคลิกภาพที่พงึ ประสงค์ในการ
ปฏิบัติงาน”
2.รูปเล่มรายงานสรุปผลการสัมมนา

1.เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2.แบบประเมิน
การจัดกิจกรรม
สัมมนา

10%

ผศ.ดร.วรกมล
วงษ์สถาปนาเลิศ

15
บทสรุป
(3 ชม.)

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1.ผู้สอนสรุปเนื้อหาบทเรียนรายวิชาการสื่อสารกับการ
พัฒนาบุคลิกภาพ
2.ให้ผู้เรียนแต่ละคนประเมินตนเองในด้านการสื่อสารกับ
การพัฒนาบุคลิกภาพ
3.ให้ผู้เรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน

1.เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2.MS
PowerPoint

1%

ผศ.ดร.วรกมล
วงษ์สถาปนาเลิศ

มคอ.3 -16

สัปดาห์
ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

กิจกรรม/ใบงาน :
1.แบบประเมินตนเอง
2.แบบทดสอบหลังเรียน

สื่อที่ใช้

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)

“สรุปบทเรียน
รายวิชาการ
สื่อสารกับการ
พัฒนา
บุคลิกภาพ”
3.แบบประเมิน
ตนเอง
4.แบบทดสอบ
หลังเรียน

5.2 การวัดและการประเมินผล
5.2.1 การวัดผล :
5.2.1.1 คะแนนเก็บระหว่างภาค
70%
1) กิจกรรมกลุม่
35%
- กิจกรรมอุปสรรคของการสื่อสาร
2%
- กิจกรรมการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี 2%
- กิจกรรมโภชนาการดีสุขภาพแข็งแรง
2%
- กิจกรรมรู้พลังของภาษาเจรจาประสบผล
3%
- กิจกรรมแสดงบทบทสมมุติวัจนภาษาและอวัจนภาษา
3%
- กิจกรรมแสดงบทบาทสมมุติมารยาท
3%
- กิจกรรมงานแฟชั่นโชว์
5%
- การนาเสนอคลิปวิดีโอมารยาททางสังคม
5%
- จัดกิจกรรมสัมมนา และรูปเล่มรายงาน
10%
2) ใบงาน
30%
- ใบงานเขียนเรียงความจากรูปภาพ
2%
- ใบงานอวัจนภาษา
2%
- ใบงานการปฏิบัติตนด้านสุขอนามัย
2%
- ใบงานวิเคราะห์การแต่งกายเรื่อง The Devil Wears Prada 2%
- ใบงานการพัฒนาบุคลิกภาพการแต่งกายก่อนและหลัง
3%
- ใบงานกิจกรรมแนวทางในการพัฒนาบุคลิกภาพ
3%
- ใบงานเรื่องมารยาททางสังคม
3%
- ฝึกปฏิบัติการแต่งกายผ่าน App จากโทรศัพท์มือถือ
3%
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ผู้สอน

- ฝึกปฏิบัติพัฒนาบุคลิกภาพภายนอกอิริยาบทต่าง ๆ
- ฝึกปฏิบัติการแต่งหน้า ทาผม และนาเสนอ
3) การเข้าชั้นเรียน พฤติกรรมการเรียน
5.2.2 คะแนนสอบปลายภาค

5%
5%
5%
30%

การประเมินผล : ใช้ระบบ  อิงกลุ่ม อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
ระดับคะแนน
ระดับผลการเรียน
90-100
A
85-89
B+
75-84
B
70-74
C+
60-69
C
55-59
D+
50-54
D
0-49
F
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1) นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนด้วยแบบประเมิน
2) นักศึกษาประเมินตนเองด้วยแบบประเมิน
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7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน
1) อาจารย์ผู้สอนประเมินผ่านการสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา การอภิปราย การตอบคาถาม
ในชั้นเรียน การทางานกลุ่ม รายงานทางวิชาการ
2) อาจารย์ผู้สอนประเมินผ่านผลการทดสอบปลายภาค
7.3 การปรับปรุงการสอน
นาผลการประเมินที่ได้จากข้อที่ 7.1 และ 7.2 มาปรับปรุงการเรียนการสอน โดยนาผลการ
ประเมินและข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป
7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ผู้สอนพิจารณาคะแนนจากผลคะแนนก่อนเรียน หลังเรียน และคะแนนเก็บ เพื่อทบทวนการ
จัดการเรียนการสอนให้มีมาตรฐาน และส่งผลต่อประสิทธิภาพของนักศึกษา
วิธีการประเมิน
ผลลัพธ์การเรียนรู้

พฤติกรรมความ
รับผิดชอบและ
การมีส่วนร่วมใน
การทางาน

คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ทักษะทางปัญญา
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสน
สารสนเทศ

✓

คะแนนสอบ

✓
✓

งานที่ได้รับ
มอบหมาย
(แบบฝึกหัด
โครงงาน รายงาน)

✓
✓
✓
✓

การนาเสนอผลงาน
ด้วยทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข/ การ
สื่อสาร/ การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
✓
✓
✓
✓

✓

✓

7.5 การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1) อาจารย์ผู้สอนดาเนินการทวนสอบรายวิชาด้วยตนเอง ด้วยการประเมิ นการเรียนรู้ของ
นักศึกษาตามวิธีการข้อ 7.4
2) กรณีที่ผลการเรียนรู้ของรายวิชายังไม่ได้ประสิทธิผล อาจารย์ผู้สอนจะให้โอกาสนักศึกษา
ปรับปรุงปรับปรุงแก้ไขได้ตามความจาเป็นเป็นรายกรณี
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