รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจาภาคเรียนที่ 1/2562

รหัสวิชา 3512601

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

อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ศานสันต์ รักแต่งาม

คานา
รายวิชา 3512601 การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทสังคม (Personality and Social Manner
Development) เป็นรายวิชาที่เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในความหมาย ความสาคัญ แนวคิดของ
บุคลิกภาพ ลักษณะของบุ คลิกภาพในด้านร่างกายและจิตใจ ปัจจัยพื้นฐานของบุคลิกภาพ ลักษณะของ

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 10 ก.ค. 62)
บุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก ประเภทของบุคลิกภาพในสังคมตามความแตกต่างของวัฒนธรรม การ
ประเมิน บุคลิกภาพเป็นรายบุคคล และวิเคราะห์ฝึกปฏิบัติเพื่อการพั ฒ นาบุคลิกภาพที่จาเป็นสาหรับนัก
จัดการ โดยเน้นการฝึกปฏิบัติในแต่ละกิจกรรม เพื่อให้ทักษะทางด้านบุคลิกภาพได้รับการพัฒนา อาทิ การ
นั่ง การยืน การเดิน การพูดในที่สาธารณะ การรับประทานอาหาร รวมถึงการแต่งหน้า และดูแลสุขอนามัย
ของตนเอง มารยาทต่างๆ ที่เป็นวัฒนธรรมไทย วั ฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมแบบสากล มารยาทและ
การวางตัวในการเข้าสังคมในโอกาสต่างๆ การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น การสร้างเสริมบุคลิกภาพ การแต่งกาย
การพูดต่อหน้าที่ชุมชน และการประยุกต์ในชีวิตประจาวัน

คณะผู้จัดทา

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

ข้อมูลทั่วไป
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ลักษณะและการดาเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา

หน้า
4
5
6
6
10
18
19
2
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3512601 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทสังคม
(ภาษาอังกฤษ) Personality and Social Manner Development
2. จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต 3(3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
วิชาเฉพาะด้าน
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ศานสันต์ รักแต่งาม
อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ศานสันต์ รักแต่งาม ตอนเรียน A1
3
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5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ชั้นปีที่ 2
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
10 กรกฎาคม 2562

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในความหมาย ความสาคัญของมารยาทในสังคมไทย มารยาท
สากล และการพัฒนาบุคลิกภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงทฤษฎี และประเภทของบุคลิกภาพได้
1.3 เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสดงออกที่เหมาะสมทั้งกาย วาจา และจิตใจ
1.4 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดจิตสานึกและทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับวิชาชีพและการ
ดาเนินชีวิตที่มีคุณภาพ
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อให้ ผู้เรียนสามารถสร้างมโนทัศน์ได้ ด้วยตนเองจากกระบวนการเรียนรู้ ที่ปรากฏในตารา โดย
ปรับปรุงเนื้อหาดังนี้
1) เพิ่มการวิเคราะห์สังเคราะห์จากการเขียนโครงการ และกรณีศึกษา
2) เรียบเรียงเนื้อหาให้มีความสอดคล้องยิ่งขึ้น
3) บูรณาการทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติ
2.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับทักษะความรู้ในด้านการสื่อสาร และการแสดงออก ได้แก่
1) ฝึกการปฏิบัติตนเองและปฏิบัติต่อผู้อื่น ได้แก่ การยืน การเดิน การนั่ง การไหว้ การแสดงความ
เคารพ การแต่งหน้าและการจัดแต่งทรงผม โดยมีวัตถุประสงค์ปลายทางคือ ผู้เรียนสามารถประยุกต์ความรู้
ให้เข้ากับการทางานจนเกิดประโยชน์ได้ตลอดชีวิต
2) ฝึกการนาเสนอด้วยการใช้ภาษาไทยได้เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยมีเนื้อหาสอดคล้องกับ
สื่อที่น าเสนอ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ในการนาเสนอผลงาน ได้แก่ การใช้คา ประโยค ย่อหน้า สานวน
โวหาร
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3) เน้นการฝึกฝนเรียนรู้กติกามารยาทการแสดงออกต่อสังคมในสถานการณ์ต่ างๆ ได้แก่ การเข้า
ร่วมประชุม การใช้พนื้ ที่สาธารณะ และการใช้ชีวิตประจาวันร่วมกับเพื่อนและบุคคลอื่น

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
แนวคิดและหลักการเบื้องต้นในการพัฒนาบุคลิกภาพ การวิเคราะห์และประเมินบุคลิกภาพของ
ตนเอง การพัฒนาตนเอง ภาวะผู้นาในวิชาชีพ มารยาททางสังคม มารยาทการพูดในโอกาสต่าง ๆ
มารยาทการติดต่องาน มารยาทการเข้าร่วมประชุม 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. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
ปฏิบัติ/งาน
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึกงาน
45 ชั่วโมง
90 ชั่วโมง
3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาให้คาปรึกษาผ่าน เว็บไซด์คณะ
- อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
(เฉพาะรายที่ต้องการ)

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 1) มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบ เข้าใจผู้อื่น เข้าใจโลก และเคารพกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับต่าง ๆ ของสถาบันและสังคม รวมถึงการเป็นแบบอย่างที่ดี ได้
2) มีจิตสานึกที่คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
3) มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดการหลักจริยธรรมคุณธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจ
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 4) มีความพอเพียงในการดาเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการ

สร้างภูมิคุ้มกัน
1.2 วิธีการสอน
สอดแทรกคุณ ธรรมจริย ธรรมในระหว่างเรียน มอบหมายงานเดี่ยวและกลุ่ มเพื่ อพิจารณาความ
ซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ความตรงต่อเวลาในการส่งงานและการเข้าเรียน
1.3 วิธีการประเมินผล
การสังเกตและพิจารณาจากการมีส่วนร่วมในระหว่างการเรียน ความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบใน
งานที่ได้รับมอบหมาย และความตรงต่อเวลาในการส่งงานและการเข้าเรียน
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
1) มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจและหรือทางการแพทย์
2) มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการ ทั้งทางด้าน
สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์
3) มีความรู้ความเข้าใจในด้านการวางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การควบคุมและการ
ประเมินผลการดาเนินงาน รวมทั้งการปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจและหรือทาง
การแพทย์
 4) มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ รวมทั้งมีความ
เข้าใจอย่างเท่าทันในผลกระทบในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก
2.2 วิธีการสอน
(1) การสอนโดยการบรรยาย และใช้สื่ อประกอบการสอน เช่น เครื่ องคอมพิวเตอร์ ตารา เอกสาร
ประกอบ PowerPoint สื่อวีดิโอ สื่อภาพยนตร์ เป็นต้น
(2) ยกตั ว อย่ างกรณี ศึ กษาที่ พ บในชี วิตประจ าวัน หรือจากสื่ อต่ างๆ อั น เกิ ดจากปั ญ หาทางด้ าน
บุคลิกภาพ โดยนาทฤษฎีไปวิเคราะห์เพื่อหาเหตุ และปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหา และการแก้ไขปัญหา
(3) การมอบหมายงานให้กับนักศึกษาทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) การวิเคราะห์ผลการทางานเดี่ยว/งานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย
(2) ทดสอบย่อย สอบปลายภาค ด้วยการทดสอบปฏิบัติและข้อสอบ
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
1) สามารถสื บ ค้ น ประมวลและประเมิ น ข้อ มูล จากหลายแหล่ ง ได้ด้ ว ยตนเอง มี ความคิ ด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีเหตุผล และคิดอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้ได้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการใช้งาน
ตามสถานการณ์แวดล้อมทางธุรกิจ
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 2) มีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุผล คิดอย่างสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการ

ความรู้จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจและสถานการณ์ทั่วไปได้
อย่างเหมาะสม
3) สามารถคิดค้นทางเลือก วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอย่างรอบด้านมี
ความสามารถในการตั ดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ และสามารถประยุกต์
ความรู้ทางการจัดการและด้านอื่นที่สัมพันธ์กันได้อย่างเหมาะสม ทาให้เกิดการได้เปรียบทางการแข่งขันทาง
ธุรกิจ
3.2 วิธีการสอน
(1) แนะนาแหล่งข้อมูล ช่องทางในการเข้าถึงข้อมูล และสาธิตการเลือกสรรข้อมูลอย่างมี
ประสิทธิภาพ
(2) ฝึกวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษาแล้ว ให้ผู้เรี ยนนาเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา
และการนามาปรับใช้ในชีวิตของตน
3.2 วิธีการประเมินผล
(1) การวิเคราะห์ผลการทากรณีศึกษา และงานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย
(2) ทดสอบย่อย สอบปลายภาคด้วยการปฏิบัติ โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์และการประยุกต์
ความรู้ที่ศึกษาและสภาพเนื้อหาในบทเรียนที่ได้ศึกษา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 1) มี ค วามรับ ผิ ดชอบในการท างานกับ ผู้ อื่น และรับ ผิด ชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่ อ
พัฒนาตนเองเพื่อการประกอบอาชีพ
2) สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความเห็นต่างอย่างสร้างสรรค์ เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาของ
ทีม
 3) สามารถทางานเป็นทีม แสดงภาวะผู้นาต่อสมาชิกของกลุ่มได้อย่างหมาะสมตามสถานการณ์
และมีทักษะการแก้ปัญหากลุ่ม
4.2 วิธีการสอน
มอบหมายให้ทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม โดยเน้นความรู้ที่เรียนในวิชาและการประยุกต์ใช้ความรู้และการ
ร่วมกันอภิปรายหรือนาเสนองานกลุ่ม
4.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินพฤติกรรมในห้องเรียน และการทากิจกรรมกลุ่ม การมี ส่วนร่วมในการอภิปรายหรือนาเสนอ
งานกลุ่ม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
1) สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเ คราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์
และตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจาวัน
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 2) สามารถสื่ อ สารภาษาไทยและภาษาต่ า งประเทศที่ จ าเป็ น ต่ อ การท าธุ ร กิ จ ได้ อ ย่ า งมี

ประสิทธิผล
 3) สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจในรูปแบบการพูด การเขียน ที่เหมาะสม

สาหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกัน ทั้งที่เป็นข้อมูลธุรกิจและข้อมูลอื่น
4) สามารถน าเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และเทคนิ คการสื่ อสารที่ เหมาะสม มาใช้ ในการเก็ บ
รวบรวมข้ อมูล การแปลความหมาย และการสื่ อข้อมู ล เพื่ อ สนั บสนุน การด าเนิ น งานของธุรกิ จและหรือ
เลขานุการทางการแพทย์
5.2 วิธีการสอน
1) แนะนาเทคนิคการสืบค้นข้อมูล แหล่งข้อมูลและวิธีการเลือกข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
2) มอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
3) มอบหมายงานที่ต้องมีการนาเสนอทั้งในรูปเอกสารและวาจาประกอบสื่อเทคโนโลยี
5.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินรายงานการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) ประเมินทักษะการใช้ภาษาจากรายงานและการนาเสนอหน้าชั้นเรียน
3) ประเมินทักษะการใช้สื่อจากการรายงานหน้าชั้นเรียน

8

มคอ. 3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาห์ที่
1

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
- หัวข้อการสอน

จานวน
ชั่วโมง
3

1. ปฐมนิเทศรายวิชา
2. การชี้แจงแนวการสอน
บทที่ 1 บทนา
บุคลิกภาพตามแบบวัฒนธรรมสวน
ดุสิต
ความหมายของบุคลิกภาพเบื้องต้น
ประเภทของบุคลิกภาพ
ความสาคัญของบุคลิกภาพ การปรับ
และการพัฒนาตนเอง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

ผู้ ส อนบรรยาย อธิบ าย เนื้ อ หา และร่ว มกั น VDO มารยาทของมสด.
อภิปรายประเด็นการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกันใน ศิลปวัฒนธรรม
ทัศนคติของนักศึกษา
 PPT บทที่ 1 บทนำ
กิจกรรมละลายพฤติกรรม, นศ. แนะนาตนเอง
รายบุคคล
งานมอบหมาย
1. จัดทาแฟ้มสะสมผลงานตามรูปแบบที่กาหนด
(Portfolio)
2. ตอบคาถามท้ายบทที่ 1

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

1.1 เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย น มี ศานสันต์ รัก
ความรู้ ความเข้ า ใจใน แต่งาม
ความหมาย ความสาคัญ
ข อ งม า ร ย า ท ใน
สั งค ม ไท ย ม าร ย า ท
สากล และการพั ฒ นา
บุคลิกภาพ

- Learning Outcome
ผู้เรียนมีบุคลิกภาพที่ดี

สัปดาห์ที่
2

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
- หัวข้อการสอน
บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับ

จานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

กิจกรรมในชั้นเรียน
PPT บ ท ที่ 2 ท ฤ ษ ฎี 1 .2 เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย น ศานสันต์ รัก
แสดงความคิด เห็ นกั บละครที่ได้ ชม และเขีย น บุคลิกภาพ
สามารถอธิบายถึงทฤษฎี แต่งาม
ข้อดี-ข้อเสีย ของตนเอง
แ ล ะ ป ร ะ เภ ท ข อ ง
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บุคลิกภาพ
ทฤษฎีบุคลิกภาพ
การสร้างภาพลักษณ์เพื่อความสาเร็จ

งานมอบหมาย เพื่อนาเสนอสัปดาห์ถัดไป
(วิจัยเกี่ยวกับบุคลิกภาพ)

บุคลิกภาพได้

- Learning Outcome
วิเคราะห์บุคลิกภาพของตนเองได้ ว่า
ตนเองมีลักษณะอย่างไร จากทฤษฎี
บุคลิกภาพ
3

- หัวข้อการสอน

3

นาเสนองานกลุ่ม
1. วิ เ ค ราะ ห์ กรณี ศึ กษ าที่ เกี่ ย วกั บ การมี
บุคลิกภาพในลักษณะต่างๆ ที่ดี และไม่ดี
2. แบ่ ง กลุ่ ม เพื่ อ น าเสนองานวิ จั ย ทางด้ า น
บุ ค ลิ ก ภาพโดยอาจารย์ ผู้ ส อนเป็ น ผู้ ก าหนด
เนื้อหาของงานวิจัย
งานมอบหมาย เพื่อนาเสนอสัปดาห์ถัดไป
(องค์กรนาเสนอครั้งที่ 4)

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

บทที่ 3 บุคลิกภาพภายใน และ
บุคลิกภาพภายนอก
ทัศนคติ ความคิด
การพัฒนารูปลักษณ์ภายนอก
การแต่งกาย

- Learning Outcome
วิเคราะห์ แยกแยะบุคลิกภาพภายใน
ภายนอกของตนเองได้

สัปดาห์ที่
4

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
- หัวข้อการสอน
บทที่ 3 บุคลิกภาพภายใน และ
บุคลิกภาพภายนอก

- Learning Outcome
มีจิตสานึกและความรับผิดชอบต่อ
ตนเองในการแสดงออกต่อสังคมเรือ่ ง

3

PPT บทที่3
บุคลิกภาพภายใน
และบุคลิกภาพ
ภายนอก

สือ่ การสอน

นาเสนองานกลุ่ม
ตาราวิชาการพัฒนา
1. ให้ นั ก ศึ ก ษาแบ่ ง กลุ่ ม แล้ ว เลื อ กองค์ ก ร/ บุคลิกภาพ
หน่วยงาน/ธุรกิจ ใดก็ได้ที่เกี่ยวกับการให้บริการ
กลุ่ ม ละ 1 องค์ ก ร ระดมความคิ ด ว่ า ผู้ ที่ จ ะ
ประกอบอาชีพนั้น ต้องมีบุ คลิกภาพในลักษณะ
ใดจึ ง จะมี ค วามเหมาะสมโดยให้ น าความรู้

1 .2 เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย น ศานสันต์ รัก
สามารถอธิบายประเภท แต่งาม
ของบุคลิกภาพได้

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

1.4 เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
ศานสันต์ รัก
จิตสานึกและทัศนคติที่ดี แต่งาม
ต่อการพัฒนาบุคลิกภาพ
ให้เหมาะสมกับวิชาชีพ
และการดาเนินชีวิตที่มี
คุณภาพ
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การแต่งกายให้เหมาะสมกับตนเอง
และวิชาชีพ

5

- หัวข้อการสอน

3

บทที่ 4 บุคลิกภาพกับการรักษา
สุขภาพ

- Learning Outcome
เข้าใจในความแตกต่างของบุคคล และ
รู้วิธีในการดูแลสุขภาพของตนเอง

สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

5 (ต่อ)

6

- หัวข้อการสอน
บทที่ 5 มารยาทในสังคมไทยและ
สากล
มารยาทไทย
มารยาทสากล
มารยาทในการทางาน

3

เกี่ยวกับบุคลิกภาพภายใน-ภายนอก มาเป็นหลัก
ในการวิเคราะห์ เพื่ อ น าเสนอในชั้ น เรีย น การ
นาเสนอเน้นความคิดสร้างสรรค์เป็นหลัก
หัวข้อหลักในการนาเสนอ
ชื่อองค์กร, ลักษณะหรือรูปแบบธุรกิจ, พนักงาน
ผู้ให้บ ริการ (ภายใน-ภายนอก), ภาพประกอบ
และข้อเสนอแนะ
กิจกรรมในชั้นเรียน
PPT บทที่ 4
1. อาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษาร่ ว มพู ด คุ ย ปรึ ก ษา บุ ค ลิ ก ภาพกั บ การรั ก ษา
เกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวกับสุขภาพของตนเองและ สุขภาพ
บุ ค คลในครอบครั ว แนะน าเรื่ อ งสรี ร ะทาง
ร่างกายที่ต้องดูแลรักษา ฯลฯ
*2. งานเดี่ ย ว ส่ งบทความ หรื อ สาระความรู้
เกี่ยวกับการดูแลตัวเอง รูปร่าง เรือนกาย ความ
สวย ความงาม หรือการดูแลสุขภาพร่างกาย คน

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

ละ 1 เรื่อง ความยาวไม่เกิน 1-2 หน้ากระดาษ
A4 ส่งเป็นไฟล์ PDF, JPG สามารถสืบค้นจาก
หนังสือ นิตยสาร วารสารหรือเว็บไซต์ โดยระบุ
แหล่งที่มาของการค้นคว้าให้ถูกต้อง
ฝึกปฏิบัติ
1. ให้ นั ก ศึ ก ษาแบ่ งกลุ่ ม ให้ แ ต่ ล ะกลุ่ ม ศึ ก ษา
มารยาทในสังคมไทยและมารยาทสากล พร้อม
ทั้งสาธิตตามหัวข้อที่ได้รับ กลุ่ม
G1 มารยาทในการยืน
G2 มารยาทในการเดิน

ตาราวิชาการพัฒนา
บุคลิกภาพ
ใบงาน: ให้ ส รุ ป ประเด็ น
ส าคั ญ ในใบงานที่ ไ ด้ รั บ
เป็ น ข้ อ ๆ ระ ด ม ค วาม
คิ ด เห็ น ตามความเข้ า ใจ

1.4 เพือ่ ให้ผู้เรียนเกิด
ศานสันต์ รัก
จิตสานึกและทัศนคติที่ดี แต่งาม
ต่อการพัฒนาบุคลิกภาพ
ให้เหมาะสมกับวิชาชีพ
และการดาเนินชีวิตทีม่ ี
คุณภาพ

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผูส้ อน

1.3 เพื่อให้ผู้เรียนมี
ศานสันต์ รัก
ทักษะในการแสดงออก แต่งาม
ที่เหมาะสมทั้งกาย วาจา
และจิตใจ
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G3 มารยาทในการนั่ง
G4 มารยาทในการแสดงความเคารพ
G5 มารยาทในการสัมผัสมือ การจับมือ
G6 มารยาทในการแนะนาตัว การใช้นามบัตร
G7 มารยาทในที่ทางาน การเข้าห้อง
G8 มารยาทการใช้ลิฟท์ การขึ้นลงบันได
G9 มารยาทในที่ประชุม การเข้าร่วมสังคม
G10 มารยาทในที่สาธารณะ และมารยาทต่อ
บุคคลรอบข้าง
การออกมานาเสนอจะต้องเป็นรูปแบบการ
สาธิตหรือการแสดงบทบาทสมมติเท่านั้น

- Learning Outcome
รู้มารยาท และสามารถปฏิบตั ิตนให้
เหมาะสมกับสังคมเมือง และสังคม
ปัจจุบันได้

สัปดาห์ที่
7

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
- หัวข้อการสอน
บทที่ 6 ศิลปะการพูดเพื่อการสื่อสาร
ความหมายและความสาคัญของการ
พูด
องค์ประกอบของการพูด
การเตรียมเรื่องที่จะพูด
การพูดในสถานการณ์ต่างๆ
การเป็นนักพูดที่ดี

- Learning Outcome
เรียนรูเ้ รื่องการเขียน และการเตรียม
ตัวเพื่อการนาเสนองาน หรือการพูด
ในรูปแบบต่างๆ

จานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียนการสอน

ของกลุ่ ม ในกระดาษ A4
(1 ชม.)

สือ่ การสอน

งานมอบหมาย เพื่อนาเสนอสัปดาห์ถัดไป
PPT บทที่ 6
ให้ผู้เรียนแต่ละคนออกมาพูดหน้าชั้นเรียนตาม
หัวข้อที่อาจารย์ผู้สอนกาหนด ใช้เวลาคนละ 10
นาที โดยเพื่ อ นในชั้ น เรี ย นทุ ก คนจะเป็ น ผู้
ประเมินผลการพูดตามแบบวัดความสามารถใน
การพูดท้ายบท (เกณฑ์การให้คะแนนตามแบบ
วัดความสามารถในการพูด)
ขั้น ตอนที่ 1 นั ก ศึ ก ษาเสนอโครงร่าง (บทพู ด )
เนื้อหา 1 หน้า A4
ขั้นตอนที่ 2 นาเสนอในชั้นเรียน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน
ศานสันต์ รัก
แต่งาม

12

มคอ. 3
8

- หัวข้อการสอน

3

สอบพูด--รายบุคคล

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

1.3 เพื่อให้ผู้เรียนมี
ศานสันต์ รัก
ทักษะในการแสดงออก แต่งาม
ที่เหมาะสมทั้งกาย วาจา
และจิตใจ

ศิลปะการพูดเพื่อการสื่อสาร

- Learning Outcome
พูดนาเสนอได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม

สัปดาห์ที่
9

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
- หัวข้อการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

3

1. เชิญวิทยากรบรรยาย เรื่องมารยาทในการ
รับประทานอาหาร ให้ส่งรายงานหน้าเดียว
2. หลักสูตรจัดโครงการให้นักศึกษาออกไป
รับประทานอาหารที่โรงแรม

การบรรยาย และ
ปฏิบัติการรับประทาน
อาหาร

3

กิจกรรมในชั้นเรียน
1. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มและศึกษาข้อมูลจาก
บทความในตารา จากนั้นระดมความคิดเห็น
และสรุปความรู้ที่ได้รับแล้วนาเสนอในชั้นเรียน
(บทบาทสมมุติ)

PPT บทที่ 8 การสื่อสาร 1.3 เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย น มี ศานสันต์ รัก
ทัก ษะในการแสดงออก แต่งาม
ด้วยภาษากาย
ที่เหมาะสมทั้งกาย วาจา
และจิตใจ

บทที่ 7 การปฏิบัติตนในงานเลีย้ ง
มารยาทในการรับประทานอาหาร
ความรูเ้ กี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม
การปฏิบัติตัวในร้านอาหารและงาน
เลี้ยง

- Learning Outcome

1.1 เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย น มี ศานสันต์ รัก
ความรู้ ความเข้ า ใจใน แต่งาม
ความหมาย ความสาคัญ
ข อ งม า ร ย า ท ใน
สั งค ม ไท ย ม าร ย า ท
สากล และการพั ฒ นา
บุคลิกภาพ

ปฏิบัติตนในการรับประทานอาหารได้
อย่างถูกต้อง และเหมาะสม
10

- หัวข้อการสอน
บทที่ 8 การสื่อสารด้วยภาษากาย
ภาษากายหรือภาษาท่าทาง
ภาษากายต่างถิ่น

- Learning Outcome
รู้จักรักษา และระวังกิริยาอาการ
ท่าทางการแสดงออกที่ไม่เหมาะสม
ด้วยการสังเกตตนเอง

13

มคอ. 3

สัปดาห์ที่
11

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
- หัวข้อการสอน

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

3

กิจกรรมในชั้นเรียน MIND MAP
บุคลิกภาพของนักศึกษา
บุคลิกภาพของนักศึกษาหลักสูตรการจัดการ
บุคลิกภาพที่ดีของบุคลากรที่มีวิชาชีพด้าน
บริหารธุรกิจ การจัดการ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
บุคลิกภาพตามอาชีพ
วิเคราะห์ภาพยนตร์
แล้วตอบคาถาม

PPT บทที่ 9
บุคลิกภำพกับกำรทำงำน

1.3 เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย น มี ศานสันต์ รัก
ทัก ษะในการแสดงออก แต่งาม
ที่เหมาะสมทั้งกาย วาจา
และจิตใจ

ภาพยนตร์

1.4 เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด ศานสันต์ รัก
จิตสานึกและทัศนคติที่ดี แต่งาม
ต่อการพัฒนาบุคลิกภาพ
ให้ เหมาะสมกั บ วิชาชี พ
และการด าเนิ น ชี วิต ที่ มี
คุณภาพ

กิจกรรม แต่งหน้าและการจัดแต่งทรงผม

VDO การแต่งหน้าและ
จัดแต่งทรงผม

1.4 เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด ศานสันต์ รัก
จิตสานึกและทัศนคติที่ดี แต่งาม
ต่อการพัฒนาบุคลิกภาพ
ให้ เหมาะสมกั บ วิชาชี พ
และการด าเนิ น ชี วิต ที่ มี
คุณภาพ

บทที่ 9 บุคลิกภาพกับการ
ทางาน

- Learning Outcome
แสดงตัวตนได้อย่างเหมาะสมกับ
วิชาชีพของตนเอง
12

- หัวข้อการสอน

3

บทที่ 9 บุคลิกภาพกับการ
ทางาน

- Learning Outcome
มีความเข้าใจในตัวตนทางด้านวิชาชีพ
สามารถสะท้อนคิดถึงตัวตนของ
ตนเองผ่านการรับชมสื่อ
13

- หัวข้อการสอน
เสริมทักษะบุคลิกภาพ
การจัดแต่งทรงผม
การแต่งหน้า

- Learning Outcome
ปฏิบัติการจัดแต่งทรงผม และใบหน้า
ให้เหมาะสมกับตนเองได้

3

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

14

มคอ. 3
สัปดาห์ที่
14

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
- หัวข้อการสอน

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

3

สือ่ การสอน
ตาราวิชาการพัฒนา
บุคลิกภาพ

บทที่ 10 การเขียนโครงการพัฒนา
บุคลิกภาพ

- Learning Outcome

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

1.3 เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย น มี ศานสันต์ รัก
ทัก ษะในการแสดงออก แต่งาม
ที่เหมาะสมทั้งกาย วาจา
และจิตใจ

ฝึกการคิด และเขียนโครงการที่
ถูกต้อง
15

- หัวข้อการสอน
บทที่ 10 การเขียนโครงการพัฒนา
บุคลิกภาพ

- Learning Outcome

3

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพกับ
จิตสาธารณะแบบฉบับนักศึกษาการจัดการ
นักศึกษานาเสนอกิจกรรมนอกสถานที่ตามที่
ได้รับมอบหมาย

1.3 เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย น มี ศานสันต์ รัก
ทัก ษะในการแสดงออก แต่งาม
ที่เหมาะสมทั้งกาย วาจา
และจิตใจ

นาเสนอโครงการ และสามารถบูรณา
การความรู้ทเี่ รียนมาตลอดภาคเรียน
ได้ นาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน และ
การทางาน

หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห์ จานวน 15 สัปดาห์

15

มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

ผลการ
เรียนรู้

วิธีการประเมิน

ข้อ 2
1), 2), 3), 4)
ข้อ 3
1), 2), 3)
ข้อ 2
การสอบย่อย
1), 2), 3), 4)
ข้อ 3
1), 2), 3)
พุทธิพิสัยทางการเรียน ข้อ 1
ความตั้งใจ ความร่วมมือ 1), 2), 3), 4)
ในกิจกรรมที่มอบหมาย ข้อ 4
1), 2), 3)
ข้อ 5
1), 2), 3), 4)
การปฏิ บั ติ ง านกลุ่ ม ท า ข้อ 1
1), 2), 3), 4)
รายงาน และ
ข้อ 3
การนาเสนอรายงาน
1), 2), 3)
- การเขียนรายงาน
ข้อ 5
- การนาเสนอ
1), 2), 3), 4)
แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน ข้อ 2
และการปฏิบัติงานเดี่ยว 1), 2), 3), 4)
ข้อ 1
1), 2), 3), 4)

สอบปลายภาค

สัปดาห์ที่
ประเมิน
16

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
30 %

ประเมินจากผลการ
ทดสอบย่อย

ตลอดภาค
การศึกษา

20%

ประเมินพฤติกรรมใน
ห้องเรียน และการทา
กิจกรรมกลุ่ม การมีส่วน
ร่วมในการอภิปรายหรือ
นาเสนองานกลุ่ม
การวิเคราะห์ผลที่ได้จาก
การศึกษา และงานกลุ่มที่
ได้รับมอบหมาย

ตลอดภาค
การศึกษา

10 %

ตลอดภาค
การศึกษา

20%

ประเมินจากการตรวจ
แบบฝึกหัดและผลการ
ปฏิบัติงาน

ตลอดภาค
การศึกษา

20%

ประเมินจากผลการสอบ
ปลายภาค

รวมทั้งสิ้น

100

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
อนงค์นาถ ทนันชัย. (2559). มารยาทสังคมและการพัฒนาบุคลิกภาพ. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพมหานคร:
ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ มสด.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
สมชาติ กิจยรรยง และอรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง. (2550). เทคนิคการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ. กรุงเทพมหานคร : ส.ส.ท.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
อนงค์นาถ ทนันชัย. (2559). การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development). กรุงเทพมหานคร :
16

มคอ. 3
บริษัท โอ. เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์ จากัด.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
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 และผลการเรียนรู้ ที่ได้รับ ตลอดจนเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 ประเมินผลการสอนของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์ผู้สอนจากระบบออนไลน์
2.2 ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษาและการทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 ผู้ประสานงานรายวิชา และคณาจารย์ผู้สอนร่วมกันระดมสมองกาหนดกลยุทธ์วิธีการสอนจากผล
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชา สรุปภาพรวมปัญหา และอุปสรรคจากมคอ. 5 เพื่อหาแนวทางในการ
แก้ปัญหาร่วมกัน
3.2 ปรับกลยุทธ์การสอนจากการประมวลผลการประเมินผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษา และการบูรณา
การความรู้ เพื่อให้สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละหลักสูตร
3.3 คณาจารย์ผู้สอนกันร่วมปรับปรุง มคอ.3 เพื่อให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียน และเหตุการณ์ปัจจุบัน
3.4 ปรับปรุงตารา และกิจกรรมการเรียนการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 กระบวนการวิเคราะห์ข้อสอบ เมื่อได้รับผลข้อสอบเพื่อจัดทาคลังข้อสอบ
4.2 กระบวนการให้คะแนนนักศึกษา โดยผู้ประสานงานรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนมีการจัดการประชุม
ร่วมกันทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาโดยการสุ่มประเมิน ข้อสอบและความเหมาะสมของการ
ให้คะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนนของรายวิชา
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
การนาข้อมูลที่ได้จากข้อ 1 และ 2 มาสรุปเป็นข้อมูล จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อนาผลมาหาแนวทางการ
แก้ไขปรับปรุง รวมถึงพัฒนาเทคนิคการสอนให้ดีขึ้น
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