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คํานํา
รายวิชา 3661202 การพัฒนาบุคลิกภาพ เปนรายวิชาที่เนนใหผูเรี ยนมีความรู ความเขาใจใน
ความหมาย ความสํ า คั ญ แนวคิ ด ของบุ ค ลิ ก ภาพ ลั ก ษณะของบุ ค ลิ ก ภาพในด า นร า งกายและจิ ต ใจ
ปจจัยพื้นฐานของบุคลิกภาพ ลักษณะของบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก ประเภทของบุคลิกภาพใน
สังคมตามความแตกตางของวัฒนธรรม การประเมินบุคลิกภาพเปนรายบุคคล และวิเคราะหฝกปฏิบัติเพื่อ
การพั ฒ นาบุ คลิ กภาพที่ จํ า เป นสํา หรับ นักจัดการ โดยเนนการฝกปฏิบัติในแตละกิจกรรม เพื่อใหทักษะ
ทางดานบุคลิกภาพไดรับการพัฒนา อาทิ การนั่ง การยืน การเดิน การพูดในที่สาธารณะ การรับประทาน
อาหาร รวมถึงการแตงหนา และดูแลสุขอนามัยของตนเอง มารยาทตางๆ ที่เปนวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรม
ทองถิ่นและวัฒนธรรมแบบสากล มารยาทและการวางตัวในการเขาสังคมในโอกาสตางๆ การปฏิสัมพันธกับ
ผูอื่น การสรางเสริมบุคลิกภาพ การแตงกาย การพูดตอหนาที่ชุมชน และการประยุกตในชีวิตประจําวัน

หลักสูตรการจัดการบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
13 กรกฎาคม 2563
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3661202 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การพัฒนาบุคลิกภาพ
(ภาษาอังกฤษ) Personality Development
2. จํานวนหนวยกิต
3(2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรการจัดการบัณฑิต วิชาเฉพาะดาน
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผูชวยศาสตราจารย ดร. อนงคนาถ ทนันชัย
อาจารยผูสอน
ผูชวยศาสตราจารย ดร. อนงคนาถ ทนันชัย
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1-2563 ชั้นปที่ 1
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
อาคาร 2 ชั้น 5 หอง 253 ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
13 กรกฎาคม 2563

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจในความหมาย ความสําคัญของมารยาทในสังคมไทย มารยาท
สากล

4

มคอ. 3
1.2 เพื่อใหผูเรียนสามารถอธิบายถึงทฤษฎี ประเภทของบุคลิกภาพ และสามารถนําความรูไปวางแผน
พัฒนาตนเองได
1.3 เพื่อใหผูเรียนมีทักษะในการแสดงออกที่เหมาะสมทั้งกาย วาจา และจิตใจ มีบุคลิกภาพและมารยาท
ที่ดีเหมาะสมกับวิชาชีพที่ตนปฏิบัติ
1.4 เพื่อใหผูเรียนเกิดจิตสํานึกและทัศนคติที่ดีตอการพัฒนาบุคลิกภาพใหเหมาะสมกับวิชาชีพและการ
ดําเนินชีวิตที่มีคุณภาพ
1.5 เพื่อใหผูเรียนมีทักษะการสื่อสารที่ดี ทั้งภาษาพูด ภาษากาย และสามารถนําเทคโนโลยีเขามาใชได
อยางมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อใหผูเรียนสามารถสรางมโนทัศนไดดวยตนเองจากกระบวนการเรียนรูที่ปรากฏในตํารา 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
สื่อที่นําเสนอ ดวยความคิดสรางสรรคในการนําเสนอผลงาน ไดแก การใชคํา ประโยค ยอหนา สํานวนโวหาร
3) เนนการฝกฝนเรียนรูกติกามารยาทการแสดงออกตอสังคมในสถานการณตางๆ ไดแก การเขา
รวมประชุม การใชพื้นที่สาธารณะ และการใชชีวิตประจําวันรวมกับเพื่อนและบุคคลอื่น

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิดของบุคลิกภาพ ลักษณะของบุคลิกภาพในดานรางกายและจิตใจ
ปจจัยพื้นฐานของบุคลิกภาพ ลักษณะของบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก ประเภทของบุคลิกภาพใน
สังคมตามความแตกตางของวัฒนธรรม การประเมินบุคลิกภาพเปนรายบุคคล และวิเคราะหฝกปฏิบัติเพื่อ
การพัฒนาบุคลิกภาพที่จําเปนสําหรับนักจัดการ
Meanings, significance, concepts of personality, physical and mental personality character,
basic factor of personality, internal and external of personality, necessary personality for
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executives, types of personality in social based on the difference in culture, individually
personality evaluation, and personality development procedure
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม
ปฏิบัต/ิ งาน
การศึกษาดวยตนเอง
ภาคสนาม/การฝกงาน
บรรยาย 30 ชั่วโมงตอ ตามความตองการของ ปฏิบัติ 30 ชั่วโมงตอ
75 ชั่วโมงตอภาค
ภาคการศึกษา
นักศึกษาเฉพาะราย
ภาคการศึกษา
การศึกษา
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
อาจารยผูสอนกําหนดวัน เวลาในการใหคําปรึกษา (Office Hour) สัปดาหละ 6 ชั่วโมง และประกาศให
นักศึกษาสามารถขอรับคําปรึกษาดวยตนเองไดที่หองหลักสูตรการจัดการบัณฑิต อาคาร 3 ชั้น 4 หอง 343
ในวั น อั งคาร และวั น พฤหั ส ฯ เวลา 09.00-16.30 น. (Office Hour) หรือติดตอทางหมายเลขโทรศัพท
0 2244 5720 ในเวลาราชการ และติดตอทางสื่อสังคมออนไลนที่ Facebook (inbox) ติดตอไดตลอด 24
ชั่วโมง

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
 1.1.1 มีความซื่อสัตยสุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบ เขาใจผูอื่น เขาใจโลก และเคารพกฎ ระเบียบ
ขอบังคับตางๆ ของสถาบันและสังคม รวมถึงการเปนแบบอยางที่ดีได
1.1.2 มีจิตสํานึกที่คํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน
 1.1.3 มีความรู ความเขาใจ ในคุณคาแหงวิชาชีพ และมีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ
1.1.4 มีความพอเพียงในการดําเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการ
สรางภูมิคุมกัน
1.2 วิธีการสอน
1) ปฐมนิเทศผูเรียนเพื่อรับทราบกฎกติกาในรายวิชา
2) ให ผู เ รี ย นร ว มระดมสมองโดยบู ร ณาการทั ก ษะการสื่ อ สารเพื่ อ นํ า เสนอโครงก าร
“บุคลิกภาพกับการใหบริการดวยใจ”
3) ยกตัวอยางกรณีศึกษา “บุคลิกภาพที่ดีสงผลตอความสําเร็จในอาชีพ”
4) เรียนรูการเขาสังคม การรับประทานอาหาร การเคารพและการใหเกียรติผูอื่น
1.3 วิธีการประเมินผล
1) การประเมินการปฏิบัติตนตามกติกา
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1.1) การเขารวมกิจกรรมในชั้นเรียน
1.2) การตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียน และการสงงาน
1.3) การแตงกายถูกระเบียบ
1.4) รักษาความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยในหองเรียน
1.5) รักษาทรัพยากรในชั้นเรียน และประหยัดพลังงานในการใชไฟฟา (ปดแอร ปดไฟกอนออก
จากหอง)
2) ประเมินกิจกรรมโครงการ “สงเสริมบุคลิกภาพในรั้วมหาวิทยาลัย”
2.1) โครงการเกิดขึ้นจากปญหาตามสภาพจริง
2.2) เปนโครงการที่มีความเปนไปไดในการปฏิบัติ และมีความคิดสรางสรรค
2.3) เปนโครงการที่นําเสนอความคิดอันกอใหเกิดประโยชนตอมหาวิทยาลัยหรือสังคมภายนอก
3) สั งเกตแบบมี ส ว นร ว มเกี่ ย วกั บ วิ ธีการสื่อสารของผู เรี ย น และทั ศนคติ การแสดงความคิ ดเห็น
ในการทํากิจกรรมในชั้นเรียน
4) การตรวจสอบการอางอิงขอมูลในการคนควา การทํารายงาน และโครงการ
5) การจัดทําแฟมสะสมผลงาน Portfolio ที่สอดคลองกับการทํางาน
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
 2.1.1 มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรดานการจัดการ
 2.1.2 มีความรูกวางและเปนระบบเกี่ยวกับความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพดานการจัด การ
รวมทั้งมีความเขาใจอยางเทาทันในผลกระทบในสถานการณที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก
2.1.3 มีความรูและความเขาใจในดานการวางแผน การจัดโครงสรางองคการ การปฏิบัติการ การ
ควบคุมและการประเมินผลการดําเนินงาน รวมทั้งการปรับปรุงแผนงานใหสอดคลองกับสถานการณใน
ปจจุบัน
2.2 วิธีการสอน
1) บรรยาย และฝกปฏิบัติ
2) ยกตัวอยางกรณีศึกษาที่พบในชีวิตประจําวัน หรือจากสื่อตางๆ อันเกิดจากปญหาทางดาน
บุคลิกภาพ โดยนําทฤษฎีไปวิเคราะหเพื่อหาเหตุ และปจจัยที่กอใหเกิดปญหา และการแกไขปญหา
3) ฝกการนําเสนอดวยการใชความสามารถทางภาษาไปบูรณาการกับการนําเสนองานดวยลาย
ลักษณอักษร คือการเขียนรายงาน และการเขียนโครงการ การนําเสนองานผานวาจา และสื่อประสม เปน
ตน
4) ใชสื่อวีดิโอ สื่อภาพยนตร มาใชในการสอน เพื่อใหนักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห เปรียบเทียบ
และเขาใจเนื้อหารายวิชามากขึ้น
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2.3 วิธีการประเมินผล
1) การทดสอบจากการทํากิจกรรมในชั้นเรียน
2) การประเมินจากการเขียนรายงาน การเขียนโครงการ
3) การประเมินจากการนําเสนอผลงานในชั้นเรียน
4) การสอบปลายภาคเรียน
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
3.1.1 สามารถสืบคน ประมวลและประเมินขอมูลจากหลายแหลงไดดวยตนเอง มีความคิดวิเคราะห
อยางเปนระบบ มีเหตุผล และคิดอยางสรางสรรคเพื่อใหไดสารสนเทศที่เหมาะสมกับศตวรรษที่ 21
 3.1.2 สามารถประยุกตความรูทางการจัดการและดานอื่นที่สัมพันธกัน จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษาและ
ประสบการณมาใชงานตามสถานการณทั่วไปไดอยางเหมาะสม
 3.1.3 มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 โดยคํานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ และ
สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลไดอยางถูกตอง ครบถวน
3.1.4 สามารถคิดคนทางเลื อก วิเคราะหทางเลือกและผลกระทบจากทางเลื อกอย างรอบดาน มี
ความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน
3.2 วิธีการสอน
1) แนะนําแหลงขอมูล ชองทางในการเขาถึงขอมูล และสาธิตการเลือกสรรขอมูลอยางมี
ประสิทธิภาพ
2) ฝกวิเคราะห สังเคราะหขอมูลจากกรณีศึกษาแลว ใหผูเรียนนําเสนอแนวทางในการแกปญหา
และการนํามาปรับใชในชีวิตของตน
3.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากการอางอิงขอมูลในรายงาน ไดแก ความถูกตองทางวิชาการความหลากหลายของ
แหลงสารสนเทศ
2) ประเมินจากการทํากิจกรรมในชั้นเรียน
3) ประเมินจากการอภิปราย การสอบถาม
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
 4.1.1 สามารถแสดงความเปนกัลยาณมิตร ชวยเหลือผูอื่น และแสดงความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
ในการกระทําของตนเอง รวมถึงความรับผิดชอบตอสังคม
 4.1.2 สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความเห็นอยางสรางสรรคในการพัฒนาความรู และความคิด
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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4.1.3 สามารถทํางานรวมกับผูอื่น แสดงภาวะผูนํา ผูตามไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ และมี
ทักษะการแกปญหากลุม
 4.1.4 มี ค วามเข า ใจในสั ง คมพหุ วั ฒ นธรรม มี ทั ก ษะในการปฏิ สั ม พั น ธ กั บ ผู อื่ น อย า งสร า งสรรค
ตระหนักและเขาใจในวัฒนธรรมของสังคมที่ตนเองอาศัยอยูรวมทั้งเขาใจความแตกตางทางวัฒนธรรม และ
สามารถปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรมไดอยางเหมาะสม
4.2 วิธีการสอน
1) จัดกิจกรรมในชั้นเรียนที่เปดโอกาสใหนักศึกษามีปฏิสัมพันธกับนักศึกษาผูอื่นในชั้นเรียน
2) มอบหมายงานกลุมและมีการเปลี่ยนกลุมทํางานตามกิจกรรมที่มอบหมายเพื่อใหนักศึกษาทํางาน
ไดกับผูอื่น
4.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการมีสวนรวมในชั้นเรียน
2) ประเมินจากผลงานที่ไดรับมอบหมายจากการทํางานกลุม
3) ประเมินจากการนําเสนอผลงานการทํากิจกรรมโครงการ
4) ประเมินจากแฟมสะสมผลงาน (Portfolio)
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
5.1.1 สามารถประยุกตใชหลักคณิตศาสตร สถิติ การวิเคราะหเชิงปริมาณมาใชในการวิเคราะห
และตัดสินใจในการดําเนินชีวิต
 5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาตางประเทศที่จําเปนไดอยางมีประสิทธิภาพ
 5.1.3 สามารถใชทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนที่เหมาะสมสําหรับกลุมบุคคลที่แตกตาง
กันทั้งที่เปนขอมูลธุรกิจและขอมูลอื่น
5.1.4 สามารถนํ า เทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ เหมาะสม มาใชในการเก็ บ รวบรวมข อ มูล การแปล
ความหมาย และการสื่อขอมูล
5.2 วิธีการสอน
1) แนะนําเทคนิคการสืบคนขอมูล แหลงขอมูลและวิธีการเลือกขอมูลที่นาเชื่อถือ
2) มอบหมายงานที่ตองมีการสืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
3) มอบหมายงานที่ตองมีการนําเสนอทั้งในรูปเอกสารและวาจาประกอบสื่อเทคโนโลยี
5.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินรายงานการสืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) ประเมินทักษะการใชภาษาจากรายงานและการนําเสนอหนาชั้นเรียน
3) ประเมินทักษะการใชสื่อจากการรายงานหนาชั้นเรียน
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หมวดที่ 5 แผนการจัดการเรียนรูแ ละการประเมินผลการเรียนรู
1. แผนการสอน
สัปดาหที่

1
(Offline)

2
(Offline)

หัวขอเรื่อง/รายละเอียด
- หัวขอการสอน
1. ปฐมนิเทศรายวิชา
2. การชี้แจงแนวการสอน
บทที่ 1 บทนํา
บุคลิกภาพตามแบบวัฒนธรรม
สวนดุสิต
ความหมายของบุคลิกภาพ
เบื้องตน
ประเภทของบุคลิกภาพ
ความสําคัญของบุคลิกภาพ การ
ปรับ และการพัฒนาตนเอง
- หัวขอการสอน
บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับ
บุคลิกภาพ
ทฤษฎีบุคลิกภาพ

จํานวน
กิจกรรมการเรียนรู
สื่อการเรียนรู
สอดคลองกับ
ผูสอน
ชั่วโมง
Learning Outcome
/แหลงเรียนรู
จุดมุงหมายรายวิชา (ระบุลําดับ)
4
ขอ 1.1, 1.4
แ น ะ นํ า ร า ย วิ ช า , แ ส ด ง เ อ ก ส า ร 1. VDO มารยาทของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประกอบการสอน
2. PPT บทที่ 1 บทนํา
บรรยาย และทํากิจกรรมในชั้นเรียน
งานมอบหมาย
1. จัดทําแฟมสะสมผลงานตามรูปแบบที่
กําหนด (Portfolio)
2. ตอบคําถามทายบทที่ 1
Learning Outcome
ผูเรียนมีบุคลิกภาพที่ดีในแบบวัฒนธรรม
สวนดุสิต
4

1. ตํารา
บรรยาย และทํากิจกรรมในชั้นเรียน
2. PPT บทที่ 2 ทฤษฎี
กิจกรรมในชั้นเรียน
แสดงความคิดเห็นกับละครที่ไดชม และ บุคลิกภาพ
เขียนขอดี-ขอเสีย ของตนเอง

ขอ 1.2, 1.4

10

มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอเรื่อง/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

การสรางภาพลักษณเพื่อ
ความสําเร็จ

3
(Offline)

- หัวขอการสอน
บทที่ 3 บุคลิกภาพภายใน และ
บุคลิกภาพภายนอก
ทัศนคติ ความคิด
การพัฒนารูปลักษณภายนอก
การแตงกาย

4

กิจกรรมการเรียนรู
Learning Outcome
งานมอบหมาย เพื่อนําเสนอสัปดาหถัดไป
(วิจัยเกี่ยวกับบุคลิกภาพ)
Learning Outcome
วิเคราะหบุคลิกภาพของตนเองได วา
ตนเองมีลักษณะอยางไร จากทฤษฎี
บุคลิกภาพ
วิธีสอนแบบบรรยายและทํากิจกรรมใน
ชั้นเรียน
นําเสนอ
1. วิเคราะหกรณีศึกษาที่เ กี่ย วกับ การมี
บุคลิกภาพในลักษณะตางๆ ที่ดี และไมดี
2. แบงกลุมเพื่อนาเสนองานวิจัยทางดาน
บุ ค ลิ ก ภาพโดยอาจารย ผู ส อนเป น ผู
กําหนดเนื้อหาของงานวิจัย
งานมอบหมาย เพื่อนําเสนอสัปดาหถัดไป
Learning Outcome
วิเคราะห แยกแยะบุคลิกภาพภายใน
ภายนอกของตนเองได

สื่อการเรียนรู
/แหลงเรียนรู

1. ตํารา
2. PPT บทที3่
บุคลิกภาพภายใน
และบุคลิกภาพ
ภายนอก

สอดคลองกับ
ผูสอน
จุดมุงหมายรายวิชา (ระบุลําดับ)

ขอ 1.1, 1.2, 1.4
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สัปดาหที่

หัวขอเรื่อง/รายละเอียด

4
(Offline)

- หัวขอการสอน
บทที่ 3 บุคลิกภาพภายใน และ
บุคลิกภาพภายนอก (ตอ)

5
(Offline)

- หัวขอการสอน
บทที่ 4 บุคลิกภาพกับการรักษา
สุขภาพ

จํานวน
กิจกรรมการเรียนรู
ชั่วโมง
Learning Outcome
4
วิธีสอนแบบบรรยาย และทํากิจกรรมใน
ชั้นเรียน
นําเสนอ
ให นั ก ศึ ก ษาเลื อ กองค ก ร/หน ว ยงาน/
ธุรกิจที่เกี่ยวกับการใหบริการ 1 องคกร
ร ว มกั น วิ เ คราะห แ สดงความคิ ด เห็ น
เกี่ยวกับบุคลิกภาพของคนในองค กรนั้ น
ว า ควรมี บุ ค ลิ ก ภาพในลั ก ษณะ โดยนํ า
ความรู เ กี่ ย วกั บ บุ ค ลิ ก ภาพภายในภายนอก มาเป น หลั ก ในการวิ เ คราะห
การนําเสนอเนนความคิดสรางสรรค
Learning Outcome
มีจิตสํานึกและความรับผิดชอบตอตนเอง
ในการแสดงออกต อสั งคมเรื่ องการแต ง
กายใหเหมาะสมกับตนเอง และวิชาชีพ
4
วิธีสอนแบบบรรยาย
กิจกรรมในชั้นเรียน

สื่อการเรียนรู
/แหลงเรียนรู
1. ตํารา
2. PPT บทที่ 3
บุคลิกภาพภายใน
และบุคลิกภาพ
ภายนอก

1. ตํารา
2. PPT บทที่ 4

สอดคลองกับ
ผูสอน
จุดมุงหมายรายวิชา (ระบุลําดับ)
ขอ 1.3, 1.4, 1.5

ขอ 1.2, 1.3, 1.4,
1.5
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สัปดาหที่

หัวขอเรื่อง/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

6
(Offline)

- หัวขอการสอน
บทที่ 5 มารยาทในสังคมไทยและ
สากล
มารยาทไทย
มารยาทสากล
มารยาทในการทํางาน

4

กิจกรรมการเรียนรู
Learning Outcome
อาจารย แ ล ะนั ก ศึ ก ษาร ว มพู ด คุ ย
ปรึกษาเกี่ยวกับปญหาที่เกี่ยวกับสุขภาพ
ของตนเองและบุ ค คลในครอบครั ว
แนะนําเรื่องสรีระทางรางกายที่ตองดู แล
รักษา ฯลฯ
Learning Outcome
เขาใจในความแตกตางของบุคคล และรู
วิธีในการดูแลสุขภาพของตนเอง
วิธีสอนแบบบรรยาย
ฝกปฏิบัติดวยตนเอง
ให นั ก ศึ ก ษาฝ ก มารยาทในสั ง คมไทย
และมารยาทสากล พร อ มทั้ ง สาธิ ต ตาม
หัวขอที่ไดรับ
G1 มารยาทในการยืน
G2 มารยาทในการเดิน
G3 มารยาทในการนั่ง
G4 มารยาทในการแสดงความเคารพ
G5 มารยาทในการสัมผัสมือ การจับมือ

สื่อการเรียนรู
/แหลงเรียนรู
บุคลิกภาพกับการรักษา
สุขภาพ

1. ตํารา
2. PPT

สอดคลองกับ
ผูสอน
จุดมุงหมายรายวิชา (ระบุลําดับ)

ขอ 1.2, 1.3, 1.4

13

มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอเรื่อง/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

7
(Online)

- หัวขอการสอน
บทที่ 6 ศิลปะการพูดเพื่อการ
สื่อสาร
ความหมายและความสําคัญของ
การพูด
องคประกอบของการพูด

4

กิจกรรมการเรียนรู
Learning Outcome
G6 มารยาทในการแนะนําตัว การใช
นามบัตร
G7 มารยาทในที่ทํางาน การเขาหอง
G8 มารยาทการใชลิฟท การขึ้นลงบันได
G9 มารยาทในที่ประชุม การเขารวม
สังคม
G10 มารยาทในที่สาธารณะ และ
มารยาทตอบุคคลรอบขาง
Learning Outcome
รูมารยาท และสามารถปฏิบัติตนให
เหมาะสมกับสังคมเมือง และสังคม
ปจจุบันได
วิธีสอนแบบบรรยาย (Online) โดยผาน
ระบบ WBSC ร ว มกั บ การใช โ ปรแกรม
Microsoft Teams, Facebook Group
อภิปราย และการทํากิจกรรมที่ใหผูเรียน
แตละคนพูดนําเสนอในชั้นเรียนออนไลน
ตามหั ว ข อ ที่ อ าจารย ผู ส อนกํ า หนด ใช

สื่อการเรียนรู
/แหลงเรียนรู

1. ตํารา
2. PPT บทที่ 6
3. YouTube
4. ระบบ WBSC

สอดคลองกับ
ผูสอน
จุดมุงหมายรายวิชา (ระบุลําดับ)

ขอ 1.3, 1.4, 1.5

14

มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอเรื่อง/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

การเตรียมเรื่องที่จะพูด
การพูดในสถานการณตางๆ
การเปนนักพูดที่ดี

8
(Online)

- หัวขอการสอน
ศิลปะการพูดเพื่อการสื่อสาร
ตอเนื่อง 2 สัปดาห

4

กิจกรรมการเรียนรู
Learning Outcome
เวลาคนละ 10 นาที โดยเพื่อนในชั้นเรียน
ทุ ก คนจะเป น ผู ป ระเมิ น ผลการพู ด ตาม
แบบวัดความสามารถในการพูด ทา ยบท
(เกณฑการใหคะแนนตามแบบวัดความ
สามารถในการพูด)
ขั้นตอนที่ 1 นักศึกษาเสนอโครงราง (บท
พูด) เนื้อหา 1 หนา A4
ขั้นตอนที่ 2 นําเสนอในชั้นเรียน
Learning Outcome
เรียนรูเรื่องการเขียน และการเตรียมตัว
เพื่อการนําเสนองาน หรือการพูดใน
รูปแบบตางๆ
วิธีสอนแบบบรรยาย (Online) โดยผาน
ระบบ WBSC รวมกับการใชโปรแกรม
Microsoft Teams, Facebook Group
สอบพูดรายบุคคล
Learning Outcome
พูดนําเสนอไดอยางถูกตอง เหมาะสม

สื่อการเรียนรู
/แหลงเรียนรู
หมายเหตุ : ผูสอนอาจ
มอบหมายใหอัดเปน
คลิปวีดิโอสง แทนการ
พูดในชัน้ เรียนออนไลน

1. ตําราบุคลิกภาพ
2. PPT บทที่ 6
3. YouTube
4. ระบบ WBSC

สอดคลองกับ
ผูสอน
จุดมุงหมายรายวิชา (ระบุลําดับ)

ขอ 1.3, 1.4, 1.5

15

มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอเรื่อง/รายละเอียด

9
(Online)

- หัวขอการสอน
บทที่ 7 การปฏิบัติตนในงานเลี้ยง
มารยาทในการรับประทาน
อาหาร
ความรูเกี่ยวกับอาหารและ
เครื่องดื่ม
การปฏิบัติตัวในรานอาหารและ
งานเลี้ยง

10
(Online)

- หัวขอการสอน
บทที่ 8 การสื่อสารดวยภาษากาย
ภาษากายหรือภาษาทาทาง
ภาษากายตางถิ่น

จํานวน
กิจกรรมการเรียนรู
ชั่วโมง
Learning Outcome
4
วิธีสอนแบบบรรยาย (Online) โดยผาน
ระบบ WBSC ร ว มกั บ การใช โ ปรแกรม
Microsoft Teams, Facebook Group
การทํากิจกรรมที่เชิญวิทยากรบรรยาย
เรื่องมารยาทในการรับประทานอาหาร
ใหสงรายงานหนาเดียว
Learning Outcome
ปฏิบัติตนในการรับประทานอาหารได
อยางถูกตอง และเหมาะสม
4
วิธีสอนแบบบรรยาย (Online) โดยผาน
ระบบ WBSC ร ว มกั บ การใช โ ปรแกรม
Microsoft Teams, Facebook Group
ใหนักศึกษาแบงกลุมและศึกษาขอมูล
จากบทความในตํารา จากนั้นระดมความ
คิดเห็น และสรุปความรูที่ไดรับแลว
นําเสนอในชั้นเรียน (บทบาทสมมุติ)

สื่อการเรียนรู
/แหลงเรียนรู
1. การบรรยาย และ
ปฏิบตั ิการรับประทาน
อาหาร
2. ระบบ WBSC
3. YouTube

1. ตํารา
2. PPT บทที่ 8 การ
สื่อสารดวยภาษากาย
3. ระบบ WBSC

สอดคลองกับ
ผูสอน
จุดมุงหมายรายวิชา (ระบุลําดับ)
ขอ 1.2, 1.3

ขอ 1.3, 1.4, 1.5

16

มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอเรื่อง/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

11
(Online)

- หัวขอการสอน
บทที่ 9 บุคลิกภาพกับการ
ทํางาน

4

12
(Online)

- หัวขอการสอน
บทที่ 9 บุคลิกภาพกับการ
ทํางาน (ตอ)

4

กิจกรรมการเรียนรู
Learning Outcome
-Learning Outcome
รูจักรักษา และระวังกิริยาอาการ ทาทาง
การแสดงออกที่ ไ ม เ หมาะสม ด ว ยการ
สังเกตตนเอง
วิธีสอนแบบบรรยาย (Online) โดยผาน
ระบบ WBSC ร ว มกั บ การใช โ ปรแกรม
Microsoft Teams, Facebook Group
บุคลิกภาพของนักศึกษาหลักสูตรการ
จัดการ
บุคลิกภาพที่ดีของบุคลากรที่มีวิชาชีพ
ดานบริหารธุรกิจ การจัดการ หรืออื่นๆ ที่
เกี่ยวของ บุคลิกภาพตามอาชีพ
Learning Outcome
แสดงตัวตนไดอยางเหมาะสมกับวิชาชีพ
ของตนเอง
วิธีสอนแบบบรรยาย (Online) โดยผาน
ระบบ WBSC ร ว มกั บ การใช โ ปรแกรม
Microsoft Teams, Facebook Group

สื่อการเรียนรู
/แหลงเรียนรู

สอดคลองกับ
ผูสอน
จุดมุงหมายรายวิชา (ระบุลําดับ)

1. ตําราบุคลิกภาพ
2. PPT บทที่ 9
3. ระบบ WBSC

ขอ 1.1, 1.3, 1.4,
1.5

1. ตําราบุคลิกภาพ
2. PPT
3. ระบบ WBSC

ขอ 1.1, 1.3, 1.4,
1.5

17

มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอเรื่อง/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

13
(Online)

- หัวขอการสอน
เสริมทักษะบุคลิกภาพ
การจัดแตงทรงผม
การแตงหนา
ใบหนาใหเหมาะสมกับตนเองได
- หัวขอการสอน
บทที่ 10 การเขียนโครงการพัฒนา
บุคลิกภาพ

4

- หัวขอการสอน

4

14
(Online)

15
(Online)

4

กิจกรรมการเรียนรู
Learning Outcome
ทํากิจกรรมวิเคราะหภาพยนตรแลว
ตอบคําถาม
Learning Outcome
มีความเขาใจในตัวตนทางดานวิชาชีพ
สามารถสะทอนคิดถึงตัวตนของตนเอง
ผานการรับชมสื่อ
วิธีสอนแบบบรรยาย (Online) โดยผาน
ระบบ WBSC ร ว มกั บ การใช โ ปรแกรม
Microsoft Teams, Facebook Group
Learning Outcome
ปฏิบัติการจัดแตงทรงผม และ
วิธีสอนแบบบรรยาย (Online) โดยผาน
ระบบ WBSC ร ว มกั บ การใช โ ปรแกรม
Microsoft Teams, Facebook Group
Learning Outcome
ฝกการคิด และเขียนโครงการที่ถูกตอง
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพกับ

สื่อการเรียนรู
/แหลงเรียนรู

สอดคลองกับ
ผูสอน
จุดมุงหมายรายวิชา (ระบุลําดับ)

1. ตําราบุคลิกภาพ
2. PPT
3. ระบบ WBSC

ขอ 1.2, 1.3, 1.4,
1.5

1. ตําราบุคลิกภาพ
2. ระบบ WBSC

ขอ 1.2, 1.3, 1.4,
1.5

1. ตําราบุคลิกภาพ
2. ระบบ WBSC

ขอ 1.2, 1.3, 1.4,
1.5
18

มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอเรื่อง/รายละเอียด
บทที่ 10 การเขียนโครงการพัฒนา
บุคลิกภาพ (ตอ)

16

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนรู
Learning Outcome
จิตสาธารณะแบบฉบับนักศึกษาการ
จัดการ นักศึกษานําเสนอกิจกรรมตามที่
ไดรับมอบหมาย
-Learning Outcome
นําเสนอโครงการ และสามารถบูรณาการ
ความรูที่เรียนมาตลอดภาคเรียนได นําไป
ปรับใชในชีวิตประจําวัน และการทํางาน

สื่อการเรียนรู
/แหลงเรียนรู

สอดคลองกับ
ผูสอน
จุดมุงหมายรายวิชา (ระบุลําดับ)

สอบปลายภาค

หมายเหตุ : แผนการสอนในแตละสัปดาหสามารถปรับเปลี่ยนไดตามสถานการณ

19

มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่
ผลการเรียนรู
การพูด การนําเสนอ
การมีสวนรวมในชั้น
เรียน การตอบ
คําถาม
การวิเคราะหขอมูล
และกรณีศึกษา
การทดสอบยอย
และสอบปลายภาค

1.1.1, 1.1.3

วิธีการประเมิน
การมีสวนรวมในชั้นเรียน
การแตงกาย

2.1.1, 2.1.2,
3.1.2, 3.1.3
2.1.1, 2.1.2,
3.1.2, 3.1.3,
4.1.1, 4.1.2
กิจกรรมงานคู และ 4.1.1, 4.1.2,
กิจกรรมงานกลุม
4.1.4, 5.1.2, 5.1.3
การนําเสนอโครงการ 3.1.2, 3.1.3,
และการเผยแพร
4.1.1, 4.1.4,
ความรูสูสาธารณะ 5.1.2, 5.1.3

ผลการปฏิบัติรายบุคคล
ผลการปฏิบัติรายกลุม
คะแนนการทดสอบยอย
คะแนนสอบปลายภาค

การมีสวนรวมในงาน/กลุม
จากการแฟมสะสมผลงาน
การบริหารงบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
การประสานงาน
เทคโนโลยีที่ใชในการ
นําเสนอผลงาน
รวมทั้งสิ้น

สัปดาหที่
ประเมิน
1-15

สัดสวนของการ
ประเมินผล
5%

1-15

20%

8
16

20%
30%

1-15

15%

14-15

10%

100%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
อนงคนาถ ทนันชัย. (2563). การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development). (พิมพครั้งที่ 6).
ศูนยบริการสื่อและสิ่งพิมพกราฟฟคไซต. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
อลิสา โลหิตนาวี. (2557). ภาพลักษณสูความสําเร็จ. กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร พริ้นติ้งแอนดพับ
ลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน).
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
อนงคนาถ ทนันชัย. (2559). มารยาทสังคมและการพัฒนาบุคลิกภาพ. (พิมพครั้งที่ 3). ศูนยบริการสื่อ
และสิ่งพิมพกราฟฟคไซต. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
20

มคอ. 3

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การสนทนาระหวางผูสอนกับผูเรียน เพื่อนําขอเสนอแนะไปใชในการปรับปรุงรายวิชา
1.2 แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1 จากคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งจากหลักสูตร
2.2 การสังเกตผูสอน ความคิดหรือขอเสนอแนะของผูสอน จากการประชุมผูรับผิดชอบหลักสูตรและผล
การดําเนินงานของรายวิชา (มคอ.5)
2.3 ความพึงพอใจของผูเรียน จากแบบสอบถาม การสังเกตในขณะการจัดการเรียนการสอน
2.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการรับรูของนักศึกษาจากแบบสอบถาม
2.5 ผลงานของนักศึกษาที่ไดรับมอบหมาย
3. การปรับปรุงการสอน
นําผลการประเมินของภาคเรียนปจจุบันไปปรับปรุง มคอ.3 ของปการศึกษาถัดไปใหมีความเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยผูสอนกําหนดวิธีการสอนที่เนนใหนักศึกษาไดปฏิบัติจริง มีสวนรวมในการคิด
วิเคราะหและอภิปรายมากขึ้น ลดการบรรยายเนื้อหา และเพิ่มกิจกรรมในชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
4.2 รายงานผลการดําเนินงานรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)
4.3 จากผลการเรียนรูที่กําหนดใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร
4.4 ประเมินขอสอบวาครอบคลุมผลการเรียนรูตามที่กําหนดไวในคําอธิบายรายวิชาและการใหคะแนนใน
แตละรายวิชา (มคอ.3) โดยคณะกรรมการของหลักสูตร
4.5 ประเมินผลการเรียนรูจากผลการประเมินของผูเรียนโดยใชแบบประเมินผลการเรียนรูดานตางๆ
4.6 จากผลงานของนักศึกษาที่ทํากิจกรรมหรือไดรับรางวัล
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา พิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา
ที่เรียนในแตละภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของหลักสูตร การรายงาน
รายวิชาโดยอาจารยผูสอนหลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารยผูสอนรับผิดชอบในการทบทวน
เนื้อหาที่สอน กลยุทธที่ใชในการสอน และคณะกรรมการภายนอกหลักสูตร โดยนําผลการประเมินมานําเสนอ
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาตอไป
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