รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกคา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจําภาคเรียนที่ 1/2560

รหัสวิชา 3571119 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) บุคลิกภาพเพื่อการบริการลูกคา
(ภาษาอังกฤษ) Personality for Customer Service

อาจารยผูสอน
(1) อาจารยภัทรานิษฐ ศุภกิจโกศล
(2) อาจารยพิฐา พงษประดิษฐ

มคอ. 3

คํานํา
รายละเอียดรายวิชา 3571119 บุคลิกภาพเพื่อการบริการลูกคา มุงเนนใหผูเรียนมีความรู
ความเขาใจ ในแนวความคิด ความหมาย ความสําคัญ และปจจัยอันเปนพื้นฐานของบุคลิกภาพ เนนการฝก
ทั ก ษะให ผู เรี ย นสามารถพั ฒ นาตนเอง ทั้ งทางดานภาษากาย การแสดงออกทางสี ห น า การเสริม สราง
ภาพลักษณ เรือนกาย การพูด การสื่อสารผานเทคโนโลยีสารสนเทศ มารยาทการเขาสังคม รวมถึงวิธีคิด
เพื่อใหผูเรียนมีบุคลิกภาพดีทั้งภายนอกและภายใน โดยกระบวนการจัดการเรียนการสอน เนนทั้งภาคทฤษฎี
ภาคปฏิ บั ติ การเก็ บ ข อ มู ล เชิ งสํ า รวจ และการศึ ก ษาค น คว า ด ว ยตนเอง เพื่ อ ให ผู เรี ย นได ต ระหนั ก ถึ ง
ความสําคัญของบุคลิกภาพกับความสําเร็จในชีวิต และสามารถประยุกตใชความรูและทักษะที่ไดจากรายวิชา
ไปพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองไดและใหคําแนะนําบุคคลอื่นได

อาจารยผูสอนวิชา บุคลิกภาพเพื่อการบริกาลูกคา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบริการลูกคา
พฤษภาคม 2560
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สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

หนา
ขอมูลทั่วไป
จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
ลักษณะและการดําเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

4
4
5
5
9
19
21

3

มคอ. 3

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3571119

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) บุคลิกภาพเพื่อการบริการลูกคา
(ภาษาอังกฤษ) Personality for Customer Service

2. จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริการลูกคา หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะดาน
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารยภัทรานิษฐ ศุกิจโกศล
อาจารยผูสอน
(1)อาจารยภัทรานิษฐ ศุภกิจโกศล ตอนเรียน A1
(2) อาจารยพิฐา พงษประดิษฐ
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2560 / ชั้นปที่ 1
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
อาคารเรียนภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
31 พฤษภาคม 2560

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 ผูเรียนมีความรู ความเขาใจ ในแนวความคิด ความหมาย ความสําคัญ และปจจัยอันเปนพื้นฐาน
ของบุคลิกภาพ
1.2 ผูเรียนสามารถวิเคราะหบุคลิกภาพของตนเอง รูถึงจุดเดน จุดดอย ของตนเองเพื่อใชในการพัฒนา
ตนเองตอไปได
1.3 ผูเรียนมีทักษะในการพัฒนาตนเอง สามารถพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง ทั้งดานการแตงกาย การ
วางทวงทาอิริยาบถ การสื่อสาร มารยาทการเขาสังคม รวมถึงมีการแสดงออกที่เหมาะสมใน
สถานการณที่แตกตางกันได
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1.4 ผูเรียนมีทัศนคติที่ดีตอการพัฒนาบุคลิกภาพ และการวางตัวใหเหมาะสมในกาลเทศะตางๆ
เพื่อใหเกิดการปรับปรุงพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
1.5 ผูเรียนมีบุคลิกภาพดีเหมาะสมกับงานบริการ
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหเนื้อหามีความทันสมัยและเหมาะสมตอการนําไปประยุกตใชในการทํางาน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
แนวคิ ด ความหมาย ความสําคัญ บุ คลิกภาพภายในและภายนอก การวางตัวในสังคม มารยาท
ภาษาพูด ภาษากาย และการปรับทัศนคติเชิงบวกที่มีตอตนเอง เพื่อการพัฒนาศักยภาพเปนผูบริการมือ
อาชีพ
Concepts, definitions, importance of personality. Implicit and explict
personality. Social etiquette and manners, spoken, and body language in accordance with
time and place; developing positive thinking of oneself to become a professional service
provider.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม
45 ชั่วโมง

ไมมี

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
ไมมี

การศึกษาดวยตนเอง
90 ชั่วโมง

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
- ใหคําปรึกษา e-mail, Facebook ประจํารายวิชา
- ใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการของผูเรียน
- มีจํานวน 6 ชั่วโมงตอสัปดาห ใชวิธีการสื่อสารกับนักศึกษาโดยแจงในชั้นเรียน กําหนด Office
hour ลวงหนา และติดปายประชาสัมพันธไวที่บอรดประจําหลักสูตร

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรม ที่ตองพัฒนา
1.1.1 มีความซื่อสัตยสุจริต เสียสละไมเอารัดเอาเปรียบผูอื่น มีความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง
สังคม และสิ่งแวดลอม เปนสมาชิกที่ดีและมีสวนรวมในกิจกรรม และเปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่น
1.1.2 มีความพอเพียงเปนหลักในการดําเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล และ
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การสรางภูมิคุมกัน
1.1.3 มีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
1.1.4 มี ความรูความเขาใจในหลั กจริย ธรรม คุณ ธรรมที่มีความสําคัญ ทางธุรกิจ สามารถจัดการ
ปญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ มีทัศนคติที่ดีตออาชีพ
1.2 วิธีการสอน
1. อธิบายใหเห็นถึงที่มาของตราสัญลักษณ เพื่อสรางความภาคภูมิใจในความเปนนักศึกษา และการ
เปนผูปฎิบัติตัวที่ดีตามระเบียบขอบังคับตางๆของมหาวิทยาลัย
2. สร า งความเข า ใจที่ ถู ก ต อ ง ของการปฏิ บั ติ ต นตามกฎระเบี ย บ และข อ บั ง คั บ ต า งๆของ
มหาวิทยาลัย
3. เน น การเข าชั้ น เรีย น ส งงาน ตรงตามเวลา ตลอดจนการแต งกายที่เป น ไปตามระเบี ย บของ
มหาวิทยาลัย
4. เนนกระบวนการเรียนรู ที่เปดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น ใหความสําคัญในเรื่องของการ
ทําความเขาใจผูอื่น และการยอมรับในความคิดที่แตกตางกัน ภายใตการแสดงออกที่เหมาะสม
1.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากพฤติกรรมการเขาเรียน คุณภาพของการตอบคําถาม และการแสดงความคิดเห็นใน
ชั้นเรียน
2. ประเมินจากพฤติกรรมการแตงกาย และความประพฤติของนักศึกษา
3. ประเมินจากความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
2. ดานความรู
2.1 ความรู ที่ตองพัฒนา
2.1.1 มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรดานบริหารธุรกิจ
2.2.2 มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรที่เกี่ยวของกับ บริห ารธุรกิจทั้งทางดาน
สังคมศาสตรและวิทยาศาสตร
2.2.3 มีความรูและความเขาใจในสาระสําคั ญเกี่ ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจ ในดานการวางแผน
การจัดโครงสรางองคการ การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการดําเนินงาน รวมทั้งการปรับปรุง
แผนงานใหสอดคลองกับสถานการณทางธุรกิจ รวมถึงเทคนิคและกระบวนการวิเคราะหขอมูล เพื่อแกไขปญหา
วิชาชีพ
2.2.4 มีความรูเกี่ยวกับ ความกาวหนาทางวิชาการและวิช าชีพดานบริห ารธุรกิจ รวมทั้งมีความ
เขาใจอยางเทาทันในผลกระทบในสถานการณที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก
2.2 วิธีการสอน
การบรรยาย อภิปราย การวิเคราะหปญหา การใชกรณีศึกษา สถานการณจําลอง การฝกปฏิบัติ และ
การคนควา สํารวจขอมูลเพื่อนําเสนอและจัดทําโครงการ
2.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินผลจากการแสดงออกดานบุคลิกภาพ ดานทัศนคติและจิตบริการ
2. ประเมินผลจากการสอบภาคทฤษฎี/ภาคปฏิบัติและจากงานที่มอบหมาย
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3. ดานทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญา ที่ตองพัฒนา
3.1.1 สามารถสื บ ค น ประเมิ น ข อมู ล จากหลายแหล งและมี ป ระสิ ทธิ ภ าพด วยตนเอง เพื่ อให ได
สารสนเทศที่เปนประโยชนในการใชงานตามสถานการณแวดลอมทางธุรกิจ ประยุกตใชนวัตกรรมจากภาค
ธุรกิจและจากศาสตรที่เกี่ยวของเพื่อพัฒนาทักษะการทํางานใหเกิดประสิทธิผล
3.1.2 มีความคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ และมีเหตุผล คิดอยางสรางสรรค สามารถบูรณาการความรู
จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษาและประสบการณเพื่อใชในการแกปญหาทางธุรกิจและสถานการณทั่วไปไดอยาง
เหมาะสม
3.1.3 สามารถคิ ด ค น ทางเลื อ ก วิ เคราะห ท างเลือ กและผลกระทบจากทางเลื อกอยางรอบด าน
มีความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคลองกับสถานการณทางธุรกิจ ทําใหเกิดการไดเปรียบ
ทางการแขงขันทางธุรกิจ
3.2 วิธีการสอน
การบรรยาย อภิปราย การวิเคราะหปญหา การใชกรณีศึกษา สถานการณจําลอง การฝกปฏิบัติ และ
การคนควา สํารวจขอมูลเพื่อนําเสนอและจัดทําโครงการ
3.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากพฤติกรรมการแตงกายและการแสดงออกในชั้นเรียน
2. ประเมินจากการแสดงความคิดเห็น ผานกิจกรรมในชั้นเรียน
3. ประเมินผลจากการแสดงออกดานบุคลิกภาพ ดานทัศนคติและจิตบริการ
4. ประเมินผลจากการสอบและประเมินผลจากงานที่มอบหมาย
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ตองพัฒนา
4.1.1 สามารถทํางานเปนกลุมและมีทักษะในการทํางานเปนทีม แสดงภาวะผูนําสมาชิกของกลุมได
อยางเหมาะสมและสามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพได พัฒนาความสัมพันธระหวางกลุมบุคคล เพื่อสรางความ
ผูกพันที่ยั่งยืนในองคกร
4.1.2 สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความเห็นตางอยางสรางสรรค เอื้อตอการแกไขปญหาของทีม
รับผิดชอบงานตามหนาที่และบทบาทที่ไดรับมอบหมายไดอยางเหมาะสม
4.1.3 มีความรับผิดชอบในการทํางานกับผูอื่นและรับผิดชอบในการเรียนรูอยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนา
ตนเองและอาชีพ สามารถสรางสัมพันธภาพอันดีกับผูอื่น รวมทั้งมีสวนรวมในการชวยเหลือเพื่อนรวมงาน
และแกไขปญหากลุม
4.2 วิธีการสอน
1. อภิปรายกลุม
2. การมอบหมายใหทํางานเปนทีมรวมกับผูอื่น
4.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินผลจากพฤติกรรมการแสดงออกในชั้นเรียน
2. ประเมินผลจากการสังเกตจากพฤติกรรมการทํางานเปนทีม
3. ประเมินจากการแสดงความคิดเห็น ผานกิจกรรมในชั้นเรียน
7

มคอ. 3

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ตองพัฒนา
5.1.1 สามารถประยุกตใชหลักคณิตศาสตร เทคนิคพื้นฐานและสถิติ การวิเคราะหเชิงปริมาณมาใชใน
การวิเคราะหและตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจําวัน
5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาตางประเทศที่จําเปนตอการทําธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ
 5.1.3 สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสรางความเขาใจในรูปแบบการพูด การเขียนที่เหมาะสมสําหรับ
กลุมบุคคลที่แตกตางกันตามสถานการณและวัฒนธรรม ทั้งที่เปนขอมูลธุรกิจและขอมูลอื่น
5.1.4 สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศและใชเทคโนโลยีอื่น ๆ สนับสนุนการดําเนินงานของธุรกิจ
5.2 วิธีการสอน
1. การบรรยาย ฝ ก ปฏิ บั ติ ทั ก ษะการพู ด การแสดงบทบาทสมมุ ติ เรื่ อ งการสื่ อ สารกั บ ลู ก ค า ใน
สถานการณ
2. ฝกปฏิบัติ การสรางความประทับใจในการสื่อสารผานเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินผลงานผลงาน และการฝกปฏิบัติ
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1. แผนการสอน

สัปดาหที่
1

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
แนะนําเนื้อหาวิชา วัตถุประสงค
ของวิชา การจัดการเรียนการ
สอน และการประเมินผล
บทที่ 1 บุคลิกภาพกับ
ความสําเร็จ
- ความหมายและ
ความสําคัญของบุคลิกภาพ
- บุคลิกภาพกับความสําเร็จ
- โครงการบุคลิกภาพกับ
ความสําเร็จ

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
จํานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1. แนะนําเนื้อหาวิชา วัตถุประสงคของ
วิชา การเรียนการสอน กิจกรรมในชั้น
เรียน โครงการบุคลิกภาพกับ
ความสําเร็จ การประเมินผล และ
Facebook ประจํารายวิชา
2. ฝกการคิดและการแสดงความคิดเห็น
โดยจัดกิจกรรมอภิปรายกลุมยอย
เรื่องบุคลิกภาพกับความสําเร็จ ใน
มุมมองของนักศึกษา

ใชสื่อ PowerPoint
ประกอบการ
บรรยาย โดยให
นักศึกษารวม
อภิปรายประเด็น
สําคัญที่เกี่ยวของกับ
สาระการเรียนรู

สอดคลองกับ
ผูสอน
จุดมุงหมายรายวิชา (ระบุลําดับ)
1.1 ,1.2
อ.พิฐา
พงษประดิษฐ

- Learning Outcome
ผูเรียนรับทราบการจัดการเรียน
การสอนและวิธีการประเมินผล
การเรียนรูตาม มคอ. 3 ที่กําหนด
ไว และมีความรูและความเขาใจ
สามารถอธิบายและบอก
ความสําคัญของบุคลิกภาพของ
9
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ตนเองและผูอื่นได
2

3

บทที่ 1 บุคลิกภาพกับ
ความสําเร็จ
- การสํารวจและวิเคราะห
ตนเอง
- การวางแผนการปรับปรุง
บุคลิกภาพ
- การจัดระเบียบรางกายใน
ทาทางตางๆ
ฝกปฏิบัติ การแสดงออกทาง
ภาษากาย
- Learning Outcome
ผูเรียนสามารถวิเคราะหและ
อธิบายบุคลิกภาพของตนเองได
และผูอื่นไดดวยการสุมเปน
รายบุคคลหนาชั้นเรียน
บทที่ 1 บุคลิกภาพกับ
ความสําเร็จ
- การดูแลผิวพรรณ ผิวหนา
และเสนผม
ฝกปฏิบัติการแตงหนาและจัด
แตงทรงผม

3

1. วิเคราะหบุคลิกภาพของตนเอง และ
วางแผนการปรับปรุงบุคลิกภาพ
2. ฝกปฏิบัติ: การจัดระเบียบรางกายใน
ทาที่ถูกตอง
3. อาจารยใหคําปรึกษาและแจงผลการ
สงงาน โครงการประจําสัปดาหใน
Facebook ประจํารายวิชา

ใชสื่อ Multimedia 1.1,1.2
ประกอบการ
บรรยาย โดยให
นักศึกษารวม
อภิปรายประเด็น
สําคัญที่เกี่ยวของกับ
สาระการเรียนรู

อ.พิฐา
พงษประดิษฐ

3

1. ฝกปฏิบัติ: แตงหนาและจัดแตงทรง
ผมเฉพาะบุคคล พรอมถายภาพ
Before-After เพื่อดูการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้น
2. อาจารยใหคําปรึกษาและแจงผลการ
สงงาน โครงการประจําสัปดาหใน

ใชสื่อ Multimedia 1.1 ,1.2, 1.3
ประกอบการ
บรรยาย โดยให
นักศึกษารวม
อภิปรายประเด็น
สําคัญที่เกี่ยวของกับ

อ.พิฐา
พงษประดิษฐ
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Learning Outcome
ผูเรียนเขาใจหลักการดูแล
ผิวพรรณเบื้องตน การปรับสภาพ
ผิวและเสนผมใหดูดีได การ
แตงหนาพื้นฐานที่เหมาะสมกับ
วัยโอกาสตางๆ การใช
เครื่องสําอางที่เหมาะสมกับ
สภาพผิวของตนเองและสามารถ
แนะนําผูอื่นเบื้องตนได
4

บทที่ 2 การแตงกายเพื่อ
เสริมสรางภาพลักษณ
- ความสําคัญของเครื่องแตง
กาย
- เครื่องแตงกายสุภาพบุรุษ
และสุภาพสตรี
- องคประกอบศิลป กับการ
แตงกาย
- การแตงกายที่เหมาะกับ
บุคลิกภาพเฉพาะบุคคล
การแตงกายใหเหมาะกับ
กาลเทศะ

Facebook ประจํารายวิชา

3

1. ฝกปฏิบัติ: การประยุกตใชหลักการ
ขององคประกอบศิลป ในการแตงกาย
2. อาจารยใหคําปรึกษาและแจงผลการ
สงงาน โครงการประจําสัปดาหใน
Facebook ประจํารายวิชา

สาระการเรียนรู

ใชสื่อ Multimedia 1.1 ,1.2, 1.3 , 1.4
ประกอบการ
บรรยายโดยให
นักศึกษารวม
อภิปรายประเด็น
สําคัญที่เกี่ยวของกับ
สาระการเรียนรู

อ.พิฐา
พงษประดิษฐ
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Learning Outcome
ผูเรียนสามารถวิเคราะหรูปราง
ทางกายภาพของตนเองและผูอื่น
รวมถึงการเลือกเสื้อผาในการ
สวมใสที่เหมาะสมกับรูปรางของ
ตนเอง และการเลือกใชเสื้อผา
สวมใสในโอกาสตางๆ ไดเปน
อยางดี
5

6

สอบปฏิบัติบทที่ 1 และ 2:
สถานการณจําลอง การแตงกาย
ในโอกาสตางๆ
Learning Outcome
นักศึกษามองเห็นบุคลิกภาพ
ภายนอกที่เหมาะสมกับรูปราง
และการแตงหนาทําผมที่
เหมาะสมกับตนเอง ทุกคนจัดทํา
Profile สวนตัวเปรียบเทียบกอน
และหลักการฝกปฏิบัติสงผูสอน
บทที่ 3 การวางมาดและอิริยาบถ
ที่สงางาม
- การยืน
- การเดิน
- การนั่ง

3

1. อาจารยใหคําปรึกษาและแจงผลการ
สงงาน โครงการประจําสัปดาหใน
Facebook ประจํารายวิชา
2. สอบปฏิบัติบทที่ 1 และ 2:
สถานการณจําลอง การแตงหนา, ทํา
ผม และแตงกายใหเหมาะกับ
บุคลิกภาพในโอกาสตางๆ
3. เก็บคะแนนรายกลุมและรายบุคคล

ใชสื่อ PowerPoint
1.1 ,1.2, 1.3, 1.4,
ประกอบการบรรยาย
1.5
โดยใหนักศึกษารวม
อภิปรายประเด็นสําคัญ
ที่เกี่ยวของกับสาระการ
เรียนรู

อ.พิฐา
พงษประดิษฐ

3

1. อาจารยใหคําปรึกษาและแจงผลการ
สงงาน โครงการประจําสัปดาหใน
Facebook ประจํารายวิชา
2. ฝกปฏิบัติ: การวางทวงทาและ
อิริยาบถที่สงางาม

ใชสื่อ PowerPoint
ประกอบการ
บรรยาย โดยให
นักศึกษารวม
อภิปรายประเด็น

อ.พิฐา
พงษประดิษฐ

1.1 ,1.2, 1.3, 1.4,
1.5
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- การประสานมือ
- การบอกทิศทาง
สอบปฏิบัติบทที่ 3 ครั้งที่ 1:
รายบุคคล
Learning Outcome
ผูเรียนสามารถจัดระเบียบ
รางกายของตนเองในอิริยาบถ
ตางๆ ใหถูกตองและสงางาม
ฝกซอมทวงทาอิริยาบถตางๆ ได
อยางถูกตอง
7

บทที่ 3 การวางมาดและอิริยาบถ
ที่สงางาม
- ถือของ การรับ/สงของ
และการเก็บ/การยกสิ่งของ
- ภาษากายที่ดี ในการ
นําเสนองาน
สอบปฏิบัติบทที่ 3 ครั้งที่ 2:
รายบุคคล
Learning Outcome
ผูเ รียนสามารถปรับปรุงทวงทา
อิริยาบถตางๆ และปฎิบัติได
อยางถูกตอง

3. การสอบปฏิบัติบทที่ 3 ครั้งที่ 1: เรื่อง สําคัญที่เกี่ยวของกับ
การวางทวงทา อิริยาบถที่สงางาม
สาระการเรียนรู
4. เก็บคะแนนรายบุคคล

3

1. อาจารยใหคําปรึกษาและแจงผลการ
สงงาน โครงการประจําสัปดาหใน
Facebook ประจํารายวิชา
2. ฝกปฏิบัติ: การวางทวงทาและ
อิริยาบถที่สงางาม
3. การสอบปฏิบัติบทที่ 3 ครั้งที่ 2: เรื่อง
การวางทวงทา อิริยาบถที่สงางาม
4. เก็บคะแนนรายบุคคล

ใชสื่อ PowerPoint 1.3, 1.4, 1.5
ประกอบการ
บรรยาย โดยให
นักศึกษารวม
อภิปรายประเด็น
สําคัญที่เกี่ยวของกับ
สาระการเรียนรู

อ.พิฐา
พงษประดิษฐ
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8

บทที่ 4 มารยาทสังคม

3

ใชสื่อ Multimedia
ประกอบการ
บรรยายโดยให
นักศึกษารวม
อภิปรายประเด็น
สําคัญที่เกี่ยวของกับ
สาระการเรียนรู

9

- ความหมายและ
ความสําคัญของมารยาท
สังคม
- มารยาทไทยและมารยาท
สากล
- มารยาทในการเขาสังคม
- มารยาทในการรับประทาน
อาหาร
Learning Outcome
ผูเรียนสามารถสาธิตมารยาทและ
อธิบายในการรับประทานอาหาร
โดยพื้นฐานทั่วไปไดอยางถูกตอง
รูวาควรปฏิบัติและไมควรปฏิบัติ
อะไรบางเปนรายกลุม
บทที่ 4 มารยาทสังคม

1. ฝกปฏิบัติ: มารยาทสังคม
2. อาจารยใหคําปรึกษาและแจงผลการ
สงงาน โครงการประจําสัปดาหใน
Facebook ประจํารายวิชา

3

1. อาจารยใหคําปรึกษาและแจงผลการ
สงงาน โครงการประจําสัปดาหใน
Facebook ประจํารายวิชา
2. สอบปฏิบัติบทที่ 5: สถานการณ
มารยาทและการเขาสังคม
3. เก็บคะแนนรายกลุม

ใชสื่อ PowerPoint 1.1 , 1.3, 1.4, 1.5
ประกอบการ
บรรยาย โดยให
นักศึกษารวม
อภิปรายประเด็น
สําคัญที่เกี่ยวของกับ
สาระการเรียนรู

- มารยาทที่ดีในโอกาสตางๆ
สอบปฏิบัติบทที่ 5: สถานการณ
มารยาทและการเขาสังคม
Learning Outcome
ผูเรียนสามารถจัดทําคลิปที่เปน
สื่อการเรียนรูมารยาททางสังคม

1.3, 1.4, 1.5

อ.ภัทรานิษฐ
ศุภกิจโกศล

อ.ภัทรานิษฐ
ศุภกิจโกศล
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10

11

เปนรายกลุมและนําเสนอในชั้น
เรียน สามารถนําไปเผยแพร
ตอไปได
บทที่ 5 การสื่อสารสรางความ
ประทับใจ
- ความสําคัญของการสื่อสาร
- รูปแบบและชองทางการ
สื่อสาร
การสื่อสารที่นาประทับใจ
Learning Outcome
ผูเรียนรูและเขาใจหลักการ
สื่อสารที่ดี มีประสิทธิภาพ และ
องคประกอบการสื่อสาร เพื่อฝก
ปฏิบัติ และนําเสนอในชั้นเรียน
ตามประเด็นหัวขอที่ไดรับ
มอบหมายเปนรายบุคคล
บทที่ 5 การสื่อสารสรางความ
ประทับใจ
- การพูดที่ดี
สอบปฏิบัติ: การพูด
Learning Outcome
ผูเรียนนําหลักการสื่อสารการพูด
ที่ฝกปฏิบัติมานําเสนอรายบุคคล

3

1. ฝกปฏิบัติ: การสื่อสารที่นาประทับใจ
ผานชองทางตางๆ
2. อาจารยใหคําปรึกษาและแจงผลการ
สงงาน โครงการประจําสัปดาหใน
Facebook ประจํารายวิชา

ใชสื่อ Multimedia 1.1 ,1.2, 1.3, 1.4,
ประกอบการ
1.5
บรรยาย โดยให
นักศึกษารวม
อภิปรายประเด็น
สําคัญที่เกี่ยวของกับ
สาระการเรียนรู

อ.ภัทรานิษฐ
ศุภกิจโกศล

3

1. ประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับสาระ
การเรียนรู
2. สอบปฏิบัติ: การพูด
3. อาจารยใหคําปรึกษาและแจงผลการ
สงงาน โครงการประจําสัปดาหใน
Facebook ประจํารายวิชา

ใชสื่อ Multimedia
ประกอบการ
บรรยาย โดยให
นักศึกษารวม
อภิปราย

อ.ภัทรานิษฐ
ศุภกิจโกศล

1.1 ,1.2, 1.3, 1.4,
1.5
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12

และทราบขอดี ขอเสียการพูด
ของตนเองเพื่อนําไปปรับปรุงการ
พูดในครั้งตอไป
บทที่ 6 บุคลิกภาพทางใจกับการ
ทํางาน

3

1. ใหนักศึกษาฝกการคิดและการแสดง/
ยอมรับความคิดเห็นโดยจัดกิจกรรม
อภิปรายกลุมยอย
2. ฝกปฏิบัติ: การจัดการอารมณ
3. อาจารยใหคําปรึกษาและแจงผลการ
สงงาน โครงการประจําสัปดาหใน
Facebook ประจํารายวิชา

ใชสื่อ Multimedia 1.3, 1.4, 1.5
ประกอบการ
บรรยายโดยให
นักศึกษารวม
อภิปรายประเด็น
สําคัญที่เกี่ยวของกับ
สาระการเรียนรู

อ.ภัทรานิษฐ
ศุภกิจโกศล

3

1. ใหนักศึกษาฝกการคิดและการแสดง/
ยอมรับความคิดเห็นโดยจัดกิจกรรม
อภิปรายกลุมยอย
2. ฝกปฏิบัติ: การคิดบวก
3. อาจารยใหคําปรึกษาและแจงผลการ
สงงาน โครงการประจําสัปดาหใน
Facebook ประจํารายวิชา

ใชสื่อ Multimedia 1.1 ,1.2, 1.3, 1.4,
ประกอบการ
1.5
บรรยายโดยให
นักศึกษารวม
อภิปรายประเด็น
สําคัญที่เกี่ยวของกับ
สาระการเรียนรู

อ.ภัทรานิษฐ
ศุภกิจโกศล

- ความสําคัญของบุคลิกภาพ
ทางใจ
การจัดการอารมณ

13

Learning Outcome
ผูเรียนวิเคราะหสถานการณตางๆ
เพื่อจัดการอารมณของตนเองได
อยางเหมาะสม ในรูปแบบ
บทบาทสมมติเปนรายกลุม โดย
เพื่อนกลุมอื่น ชวยใหขอคิดเห็น
ขอดี และขอเสียในการนําเสนอ
บทที่ 6 บุคลิกภาพทางใจกับการ
ทํางาน
- การคิดบวก
- ตัวอยางบุคคลที่มี
บุคลิกภาพทางใจดี

16
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14

15

- Learning Outcome
ผูเรียนมีความเขาใจถึง
ความสําคัญของการแสดงออกถึง
การคิดบวกในสถานการณตางๆ
ดวยการเรียนรูและฝกจาก
สถานการณจริงมาแลกเปลี่ยน
มุมมองกับเพื่อนในชั้นเรียน
- นําเสนอโครงการ: บุคลิกภาพ
กับความสําเร็จ และใหเพื่อนตาง
กลุม ใหขอเสนอแนะแสดงความ
คิดเห็น
- Learning Outcome
ผูเรียนสามารถเขียนและจัด
โครงการเชิงปฏิบัติการ และที่
เกี่ยวของกับ บุคลิกภาพเพื่องาน
บริการใหกับบุคคลที่สนใจ
สรุปสาระการเรียนรูที่ไดจาก
รายวิชา
- Learning Outcome
ผูเรียนรับรูและเขาใจเนื้อหาทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับ
บุคลิกภาพเพื่อนําไปใชในการ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพ จากการ

3

นําเสนอโครงการ: บุคลิกภาพกับ
ความสําเร็จ และใหเพื่อนตางกลุม ให
ขอเสนอแนะแสดงความคิดเห็น

ใชการอภิปรายและ
นําตัวอยางรูปแบบ
และประเภท
โครงการตางมา
วิเคราะหรวมกันใน
ชั้นเรียน

1.1 ,1.2, 1.3, 1.4,
1.5

อ.ภัทรานิษฐ
ศุภกิจโกศล

3

สรุปสาระการเรียนรูที่ไดจากรายวิชา

ใชวีธีการวิเคราะห
จากใบงานที่
มอบหมายและ
อภิปรายเปนราย
กลุมในประเด็น
เนื้อหาแตละบท
และนําเสนอในชั้น

1.1 ,1.2, 1.3, 1.4,
1.5

อ.ภัทรานิษฐ
ศุภกิจโกศล
อ.พิฐา
พงษประดิษฐ

17
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ตอบคําถามและการใหฝกปฏิบัติ
จากผูสอนไดในเรื่องตางๆ ได
16

สอบปลายภาค

3

ทดสอบความรูความเขาใจภาคทฤษฎี

เรียนเปนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางเพื่อนกลุม
อื่น

อ.ภัทรานิษฐ
ศุภกิจโกศล

หมายเหตุ : ผูสอนสามารถปรับรูปแบบกิจกรรม ใหเหมาะสมกับผูเรียนแตละชั้นเรียนได ทั้งนี้ตองครอบคลุมเนื้อหาตามที่ระบุไวใหครบถวน

18
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่
1.การเขาชั้นเรียน
การมีสวนรวม
อภิปรายกิจกรรม
ตามใบงาน เสนอ
ความคิดเห็นใน
ชั้นเรียน
2.การฝกปฏิบัติ
-การตอบคําถาม
-การฝกปฏิบัติ
เกี่ยวกับการ
แตงหนาและการ
ดูแลผิวพรรณ
-มารยาทการ
รับประทาน
อาหาร
-การพูดเพื่อการ
สื่อสารในหัวขอที่
ไดรับมอบหมาย
3.กิจกรรมการ
เขียนและจัด
โครงการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาบุคลิกภาพ
4.การสอบทั้ง
ภาคทฤษฎี

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

1.1: (1.1.3) , (1.1.4) ทัศนคติตออาชีพ
คุณธรรมจริยธรรม
ความรับผิดชอบและ
วินัยในการเรียน

สัปดาหที่ประเมิน สัดสวนของการ
ประเมินผล
1-15
รอยละ 10

1.1:
2.1:
3.1:
4.1:
5.1:

(1.1.3) , 1.1.4) กิจกรรมการฝกปฏิบัติ
ในชัน้ เรียนและผลงาน
(2.2.4)
ที่ไดรับมอบหมาย
(3.1.1)
(4.1.1), (4.1.3)
(5.1.2), (5.1.3)

1-15

รอยละ 50

1.1:
2.1:
3.1:
4.1:
5.1:
1.1:
2.1:
3.1:
4.1:
5.1:

(1.1.3) , 1.1.4) โครงการ “บุคลิกภาพ
(2.2.4)
กับความสําเร็จ”
(3.1.1)
(4.1.1), (4.1.3)
(5.1.2), (5.1.3)
(1.1.3) , 1.1.4) สอบปลายภาค
(2.2.4)
(3.1.1)
(4.1.1), (4.1.3)
(5.1.2), (5.1.3)

2-15

รอยละ 20

16

รอยละ 20
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
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มคอ. 3

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- นักศึกษาประเมินการเรียนรูและผลงานของตนเองจากรายวิชาที่เรียน
2. กลยุทธการประเมินการสอน
- การประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย
- การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา

3. การปรับปรุงการสอน
- จัดประชุมอาจารยผูสอนและอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา โดยนําผลการประเมินจากขอ 1 และขอ
2 มาปรับปรุงรายวิชา รวมกันกําหนดกลยุทธ วิธีการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน ตลอดจนสรุป
ปญหา อุปสรรคและแนวทางการแกไขรวมกัน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชา โดยอาจารยผูสอนและ
คณะกรรมการประจําหลักสูตร
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุกปหรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4
- พัฒนาสื่อการสอนใหมีความทันสมัยในทุกปการศึกษา
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