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คํานํา
รายละเอี ย ดรายวิ ช า 3662201 การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ มุ งเน น ให ผู เรีย นมี ค วามรู ความเข าใจ ใน
แนวความคิด ความหมาย ความสําคัญ และปจจัยอันเปนพื้นฐานของบุคลิกภาพ เนนการฝกทักษะใหผูเรียนสามารถ
พัฒนาตนเอง ทั้งทางดานภาษากาย การแสดงออกทางสีหนา การเสริมสรางภาพลักษณเรือนกาย การพูด การสื่อสาร
ผานเทคโนโลยีสารสนเทศ มารยาทการเขาสังคม รวมถึงวิธีคิดเพื่อใหผูเรียนมีบุคลิกภาพดีทั้งภายนอกและภายใน โดย
กระบวนการจัดการเรีนยการสอน เนนทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การเก็บขอมูลเชิงสํารวจ และการศึกษาคนควาดวย
ตนเอง เพื่อใหผูเรียนไดตระหนักถึงความสําคัญของบุคลิกภาพกับความสําเร็จในชีวิต และสามารถประยุกตใชความรูและ
ทักษะที่ไดจากรายวิชา ไปพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองไดและใหคําแนะนําบุคคคลอื่นได
อาจารยผูสอนวิชาการการพัฒนาบุคลิกภาพ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบริการลูกคา
กรกฎาคม 2559
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกคา

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชือ่ รายวิชา
3662201 การพัฒนาบุคลิกภาพ
2. จํานวนหนวยกิต
3(2-2-5) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริการลูกคา หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะดาน
4. อาจารยผูรบั ผิดชอบรายวิชาและอาจารยผสู อน
อาจารยผูประสานรายวิชา อ.พิษฐา พงษประดิษฐ และ อ.ภัทรานิษฐ ศุภกิจโกศล
อาจารยผูสอน อ.พิษฐา พงษประดิษฐ และ อ.ภัทรานิษฐ ศุภกิจโกศล
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปทเี่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2559 ชั้นปที่ 1
6. รายวิชาที่ตอ งเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตอ งเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
อาคาร 32 หอง 32407
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ลาสุด
วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559

1

มคอ. 3

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 ผูเรียนมีความรู ความเขาใจ ในแนวความคิด ความหมาย ความสําคัญ และปจจัยอันเปนพื้นฐานของ
บุคลิกภาพ
1.2 ผูเรียนสามารถวิเคราะหบุคลิกภาพของตนเอง รูถึงจุดเดน จุดดอย ของตนเองเพื่อใชในการพัฒนาตนเอง
ตอไปได
1.3 ผูเรียนมีทักษะในการพัฒนาตนเอง สามารถพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง ทั้งดานการแตงกาย การวาง
ทวงทาอิริยาบถ การสื่อสาร มารยาทการเขาสังคม รวมถึงมีการแสดงออกที่เหมาะสมในสถานการณที่
แตกตางกันได
1.4 ผูเรียนมีทัศนคติที่ดีตอการพัฒนาบุคลิกภาพ และการวางตัวใหเหมาะสมในกาลเทศะตางๆ เพื่อใหเกิดการ
ปรับปรุงพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
1.5 ผูเรียนมีบุคลิกภาพดีเหมาะสมกับงานบริการ
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหเนื้อหามีความทันสมัยและเหมาะสมตอการนําไปประยุกตใชในการทํางาน
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
ลักษณะของบุคลิกภาพในดานรางกายและจิตใจ แนวความคิด ความหมาย ความสําคัญ และปจจัยอันเปน
พื้นฐานของบุคลิกภาพ การแตงกาย การสื่อสาร การเขาสังคม การพัฒนาบุคลิกภาพดานอื่นๆ และมารยาทการเขาสังคม
และการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
Characteristics of physical and mental personality, concepts, definitions, importance and
factors of fundamental to personality, dressing, communication, sociability, personality development
and social etiquette and moral and ethical development.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
45 ชั่วโมง

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
ไมมี

สอนเสริม
ไมมี

การศึกษาดวยตนเอง
90 ชั่วโมง

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
- ใหคําปรึกษา e-mail, Facebook ประจํารายวิชา
- ใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการของผูเรียน
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีทัศนะคติที่ดี ตอการประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบ และขอบังคับตางๆของมหาวิทยาลัย
(2) มีความรับผิดชอบในหนาที่ มีวินัยในการทํางาน และมีสวนรวมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนาตนเอง มีการ
แสดงออกในบทบาทของนักศึกษาที่เหมาะสม
(3) มีความเขาใจธรรมชาติของวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ และแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนตอผูอื่นอยางเหมาะสม
1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพฒ
ั นาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) อธิบายใหเห็นถึงที่มาของตราสัญลักษณ เพื่อสรางความภาคภูมิใจในความเปนนักศึกษา และการเปน
ผูปฎิบัติตัวที่ดีตามระเบียบขอบังคับตางๆของมหาวิทยาลัย
(2) สรางความเขาใจที่ถูกตอง ของการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ และขอบังคับตางๆของมหาวิทยาลัย
(3) เนนการเขาชั้นเรียน สงงาน ตรงตามเวลา ตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(4) เนนกระบวนการเรียนรู ที่เปดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น ใหความสําคัญในเรื่องของการทําความ
เขาใจผูอื่น และการยอมรับในความคิดที่แตกตางกัน ภายใตการแสดงออกที่เหมาะสม
1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดา นคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากพฤติกรรมการเขาเรียน คุณภาพของการตอบคําถาม และการแสดงความคิดเห็นในชั้น
เรียน
(2) ประเมินจากพฤติกรรมการแตงกาย และความประพฤติของนักศึกษา
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
2. ความรู
2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
(1) ความรูเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทการเขาสังคม
(2) ความรูที่เกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรตางๆที่เกี่ยวของ
(3) ความรูในเรื่องการวางตัวและการแสดงออกที่เหมาะสมในสถานการณตางๆ เพื่อใชแกไขปญหาและตอ
ยอดองคความรูในงานอาชีพ
2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพฒ
ั นาการเรียนรูดานความรู
(1) การบรรยาย อภิปราย การวิเคราะหปญหา การใชกรณีศึกษา สถานการณจําลอง การฝกปฏิบัติ และ
การคนควา สํารวจขอมูลเพื่อนําเสนอและจัดทําโครงการ
2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดา นความรู
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(1) ประเมินผลจากการแสดงออกดานบุคลิกภาพ ดานทัศนคติและจิตบริการ
(2) ประเมินผลจากการสอบภาคทฤษฎี/ภาคปฏิบัติและจากงานที่มอบหมาย
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) มีความสามารถวิเคราะหรูปหนา รูปรางของตนเอง และบุคลิกภาพโดยรวมของตนเองได
(2) มีความสามารถในการใชองคประกอบศิลปเพื่อปรับปรุงบุคลิกภาพ ทั้งทางดานทรงผม ใบหนาและการ
แตงกาย ไดอยางเหมาะสม
(3) สามารถวิเคราะหพฤติกรรมการแสดงออกของคน ในสถานการณตางๆจากการอานภาษากาย น้ําเสียง
และสามารถแสดงออกและแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม
(4) มีความสามารถประยุกตใชความรูภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปใชประโยชนในการปฏิบัติงานจริงตาม
สถานการณไดอยางเหมาะสม
3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) การบรรยาย อภิปราย การวิเคราะหปญหา การใชกรณีศึกษา สถานการณจําลอง การฝกปฏิบัติ และ
การคนควา สํารวจขอมูลเพื่อนําเสนอและจัดทําโครงการ
3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดา นทักษะทางปญญา
(1) ประเมินจากพฤติกรรมการแตงกายและการแสดงออกในชั้นเรียน
(2) ประเมินจากการแสดงความคิดเห็น ผานกิจกรรมในชั้นเรียน
(3) ประเมินผลจากการแสดงออกดานบุคลิกภาพ ดานทัศนคติและจิตบริการ
(4) ประเมินผลจากการสอบและประเมินผลจากงานที่มอบหมาย

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีค วามสามารถในการประสานงาน มีม นุษ ยสัม พันธ สามารถสรางสัม พั นธภาพอันดีกับผูอื่น และ
สามารถแสดงออกทางความคิดไดอยางเหมาะสม
(2) มี ค วามสามารถในการพั ฒ นาตนเอง ให เ หมาะสมกั บ วิ ช าชี พ มี ค วามทั น สมั ย และตรงตาม
มาตรฐานสากล
4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) อภิปรายกลุม
(2) การมอบหมายใหทํางานเปนทีมรวมกับผูอื่น
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4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดา นทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) ประเมินผลจากพฤติกรรมการแสดงออกในชั้นเรียน
(2) ประเมินผลจากการสังเกตจากพฤติกรรมการทํางานเปนทีม
(3) ประเมินจากการแสดงความคิดเห็น ผานกิจกรรมในชั้นเรียน
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อติดตอสื่อสาร ไดอยางมีประสิทธิภาพ
(2) มีความสามารถในการสื่อสารกับลูกคา หรือผูรับบริการไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ
5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) การบรรยาย ฝกปฏิบัติทักษะการพูด การแสดงบทบาทสมมุติ เรื่องการสื่อสารกับลูกคาในสถานการณ
(2) ฝกปฏิบัติ การสรางความประทับใจในการสื่อสารผานเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดา นทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) ประเมินผลงานผลงาน และการฝกปฏิบัติ

6

มคอ. 3

1. แผนการสอน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

1

แนะนําเนื้อหาวิชา วัตถุประสงค
ของวิชา การจัดการเรียนการสอน
และการประเมินผล

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช (ถามี)

4

1. แนะนําเนื้อหาวิชา
วัตถุประสงคของวิชา การเรียน
การสอน กิจกรรมในชั้นเรียน
โครงการบุคลิกภาพกับ
ความสําเร็จ การประเมินผล
และ Facebook ประจํา
รายวิชา
2. ใชสื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยาย โดยให
นักศึกษารวมอภิปรายประเด็น
สําคัญที่เกี่ยวของกับสาระการ
เรียนรู
3. ฝกการคิดและการแสดงความ
คิดเห็น โดยจัดกิจกรรม
อภิปรายกลุมยอย เรื่อง
บุคลิกภาพกับความสําเร็จ ใน
มุมมองของนักศึกษา
1. ใชสื่อ Multimedia
ประกอบการบรรยาย โดยให
นักศึกษารวมอภิปรายประเด็น
สําคัญที่เกี่ยวของกับสาระการ
เรียนรู
2. วิเคราะหบุคลิกภาพของตนเอง
และวางแผนการปรับปรุง
บุคลิกภาพ
3. ฝกปฏิบัติ: การจัดระเบียบ
รางกายในทาที่ถูกตอง
4. อาจารยใหคําปรึกษาและแจง
ผลการสงงาน โครงการประจํา
สัปดาหใน Facebook ประจํา
รายวิชา

บทที่ 1 บุคลิกภาพกับความสําเร็จ
- ความหมายและความสําคัญ
ของบุคลิกภาพ
- บุคลิกภาพกับความสําเร็จ
- โครงการบุคลิกภาพกับ
ความสําเร็จ

2

บทที่ 1 บุคลิกภาพกับความสําเร็จ
- การสํารวจและวิเคราะห
ตนเอง
- การวางแผนการปรับปรุง
บุคลิกภาพ
- การจัดระเบียบรางกายใน
ทาทางตางๆ
- ฝกปฏิบัติ การแสดงออกทาง
ภาษากาย

4

7

ผูสอน
อ.พิษฐา
พงษประดิษฐ
และ
อ.ภัทรานิษฐ ศุภ
กิจโกศล

อ.พิษฐา
พงษประดิษฐ

มคอ. 3

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช (ถามี)

บทที่ 1 บุคลิกภาพกับความสําเร็จ
- การดูแลผิวพรรณ ผิวหนา
และเสนผม
- ฝกปฏบัตกิ ารแตงหนาและจัด
แตงทรงผม

4

บทที่ 2 การแตงกายเพื่อเสริมสราง
ภาพลักษณ
- ความสําคัญของเครื่องแตง
กาย
- เครื่องแตงกายสุภาพบุรุษและ
สุภาพสตรี
- องคประกอบศิลป กับการ
แตงกาย
- การแตงกายที่เหมาะกับ
บุคลิกภาพเฉพาะบุคคล
- การแตงกายใหเหมาะกับ
กาลเทศะ

4

1. ใชสื่อ Multimedia
ประกอบการบรรยาย โดยให
นักศึกษารวมอภิปรายประเด็น
สําคัญที่เกี่ยวของกับสาระการ
เรียนรู
2. ฝกปฏิบัติ: แตงหนาและจัด
แตงทรงผมเฉพาะบุคคล
พรอมถายภาพ Before-After
เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น
3. อาจารยใหคําปรึกษาและแจง
ผลการสงงาน โครงการประจํา
สัปดาหใน Facebook ประจํา
รายวิชา
1. ใชสื่อ Multimedia
ประกอบการบรรยายโดยให
นักศึกษารวมอภิปรายประเด็น
สําคัญที่เกี่ยวของกับสาระการ
เรียนรู
2. ฝกปฏิบัติ: การประยุกตใช
หลักการขององคประกอบศิลป
ในการแตงกาย
3. อาจารยใหคําปรึกษาและแจง
ผลการสงงาน โครงการประจํา
สัปดาหใน Facebook ประจํา
รายวิชา

สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

3

4

8

ผูสอน
อ.พิษฐา
พงษประดิษฐ

อ.พิษฐา
พงษประดิษฐ

มคอ. 3

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช (ถามี)

สอบปฏิบัติบทที่ 1 และ 2:
สถานการณจําลอง การแตงกายใน
โอกาสตางๆ

4

6

บทที่ 3 การวางมาดและอิริยาบถที่
สงางาม
- การยืน
- การเดิน
- การนั่ง
- การประสานมือ
- การบอกทิศทาง
สอบปฏิบัติบทที่ 3 ครั้งที่ 1:
รายบุคคล

4

7

บทที่ 3 การวางมาดและอิริยาบถที่
สงางาม
- ถือของ การรับ/สงของ และ
การเก็บ/การยกสิ่งของ
- ภาษากายที่ดี ในการนําเสนอ
งาน
สอบปฏิบัติบทที่ 3 ครั้งที่ 2:
รายบุคคล

4

1. อาจารยใหคําปรึกษาและแจง
ผลการสงงาน โครงการประจํา
สัปดาหใน Facebook ประจํา
รายวิชา
2. สอบปฏิบัติบทที่ 1 และ 2:
สถานการณจําลอง การ
แตงหนา, ทําผม และแตงกาย
ใหเหมาะกับบุคลิกภาพใน
โอกาสตางๆ
3. เก็บคะแนนรายกลุมและ
รายบุคคล
1. อาจารยใหคําปรึกษาและแจง
ผลการสงงาน โครงการประจํา
สัปดาหใน Facebook ประจํา
รายวิชา
2. ฝกปฏิบัติ: การวางทวงทาและ
อิริยาบถที่สงางาม
3. การสอบปฏิบัติบทที่ 3 ครั้งที่
1: เรื่องการวางทวงทา
อิริยาบถที่สงางาม
4. เก็บคะแนนรายบุคคล
1. อาจารยใหคําปรึกษาและแจง
ผลการสงงาน โครงการประจํา
สัปดาหใน Facebook ประจํา
รายวิชา
2. ฝกปฏิบัติ: การวางทวงทาและ
อิริยาบถที่สงางาม
3. การสอบปฏิบัติบทที่ 3 ครั้งที่
2: เรื่องการวางทวงทา
อิริยาบถที่สงางาม
4. เก็บคะแนนรายบุคคล

สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

5

9

ผูสอน
อ.พิษฐา
พงษประดิษฐ

อ.พิษฐา
พงษประดิษฐ

อ.พิษฐา
พงษประดิษฐ

มคอ. 3

สัปดาหที่
8

หัวขอ/รายละเอียด
บทที่ 4 มารยาทสังคม

จํานวน
ชั่วโมง

บทที่ 4 มารยาทสังคม

1. ใชสื่อ Multimedia
อ.ภัทรานิษฐ ศุภ
ประกอบการบรรยายโดยให กิจโกศล
นักศึกษารวมอภิปรายประเด็น
สําคัญที่เกี่ยวของกับสาระการ
เรียนรู
2. ฝกปฏิบัติ: มารยาทสังคม
3. อาจารยใหคําปรึกษาและแจง
ผลการสงงาน โครงการประจํา
สัปดาหใน Facebook ประจํา
รายวิชา

4

1. อาจารยใหคําปรึกษาและแจง
ผลการสงงาน โครงการประจํา
สัปดาหใน Facebook ประจํา
รายวิชา
2. สอบปฏิบัติบทที่ 5:
สถานการณมารยาทและการ
เขาสังคม
3. เก็บคะแนนรายกลุม
1. ใชสื่อ Multimedia
ประกอบการบรรยาย โดยให
นักศึกษารวมอภิปรายประเด็น
สําคัญที่เกี่ยวของกับสาระการ
เรียนรู
2. ฝกปฏิบัติ: การสื่อสารที่นา
ประทับใจผานชองทางตางๆ
3. อาจารยใหคําปรึกษาและแจง
ผลการสงงาน โครงการประจํา
สัปดาหใน Facebook ประจํา
รายวิชา

- มารยาทที่ดีในโอกาสตางๆ
สอบปฏิบัติบทที่ 5: สถานการณ
มารยาทและการเขาสังคม

10

บทที่ 5 การสือ่ สารสรางความ
ประทับใจ
- ความสําคัญของการสื่อสาร
- รูปแบบและชองทางการ
สื่อสาร
- การสื่อสารที่นา ประทับใจ

ผูสอน

4

- ความหมายและความสําคัญ
ของมารยาทสังคม
- มารยาทไทยและมารยาท
สากล
- มารยาทในการเขาสังคม
- มารยาทในการรับประทาน
อาหาร

9

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช (ถามี)

4

10

อ.ภัทรานิษฐ ศุภ
กิจโกศล

อ.ภัทรานิษฐ ศุภ
กิจโกศล

มคอ. 3

สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช (ถามี)
1. ใชสื่อ Multimedia
ประกอบการบรรยาย โดยให
นักศึกษารวมอภิปรายประเด็น
สําคัญที่เกี่ยวของกับสาระการ
เรียนรู
2. สอบปฏิบัติ: การพูด
3. อาจารยใหคําปรึกษาและแจง
ผลการสงงาน โครงการประจํา
สัปดาหใน Facebook ประจํา
รายวิชา
1. ใชสื่อ Multimedia
ประกอบการบรรยายโดยให
นักศึกษารวมอภิปรายประเด็น
สําคัญที่เกี่ยวของกับสาระการ
เรียนรู
2. ใหนักศึกษาฝกการคิดและการ
แสดง/ยอมรับความคิดเห็นโดย
จัดกิจกรรมอภิปรายกลุมยอย
3. ฝกปฏิบัติ: การจัดการอารมณ
4. อาจารยใหคําปรึกษาและแจง
ผลการสงงาน โครงการประจํา
สัปดาหใน Facebook ประจํา
รายวิชา

11

บทที่ 5 การสือ่ สารสรางความ
ประทับใจ
- การพูดที่ดี
- สอบปฏิบัติ: การพูด

4

12

บทที่ 6 บุคลิกภาพทางใจกับการ
ทํางาน

4

- ความสําคัญของบุคลิกภาพ
ทางใจ
- การจัดการอารมณ

11

ผูสอน
อ.ภัทรานิษฐ ศุภ
กิจโกศล

อ.ภัทรานิษฐ ศุภ
กิจโกศล

มคอ. 3

สัปดาหที่
13

หัวขอ/รายละเอียด
บทที่ 6 บุคลิกภาพทางใจกับการ
ทํางาน

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช (ถามี)

4

1. ใชสื่อ Multimedia
ประกอบการบรรยายโดยให
นักศึกษารวมอภิปรายประเด็น
สําคัญที่เกี่ยวของกับสาระการ
เรียนรู
2. ใหนักศึกษาฝกการคิดและการ
แสดง/ยอมรับความคิดเห็นโดย
จัดกิจกรรมอภิปรายกลุมยอย
3. ฝกปฏิบัติ: การคิดบวก
4. อาจารยใหคําปรึกษาและแจง
ผลการสงงาน โครงการประจํา
สัปดาหใน Facebook ประจํา
รายวิชา
1. นําเสนอโครงการ: บุคลิกภาพ
กับความสําเร็จ และใหเพื่อน
ตางกลุม ใหขอเสนอแนะแสดง
ความคิดเห็น

อ.ภัทรานิษฐ ศุภ
กิจโกศล

4

1. สรุปสาระการเรียนรูที่ไดจาก
รายวิชา

2

ทดสอบความรูความเขาใจ
ภาคทฤษฎี

อ.พิษฐา
พงษประดิษฐ
และ อ.ภัทรานิษฐ
ศุภกิจโกศล
อ.พิษฐา
พงษประดิษฐ
และ อ.ภัทรานิษฐ
ศุภกิจโกศล

- การคิดบวก
- ตัวอยางบุคคลที่มีบุคลิกภาพ
ทางใจดี

14

15

16

นําเสนอโครงการ: บุคลิกภาพกับ
ความสําเร็จ
- บุคลิกภาพที่ดีในการ
ใหบริการลูกคา ใน
สถานการณตางๆเพื่อสราง
ความประทับใจ
สรุปสาระการเรียนรูที่ไดจาก
รายวิชา
สอบปลายภาค

4

ผูสอน

อ.ภัทรานิษฐ ศุภ
กิจโกศล
และ อ.พิษฐา
พงษประดิษฐ

หมายเหตุ: ผูสอนสามารถปรับรูปแบบกิจกรรม ใหเหมาะสมกับผูเรียนแตละชั้นเรียนได ทั้งนี้ตองครอบคลุมเนื้อหาตามที่
ระบุไวใหครบถวน
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
คะแนนรวม 100 คะแนน แบงเปน
- คะแนนเก็บระหวางภาค รอยละ 80
- คะแนนสอบปลายภาค รอยละ 20
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู

1

1.1: (2), (3), (4)

2

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

3

4

(2), (3), (4)
(2), (3)
(1), (2)
(2), (3)
(2), (3)
(2), (3), (4)
(2), (3)
(1), (2)
(2), (3)
(2), (3)
(2), (3), (4)
(2), (3)
(1), (2)
(2), (3)
(2), (3)

3. การประเมิน
กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 3
กิจกรรมที่ 4

วิธีการประเมิน
ทัศนคติตออาชีพ
คุณธรรมจริยธรรม
ความรับผิดชอบและวินัย
ในการเรียน
การทํากิจกรรมในชั้นเรียน
และผลงานที่ไดรับ
มอบหมาย
โครงการ “บุคลิกภาพกับ
ความสําเร็จ”

สอบปลายภาค

สัปดาหที่
ประเมิน
1-15

สัดสวนของ
การประเมินผล
รอยละ 10

1-15

รอยละ 50

2-15

16

ทัศนคติ คุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบ และวินัยในการเรียน
งานที่มอบหมายในชั้นเรียน
โครงการ “บุคลิกภาพกับความสําเร็จ”
การสอบปลายภาค

14

รอยละ 20

รอยละ 20

10 คะแนน
50 คะแนน
20 คะแนน
20 คะแนน

มคอ. 3

กิจกรรมที่ 4:
สอบปลายภาค
กิจกรรมที่ 3:
โครงการ

สอบ ทวงทา อิริยาบถ
ครั้งที่ 2

มารยาทสังคม

1

การคิดบวก

สอบ ทวงทา อิริยาบถ
ครั้งที่ 1

หมายเหตุ: อาจารยผูสอนสามารถปรับกิจกรรมและเกณฑการใหคะแนนไดตามความเหมาะสม

การจัดการอารมณ

สอบ การแตงกายที่ดีใน
โอกาสตางๆ

W8
3%

สอบ การพูด

องคประกอบศิลปกบั การ
แตงกาย

W7
5%

การสื่อสารทีน่ า ประทับใจ

แตงหนาและจัดแตงทรงผม

W6
5%

สอบ สถานการณมารยาท
และการเขาสังคม

การจัดระเบียบรางกาย

W5
5%

กิจกรรมที่ 1:
ทัศนคติ

W4
3%

W11
10%
W3
4%

W10
3%
W2
3%

W9
5%

W12
2%

W13
2%

W14
20%

W16
20%

คะแนน
รวม
100%
W1-15
รหัส-รายชื่อ นศ. 10%

กิจกรรมที่ 2: งานในชัน้ เรียน
ตารางการใหคะแนนประจํารายวิชา
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
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(มหาชน)
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
หนังสือภาษาไทย
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กรุงเทพมหานคร : Phisit Thaioffset Co., Ltd. Part.
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- นักศึกษาประเมินการเรียนรูและผลงานของตนเองจากรายวิชาที่เรียน
2. กลยุทธการประเมินการสอน
- การประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย
- การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
- จัดประชุมอาจารยผูสอนและอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา โดยนําผลการประเมินจากขอ 1 และขอ 2 มา
ปรับปรุงรายวิชา รวมกันกําหนดกลยุทธ วิธีการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน ตลอดจนสรุปปญหา
อุปสรรคและแนวทางการแกไขรวมกัน
1. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาในรายวิชา
- มี ก ารทวนสอบมาตรฐานผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษาในรายวิ ช า โดยอาจารย ผู ส อนและ
คณะกรรมการประจําหลักสูตร
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุกปหรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4
- พัฒนาสื่อการสอนใหมีความทันสมัยในทุกปการศึกษา
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