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ojk
รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification)

รหัสวิชา LPC๑๐๐๙ รายวิชา มารยาทสังคมและการพัฒนาบุคลิกภาพ
คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน สรางสรรคและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ภาคการศึกษา ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป

๑. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา
LPC๑๐๐๙
ชื่อรายวิชาภาษาไทย
มารยาทสังคมและการพัฒนาบุคลิกภาพ
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Social Etiquette and Personality Development
๒. จํานวนหนวยกิต

๓(๒-๒-๕)

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
๓.๑ หลักสูตร
๓.๒ ประเภทของรายวิชา
วิชาเลือกเสรี
๔.อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
๔.๑ อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารยนฤมล ชมโฉม
๔.๒ อาจารยผูสอน
อาจารยนฤมล ชมโฉม
๕. สถานที่ติดตอ

๓๑๔๘ อาคาร ๓๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

๖. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
๖.๑ ภาคการศึกษาที่
๖.๒ จํานวนผูเรียนที่รับได

๑
ประมาณ ๕๐ คน

๗. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน(Pre-requisite) (ถามี)

…...............................................................

๘. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน(Co-requisites)(ถามี)

…...............................................................

๙. สถานที่เรียน

หองบุคลิกภาพ อาคาร ๓๑ ชั้น ๔

๑๐.วันที่จัดทําหรือปรับปรุง

วันที่ ๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
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รายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด

หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

๑. จุดมุงหมายของรายวิชา

๑.๑ เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจในความหมาย ความสําคัญของมารยาทในสังคมไทย มารยาทสากล และการ
พัฒนาบุคลิกภาพ
๑.๒ เพื่อใหผูเรียนสามารถอธิบายถึงทฤษฎี และประเภทของบุคลิกภาพได
๑.๓ เพื่อใหผูเรียนมีทักษะในการแสดงออกที่เหมาะสมทั้งกาย วาจา และจิตใจ
๑.๔ เพื่อใหผูเรียนเกิดจิตใตสํานึกและทัศนะคติที่ดีตอการพัฒนาบุคลิกภาพใหเหมาะสมกับวิชาชีพและการดําเนิน
ชีวิตที่มีคุณภาพ
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

๒.๑ เพื่อใหเนื้อหามีความถูกตอง และทันสมัยเหมาะสมกับชีวิตประจําวัน
๒.๒ เพื่อใหการเรียนการสอนมีความเขาใจงายยิ่งขึ้น สามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
๒.๓ เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความสามารถในการประยุกตใชความรูที่ไดรับมาพัฒนาการทํางานอยางเหมาะสม
๒.๔ เพื่อใหผูเรียนมีความรู ฝกการปฏิบัติตนเองและปฏิบัติตอผูอื่น ไดแก การยืน การเดิน การนั่ง การไหว การ
แสดงความเคารพ การแตงหนาและการจัดแตงทรงผม โดยมีวัตถุประสงคปลายทางคือ ผูเรียนสามารถประยุกตความรูใหเขา
กับการทํางานจนเกิดประโยชนไดจลอดชีวิต
๒.๕ เพื่อใหผูเรียนมีความรู ฝกการนําเสนอดวยการใชภาษาไทยใหเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยมีเนื้อหา
สอดคลองกับสื่อที่นําเสนอ ดวยความคิดสรางสรรคในการนําเสนอผลงานไดแก การใชคํา ประโยค ยอหนา สํานวนโวหาร
๒.๖ เพื่อใหผูเรียนมีความรู เนนการฝกฝนเรียนรูกติกามารยาทการแสดงออกตอสังคมในสถานการณตางๆ ไดแก
การเขารวมประชุม การใชพื้นที่สาธารณะ และการใชชีวิตประจําวันรวมกับเพื่อนและบุคคลอื่น

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ
๑. คําอธิบายรายวิชา

พัฒนาบุคลิกภาพ การแตงกาย การใชเครื่องประดับ รวมทั้งการยืน การนั่ง การไหว การพูดจาในที่ชุมชน การ
แนะนําตนเองและการแนะนําผูใหญ ศิลปะและมารยาทในการพูด การปฏิบัติตน กิริยามารยาทตามงานสังคมและงานธุรกิจ
มารยาท ทัศนะคติทางบวกและการสรางภาพลักษณที่ดี
๒. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
(ชั่วโมง)

บรรยาย ๔ ชั่วโมงตอ
สัปดาห

สอนเสริม
(ชั่วโมง)

สอนเสริมตามความ
ตองการของนักศึกษา
เฉพาะราย

การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน(ชั่วโมง)
-

การศึกษาดวยตนเอง
(ชั่วโมง)

การศึกษาดวยตนเอง ๕
ชั่วโมงตอสัปดาห

หนา | ๒
วิชา LPC๑๐๐๙ รายวิชา มารยาทสังคมและการพัฒนาบุคลิกภาพ สถาบันสรางสรรคและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสวน
สุนันทา

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหทอี่ าจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
(ผูรับผิดชอบรายวิชาโปรดระบุขอมูล ตัวอยางเชน ๑ ชัว่ โมง / สัปดาห)
๓.๑ ปรึกษาดวยตนเองที่หองพักอาจารยผูสอน ชั้น ๔ อาคาร ๓๑ สถาบันสรางสรรคและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
๓.๒ ปรึกษาผานโทรศัพททที่ ํางาน / มือถือ หมายเลข ๐๘๖ ๖๖๐๗๙๖๙
๓.๓ ปรึกษาผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) narumon.ch@ssru.ac.th, chomchom_na@hotmail.com
๓.๔ ปรึกษาผานเครือขายสังคมออนไลน (Facebook/Twitter/Line)
https://www.facebook.com/narumon.chomchom
๓.๕ ปรึกษาผานเครือขายคอมพิวเตอร (Internet/Webboard) http://www.teacher.ssru.ac.th/narumon_ch/

๑. คุณธรรม จริยธรรม

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา

๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา

(๑) มีวินัยตรงตอเวลาและมีความรับผิดชอบสูงทั้งตอตนเองวิชาชีพและสังคม

(๒) ใชดุลพินิจ คานิยม ความมีเหตุผล และเขาใจกฎเกณฑทางสังคมในการดําเนินชีวิต

(๓) มีความเชื่อมั่นในตนเอง กลาแสดงความคิดเห็นตอหนาสาธารณชนในทางที่ถูกตอง
๑.๒ วิธีการสอน
(๑) บรรยายพรอมยกตัวอยางกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
เพื่อเปนแบบอยางแกนักศึกษา
(๒) อภิปรายกลุม
๑.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) นักศึกษาเขาเรียนไมต่ํากวา ๘๐% ของชั่วโมงเรียนตลอดภาคการศึกษา
(๒) สงงานที่ไดรับมอบหมายตามขอบเขตที่ใหและตรงเวลา
(๓) มีการอางอิงเอกสารที่ไดนํามาทํารายงาน อยางถูกตองและเหมาะสม
(๔) ประเมินผลการวิเคราะหกรณีศึกษา
(๕) ไมมีการทุจริตการสอบ

๒. ความรู

๒.๑ ความรูที่ตองพัฒนา

(1) มีความรูตอการดําเนินชีวิต

(2) มีความเขาใจกับการเปลี่ยนแปลงสถานการณปจจุบัน

(3) มีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศนกวางไกล และสามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต
๒.๒ วิธีการสอน
บรรยาย ฝกปฏิบัติ อภิปราย การทํางานกลุม การนําเสนอรายงาน การวิเคราะหกรณีศึกษา และมอบหมายให
คนควาหาบทความ ขอมูลที่เกี่ยวของ โดยนํามาสรุปและนําเสนอ และการจัดทําโครงงานเพื่อใหผูเรียนไดนําความรู
ที่ ไ ด ศึ ก ษามาใช การศึ ก ษาโดยผู เรี ย นเป น ศู น ย กลาง รู จั กการการค น คว า ด ว ยตนเองโดยมี อาจารย เป น ผู ใ ห
คําแนะนํา (การสอนแนวพี่เลี้ยง อาจารยจะทําหนาที่เปนพี่เลี้ยงโดยใหนักศึกษาคนควาเนื้อหาที่เกี่ยวกับบทเรียน
โดยมีอาจารยคอยแนะนํา)
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๒.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดวยขอสอบที่เนนการวัดดานความเขาใจมากกวาทองจํา
การวิเคราะหและการประยุกตใช
(๒) ประเมินผลจากรายงานหรือโครงงานที่มอบหมาย
(๓) วิเคราะหกรณีศึกษา

๓.ทักษะทางปญญา

๓.๑ ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา

(๑) มีทักษะการแสวงหาความรูตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง

(๒) การความคิดเชิงสรางสรรค

(๓) ทักษะการแกปญหา
๓.๒ วิธีการสอน
(๑) การมอบหมายใหนักศึกษาทําโครงงานพิเศษ และนําเสนอ
(๒) อภิปรายกลุมและสรุปแนวคิดของนักศึกษา
(๓) ฝกใหวิเคราะหปญหาจากกรณีศึกษาที่มีผูศึกษาไวแลว โดยใหไปคนควาจากเอกสารตาง ๆ
(๔) การฝกปฏิบัตจิ ริง
๓.๓ วิธีการประเมินผล
สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเนนขอสอบที่มีการวิเคราะหและออกแบบระบบงานเพื่อวัดความเขาใจและ
ความสามารถในการประยุกต และการทําโครงงานของนักศึกษา

๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา

(๑) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลทั่วไป

(๒) มีภาวะผูนําและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
๔.๒ วิธีการสอน
(๑) มอบหมายงานกลุมในการจัดทําโครงงาน
(๒) มอบหมายงานรายกลุม เชน เทคนิคใหมในงานทางดานการวิเคราะหและออกแบบระบบ
การนําเสนอรายงานและโครงงาน
๔.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินจากโครงงาน การนําเสนอโครงงาน และพฤติกรรมการทํางานกลุม
(๒) การประเมินโครงงานและรายงานจากเพื่อนผูเรียนดวยกัน โดยมีแบบฟอรม

๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา

(๑) มีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข

(๒) ใชภาษาในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ

(๓) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางรูเทาทัน
๕.๒ วิธีการสอน
(๑) มอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning
โดยเนนการอางอิงขอมูลจากแหลงที่มาขอมูลที่นาเชื่อถือทั้ง ภาครัฐและเอกชน
(๒) นําเสนอโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
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๕.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) การจัดทํารายงานการตลาด และนําเสนอดวยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๒) การมีสวนรวมในการอภิปรายและวิธีการอภิปรายในหองเรียน

๖. ดานอื่นๆ

(๑) ……………………………………………………………………..…………………………………
(๒) ……………………………………………………………………..…………………………………
(๓) ……………………………………………………………………..…………………………………
(๔) ……………………………………………………………………..…………………………………
(๕) ……………………………………………………………………..…………………………………

หมายเหตุ

สัญลักษณ  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก
สัญลักษณ  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
เวนวาง
หมายถึง ไมไดรับผิดชอบ
ซึ่งจะปรากฎอยูในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล

๑. แผนการสอน
สัปดาหที่
๑

๒
๓

หัวขอ/รายละเอียด
- แนะนํารายวิชา การวัดและการ
ประเมินผล
- Pre-test
- ความเขาใจความหมายและ
ความสําคัญของบุคลิกภาพ
- แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับบุคลิกภาพ

จํานวน
(ชม.)
๔

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช
บรรยาย ถาม-ตอบ
คําถาม/PPT/ case study

๔

บรรยาย ถาม-ตอบ
คําถาม/PPT/ case study
บรรยาย ถาม-ตอบ
คําถาม/PPT/ case study
บรรยาย ถาม-ตอบ
คําถาม/PPT/ case study
เรียน และสอบกลางภาค

อาจารยนฤมล ชมโฉม

บรรยาย ถาม-ตอบ
คําถาม/PPT/ case study
บรรยาย ถาม-ตอบ
คําถาม/PPT/ case study

อาจารยนฤมล ชมโฉม

๔

๕

- บุคลิกภาพภายในและบุคลิกภาพ
ภายนอก
- บุคลิกภาพภายในและบุคลิกภาพ
ภายนอก
- มารยาทในสังคมไทยและสากล

๖

- มารยาทในการทํางาน

๔

๗

- ศิลปะการพูดเพื่อการสื่อสาร

๔

๔

๔
๔

ผูสอน
อาจารยนฤมล ชมโฉม

อาจารยนฤมล ชมโฉม
อาจารยนฤมล ชมโฉม
อาจารยนฤมล ชมโฉม

อาจารยนฤมล ชมโฉม
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สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
(ชม.)
๔

๘

- ศิลปะการพูดเพื่อการสื่อสาร

๙

- สอบกลางภาค

๔

๑๐

- การปฎิบตั ิตนในงานเลี้ยง

๔

๑๑

- การสื่อสารดวยภาษากาย

๔

๑๒

บุคลิกภาพกับการทํางาน

๔

๑๓

การแตงหนาและจัดแตงทรงผม

๔

๑๔

การพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับนักศึกษา

๔

๑๕

๔

๑๖

- การนําเสนอโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ
สําหรับนักศึกษา
- นําเสนองานกลุม

๑๗

- สอบปลายภาค

๔

๔
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กิจกรรมการเรียน
ผูสอน
การสอน/สื่อที่ใช
บรรยาย ถาม-ตอบ
อาจารยนฤมล ชมโฉม
คําถาม/PPT/ case study
อาจารยนฤมล ชมโฉม
บรรยาย ถาม-ตอบ
คําถาม/PPT/ case study
บรรยาย ถาม-ตอบ
คําถาม/PPT/ case study
บรรยาย ถาม-ตอบ
คําถาม/PPT/ case study
บรรยาย ถาม-ตอบ
คําถาม/PPT/ case study
บรรยาย ถาม-ตอบ
คําถาม/PPT/ case study
นักศึกษาและอาจารย ลง
พื้นที่ชุมชนโดยการมีสวน
รวมในการวิจัยและการ
บริการวิชาการ
บรรยาย ถาม-ตอบ
คําถาม/PPT/ case study
บรรยาย ถาม-ตอบ
คําถาม/PPT/ case study

อาจารยนฤมล ชมโฉม
อาจารยนฤมล ชมโฉม
อาจารยนฤมล ชมโฉม
อาจารยนฤมล ชมโฉม
อาจารยนฤมล ชมโฉม

อาจารยนฤมล ชมโฉม
อาจารยนฤมล ชมโฉม
อาจารยนฤมล ชมโฉม

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู

( ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรูหัวขอยอยแตละหัวขอตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวิชา

(Curriculum Mapping) ตามที่กําหนดในรายละเอียดของหลักสูตรสัปดาหที่ประเมินและสัดสวนของการประเมิน)

ผลการเรียนรู

วีธีการประเมินผลการเรียนรู

สัปดาหทปี่ ระเมิน

๑.๑-๑.๒
๑.๑-๑.๓
๑.๑-๑.๗
๑.๔-๑.๗

งานที่ไดรับมอบหมาย
สอบกลางภาค
รายงานกลุม
สอบปลายภาค

๑-๘,๑๐-๑๕
๙
๑๕-๑๖
๑๗

สัดสวน
ของการประเมินผล

๒๐
๓๐
๒๐
๓๐
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หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

๑. ตําราและเอกสารหลัก
๑) กันตยา เพิ่มผล. (2552). การพัฒนาบุคลิกภาพ. (พิมพครั้งที่ 1). บ.บุญศิริการพิมพ : กรุงเทพฯ
๒)กันยา สุวรรณแสง. (2533). การพัฒนาบุคลิกภาพและการปรับตัว (Personality Development
and Adjustment) กรุงเทพฯ: บํารุงสาสน.
๒.เอกสารและขอมูลสําคัญ
-

๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา
๑)ประณม ถาวรเวช. (2549). บุคลิกภาพดี 24 ชั่วโมง. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพใสใจ.
๒)สมชาติ กิจยรรยง และ อรจรีย ณ ตะกั่วทุง.(2550). เทคนิคการจัดฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลิกอยางมี
ประสิทธิภาพ. กรุงเทพฯ : สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน).

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ใหนักศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ไดแก วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอกหองเรียน และสิ่งสนับสนุนการ
เรียนการสอนของอาจารย ซึ่งมีผลกระทบตอการเรียนรู และผลการเรียนรูที่ไดรับพรอมขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงอาจารยและ
แนวทางการเรียนการสอนแบบ ผูเรียนเปนศูนยกลาง
๒. กลยุทธการประเมินการสอน
ประเมินโดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน หรือจากการสังเกตการสอนโดยอาจารยผูควบคุมดูแลรายวิชา และผลการ
เรียนของนักศึกษา
๓. การปรับปรุงการสอน
กําหนดใหอาจารยผูสอนหรืออาจารยผูควบคุมดูแลรายวิชานั้น ทบทวนและปรับปรุงกลยุทธและวิธีการสอนจากผลการ
ประเมินประสิทธิภาพของรายวิชา แลวจัดทํารายงานเมื่อสอนจบภาคเรียน
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรูในวิชา ไดจาก การ
สอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบยอย และหลังการออกผลการเรียน
รายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในรายวิชา เชน การสอบ pre-test และ post-test
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
สาขามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา การรายงาน
รายวิชาโดยอาจารยผูสอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารยผูสอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธ
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การสอนที่ใช และนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานรายวิชา เสนอตอที่ประชุมอาจารยประจําหลักสูตรพิจารณา
ใหความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงพรอมนําเสนอสถาบันสรางสรรคและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อใชในการสอน
ครั้งตอไป
***********************
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
ตามที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา


หมวดวิชา
ศึกษา
ทั่วไป
รหัสวิชา

ความรู

ทักษะความสัมพันธ
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
ระหวางบุคคลและ
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศเชิงตัวเลข การสื่อสาร
ระหวางบุคคลและ
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรับผิดชอบ

ทักษะทางปญญา

 ความรับผิดชอบรอง

ความรับผิดชอบหลัก
๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๑

๒

๓





























ทักษะ
ดานอื่น
ๆ

LPC
๑๐๐๙

ชื่อรายวิชา

มารยาท
สังคมและ
การพัฒนา
บุคลิกภาพ

ความรับผิดชอบในแตละดานสามารถเพิ่มลดจํานวนไดตามความรับผิดชอบ
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