
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะมนษุยศาสตร์ / สาขาวิชาการจดัการธุรกิจสายการบนิ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป 
 

1.  รหัสและช่ือรายวิชา 

 HO109          การพฒันาบคุลิกภาพส าหรับบคุลากรในอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียวและการบริการ  

                            (Personality Development for Personnel in Tourism and Hospitality Industry) 
2.  จ านวนหน่วยกิต 
     3(3-0-6) 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
  หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจสายการบนิ  วิชาแกน 
4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
     อาจารย์ขจิตพรรณ เมฆินทรางกรู 
      อาจารย์พชัรียา วิภาสเศรณี 
5.  ภาคการศึกษา / ชัน้ปีที่เรียน 
     ภาคการศกึษาต้น ชัน้ปีท่ี 1 
6.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไมมี่  
7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
     ไมมี่  
8.  สถานที่เรียน   
     คณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย  
9.  วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
     วนัท่ี 10 กรกฎาคม 2559 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1.   จุดมุ่งหมายของรายวิชา 



 

  1.  นกัศกึษามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัความหมาย 
และเห็นถึงความส าคญัในการพฒันาบคุลิกภาพและอารมณ์ท่ีมีตอ่งานบริการ 
 2. นกัศกึษามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบั องค์ประกอบท่ีท าให้มนษุย์มีบคุลิกภาพตา่งกนั 
ความแตกตา่งระหวา่งบคุคลและการปรับตวั 
 3. นกัศกึษาเข้าใจบทบาทและความส าคญัของบคุลิกภาพตอ่บคุลากรในอตุสาหกรรมบริการ 
 4.
 นกัศกึษา มีความรู้ใน หลกัการพฒันาบคุลิกภาพของบคุลากรในอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียวและการบริการ 
มารยาททางสงัคม มนษุยสมัพนัธ์ ผู้น าและการท างานเป็นทีมเพ่ือพฒันาการท างานในองค์กร 
      5.
 นกัศกึษาสามารถน าความรู้ไปใช้ในการพฒันาบคุลิกภาพและอารมณ์ให้เหมาะสมกบัการปฏิบตังิานในอตุสา
หกรรมการบริการได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
1. เพ่ือให้นกัศกึษามีทศันคตท่ีิดีตอ่การพฒันาบคุลิกภาพและอารมณ์ในงานบริการ 
2.    เพ่ือให้นกัศกึษามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัแนวคดิและทฤษฎีบคุลิกภาพ  
3.    เพ่ือให้นกัศกึษาได้เห็นถึงความส าคญัของการพฒันาบคุลิกภาพและอารมณ์   
รวมทัง้การน าไปประยกุต์ใช้ในงานบริการได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1.  ค าอธิบายรายวิชา  

 ความหมาย ความส าคญัของบคุลิกภาพ องค์ประกอบท่ีท าให้มนษุย์มีบคุลิกภาพตา่งกนั 
ความแตกตา่งระหวา่งบคุคลและการปรับตวั 
บทบาทและความส าคญัของบคุลิกภาพตอ่บคุลากรในอตุสาหกรรมบริการ 
หลกัการพฒันาบคุลิกภาพของบคุลากรในอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียวและการบริการ มารยาททางสงัคม 
มนษุยสมัพนัธ์ ผู้น าและการท างานเป็นทีมเพ่ือพฒันาการท างานในองค์กร 

 
2.  จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัต/ิงานภาคสนาม/การฝึกงาน การศึกษาด้วยตนเอง 
42 - 10 - 



 

          
3.  จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
     3 ชัว่โมง ของวนัท่ีมีการเรียนการสอนวิชานี  ้โดยระบวุนั เวลา ไว้ในประมวลการสอน 
และแจ้งให้นกัศกึษาทราบในชัว่โมงแรกของการสอน 

 
 
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1.   คุณธรรม จริยธรรม 
     1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
  - มีทศันคตท่ีิดีตอ่งานในอตุสาหกรรมการบริการ 
       - แสดงออกซึง่คณุธรรมและจริยธรรมในการปฏิบตังิานในอตุสาหกรรมการบริการ 
       -     มีวินยั มีความตรงตอ่เวลา และมีความรับผิดชอบในหน้าท่ี 
พร้อมทัง้สามารถปฏิบตัติามกฎระเบียบข้อบงัคบัขององค์กรและสงัคม 
       -     
สามารถแยกได้ระหวา่งพฤตกิรรมท่ีถกูต้องตามจริยธรรมและพฤตกิรรมท่ีผิดจริยธรรมในการให้การบริการ 
      1.2 วิธีการสอน 
      - สอดแทรกประสบการณ์และเหตกุารณ์จริงท่ีเกิดขึน้ในอตุสาหกรรมการบริการระหวา่งการเรียนการสอน 
      - อภิปรายกรณีศกึษาร่วมกนัในชัน้เรียน 
      - ให้นกัศกึษาฝึกปฏิบตัแิละพฒันาบคุลิกภาพในรูปแบบตา่งๆ 
      - ให้นกัศกึษาท างานกลุม่โดยวิเคราะห์การพฒันาบคุลิกภาพและอารมณ์ท่ีมีตอ่งานบริการ 
 1.3 วิธีการประเมินผล 

-       ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในชัน้เรียน 
-       ประเมินจากการเข้าเรียนและพฤตกิรรมในชัน้เรียนของนกัศกึษา  
-       ประเมินจากความตรงตอ่เวลาในการสง่งานและประสิทธิผลของงานท่ีได้รับมอบหมาย  

      -       ประเมินจากค าตอบข้อสอบเชิงวิเคราะห์ด้านคณุธรรม  จริยธรรม และมนษุยสมัพนัธ์ 
2. ความรู้ 
     2.1 ความรู้ท่ีจะได้รับ  
 - นกัศกึษามีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกบัแนวคดิและทฤษฎีบคุลิกภาพในงานบริการ  



 

      - นกัศกึษามีความรู้และความเข้าใจถึงความส าคญัของการพฒันาบคุลิกภาพและอารมณ์ในงานบริการ  
-
 นกัศกึษามีความรู้และความเข้าใจถึงการพฒันาบคุลิกภาพและอารมณ์ในรูปแบบตา่งๆท่ีเหมาะสมกบัการปร
ะกอบอาชีพในงานบริการ 

     -
 นกัศกึษาสามารถประยกุต์เอาความรู้ทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัไิปประกอบอาชีพในอตุสาหกรรมการ
บริการได้ 

 2.2 วิธีการสอน  
 - บรรยายและให้ท าแบบทดสอบบคุลิกภาพ 

- ให้นกัศกึษาฝึกปฏิบตัแิละพฒันาบคุลิกภาพในรูปแบบตา่งๆ  
- ให้นกัศกึษาค้นคว้าเพ่ือท ารายงานและอภิปรายในชัน้เรียน  

 2.3 วิธีการประเมินผล 
 - ประเมินจากประสทิธิผลของการค้นคว้าท ารายงาน 

- ประเมินจากประสทิธิผลของการฝึกปฏิบตัิและการพฒันาบคุลกิภาพในรูปแบบต่างๆ 
- ประเมินจากข้อสอบอตันยัและการวิเคราะห์การพฒันาบคุลกิภาพและอารมณ์ในงานบริการ 

3. ทักษะทางปัญญา 
    3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

-
 สามารถประยกุต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัขิองการพฒันาบคุลิกภาพและอารมณ์ในการบริกา
รได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

-
 สามารถประมวลและศกึษาข้อมลูเพื่อวิเคราะห์สาเหตขุองปัญหาบคุลิกภาพและอารมณ์ในงานบริการแ
ละสามารถหาแนวทางปอ้งกนัและแก้ไขปัญหาได้ 
      3.2  วิธีการสอน 

- บรรยายและอภิปรายร่วมกนัในชัน้เรียน 

- ในนกัศกึษาฝึกปฏิบตัแิละพฒันาบคุลิกภาพในรูปแบบตา่งๆ  
      3.3  วิธีการประเมินผล 

- ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในชัน้เรียน 
- ประเมินจากประสิทธิผลของการฝึกปฏิบตัแิละการพฒันาบคุลิกภาพในรูปแบบตา่งๆ  
- ประเมินจากค าตอบข้อสอบเชิงวิเคราะห์ โดยใช้ข้อมลูจากสถานการณ์จริงและกรณีศกึษา  



 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
4.1  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
-
 สามารถปฏิบตัแิละรับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมายตามหน้าท่ีและบทบาทของตนในกลุม่งานได้อยา่งเหมาะ
สม รวมทัง้มีสว่นร่วมในการชว่ยเหลือผู้ ร่วมงานและแก้ไขปัญหากลุม่ 

- สามารถพฒันาทกัษะมนษุยสมัพนัธ์ 
บคุลิกภาพและอารมณ์ให้เหมาะสมกบัการประกอบอาชีพในอตุสาหกรรมการบริการ  
4.2  วิธีการสอน 
- สอดแทรกประสบการณ์และเหตกุารณ์จริงท่ีเกิดขึน้ในงานบริการระหวา่งการเรียนการสอน  

- อภิปรายกรณีศกึษาร่วมกนัในชัน้เรียน  

- ให้นกัศกึษาฝึกปฏิบตัแิละพฒันาบคุลิกภาพในรูปแบบตา่งๆ  

- ให้นกัศกึษาท างานกลุม่และวิเคราะห์การพฒันาบคุลิกภาพและอารมณ์ในงานบริการ  

4.3  วิธีการประเมินผล  
- ประเมินจากการเข้าเรียนและพฤตกิรรมในชัน้เรียนของนกัศกึษา  

- ประเมินจากความตรงตอ่เวลาในการสง่งานและประสิทธิผลของงานท่ีได้รับมอบหมาย  

- ประเมินจากค าตอบข้อสอบเชิงวิเคราะห์ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล ความรับผิดชอบ 
และการท างานเป็นทีม 

- ประเมินจากประสิทธิผลของการฝึกปฏิบตัแิละการพฒันาบคุลิกภาพในรูปแบบตา่งๆ  

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 5.1   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา  
- นกัศกึษาสามารถใช้ภาษาในการฟัง พดู อา่น 
เขียนได้อยา่งเหมาะสมและส่ือสารในงานบริการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

- นกัศกึษาสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นประโยชน์ในการสืบค้นข้อมลู 
เพ่ืออ านวยความสะดวกหรือแก้ไขปัญหาบคุลิกภาพและอารมณ์ในงานบริการ  
5.2  วิธีการสอน 
- บรรยายและอภิปรายกรณีศกึษาร่วมกนัในชัน้เรียน  

- ให้นกัศกึษาฝึกปฏิบตัแิละพฒันาบคุลิกภาพในรูปแบบตา่งๆ  
      5.3  วิธีการประเมินผล 
- ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในชัน้เรียน  



 

- ประเมินจากประสิทธิผลของการฝึกปฏิบตัแิละการพฒันาบคุลิกภาพในรูปแบบตา่งๆ  
- ประเมินจากค าตอบข้อสอบเชิงวิเคราะห์ของการพฒันาบคุลิกภาพและอารมณ์ในงานบริการ  

 

 

 

 

 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1.   แผนการสอน 
 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน*  
(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

1. แนะน ารายวิชา และเกณฑ์การวดัผล 
 
ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบับคุลิกภาพ 
 
ความหมายและองค์ประกอบของบคุลิ
กภาพ 
 
ความส าคญัของการศกึษาบคุลิกภาพ 

3 -
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอนและส่ือ Power 
Point 
-อภิปรายในชัน้เรียน 
-
ประเมินบคุลิกภาพนกัศกึษา
เป็นรายบคุคล 

อ.ขจิตพรรณ 

เมฆินทรางกรู 
อ.พชัรียา 
วิภาสเศรณี 



 

2. ทฤษฏีบคุลิกภาพ 
 
แนวคดิเก่ียวกบับคุลิกภาพ 
 
ทฤษฏีบคุลิกภาพท่ีเหมาะสมกบังานบ
ริการ 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน และส่ือ Power 
Point 
2. การอภิปรายร่วมกนั 
3. 
ให้นกัศกึษาท าแบบทดสอบ
บคุลิกภาพและแปลผลจากแ
บบทดสอบ 
 
 

อ.ขจิตพรรณ 

เมฆินทรางกรู 
อ.พชัรียา 
วิภาสเศรณี 

3. การเสริมสร้างบคุลิกภาพด้านภาพลกั
ษณ์  1 
 
การแตง่กายส าหรับสตรีและบรุุษ 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน ส่ือ Power Point 
และภาพประกอบ 
2. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
3. 
ให้นกัศกึษาวิเคราะห์การแตง่
กายเพ่ือเสริมสร้างภาพลกัษ
ณ์ท่ีดี 

อ.ขจิตพรรณ 

เมฆินทรางกรู 
อ.พชัรียา 
วิภาสเศรณี 



 

4. การเสริมสร้างบคุลิกภาพด้านภาพลกั
ษณ์  2 
 
การแตง่กายท่ีเหมาะสมในงานบริการ 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน ส่ือ Power Point 
และภาพประกอบ 

2. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 

3. 
ให้นกัศกึษาวิเคราะห์การเสริ
มสร้างภาพลกัษณ์ส าหรับงา
นบริการ 
4. 

มอบหมายกิจกรรมรายงานก
ลุม่ให้นกัศกึษาค้นคว้าเก่ียวกั
บมารยาทและบคุลิกภาพท่ีเ
หมาะสมในการประกอบอาชี
พด้านการบริการ 
แลกเปล่ียนความคดิเห็น 

น าเสนอในสปัดาห์ท่ี 11  

อ.ขจิตพรรณ 

เมฆินทรางกรู 
อ.พชัรียา 
วิภาสเศรณี 

 

5. การแตง่หน้าส าหรับงานบริการ 3 1. 
สาธิตฝึกปฏิบตักิารแตง่หน้า
ส าหรับงานบริการ 
2. 
ให้นกัศกึษาฝึกปฏิบตักิารแต่
งหน้า 
Quiz 1  

อ.ขจิตพรรณ 

เมฆินทรางกรู 
อ.พชัรียา 
วิภาสเศรณี 



 

6. แนวทางการพฒันาบคุลิกภาพภายใน
และภายนอก 
 
ความหมายบคุลิกภาพ 
   
การปรับปรุงบคุลิกภาพภายนอกและ
ภายใน 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน ส่ือ Power Point  
รูปภาพประกอบ 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
2. อภิปรายในชัน้เรียน 
 

อ.ขจิตพรรณ 
เมฆินทรางกรู 
อ.พชัรียา 
วิภาสเศรณี 

7. ความหมายของสขุภาพจิต 
 
การดแูลสขุภาพทางกายและทางจิต 
 
ความสมัพนัธ์ของสขุภาพกายและสขุ
ภาพจิตกบังานบริการ 
 
ความหมายของความเครียด 
 
ขัน้ตอนและองค์ประกอบการเกิดควา
มเครียด 
 
การบริหารการจดัการความเครียด 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน ส่ือ Power Point  
รูปภาพประกอบ  
2. 
นกัศกึษาน าเสนอและแลกเป
ล่ียนความคดิเห็นในชัน้เรียน
และให้นกัศกึษายกตวัอยา่ง
หรือเลา่ประสบการณ์ท่ีเคยพ
บมา 
 
 

อ.ขจิตพรรณ 

เมฆินทรางกรู 
อ.พชัรียา 
วิภาสเศรณี 

8. สอบกลางภาค 2 เน้ือหา   1-7  
 



 

9. การพฒันาอารมณ์ในงานบริการ 
 
ความหมายและองค์ประกอบความฉล
าดทางอารมณ์ 
 
เทคนิคการพฒันาความฉลาดทางอาร
มณ์ส าหรับงานบริการ 
 
การควบคมุอารมณ์ส าหรับพนกังานผู้
ให้บริการ   
เพ่ือให้การบริการประสบความส าเร็จ 

 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน ส่ือ Power Point  
ส่ือวิดีทศัน์ 
2. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
3. 
ให้นกัศกึษาแลกเปล่ืยนและ
น าเสนอในห้องเรียน 
ให้นกัศกึษายกตวัอยา่งหรือเ
ลา่ประสบการณ์ท่ีพบในงาน
บริการ 
 

อ.ขจิตพรรณ 

เมฆินทรางกรู 
อ.พชัรียา 
วิภาสเศรณี 

10. แนวคดิเก่ียวกบัหลกัมนษุยสมัพนัธ์ใน
งานบริการ 
 
ความหมายของการบริการ 
ความส าคญัของการพฒันามนษุยสมั
พนัธ์ในงานบริการ 
 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งลกูค้า บริษัท 
และพนกังาน   
 
ประโยชน์และการพฒันาการสร้างมนุ
ษยสมัพนัธ์ 
 
การท างานเป็นทีม 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน ส่ือ Power Point   
ส่ือวิดทิศัน์ 
2. กรณีศกึษา 
3. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
 

อ.ขจิตพรรณ 

เมฆินทรางกรู 
อ.พชัรียา 
วิภาสเศรณี 
 



 

11. น าเสนองานกลุม่ 
 

3 1. น าเสนองานกลุม่ 
2. 
ประเมินผลโดยอาจารย์ผู้สอ
น 

อ.ขจิตพรรณ 

เมฆินทรางกรู 
อ.พชัรียา 
วิภาสเศรณี 

12. ลกัษณะของการต้อนรับ  
และคณุสมบตัขิองผู้ท างานต้อนรับ  
 
บริการท่ีดีจะเกิดผลอยา่งไร / 
บริการไมดี่จะเสียผลอยา่งไร 
 
คณุลกัษณะของผู้ ท่ีจะท างานบริการไ
ด้ดี 
 
จิตส านกึและทศันคตติอ่งานบริการ 
(Service Mind)  
 
แนวทางพืน้ฐานในการให้บริการ 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน ส่ือ Power Point  
รูปภาพประกอบ 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
2. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
 
 

อ.ขจิตพรรณ 

เมฆินทรางกรู 
อ.พชัรียา 
วิภาสเศรณี 

 



 

13. การเสริมสร้างบคุลิกภาพด้านการพดูใ
นท่ีสาธารณะ 
 
เทคนิคการพดูเพ่ือสร้างความประทบัใ
จ 
 
การพดูท่ีเหมาะสมในการบริการ 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน ส่ือ Power Point  
รูปภาพประกอบ 
2. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
3. 
อภิปรายในชัน้เรียนเร่ืองการ
พดูเพ่ือสร้างความประทบัใจ
ในงานบริการ 
4.นกัศกึษาแบง่กลุม่แสดงบ
ทบาทสมมต ิ
การบริการท่ีดีและไมดี่  
5.Quiz 2 

อ.ขจิตพรรณ 

เมฆินทรางกรู 
อ.พชัรียา 
วิภาสเศรณี 

14. มารยาทสากล 
 
มารยาทสากลในการรับประทานอาห
าร 

 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน ส่ือ Power Point  
รูปภาพประกอบ 
2. น าเสนอส่ือวิดีทศัน์ 
3. 
น าเสนอตวัอยา่งจริงและซกั
ถามข้อสงสยั 
4. ทดสอบความเข้าใจ 

อ.ขจิตพรรณ 

เมฆินทรางกรู 
อ.พชัรียา 
วิภาสเศรณี 



 

15. การเสริมสร้างบคุลิกภาพด้านการวาง
ตวัและปรากฏตวัตอ่ชมุชน 
 
การปฏิบตัตินในท่ีสาธารณะและทว่ง
ทา่อิริยาบถตา่งๆท่ีเหมาะสมกบังานบ
ริการ 
 
การแสดงออกถึงความเป็นไทยอยา่งเ
หมาะสม 

3 1. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน ส่ือ Power Point  
รูปภาพประกอบ 
และส่ือวิดีทศัน์ 
2. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
3. 
ให้นกัศกึษาฝึกปฏิบตัทิว่งทา่
อิริยาบถในรูปแบบตา่งๆ 

อ.ขจิตพรรณ 

เมฆินทรางกรู 
อ.พชัรียา 
วิภาสเศรณี 

16. การประเมินบคุลิกภาพนกัศกึษาโดยภ
าพรวม 
(การแตง่กาย การยืน การเดนิ การนัง่ 
การไหว้ การพดู) 
 

3 1. บรรยายสรุป 
ในชัน้เรียน 
2. 
สอบปฏิบตัแิละประเมินบคุลิ
กภาพเป็นรายบคุคล 
3. Quiz 3 (10 คะแนน) 
 

อ.ขจิตพรรณ 

เมฆินทรางกรู 
อ.พชัรียา 
วิภาสเศรณี 

17. การสอบปลายภาค 3   
 

2.   แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กิจกรร
มที่ 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ประเ

มิน 

สัดส่วนข
อง 

การประเ
มินผล 

1 คณุธรรม จริยธรรม การเข้าเรียนและพฤตกิรร
มในชัน้เรียน 
การสง่งานตรงเวลา 
การมีสว่นร่วมในการฝึกป
ฏิบตัิ 

ตลอดภาคกา
รศกึษา 
ตลอดภาคกา
รศกึษา 

 
11 

10% 
 
 
 
 

        20% 



 

 
5,13,16 

2 
3 

ความรู้ 
ทกัษะทางปัญญา 

การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค 

8 
17 

20% 
40% 

4 
 
5 

ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและคว
ามรับผิดชอบ 
ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลขการส่ือสารแ
ละการใช้เทคโนโลยี 

การท างานกลุม่และน าเส
นอ 
 

11 
 
 

10% 
 
 

 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ต าราและเอกสารหลัก 
      ชลลดา ทวีคณู. (2556).  เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ. กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพ์โอเดียนสโตร์ 
 ธนกฤต  สงัข์เฉย. (2550). อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ.  นครปฐม: 
โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัศลิปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์. 

ขนิษฐา วิเศษสาธร และมกุดา ศรียงค์. 2542. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ. กรุงเทพมหานคร: 
โครงการต าราคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั.  

ดร.คมเพชร ฉตัรศภุกลุ. 2546. จิตวิทยาการท างานร่วมกัน. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ. 

จิตตนินัท์ นนัทไพบลูย์.2551.จิตวิทยาการบริการ. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยเูคชัน่. 
ดร.ณฐัพนัธ์ เขจรนนัท์ และคณะ. 2545. การสร้างทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ. กรุงเทพมหานคร:  

ธรรกมลการพิมพ์. 
ทองทิพภา  วิริยะพนัธุ์ .2551. การบริหารทีมงานและการแก้ปัญหา:โรงพิมพ์บริษัทสหธรรมิก จ ากดั. 
ประภาพศัร์ วงษ์ประคอง และคณะ.การพัฒนาบุคลิกภาพ และอารมณ์ในงานบริการ.  

เอกสารประกอบการสอนภาควิชาธุรกิจการบนิ คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต  
        เปโตร บญัชา ศรีประมง. 2521. กิจกรรมเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์. กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์การพิมพ์.  

พวงเพชร วชัรอยู.่ 2537. แรงจูงใจกับการท างาน. พิมพ์ครัง้ท่ี1. กรุงเทพมหานคร: โอเอส.พริน้ติง้เฮาส์. 
ยงยทุธ เกษสาคร.2521. ภาวะผู้น าและการจูงใจ. กรุงเทพมหานคร: เสมาธรรม,  
ยงยทุธ  เกษสาคร .2551. ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม: ส านกัพิมพ์  เอส  แอนด์  จี  กราฟฟิค   
สชุา  จนัทร์เอม. 2542.  จิตวิทยาทั่วไป.  กรุงเทพฯ :ไทยวฒันาพานิช 



 

2.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 ยทุธนา ธรรมเจริญ.2536.แนวคิดเก่ียวกับพฤตกิรรมผู้บริโภค. เอกสารการสอนชดุวิชาพฤตกิรรมผู้บริโภค. 
นนทบรีุ: สาขาวิชาวิทยาการจดัการมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  
3.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 

http://www.novabizz.com 
 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 -  ในวนัแรกของการเรียนการสอน 
อาจารย์ผู้สอนอธิบายให้นกัศกึษาเข้าใจถึงการปรับปรุงรายวิชานีจ้ากการเรียนการสอนในภาคการศกึษาท่ีผา่นมา 
และประโยชน์จากข้อคดิเห็นของนกัศกึษาตอ่การพฒันารายวิชาเพ่ือสง่เสริมให้นกัศกึษาแสดงความคดิเห็นตอ่การ
เรียนการสอน และการพฒันารายวิชาในชว่งปลายของภาคการศกึษา  
        -  ให้นกัศกึษาประเมินพฒันาการของตนเองโดยเปรียบเทียบความรู้ ทกัษะในการประมวลผล คดิวิเคราะห์ 
ก่อนและหลงัการเรียนวิชานี ้
        -   สง่เสริมให้นกัศกึษาแสดงความคดิเห็นตอ่การเรียนการสอน และพฒันารายวิชาผา่นระบบการประเมิน on 
line ของมหาวิทยาลยั 
 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 อาจารย์ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง  ดผูลการเรียนของนกัศกึษา  
และท ารายงานสรุปพฒันาการของนกัศกึษาปัญหา  อปุสรรค  
และแนวทางแก้ไขหรือการเปล่ียนแปลง/ปรับปรุงรายวิชา 
3.  การปรับปรุงการสอน 
 -  การประมวลความคดิเห็นของนกัศกึษา  การประเมินการสอนของตนเองและสรุปปัญหา  อปุสรรค  
แนวทางแก้ไขเม่ือสิน้สดุการสอน เพ่ือเป็นข้อมลูเบือ้งต้นในการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศกึษาตอ่ไป 

 -  การวิจยัในชัน้เรียน เพ่ือพฒันารูปแบบ วิธีการเรียนการสอน  
 -  ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้ทนัสมยัและเหมาะสมกบันกัศกึษารุ่นตอ่ไป 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิรายวิชาของนักศึกษา 
 - ให้อาจารย์แสดงตวัอยา่งการประเมินผลในรายวิชาเพ่ือการทวนสอบ 
 - เปรียบเทียบการให้คะแนนข้อสอบแตล่ะข้อในรายวิชา  ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  
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      -  ส ารวจความคดิเห็นเก่ียวกบัค าถามในข้อสอบจากคณะกรรมการ เพ่ือปรับมาตรฐานข้อสอบ  
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 1.  น าข้อคดิเห็นของนกัศกึษาจากข้อ  1 มาประมวล  เพ่ือจดักลุม่เนือ้หาความรู้ท่ีต้องปรับปรุง  
วิธีการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง ผลจากการประมวลจะน าไปปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนในรุ่นตอ่ไป 
 2.  น าผลการประเมินการสอนของตนเองจากข้อ  2 มาจดักลุม่เทียบเคียงกบัข้อคดิเห็นของนกัศกึ ษา 
เพ่ือพฒันาเนือ้หาสาระให้ทนัสมยั  ปรับวิธีการเรียนการสอน  
และวิธีการประเมินผลให้ตรงกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 


