
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะมนษุยศาสตร์และประยกุต์ศลิป์  
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป 
 

1.  รหัสและช่ือรายวิชา 
 HO 109 การพฒันาบคุลิกภาพส าหรับบคุลากรในอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียวและการบริการ  
                   (Personality Development for Personnel in Tourism and Hospitality Industry) 
2.  จ านวนหน่วยกิต 
     3(3-0-6) 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
  หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต วิชาแกน 
4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
     อาจารย์เสาวลกัษณ์  สดุประเสริฐ 
5.  ภาคการศึกษา / ชัน้ปีที่เรียน 
     ภาคการศกึษาต้น ชัน้ปีท่ี 1 
6.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไมมี่  
7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
     ไมมี่  
8.  สถานที่เรียน   
     คณะมนษุยศาสตร์ และประยกุต์ศลิป์ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
9.  วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
     วนัท่ี 13 กรกฎาคม 2559 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1.   จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
  1. เพ่ือให้นกัศกึษามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัความหมาย และความส าคญัของบคุลิกภาพ 



 

 2.
 เพ่ือให้นกัศกึษามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบับทบาทและความส าคญัของบคุลิกภาพตอ่บคุลากรในอตุสาหก
รรมการทอ่งเท่ียวและการบริการ 
 3. เพ่ือให้นกัศกึษาเข้าใจในหลกัการ 
และสามารถพฒันาบคุลิกภาพเพ่ือการท างานในอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียวและบริการได้  
 4. เพ่ือให้นกัศกึษามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัมารยาททางสงัคม มนษุยสมัพนัธ์ ผู้น า และ                  
การท างานเป็นทีม 
 5. เพ่ือให้นกัศกึษาเป็นผู้ ท่ีมีบคุลิกภาพท่ีเหมาะสมกบัการเป็นบคุลากรในอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียว 
และการบริการ 
2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 เพ่ือให้นกัศกึษามีความรู้  ความเข้าใจ  มีบคุลิกภาพท่ีเหมาะสม 
และสามารถน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ให้สอดคล้องกบัการท างานในอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียวและการบริการได้  
 

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 - - 84 

          
3.  จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
     3  ชัว่โมง โดยแจ้งให้นกัศกึษาทราบในชัว่โมงแรกของการสอน 

 
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

1.   คุณธรรม จริยธรรม 
     1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 



 

  1.  สามารถจดัการปัญหาด้านจริยธรรม  
และความขดัแย้งระหวา่งผลประโยชน์ท่ีได้รับกบัจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  2.  มีทศันคตท่ีิดีตอ่วิชาชีพ และแสดงออกซึง่คณุธรรมและจริยธรรมในการปฏิบตังิาน 
  3.  มีความรับผิดชอบในหน้าท่ี เป็นสมาชิกท่ีดี และมีสว่นร่วมในกิจกรรมเพื่อการพฒันา 
  4.  มีวินยั มีความตรงตอ่เวลา ปฏิบตัติามกฎระเบียบและข้อบงัคบัขององค์กรและสงัคม  
 1.2 วิธีการสอนท่ีจะใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
  1.  สอดแทรกประสบการณ์และเหตกุารณ์จริงท่ีเกิดขึน้ในธุรกิจ  ระหวา่งการเรียนการสอน 

  2.  อภิปรายกรณีศกึษาร่วมกนัในชัน้เรียน 
  3. แสดงบทบาทสมมติ 
 1.3 วิธีการประเมินผล 
  1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในชัน้เรียน 
  2.  ประเมินจากการเข้าเรียนและพฤตกิรรมในชัน้เรียนของนกัศกึษา  
  3.  ประเมินจากความตรงตอ่เวลาในการสง่งานและประสิทธิผลของงานท่ีได้รับมอบหมาย  
  4.  ประเมินจากค าตอบข้อสอบเชิงวิเคราะห์ด้านคณุธรรม  จริยธรรม และมนษุยสมัพนัธ์ 
2. ความรู้ 
     2.1 ความรู้ท่ีจะได้รับ  
  1.  นกัศกึษามีความรู้ความเข้าใจความหมาย และความส าคญัของบคุลิกภาพ 
  2. 
 นกัศกึษามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัหลกัการพฒันาบคุลิกภาพเพ่ือการท างานในอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียว
และบริการ 
  3.  นกัศกึษามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัมารยาททางสงัคม มนษุยสมัพนัธ์ ผู้น า 
และการท างานเป็นทีม 
 2.2 วิธีการสอน  
  1.  บรรยายแล้วให้ท าแบบฝึกหดัและแสดงบทบาทสมมติ 
  2.  ให้นกัศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองและท ารายงาน  
 2.3 วิธีการประเมินผล 
  1.  ประเมินจากประสิทธิผลของการค้นคว้าและรายงาน 
  2. 
 ประเมินจากค าตอบข้อสอบอตันยัท่ีเน้นถามข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาบคุลิกภาพเพ่ือการท างานในอตุส
าหกรรมการทอ่งเท่ียว 
3. ทักษะทางปัญญา 



 

    3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
  1.  สามารถประยกุต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎีได้ 
  2.   นกัศกึษาวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่ง การพฒันาบคุลิกภาพกบัสงัคม วฒันธรรมเศรษฐกิจ 
การเมือง และสิ่งแวดล้อมได้ 
  3. 
 สามารถประมวลและศกึษาข้อมลูเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มการท างานในอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ี
ยวและการบริการได้ 
 3.2 วิธีการสอน 
  1.  บรรยายและอภิปรายกรณีศกึษาร่วมกนัในชัน้เรียน  
  2.  ให้นกัศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองและท ารายงาน  
 3.3 วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา 
  1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในชัน้เรียน 
  2.  ประเมินจากค าตอบข้อสอบเชิงวิเคราะห์ โดยใช้ข้อมลูจากสถานการณ์จริง และกรณีศกึษา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
 4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องการพัฒนา  
  1. 
 สามารถปฏิบตัแิละรับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมายตามหน้าท่ีและบทบาทของตนในกลุม่งานได้อยา่งเหมาะ
สม รวมทัง้มีสว่นร่วมในการชว่ยเหลือผู้ ร่วมงานและแก้ไขปัญหากลุม่ 
  2.  สามารถพฒันาทกัษะมนษุยสมัพนัธ์  
บคุลิกภาพและจริยธรรมให้เหมาะสมส าหรับการท างานในอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียวและการบริการ 
 4.2 วิธีการสอน 
  1.  สอดแทรกประสบการณ์และเหตกุารณ์จริงท่ีเกิดขึน้ในธุรกิจ ระหวา่งการเรียนการสอน 
  2.  อภิปรายกรณีศกึษาร่วมกนัในชัน้เรียน 
 4.3 วิธีการประเมิน 
  1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในชัน้เรียน 
  2.  ประเมินจากการเข้าเรียนและพฤตกิรรมในชัน้เรียนของนกัศกึษา  
  3.  ประเมินจากความตรงตอ่เวลาในการสง่งานและประสิทธิผลของงานท่ีได้รับมอบหมาย  
  4.  ประเมินจากค าตอบข้อสอบเชิงวิเคราะห์ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล  
และความรับผิดชอบ 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา  



 

  1.  นกัศกึษาสามารถสามารถใช้ภาษาในการฟัง  พดู  อา่น  
เขียนได้อยา่งเหมาะสมและน าเสนองานกลุม่อยา่งมีประสิทธิภาพ 

  2. 
 นกัศกึษาสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการตดิตอ่ส่ือสารและน าเสนอข้อมลูได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  เชน่ 
การใช้ iPad ในการน าเสนองาน ผา่นApplication Keynote หรือ Slide Shark 
 5.2 วิธีการสอน 

  1.  บรรยายและอภิปรายกรณีศกึษาร่วมกนัในชัน้เรียน 
  2.  ให้นกัศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองและท ารายงาน 
 
 5.3 วิธีการประเมิน  
  1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในชัน้เรียน 
  2.  ประเมินจากประสิทธิผลของรายงาน 
  3.  ประเมินจากค าตอบข้อสอบเชิงวิเคราะห์ 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1.   แผนการสอน 
 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน*  
(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

1. แนะน ารายวิชา 
และเกณฑ์การวดัและประเมินผล 
ท ากิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเรีย
น 

3 1. iHybrid  
2. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน และส่ือ Power 
Point 
3. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
4. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์เสาวลกั
ษณ์ สดุประเสริฐ 



 

2. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบับคุลิกภาพ 
-
ความหมายความส าคญัของบคุลิกภา
พ 
-พฒันาการของบคุลิกภาพ 
-
สิ่งท่ีท าให้มนษุย์มีบคุลิกภาพแตกตา่ง
กนั 
-ประเภทของบคุลิกภาพ 
-ลกัษณะบคุลิกภาพท่ีดี 

3 1. iHybrid  
2. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน และส่ือ Power 
Point 
3. การอภิปรายร่วมกนั 
4. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
5. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์เสาวลกั
ษณ์ สดุประเสริฐ 

3. การพฒันาบคุลิกภาพทางกายและสงั
คม 

-
ความส าคญัของการพฒันาบคุลิกภา
พภายนอกกบัการบริการ 
-การดแูลรักษารูปลกัษณ์ 

3 1. iHybrid   
2. บรรยายโดยใช้เอกสาร 
ประกอบการสอน ส่ือ Power  
Point และรูปภาพประกอบ 
3. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 

อาจารย์เสาวลกั
ษณ์ สดุประเสริฐ 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน*  
(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

4. การพฒันาบคุลิกภาพทางกายและสงั
คม 

-
การเสริมสร้างบคุลิกภาพโดยการแตง่
กาย 

3 1. iHybrid  
2. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน ส่ือ Power Point 
และรูปภาพประกอบ 
3. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 

อาจารย์เสาวลกั
ษณ์ สดุประเสริฐ 



 

5. การเสริมสร้างบคุลิกภาพทางด้านกิริย
าทา่ทาง อิริยาบถ 

 

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

4. ฝึกปฏิบตั ิ

อาจารย์เสาวลกั
ษณ์ สดุประเสริฐ 

6. ทกัษะการพดูเพ่ือบคุลิกภาพท่ีดี 
-ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัการพดู 
-ทกัษะการพดู 

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

อาจารย์เสาวลกั
ษณ์ สดุประเสริฐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน*  
(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 



 

7. ทกัษะการพดูเพ่ือบคุลิกภาพท่ีดี 
ฝึกปฏิบตัิ 
 

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

อาจารย์เสาวลกั
ษณ์ สดุประเสริฐ 

8. สอบกลางภาค (สอบพดู) 2 สอบนอกตาราง  
9. มารยาททางสงัคม 

-
ความหมายและความส าคญัของมาร
ยาทสงัคม 

-มารยาททางสงัคมในเหตกุารณ์ตา่งๆ 

-มารยาทในการรับประทานอาหาร 
มอบหมายงานกลุม่ 

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

อาจารย์เสาวลกั
ษณ์ สดุประเสริฐ 



 

10. มารยาททางสงัคม (ฝึกปฏิบตั)ิ 
 

3 1. iHybrid  
2. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน ส่ือ Power Point  
รูปภาพประกอบ  
2. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั  
3. ฝึกปฏิบตัิ 
4. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์เสาวลกั
ษณ์ สดุประเสริฐ 

 

 

 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน*  
(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

11. การพฒันาบคุลิกภาพทางด้านอารม
ณ์ 
-
แนวความคดิและความหมายของอาร
มณ์ 
-อารมณ์กบัการแสดงออกทางร่างกาย 
-ความฉลาดของอารมณ์ (EQ) 
-
การสง่เสริมและพฒันาความมัน่คงทา
งสภาวะอารมณ์ 
 

3 1. iHybrid  
2. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน ส่ือ Power Point  
รูปภาพประกอบ 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
3. กรณีศกึษา 
4. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
5. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์เสาวลกั
ษณ์ สดุประเสริฐ 



 

12. การแสดงออกทางพฤตกิรรมในการท า
งาน 
-แนวความคดิ ความหมาย 
และองค์ประกอบของพฤตกิรรม 
-
ปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลตอ่พฒันาการ
ทางพฤตกิรรม 
-
อิทธิพลของบคุคลอ่ืนท่ีมีผลตอ่การแส
ดงออกทางพฤตกิรรม 
-
อิทธิพลของกลุม่ท่ีมีตอ่พฤตกิรรมมนษุ
ย์ 
-
การพฒันาการแสดงออกทางพฤตกิรร
มของบคุคลในธุรกิจบริการ 

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

อาจารย์เสาวลกั
ษณ์ สดุประเสริฐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน*  
(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 



 

13. การพฒันาและเสริมสร้างมนษุยสมัพั
นธ์ในธุรกิจบริการ 
-
แนวความคดิและความหมายเก่ียวกบั
มนษุยสมัพนัธ์ 
-
คณุลกัษณะของความมีมนษุยสมัพนั
ธ์ 
-
ความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุลิกภาพกบัม
นษุยสมัพนัธ์ 

3 1. iHybrid  
2. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน ส่ือ Power Point  
รูปภาพประกอบ 
3. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
4. อภิปรายร่วมกนั 
5. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์เสาวลกั
ษณ์ สดุประเสริฐ 

14. การพฒันาและเสริมสร้างมนษุยสมัพั
นธ์ในธุรกิจบริการ 
-
หลกัเกณฑ์พืน้ฐานของความมีมนษุย
สมัพนัธ์ในธุรกิจบริการ 
-
การพฒันาและเสริมสร้างมนษุยสมัพั
นธ์ท่ีดีในธุรกิจบริการ 
-
เทคนิคการประยกุต์ใช้มนษุยสมัพนัธ์
ส าหรับผู้ปฏิบตังิานบริการ 
-
บคุลิกภาพและมนษุยสมัพนัธ์ท่ีเหมาะ
สมในธุรกิจบริการ 

 1. iHybrid  
2. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน ส่ือ Power Point  
รูปภาพประกอบ 
3. อภิปรายร่วมกนั 
4. 
น าเสนอตวัอยา่งและซกัถาม
ข้อสงสยั 
5. ทดสอบความเข้าใจ 

อาจารย์เสาวลกั
ษณ์ สดุประเสริฐ 

15. น าเสนองานกลุม่ 3 1. iHybrid  
2. น าเสนองานกลุม่ 
3. 
ประเมินผลโดยอาจารย์ผู้สอ
น 

อาจารย์เสาวลกั
ษณ์ สดุประเสริฐ 



 

16. ทบทวนบทเรียน เนือ้หาสปัดาห์ท่ี     
9-15 
บอกคะแนนเก็บ 60% 

3 1. iHybrid  
2. 
บรรยายโดยใช้เอกสารประก
อบการสอน ส่ือ Power Point   
3. ซกัถามข้อสงสยั 

อาจารย์เสาวลกั
ษณ์ สดุประเสริฐ 

17. การสอบปลายภาค 3  คณะกรรมการคมุสอบ 
2.   แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กิจกรร
มที่ 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ประเ

มิน 

สัดส่วนข
อง 

การประเ
มินผล 

1 คณุธรรม จริยธรรม การเข้าเรียนและพฤตกิรร
มในชัน้เรียน 
การสง่งานตรงเวลา 

ตลอดภาคกา
รศกึษา 

 
 

2-15 

10% 
 

2 
3 

ความรู้ 
ทกัษะทางปัญญา 

การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค 

8 
17 

20% 
40% 

4 
 
5 

ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและคว
ามรับผิดชอบ 
ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลขการส่ือสารแ
ละการใช้เทคโนโลยี 

การท างานกลุม่และน าเส
นอ 
 

15 
 
 

30% 
 
 

 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ต าราและเอกสารหลัก 
 พิมลพรรณ เชือ้บางแก้ว. (2553).  การพัฒนาบุคลิกภาพ. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์มหาวิทยาลยักรุงเทพ. 
 พิณค า โรหิตเสถียร, สเุทพ เทียนสี, และโสภณ ตระการวิจิตร. (2551).  การพัฒนาบุคลิกภาพ.  
 สถาบนัพฒันาบคุลิกภาพจอห์น โรเบร์ิต พาวเวอร์ส. (2535).  เอกสารประกอบการฝึกอบรมการพัฒนา 

  บุคลิกภาพส าหรับสุภาพสตรี . ม.ป.ท., (อดัส าเนา) 



 

 2.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 จิตตนินัท์ นนัทไพบลูย์. (2551).  จิตวิทยาการบริการ. กรุงเทพฯฯ: ซีเอ็ดยเูคชัน่. 
3.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 Application : iTunes U วิชาการพฒันาบคุลิกภาพส าหรับบคุลากรในอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียวและ        
การบริการ (Enroll Code : CZD-FNF-LRF ) 
 หนงัสือปรับบคุลิกภาพเพ่ือความเป็นผู้หญิงสมาร์ทและสขุภาพดี 
  
 
 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 1.  ในวนัแรกของการเรียนการสอน  
อาจารย์ผู้สอนอธิบายให้นกัศกึษาเข้าใจถึงการปรับปรุงรายวิชานีจ้ากการเรียนการสอนในภาคการศกึษาท่ีผา่นมา  
และประโยชน์จากข้อคดิเห็นของนกัศกึษาตอ่การพฒันารายวิชาเพ่ือสง่เสริมให้นกัศกึษาแสดงความคดิเห็นตอ่การ
พฒันารายวิชาในชว่งปลายของภาคการศกึษา 
 2.  ให้นกัศกึษาประเมินพฒันาการของตนเองโดยเปรียบเทียบ  ความรู้  
ทกัษะในการประมวล/คดิวิเคราะห์ก่อนและหลงัการเรียนรายวิชานี ้

 3.  สง่เสริมให้นกัศกึษาแสดงความคดิเห็นตอ่การเรียนการสอน  
และการพฒันารายวิชาผา่นระบบการประเมิน online ของมหาวิทยาลยั 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 อาจารย์ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง  ดผูลการเรียนของนกัศกึษา  
และท ารายงานสรุปพฒันาการของนกัศกึษาปัญหา  อปุสรรค  
และแนวทางแก้ไขหรือการเปล่ียนแปลง/ปรับปรุงรายวิชา 
3.  การปรับปรุงการสอน 
 1.  การประมวลความคดิเห็นของนกัศกึษา  การประเมินการสอนของตนเองและสรุปปัญหา  อปุสรรค  
แนวทางแก้ไขเม่ือสิน้สดุการสอน เพ่ือเป็นข้อมลูเบือ้งต้นในการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศกึษาตอ่ไป 

 2.  การวิจยัในชัน้เรียน เพ่ือพฒันารูปแบบ วิธีการเรียนการสอน  
 3.  ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้ทนัสมยัและเหมาะสมกบันกัศกึษารุ่นตอ่ไป 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิรายวิชาของนักศึกษา 
 1.  ให้อาจารย์แสดงตวัอยา่งการประเมินผลในรายวิชาเพ่ือการทวนสอบ 



 

 2.  เปรียบเทียบการให้คะแนนข้อสอบแตล่ะข้อในรายวิชา  ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 1.  น าข้อคดิเห็นของนกัศกึษาจากข้อ  1 มาประมวล  เพ่ือจดักลุม่เนือ้หาความรู้ท่ีต้องปรับปรุง  
วิธีการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง ผลจากการประมวลจะน าไปปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนในรุ่นตอ่ไป 
 2.  น าผลการประเมินการสอนของตนเองจากข้อ  2 มาจดักลุม่เทียบเคียงกบัข้อคดิเห็นของนกัศกึ ษา 
เพ่ือพฒันาเนือ้หาสาระให้ทนัสมยั  ปรับวิธีการเรียนการสอน  
และวิธีการประเมินผลให้ตรงกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 


