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รหสัวชิา  08-112-101    ชือ่วชิา การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ 
(Personality Development in Hospitality Industry) 

 
               หลกัสตูร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว 

   หมวดวิชาเฉพาะ  กลุมวชิาชีพบังคับการโรงแรม 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ผูรับผดิชอบรายวชิา นางสาวจุติมา บุญมี  
ผูสอน นางสาวนาถนลิน สีเขียว 

สาขา การโรงแรมและการทองเที่ยว 

วทิยาลยัการโรงแรมและการทองเทีย่ว (พื้นทีต่รงั) 
วทิยาลยัเทคโนโลยอีุตสาหกรรมและการจัดการ (พื้นทีข่นอม) 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 8 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 11 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 11 

 



มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีิชยั                                                                   มคอ. 3 

1 

 

รายละเอยีดของรายวชิา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขต / คณะ / สาขา         วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว   

สาขาการโรงแรมและการทองเที่ยว(พ้ืนที่ตรัง) 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (พ้ืนที่ขนอม) 

 

หมวดที ่1  ขอมลูโดยทัว่ไป 
          
1.  รหัสและชื่อวิชา  

08-112-101   การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ                        
            (Personality Development in Hospitality Industry)  

 

2.  จํานวนหนวยกิต 
      3 หนวยกิต (3-0-6) 
 

3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
      ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว 
      หมวดวิชาชีพบังคับ  กลุมวิชาชีพบังคับการโรงแรม 

 

4.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา   อาจารยจุติมา  บุญมี โทรศัพท   095-4297754 
อาจารยผูสอน             อาจารยนาถนลิน  สีเขียว เบอรโทรศัพท 082-7899251     
                       อาจารยประจําวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

5.  ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน 
ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2558 นักศึกษาช้ันปที่ 1 (ปกติ) และนักศึกษาช้ันปที่ 2 (เทียบโอน)              
สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว (พ้ืนที่ตรัง) 
ภาคการศึกษาที่  2 ปการศึกษา  2558 ช้ันปที่ 1  (พ้ืนที่ขนอม) 

 

6.  รายวิชาที่ตองเรียนมากอน  (Pre-requisite) 
      ไมมี 
 

7.  รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  (Co-requisite) 
      ไมมี 
 

8.  สถานที่เรียน 
      อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

      วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ (พ้ืนที่ขนอม) 
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9.  วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
      18 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
 

                              หมวดที ่2  จดุมุงหมายและวัตถุประสงค 
1.  จุดมุงหมายของรายวิชา 
       เพ่ือใหนักศึกษา มีความรู ความเขาใจในเรื่องบุคลิกภาพ ความสําคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ
เพ่ือการทํางานในอนาคต ทฤษฎีของการพัฒนาบุคลิกภาพ และการพัฒนาบุคลิกภาพใหสอดคลองกับบริบท
ของอุตสาหกรรมบริการ การเขาใจความแตกตางและลักษณะของบุคคล การอยูรวมกัน การสรางมนุษย
สัมพันธ และการสงเสริมมนุษยสัมพันธในองคกรเพ่ือพัฒนาการทํางาน ทําใหนักศึกษาสามารถปรับปรุง
บุคลิกภาพของตนเองใหเขากับสังคมและสิ่งแวดลอม เปนคนเกง คนดี มีคุณธรรม ของสังคมและ
ประเทศชาติตอไป     
 
2.  วัตถุประสงคในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา 
        เปนการเตรียมความพรอมดานการพัฒนาบุคลิกภาพ ใหตอบสนองตอความตองการใน
อุตสาหกรรมบริการ โดยพัฒนารูปแบบการสอนทั้งเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติใหมีความเหมาะสมกับ
สถานการณ โดยใชกรณีศึกษาหรือสถานการณที่เกี่ยวของมาชวยในการจัดการเรียนการสอน อีกทั้ง         
นําเน้ือหาในรายวิชาไปบูรณาการรวมกับรายวิชาอ่ืน ๆ ในหลักสูตร ทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูและปรับตัว
ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสถานการณตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  

หมวดที ่3  ลกัษณะและการดาํเนนิการ 
1.  คําอธิบายรายวิชา 

องคประกอบของบุคลิกภาพ  บุคลิกภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมทองเที่ยวและอุตสาหกรรม 

บริการ  การปรับพฤติกรรม  หลักการบริการ  เทคนิคการจูงใจ  การแกไขปญหาเฉพาะหนา 
 

Elements of personality; personality of hotel and tourism personnel; behavioral adjustment,  
Service principle; motivation techniques; immediate problems solving 
 
2.  จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย ปฏบิัต ิ การศกึษาดวยตนเอง สอนเสรมิ 
45 ช่ัวโมง ไมม ี 6 ช่ัวโมงตอสัปดาห ตามความตองการของ

นักศึกษาเฉพาะราย 
 
 
3.  จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

3.1 ในเวลาราชการ 
นักศึกษาสามารถรับคําปรึกษาได ต้ังแตเวลา 8.30-16.30 น. ณ. หองพักอาจารยสาขา               

การโรงแรมและการทองเที่ยว อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย                  
วิทยาเขตตรัง 
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3.2 นอกเวลาราชการ 
นักศึกษาสามารถนัดหมายลวงหนาเพ่ือรับคําปรึกษาผานระบบเครือขาย Internet เชน 

Facebook, Line, Email  
 
4.  แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลกัสูตรรายวชิา  
    (Curriculum Mapping) 

1. คณุธรรม จริยธรรม 2. ความรู 
3. ทกัษะทาง

ปญญา 

4. ทกัษะความสมัพนัธ
ระหวางบคุคลและความ

รบัผดิชอบ 

5. ทกัษะการ
วเิคราะหเชงิ

ตัวเลข การสือ่สาร
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

                             

 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
5.  แผน การบรูณาการ โครงการบริการวชิาการกบัการเรยีนการสอน (ถาม)ี  
(บูรณาการ คือ กิจกรรมการเรียนการสอน ที่ดําเนินการ กอนหรือพรอม กับการดําเนินโครงการบริการ
วิชาการ ) 

ขอมลูโครงการบรกิารวิชาการ รายละเอยีดแผนการบรูณาการ 
1.ช่ือโครงการ: โครงการดูงานโรงแรมและ
พัฒนาทักษะดานการนําเที่ยวอยางมืออาชีพ
2.วันที่ดําเนินโครงการ:   มีนาคม 2559 
  
 
 

1. ประเด็นที่นํามาบูรณาการ: การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือ
การบริการในอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเที่ยว 
2. หัวขอที่สอน/กิจกรรมทีส่อน/ประเด็นเรื่อง:  
หนวยที่ 1 บุคลิกภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการ 
หัวขอ บุคลิกภาพสําหรับงานบริการในแตละอาชีพ 
3. รายละเอียด: การพัฒนาบุคลิกภาพที่พึงประสงคสําหรับ
มัคคุเทศกทั่วไป 
4. รายช่ือผูสอน: อาจารยจุติมา บุญม ี
5.สัปดาหที่สอน: สัปดาหที่ 5 

6.  แผนการนาํความรูและประสบการณจากโครงการบรกิารวิชาการมาพัฒนาการเรยีนการสอน (ถาม)ี 
      (พัฒนา คอื กิจกรรมการเรียนการสอนและการวิจัยทีดํ่าเนินการ หลัง จากการดําเนินโครงการบริการ
วิชาการเสร็จสิ้นแลว และเสรจ็สิ้นภายในปการศึกษาน้ัน) 
 

ขอมลูโครงการบรกิารวิชาการ รายละเอยีดแผนการพัฒนาการเรียนการสอน 
1. ช่ือโครงการ: โครงการดูงานโรงแรมและ 
พัฒนาทักษะปฏิบัติการมัคคุเทศกดานการ
ทองเที่ยวอยางมืออาชีพ กิจกรรมยอยที่ 1
ทัศนศึกษาภาคกลาง – อีสาน 
2.วันดําเนินโครงการ: 21-27 มีนาคม 2558 

1.ประเด็นที่นํามาพัฒนาการเรียนการสอน: บุคลิกภาพที่
พึงประสงค 
2.หัวขอที่สอน/กิจกรรมทีส่อน/ประเด็นเรื่อง: 
หนวยที่ 5 การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ืองานบริการ 
หัวขอ การปรับปรุงแกไขและพัฒนาบุคลิกภาพ 
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3.ผลการประเมิน : 88.73 
ประเด็น รอยละ 

1.ดานความพึงพอใจ 84.89 
2.ดานความรูความเขาใจ 93.76 
3.ดานการนําความรูและ
ประสบการณไปใชประโยชน 

85.00 

 

3.รายละเอียด: แนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพที่พึง
ประสงค 
4.รายช่ือผูสอน: อาจารยจุติมา บุญมี 
5.สัปดาหที่สอน: 6  

 

หมวดที ่4  การพฒันาการเรยีนรูของนกัศกึษา 
 1.  คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1  คุณธรรมจริยธรรมที่ตองพัฒนา 

       1.1.1 มีความซื่อสัตย สุจริต และสามารถจัดการปญหาความขัดแยงระหวางผลประโยชนที่
ไดรับกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  

       1.1.2 มีทัศนคติที่ดีตออาชีพและแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและ
การปฏิบัติตนตอผูอ่ืนอยางสม่ําเสมอ  

  1.1.3 มีความรับผิดชอบในหนาที่เปนสมาชิกที่ดีและมีสวนรวมในกิจกรรมเพ่ือการพัฒนา  
มีภาวะผูนําและเปนแบบอยางที่ดีตอผูอ่ืน  

  1.1.4 มีวินัยในการทํางานและปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับขององคกรและสังคม  
 

 1.2  วิธีการสอน 
 1.2.1 รวมกันกําหนดกฎระเบียบ และขอตกลงในการเรียน ไดแก การจัดทําเอกสาร

ประกอบการเรียน การติดตอสื่อสารระหวางผูเรียนและผูสอน การแตงกายที่เปนไปตามกฎระเบียบของ
มหาวิทยาลัย การเขาช้ันเรียนใหตรงเวลา และเขาเรียนอยางสม่ําเสมอ 

 1.2.2 กําหนดใหนักศึกษาทํางานเปนทีม โดยมุงใหนักศึกษาไดมีโอกาสบริหารจัดการงานที่
มอบหมาย ตามความสามารถ ฝกความรับผิดชอบ ความเสียสละ การประสานงานระหวางบุคคลและ
ระหวางกลุม 

 1.2.3 กําหนดใหนักศึกษานําเสนอผลงานที่ไดรับมอบหมายตามเวลาและขอกําหนดตาง ๆ ที่
ไดตกลงไว 

 1.2.4 กําหนดบทลงโทษนักศึกษาที่กระทําการทุจริตในการสอบ และอธิบายถึงผลเสียที่เกิด
ขึ้นกับตัวนักศึกษาอันเกิดจากการทุจริต  

 1.2.5 มีการสอดแทรกดานคุณธรรม และจริยธรรม ระหวางเวลาเรียนตามโอกาสที่เหมาะสม
และอาจารยผูสอนปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกนักศึกษา 
 1.3  วิธีการประเมินผล 

   1.3.1 การเขาเรียนตรงเวลา และสม่ําเสมอ  
 1.3.2 การแตงกายที่เปนไปตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 1.3.3 การสงงาน และนําเสนองานที่ไดรับมอบหมายตามขอกําหนดที่ตกลงไวและตรงตอเวลา 
 1.3.4 ปริมาณการกระทําทุจริตขอสอบ 
 1.3.5 การอางอิงแหลงที่มาของขอมูล ขาวสารที่นํามาใชประกอบการเรียนอยางถูกตอง 
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2.  ความรู 
 2.1  ความรูที่ตองไดรับ 

   2.1.1 มีความรู  ในสาขาวิชาการท องเที่ยวและสาขาวิชาการโรงแรมทั้งภาคทฤษฎี             
และภาคปฏิบัติอยางกวางขวางเปนระบบเปนสากล และทันสมัยตอสถานการณโลก  

 2.1.2 มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
 2.2  วิธีการสอน 

   2.2.1 ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบโดยใหความรูทางดานทฤษฎีควบคูกับ       
การปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง 

 2.2.2 จัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเช่ียวชาญที่มี
ประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษ 

 2.2.3 จัดการฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
2.3  วิธีการประเมินผล 

   ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในดานตาง ๆ คือ 
  2.3.1 การเขาช้ันเรียน 
  2.3.2 การทดสอบยอย การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
  2.3.3 ประเมินจากงานที่มอบหมายนักศึกษา 
  2.3.4 ประเมินจากการนําเสนอผลงาน 
  2.3.5 ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นําเสนอ 
 

3.  ทกัษะทางปญญา 
 3.1  ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 

   3.1.1 มีความสามารถประมวลและศึกษาขอมูลเพ่ือวิเคราะหสาเหตุของปญหาและ            
ความขัดแยงรวมทั้งหาแนวทางปองกันและแกไขปญหาไดอยางเหมาะสมทั้งเชิงกวางและเชิงลึก  

 3.1.2 ความสามารถประยุกตใชความรูทางทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปใชประโยชนในการฝก
ประสบการณภาคสนามและการฏิบัติงานจริงตามสถานการณไดอยางเหมาะสม 

 3.1.3 มีความสามารถประยุกตใชนวัตกรรมจากภาคธุรกิจและจากศาสตรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ
เพ่ือพัฒนาทักษะการทํางานใหเกิดประสิทธิผล  
 3.2  วิธีการสอน 

  3.2.1  กรณีศึกษาทางการโรงแรมและการทองเที่ยว โครงงานงานวิจัย และกําหนดให
นักศึกษาวางแผนการทํางานเปนทีม 

         3.2.2  ใชสถานประกอบการฝกปฏิบัติงานจริง 
         3.2.3 มีการอภิปรายเพ่ือสรุปประเด็นผลการศึกษาและปญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งการเสนอ    

แนวทางการแกไข 
         3.2.4  เนนถึงศาสตรและศิลป รวมถึงรูปแบบในการนําเสนอผลงาน และใหนักศึกษาไดมี   

การนําเสนอผลงานจริง 
3.3  วิธีการประเมินผล 

     3.3.1 ประเมินจากการนําเสนอโครงงาน รายงานการวิจัย อภิปรายกรณีศึกษา 
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   3.3.2 ประเมินจากการทดสอบโดยใชแบบทดสอบ โดยออกขอสอบที่ใหนักศึกษาแกปญหา 
อธิบายแนวคิดการแกปญหา และวิธีการแกปญหาโดยการประยุกตความรูที่เรียนมา ซึ่งจะตองหลีกเลี่ยง
ขอสอบที่เปนการเลือกตอบที่ถูกมาคําตอบเดียวจากกลุมคําตอบที่ใหมา 

   3.3.3 ประเมินจากผลงานและการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
 
4.  ทกัษะความสมัพนัธระหวางบคุคลและความรับผดิชอบ 
 4.1  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา 

   4.1.1 ความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายตามหนาที่และ
บทบาทของตนในกลุ มงานไดอยางเหมาะสม รวมทั้งมีสวนรวมในการชวยเหลือผู รวมงาน และแกไข            
ปญหากลุม  

 4.1.2 มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพใหทันสมัยอยางตอเน่ืองและ
ตรงมาตรฐานสากล  
 4.2  วิธีการสอน 

   4.2.1  มอบหมายงานที่ตองใชการติดตอประสานงานกับบุคคลอ่ืน ๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถาบันการศึกษา 

 4.2.2  มีการมอบหมายงานที่ตองใชทักษะดานการสื่อสารระหวางบุคลทั้ งภายใน
สถาบันการศึกษาและภายนอกสถาบันการศึกษา 

 4.2.3  มีการมอบหมายงานที่ตองใชการระดมความคิดและรวมกันทํางาน 
 4.2.4  มีกิจกรรมสงเสริมมนุษยสัมพันธ เชน ยกยองชมเชยนักศึกษาที่มีมนุษยสัมพันธดีเดน 

4.3  วิธีการประเมินผล 
   4.3.1  ประเมินจากพฤติกรรมในการทํากิจกรรมระหวางนักศึกษาในกลุม 
   4.3.2  ประเมินจากผลงานของนักศึกษาทั้งรายบุคคลและรายกลุม 
   4.3.3  มีการรวมประเมินทั้งอาจารยและนักศึกษา 
 

5.  ทกัษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การสือ่สารและการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 5.1  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา 
  5.1.1 มีความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการฟง การพูด                  
การอาน การเขียนและการสรุปประเด็นไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 5.1.2 มีความสามารถในการสื่อสารกับชาวตางชาติไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ  
และวัฒนธรรม  
 5.2  วิธีการสอน 

  5.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลองหรือ
สถานการณเสมือนจริง และนําเสนอแนวทางแกปญหาที่เหมาะสม 

 5.2.2  ใหนักศึกษาไดเรียนรูเทคนิคการประยุกต การวิเคราะหขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ         
ในสถานการณตาง ๆ ได 

 5.2.3 มีการนําเสนอผลงานดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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5.3  วิธีการประเมินผล 
 5.3.1 ประเมินจากการอธิบายหลักการเขาถึงขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.3.2 ประเมินจากการสรุปและอภิปรายงานที่ไดรับมอบหมายรวมกัน 
 5.3.3 ประเมินจากผลงานและการนําเสนอผลงานดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.3.4 ประเมินจากการทดสอบ 

 

หมวดที ่5  แผนการสอนและการประเมินผล 
1.  แผนการสอน 

สัปดาห
ที ่

หัวขอการสอน 
จํานวน
ชั่วโมง 

วิธีการจัดการเรยีนการสอน 
/สื่อการสอน 

ผูสอน 

1-2 

หนวยที ่1 ความหมายและความสําคญัของ
บคุลิกภาพ 
1.1  ความหมายบุคลิกภาพ 
1.2  ความสําคัญบุคลิกภาพ 

3 กิจกรรม 
- อธิบายภาพรวมการเรียน 
 การสอนของวิชา  
- บรรยาย แสดงความคิดเห็น 
สื่อการสอน 
- แบบฟอรมกรอกประวัติ
นักศึกษา, Resume 

อ.จุติมา บุญมี 
 
 
 
 
 
 

1.3 ความสําคัญของบุคลิกภาพในมิติสังคมและ
วัฒนธรรม 

3 

 
 
3 

หนวยที ่2 องคประกอบของบคุลิกภาพ 
2.1  องคประกอบของบุคลิกภาพ 

3 
 

กิจกรรม 
- บรรยาย  แสดงความคิดเห็น 
- มอบหมายงานใหศึกษา 
- ทดสอบยอย ครั้งที่ 1  
สื่อการสอน 
- Power point, VDO 

อ.จุติมา บุญมี 
 

  
 

 
4 

หนวยที ่3 ทฤษฎกีารพฒันาบคุลิกภาพ 
3.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับบุคลิกภาพ 

 

3 
 

กิจกรรม 
- บรรยาย  แสดงความคิดเห็น 
- โตวาทีขี้เหรปากดี หนาตาดี
ปากราย 
สื่อการสอน 
- power point 

อ.จุติมา บุญมี 
 
 
 

 
 
5 

หนวยที ่4 บคุลกิภาพของบคุลากรในอุตสาหกรรม
บรกิาร 
4.1 ความหมายของอุตสาหกรรมบริการ 
4.2 ลักษณะสําคญัของอุตสาหกรรมบริการ 
4.3 บุคลิกภาพสําหรับงานบริการในแตละอาชีพ 
 

3 กิจกรรม 
 - บรรยาย แสดงความคิดเห็น 
สื่อการสอน 
- สาธิตบุคลิกภาพที่พึง
ประสงคแตละอาชีพ (บูรณา
การอาชีพมัคคุเทศกทั่วไป) 
- power point 

อ.จุติมา บุญมี 
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สัปดาห
ที ่

หัวขอการสอน 
จํานวน
ชั่วโมง 

วิธีการจัดการเรยีนการสอน 
/สื่อการสอน 

ผูสอน 

 
 
6 

หนวยที ่5 การพัฒนาบคุลกิภาพเพือ่งานบรกิาร 
5.1 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับงานบริการ 
5.2 ลักษณะสําคญัของงานบริการ 
5.3 การปรับปรุงแกไขและพัฒนาบุคลิกภาพ 

3 
 
 
 

กิจกรรม 
- บรรยาย แสดงความคิดเห็น 
- มอบหมายงานใหกรณีศึกษา 
สื่อการสอน 
-สาธิตการแตงหนาทําผม เสริม
บุคลิกภาพ 
- power point 

อ.จุติมา บุญมี 

 
7-8 

หนวยที ่6 การสรางมนษุยสมัพันธและการอยู
รวมกนัในองคกร 
6.1 จิตวิทยาบริการ 
6.2 ความหมายและความสําคัญของมนุษยสัมพันธ 
 

3 
 
 
 

กิจกรรม 
- บรรยาย แสดงความคิดเห็น 
- มอบหมายงานใหศึกษา 
สื่อการสอน 
- power point 
- สาธิตการแกปญหาที่เกิดขึ้น
ในองคกร 

อ.จุติมา บุญมี 
 
 

6.3 แนวทางการสรางมนุษยสัมพันธ 
6.4 หลักสําคญัของการอยูรวมกัน 
 

3 

9 สอบกลางภาค (3)   
 
 

10-11 

หนวยที ่6 การสรางมนษุยสมัพันธและการอยู
รวมกนัในองคกร (ตอ) 
6.5  การปรับตัวเขาสูองคกร 

3 กิจกรรม 
- บรรยาย  แสดงความคิดเห็น 
- มอบหมายงานใหศึกษา 
สื่อการสอน 
- power point 
 

อ.จุติมา บุญมี 
 
 
 
 
 

6.6  การสรางมนุษยสัมพันธในองคกร 
6.7 ปจจัยสําคญัของการสรางมนุษยสัมพันธใน
องคกร 
 

3 

 
 
 

12-13 

หนวยที ่7 การปรบัพฤตกิรรม 
8.1   ความหมายของพฤติกรรม 
8.2   ลักษณะสาํคัญของพฤติกรรม 

3 กิจกรรม 
- บรรยาย แสดงความคิดเห็น 
- มอบหมายงานใหศึกษา 
- ทดสอบยอยครงที่ 2 
สื่อการสอน 
- power point 

อ.จุติมา บุญมี 
 

8.3   องคประกอบที่สําคัญของพฤติกรรม 
8.4   การปรับพฤติกรรมเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ 

3 

 
 

14-15 

หนวยที ่8 เทคนคิการจูงใจและการสรางแรงผลกัดนั
ในการทาํงาน 
9.1   ความหมายของแรงจูงใจ 
9.2 ความสําคัญของแรงจูงใจ 

3 กิจกรรม 
- บรรยาย แสดงความคิดเห็น 
- มอบหมายงานใหศึกษา 
สื่อการสอน 
- power point 

อ.จุติมา บุญมี 
 
 

9.3  การสรางแรงผลักดันในการทํางาน 
9.4  เทคนิคการจูงใจผูรวมงาน 

3 
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สัปดาห
ที ่

หัวขอการสอน 
จํานวน
ชั่วโมง 

วิธีการจัดการเรยีนการสอน 
/สื่อการสอน 

ผูสอน 

 
 

16 

หนวยที ่9 จรยิธรรมในการประกอบอาชพี 
9.1  ความหมายของคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ประกอบอาชีพ 
9.2  คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับอาชีพในอุตสาหกรรม
บริการ 

3 กิจกรรม 
- บรรยาย  แสดงความคิดเห็น 
- มอบหมายงานใหศึกษา 
สื่อการสอน 
- power point 

อ.จุติมา บุญมี 
 
 

17 สอบปลายภาค (3)   
รวมชั่วโมงสอน     45  

 
2.  แผนการประเมนิผลการเรยีนรู 
 

กจิกรรม
ที ่

ผลการเรยีนรู* วิธกีารประเมิน 
สปัดาหที่
ประเมิน 

สดัสวนของการ
ประเมินผล 

1 คุณธรรม จริยธรรม - การเขาช้ันเรียน  
- ความรับผิดชอบในหนาที่ 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10% 

2 ความรู - ทดสอบยอยครั้งที่ 1 
- สอบกลางภาค 
- สอบปลายภาค 

3 
9 
17 

10% 
20% 
30% 

3 ทักษะทางปญญา -ทดสอบยอยครั้งที่ 2 12 10% 
4 ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

- ประเมินจากพฤติกรรมในการทํา
กิจกรรมรายบุคคลและรายกลุม 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10% 

5 ทักษะวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- การสรุป นําเสนอและอภิปรายงานที่
ไดรับมอบหมายรวมกัน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10% 

 

หมวดที ่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรยีนการสอน 
1.  เอกสารและตําราหลกั 
จิตตินันท นันทไพบูลย. จติวทิยาการบรกิาร. ซีเอ็ดยูเคช่ันจํากัด. กรุงเทพฯ, 2551. 
ชัชวาลย ทัตศิวัช. (2554). คณุภาพการบรกิาร. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม  

วิทยาลัยการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง. 
ชุติมา จักรจรสั และรุงเพ็ชร ปนงาม. (2556). เอกสารประกอบการสอนรายวชิา การพฒันาบคุลกิภาพใน 

อุตสาหกรรมบรกิารโรงเรยีนการทองเทีย่วและการบริการ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. 
2.  เอกสารขอมลูสาํคญั 
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย. คูมืออบรมมคัคเุทศก. ศรีเอก มายด กรุงเทพฯ.  
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3.  เอกสารและขอมลูแนะนาํ 
เว็บไซตที่เกี่ยวกับหัวขอในประมวลรายวิชา, เว็บไซตเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรงุการดาํเนนิการของรายวชิา 
 
1. กลยทุธการประเมินประสทิธผิลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 

- การสนทนากลุมระหวางอาจารยกับนักศึกษา 
- แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา 

 
2.  กลยทุธการประเมนิการสอน 

- ผลการเรียนรู 
- การสังเกตบรรยากาศการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

 
3.  การปรับปรุงการสอน 
         - การหารือรวมกันระหวางอาจารยผูสอน 
         - ทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลการสอนและปรับปรุงทันทีที่พบปญหา 
 
 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษาในรายวิชา   
     - ประเมินโครงการสอนและขอสอบ จากการสอบถามนักศกึษา การตรวจช้ินงานของนักศึกษาและ             
ผลการเรียนของนักศึกษา  
 
5.  การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสทิธผิลของรายวิชา  
    - นําขอมูลที่ไดจากการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา(ขอ 4) มาหาแนวทาง
หรือวางแผนปรับปรุงรายวิชาในภาคเรียนถัดไป 

- ปรับปรุงรายวิชาทุกป หรือตามขอเสนอแนะและผลทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิตามขอ 4  
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพ่ือใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูน้ีกับปญหาตาง ๆ 

 


