
มคอ. ๓ 

 

     ๑ 
 

รายละเอยีดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัลาํปาง 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาการจัดการ 

หมวดที่ ๑ ขอมูลท่ัวไป 

๑. รหัสและชือ่รายวชิา 
๓๐๓๑๑๐๓  การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร  

๒. จํานวนหนวยกติ 
๓ (๒-๒-๓) 

๓. หลกัสูตร และประเภทรายวชิา  
หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร  และเปนวิชาบังคบั ในกลุมเนื้อหา 

๔. อาจารยผูรบัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
อาจารยสุดจินดา  ปานคํา 

๕. ระดบัการศกึษา / ชั้นปท่ีเรียน 
ภาคการศึกษาที่ ๒ ของชั้นปท่ี ๑ 

๖.รายวิชาทีต่องเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 
ไมมี 

๗. รายวชิาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)  
ไมมี 

๘. สถานท่ีเรียน  
มหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง 

๙. วันท่ีจดัทํารายละเอียดของรายวิชา หรอืวันท่ีมกีารปรับปรุงครั้งลาสุด 
๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ 

 
 
 



  
 

๒

หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวตัถุประสงค 

๑.  จดุมุงหมายของรายวิชา 

      ๑.เพื่อใหผูเรียนสามารถอธิบายถึงองคประกอบของบุคลิกภาพและทฤษฎีทางจิตวิทยาท่ีเกี่ยวของกับบุคลิกภาพไดอยาง
ถูกตอง 
       ๒.เพ่ือใหผูเรียนสามารถการพัฒนาบุคลิกภาพสวนบุคคลและปรับปรุงตนเองใหเขากับสถานการณปจจุบันไดอยาง
ถูกตอง 

 ๓. เพื่อใหผูเรียนสามารถอธิบายและเรียนรูถึงการพัฒนาบุคลิกภาพทางสังคมเพื่อนําไปประยุกตใชในงานนิเทศศาสตร
ไดอยางถูกตอง     

๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
      ๑.   เพื่อใหนักศึกษาสามารถพัฒนาบคุลิกภาพไดเหมาะสมตามบทบาทของนักนิเทศศาสตร 
      ๒.   เพ่ือใหนักศึกษาสามารถปรับปรุงตนเองใหเขากบัสถานการณปจจุบันไดอยางถูกตอง 

๓. เพ่ือใหนักศึกษาฝกปฏิบัตจิริงและสามารถนําความรูท่ีไดรับไปประกอบวิชาชีพในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

                                        

                                                 หมวดที่ ๓ ลกัษณะการดาํเนินการ 

๑. คําอธิบายรายวิชา 

กระบวนการและกิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพทุกประเภท เพ่ือใหนักศึกษาสามารถปรับปรุงตนเองใหเขากับ
สถานการณปจจุบันและเหมาะสมกับกาละเทศะ ในความดูแลของอาจารย/หรือผูทรงคุณวุฒิเปนผูใหคําแนะนําปรึกษา 

 
 
 

๒. จํานวนชัว่โมงที่ใช/ภาคการศกึษา 

บรรยาย 
  ๔๕ ช่ัวโมง  

สอนเสริม  
ตามความตองการของนกัศึกษา
เฉพาะราย 

การฝกปฏบิัติ/งานภาคสนาม/
การฝกงาน 
ฝกปฏิบัติการใชสื่อแตละ
ประเภท 
 

การศกึษาดวยตนเอง 
๒ ช่ัวโมงตอสปัดาห 

 



  
 

๓

 
๓. จํานวนชัว่โมงตอสัปดาหท่ีอาจารยจะใหคําปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแกนกัศกึษาเปนรายบุคคล 

ตามรายกลุม ๔ ช่ัวโมงตอสปัดาห 
 

 

หมวดที่ ๔ การพฒันาการเรยีนรูของนกัศึกษา 

๑. คุณธรรม จริยธรรม 
๑.๑.  คณุธรรม จริยธรรมท่ีตองพฒันา 

การพัฒนาผูเรียนในมีความรูความเขาใจ และความรับผิดชอบ โดยปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต  
มีวินัย ไมเห็นแกประโยชนสวนตนมากกวาสวนรวม ตลอดจนความมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  
 ๑.๒.  วธิกีารสอนท่ีจะใชพฒันาการเรียนรู  
 ๑. วิธีการสอนโดยการบรรยายพรอมยกตัวอยางประกอบ 
           ๒. มอบหมายงานเปนกลุม และอภิปรายผล โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
           ๓. ยกตัวอยางกรณีศึกษา 
 ๑.๓.   วธิีการประเมินผล  
 ๑. สังเกตพฤติกรรมของผูเรียนและติดตามงานที่ไดมอบหมาย 
           ๒. ประเมินจากการรายงานผล และสงงาน 
           ๓. ประเมินผลจากการวิเคราะหกรณีศึกษา 
 
๒. ความรู 
๒.๑.   ความรูท่ีตองไดรับ  

มีความรูความเขาใจในกระบวนการและกจิกรรมการสื่อสารทุกประเภท เพื่อใหนักศึกษาการพัฒนาบุคลิกภาพสวน
บุคคลและปรบัปรุงตนเองใหเขากับสถานการณปจจุบัน 

๒.๒.   วธิีการสอน 
              ๑. วิธีการสอนใหความรูโดยใชสื่อการสอนบรรยายพรอมยกตัวอยาง 
              ๒. วิธีการสอนใหความรูโดยการปฏิบัติ 
              ๓. วิธีการสอนใหความรูโดยการใหสืบคน 
              ๔. จัดทําแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 



  
 

๔

              ๕. มอบหมายงานเปนกลุมหรืองานรายบุคคล  แลวแตความยากงายของงาน         
 
 ๒.๓ . วธิกีารประเมินผล 
     ๑. สังเกตพฤติกรรมของผูเรียนและติดตามงานที่ไดมอบหมาย 
              ๒. ประเมินจากแบบฝกหัด และงานที่ไดรับมอบหมาย 
              ๓. ทดสอบกอนเรียน และหลังเรียน  
๓. ทักษะทางปญญา 
๓.๑.   ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 

 ความสามารถในการวิเคราะหตัวอยางชิ้นงานดานจรยิธรรมในวิชาชีพ การพฒันาบุคลิกภาพสวนบคุคลและปรับปรุงตนเอง
ใหเขากับสถานการณปจจุบัน 
 ๓.๒.  วธิกีารสอน 
    ๑. มอบหมายงานเปนกลุม/รายบุคคล และนําเสนอผลงานในชั้นเรียน 
             ๒. อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู 
๓.๓   วธิกีารประเมินผล  

   ๑.  ใหนักศึกษาประเมินตนเอง /กลุมประเมิน  
            ๒. ประเมินจากผลงานการนําเสนอ/ ผลการพัฒนาบุคลิกภาพ 
            ๓. สังเกตความมีสวนรวมในการถาม-ตอบ 
๔ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
๔.๑  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพฒันา  

 เสริมสรางความสามัคคีในการทํางานกลุม และแบงหนาท่ีในการบริหารจัดการ สามารถติดตอประสานงาน ดวยความ
มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับเพื่อนรวมงานและบุคคลอื่น ตลอดจนมีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย 
๔.๒  วิธกีารสอน 

  ๑. มอบหมายงานเปนกลุม และนําเสนอผลงานในชั้นเรียน 
๔.๓  วธิกีารประเมิน 

 ๑.  ประเมินจากการสงงานตามกําหนด  
          ๒. ประเมินจากรายงานผลความกาวหนาที่มอบหมายเปนระยะ 
          ๓. ประเมินจากผลการประเมินตนเองและกลุม 
 
 
 



  
 

๕

๕ ทักษะการวเิคราะหเชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑  ทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา 

          ใชทักษะดานการสื่อสารในการจัดทํารายงานกลุมและการนําเสนอสื่อดวยเทคโนโลยีท่ีมีความเหมาะสมกับชิ้นงานที่
ไดรับมอบหมายใหดําเนินการ 
๕.๒  วธิกีารสอน 

 ๑. มอบหมายงานเปนกลุม และนําเสนอผลงานในชั้นเรียน 
           ๒. อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู 
๕.๓  วิธีการประเมินผล  

 ๑.  ประเมินจากการสงงานและผลงานตามกําหนด  
          ๒.  ประเมินจากรายงานผลความกาวหนาท่ีมอบหมายเปนระยะ 
          ๓.  ประเมินจากผลการประเมินตนเองและกลุม 
 
  

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กจิกรรมการเรยีน  
การสอน สือ่ท่ีใช  

ผูสอน 

๑ 

บทท่ี ๑ ความรูท่ัวไปเกี่ยวกบับุคลกิภาพ 
-ความหมายของบุคลิกภาพ 
-ความสําคัญเกี่ยวกับบุคลิกภาพ 
-พัฒนาการบุคลิกภาพ 
-ประเภทของบุคลิกภาพ 

๔ - แบบทดสอบกอนเรียน  
- บรรยาย โดยใช Power 
point 
- มอบหมายงาน 
- การสาธิตหนาชั้นเรียน 

อ.สุดจินดา 

๒-๓ 

บทท่ี ๒ ทฤษฎที่เกี่ยวของกบับุคลกิภาพ 
-หลักพืน้ฐานของโครงสรางบุคลิกภาพ 
-ทฤษฎีบุคลกิภาพตามแนวจติวิเคราะห 
-ทฤษฎีจิตวิทยาวิเคราะหของจุง 
-ทฤษฎีจิตวิทยาแตละบคุคล 

๔ - บรรยาย โดยใช Power 
point 
- มอบหมายงาน 
- การสาธิตหนาชั้นเรียน 

อ.สุดจินดา 



  
 

๖

สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กจิกรรมการเรยีน  
การสอน สือ่ท่ีใช  

ผูสอน 

๔-๕ 

บทท่ี ๓ การเกดิและการพฒันาบุคลกิภาพ 
-อิทธิพลของสภาวะพื้นฐานทางกายในเชิง
ชีววิทยา 
-อิทธิพลของสภาวะแวดลอมที่มีตอการเกดิและ
การพัฒนาบุคลิกภาพ 
-พัฒนาการของพฤติกรรมมษุย 
- บุคลิกภาพท่ีดีตามหลักพุทธศาสนา 

๔ - บรรยาย โดยใช Power 
point 
- มอบหมายงาน 
-มีสาธิตหนาชัน้เรียน 
-มีส่ือวีดิทัศนประกอบการ
บรรยาย 

อ.สุดจินดา 

๖-๗ 

บทท่ี ๔ ความรูเกีย่วกบังานนิเทศศาสตร 
-ความหมายของงานนิเทศศาสตร 
-ความสําคัญของงานนิเทศศาสตร 
-ลักษณะของงานนิเทศศาสตร 
-การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร 
-จรรยาบรรณและจริยธรรมนักนิเทศศาสตร 

๘ - บรรยาย โดยใช Power 
point 
- มอบหมายงาน 
- นําเสนองานหนาชั้นเรยีน 
-มีสาธิตหนาชัน้เรียน 
-เชิญวิทยากรดานวิชาชพี
มารวมบรรยายเชิงปฏิบตัิการ 

อ.สุดจินดา 

๘ 

บทท่ี ๕ มารยาทและการสมาคม 

- มารยาทในการรับประทานอาหาร 
-การรับประทานอาหารตามมารยาทตะวันตก 
-ความรูทั่วไปเกี่ยวกับอาหาร 
-ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องดื่ม 
-มารยาทอื่นๆ 

๓๒ - บรรยาย โดยใช Power 
point 
- มอบหมายงาน 
- นําเสนองานหนาชั้นเรยีน 
-มีสาธิตหนาชัน้เรียน 
-ฝกปฏิบัตภาคสนาม 

อ.สุดจินดา 

๙ สอบกลางภาค 

๑๐ 

บทท่ี ๖ การวงตวัและการปรากฏตวัตอชุมชน 

-การเดิน,การยืน,การนั่ง 
-ทวงทาอริยาบถในการปรากฏตวั 
-อากัปกริิยาอืน่ๆ 

๘ - บรรยาย โดยใช Power 
point 
- มอบหมายงาน 
 -มีสาธิตหนาชั้นเรยีน 
-ฝกปฏิบัตภาคสนาม 

อ.สุดจินดา 



  
 

๗

สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กจิกรรมการเรยีน  
การสอน สือ่ท่ีใช  

ผูสอน 

๑๑ 

บทท่ี ๗ มนุษยสัมพันธกับการพฒันาบุคลกิภาพ 

-ความหมายและคณุลกัษณะของมนุษยสัมพันธ 
-ความสําคัญของมนุษยสัมพนัธ 
-วธิีการปรับปรุงบุคลกิภาพโดยสรางมนุษย
สัมพันธ 
-การสรางมนษุยสัมพันธภายในและภายนอก
หนวยงาน 
-การวางตวัใหถูกตองตามกาละเทศะ 

 - บรรยาย โดยใช Power 
point 
- มอบหมายงาน 
-มีสาธิตหนาชัน้เรียน 
- นําเสนองานหนาชั้นเรยีน 
 

อ.สุดจินดา 

๑๒-๑๓ 

บทท่ี ๘ การแตงกาย 

-การเลือกชุดแตงกายท่ีเหมาะสมกับรปูรางแตละ
แบบ 
-การแตงกายในโอกาสตางๆ 

 - บรรยาย โดยใช Power 
point 
- มอบหมายงาน 
 -มีสาธิตหนาชั้นเรยีน 
 

อ.สุดจินดา 

๑๔ 

บทท่ี ๙ผูนาํและบุคลกิภาพของผูนํา 

-บุคลิกภาพของผูนํา 
-ลักษณะที่ดีของผูนํา 
-หลัก11ประการของผูนําที่ประสบผลสําเรจ็ 

 - บรรยาย โดยใช Power 
point 
- มอบหมายงาน 
- นําเสนองานหนาชั้นเรยีน 
 

อ.สุดจินดา 

๑๕ 

บทท่ี 10 วัฒนธรรมประเพณี 

-วัฒนธรรมกบัความสัมพันธทางสังคม 
-วัฒนธรรมไทยท่ีควรอนรุักษ 
-ประเพณีอ่ืนๆ 

 - บรรยาย โดยใช Power 
point 
- มอบหมายงาน 
- นําเสนองานหนาชั้นเรยีน 
 

อ.สุดจินดา 

๑๖ สอบปลายภาค 
 
 

 



  
 

๘

 
๒        แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กจิกรรม 
ท่ี 

ผลการเรยีนรู วธิกีารประเมนิ 
สัปดาหท่ี 
ประเมิน 

สัดสวนของการ    
ประเมินผล 

       ๑ 
การสอน 

   ๓๐% 
๑.๑ 
๒.๑ 
๓.๑ 
๕.๑  
 

- บรรยายตามตาํราหลัก  และถามตอบ ทุกสัปดาห  

- ยกตวัอยางบุคลิกภาพที่ดดีานนิเทศศาสตร ให
นักศึกษาวิเคราะหและแสดงความเห็นรวมถึง
การสาธิตในชัน้เรยีน 

ทุกสัปดาห  

   

-   สอบปลายภาค        ๑๖ ๓๐% 

   
       ๒ 
การมอบ 
หมายงาน 

 
๑.๒ 
๒.๒ 
๓.๒ 
๔.๑, ๔.๒ 
๕.๒ 

 
-  การฝกปฏิบตัิตามกระบวนการเรียนรูในชั้นเรียน 
การนําเสนอ รายงาน 
-  การทํางานตามแผนดําเนินงาน 
-  การทํางานเดี่ยวและผลงาน 

 
ตลอดภาค
การศึกษา 

 
๖๐% 

 

๓ 
การมีสวนรวม
ในชั้นเรียน 

   ๑๐% 
 
๑.๒ 
๒.๒ 
๓.๒ 
๔.๒ 
๕.๒ 

- การเขาชั้นเรยีนตรงตามเวลา ตลอดภาค
การศึกษา 

 

- การมีสวนรวมอภิปราย เสนอความคิดเหน็ในชั้น
เรยีน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 



  
 

๙

หมวดที่ ๖ ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ตําราและเอกสารหลกั 
กวี วงศพุธ. การพฒันาบคุลิกภาพ. กรุงเทพฯ : บรษิัทไนน จํากัด. ๒๕๓๗. 
ชิน  จอรจ. บุคลิกภาพสูการเปนผูนํา. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, ๒๕๔๘ 
ฤดี ดาวเรือง. การพัฒนาบุคลกิภาพ. กรุงเทพฯ : แผนกตําราและคําสอน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ๒๕๔๔. 
ประไพพรรณ ธงอินเนตร. การพฒันาบุคลกิภาพในการประชาสัมพันธ. โครงการตําราวิชาการ 

ราชภฏัเฉลิมพระเกรียติ สถาบันราชภัฏนครปฐม. ๒๕๔๒. 
พรพรหม ชมงาม. การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อวิชาชีพการประชาสัมพันธ. พิมพครั้งที่ ๒ .ปทุมธานี : มหาวิทยาลยั, ๒๕๕๐. 
รววิงศ ศรีทองรุง. การพฒันาบุคลกิภาพในการประชาสัมพันธ. โครงการตําราวิชาการ 

ราชภฏัเฉลิมพระเกรียติ สถาบันราชภัฏเพชรบรุ.ี ๒๕๔๒. 
สุดจินดา ปานคํา.การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร.๒๕๕๑. 

๒. เอกสารและขอมลูสําคญั 
- จรรยาบรรณวิชาชีพดานนิเทศศาสตร 

๓. เอกสารและขอมูลแนะนาํ 
เว็บไซตตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน เว็บไซตบุคลิกภาพของนกัส่ือสารมวลชน เว็บไซตของสถานีโทรทัศน เว็บไซตโฆษณา
ไทยดอทคอม 

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของรายวชิา 

๑. กลยุทธการประเมินประสทิธิผลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 
การประเมินประสิทธิภาพของรายวิชาในสวนของนักศกึษาผูเรียนในแตละหมูเรยีนนั้น จะตองดําเนินการผาน

กิจกรรมตาง ๆ ดังนี ้
 ๑.๑  ผูสอนจดัเวลาทายบทเรยีนประมาณ ๓0 นาที เพ่ือใหนักศึกษาไดสนทนาในสาระเกี่ยวกับประสิทธภิาพของ
การเรยีนการสอนที่ดําเนนิในแตละครั้ง 
 ๑.๒  ผูสอนตดิตามผลการมอบหมายงานของนักศึกษาแตละกลุมเปนระยะ เพ่ือใหเกดิความกาวหนาและปญหาท่ี
อาจเกิดขึน้ในการทํางาน 
 ๑.๓  จัดใหมีการประเมนิผูสอนและประเมนิรายวิชาโดยใชแบบประเมนิโดยสวนกลางกอนสอบกลางภาค 
เพ่ือใหผูสอนไดทราบและสามารถปรับปรุงไดในภาคการศึกษานัน้ หากผลการประเมนิพบวาควรมีการปรับปรุง 
๒. กลยุทธการประเมินการสอน 

การประเมินการสอนโดยสาขาวิชา ดําเนนิการ ดังนี ้



  
 

๑๐

๒.๑  การประเมินการสอนโดยจดัทีมงานไดเขาสังเกตการณการสอน แลวนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูกนัพรอม
ขอเสนอแนะ  
 ๒. ๒  การประเมินการสอนโดยผูทรงคณุวุฒิ ดําเนินการทวนสอบขอสอบกอนนําไปใช โดยใหผูทรงคุณวุฒิ
พิจารณาและเห็นชอบขอสอบกอนนําไปใช 

๓. การปรับปรุงการสอน 
 การปรับปรุงการสอน ดําเนนิการดังนี ้
 ๓.๑  จัดใหมีการสัมมนาเพื่อรวมกันหาแนวทางหรือวางแผนการพัฒนารายวิชา โดยนําผลการประเมิน
ประสิทธิภาพรายวิชา ผลการประเมนิการสอน ผลการสอบ และขอมูลอ่ืนที่เกี่ยวของ มาใชประกอบการพจิารณา 
 ๓.๒  จัดใหมีการวิจยัในชัน้เรยีน หรือ การรายงานการปฏิบัติงานสอนทุกสัปดาห 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตนักศึกษาในรายวิชานี้ จะดาํเนินการอยางตอเนื่องในรายหัวขอ ดังนี ้
 ๔.๑   การมอบหมายงานและกําหนดใหสง 
 ๔.๒  การมอบหมายใหนักศึกษาไดนําเสนอผลงานการใชสื่อประชาสัมพันธท่ีเหมาะสมกับกิจกรรมใหเพื่อนรวม
ช้ันไดฟงและตรวจสอบความถูกตอง 
 ๔.๓  การทวนสอบโดยการสอบวัดผลจากอาจารยผูสอน 
 ๔.๔  การทวนสอบเนื้อหาขอสอบโดยผูทรงคุณวุฒิหรือคณะกรรมการที่แตงตั้ง 
 ๔.๕  การทวนสอบการวดัผลการสอบโดยผูทรงคุณวุฒิหรือคณะกรรมการทีแ่ตงตั้ง 
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 จากผลการประเมินประสิทธภิาพในขอ ๑. และ ขอ ๒. ดงักลาวแลวขางตน รวมทั้งการนําไปปรับปรุงการสอนใน
ขอ ๓. แลวน้ัน เพื่อใหการสอนของรายวชิานี้มีคุณภาพอันนําไปสูการผลิตบัณฑิตทางนิเทศศาสตรท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปรญิญาตรี สาขาวชิานิเทศศาสตร ไดมกีารวางแผนการปรับปรุงการสอน ดังนี ้
 ๕.๑  เชิญวิทยากรจากภายนอกมาใหความรูในบางหัวขอ เพื่อใหไดมุมมองที่แปลกใหม ตรงกับความตองการ
ของตลาดแรงงาน 
 ๕.๒  ทบทวนและปรับปรุงหัวขอการสอน กลยุทธการสอน วิธกีารสอน วธิีการวดัผลและประเมนิผล ฯลฯ 
ตามที่ไดรับจากผลการประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 



  
 

๑๑

ขอมูลการปรบัปรุงและพฒันาการเรียนการสอน   
รายวิชา การพฒันาบุคลกิภาพเพื่องานนิเทศศาสตร 

๑.   การดําเนนิการสอนวิชานี้ในภาคเรียนท่ีผานมา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๓ พบวามีปญหาใน
ประเด็นตอไปนี้ 

        ก.  ดานผูเรยีน  นักศึกษาขาดการพพฒันาบุคลิกภาพที่ดี  สงงานไมตรงตามกาํหนดเวลา 
นักศึกษาขาดความคิดสรางสรรค 
         ข.   ดานผูสอน   นักศกึษาเสนอแนะวาควรมีตวัอยางประกอบมากขึ้นกวานี ้
         ค.  ดานการทํากิจกรรมการเรยีนการสอน/เนื้อหาสาระ นักศกึษาไมอยากทํางานกลุมเนื่องจาก
มีการเอาเปรยีบกันในกลุม 
 
๒. แนวทางการปรับปรุงเพื่อพฒันาการเรียนการสอนสําหรับรายวิชานีใ้น ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔ 
       ก.  ดานผูเรียน  พยายามเสริมทักษะการสื่อสารและการวางตนใหเหมาะสมเพื่อบุคลิกภาพที่
เหมาะสม โดยแนะนําใหศึกษาหาความรูรอบตัวใหมากยิง่ขึ้น 
       ข.  ดานผูสอน ไดจัดหาเนื้อหา ตัวอยางมาใหนักศึกษาเพิ่มมากขึน้ และแนะนําใหศึกษาเองจาก
อินเตอรเน็ตดวย 
        ค.  ดานกจิกรรมการเรียนการสอน/เนือ้หาสาระ  กําหนดขอตกลงในคาบแรกของการเรยีนการ
สอน เรื่องทํางานเดี่ยวและงานกลุมกี่ช้ินเพือ่ใหเตรียมความพรอมกอนไดรับงานที่ไดรับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



  
 

๑๒

ขอมลูดานการประกันคุณภาพการศกึษา 
 
การปฏิบัติหนาที่การสอนในภาคเรียนนี้ผูสอนได ดําเนินการ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศกึษาใน
ดานตางๆ ดังนี้ 

๑. การวิจยัเพื่อพฒันาสื่อและการเรียนรูของผูเรยีน 
ศึกษาวจิัยในช้ันเรยีนเรื่องความพึงพอใจและการนําไปใชประโยชนดานการพัฒนา

บุคลิกภาพของนักศึกษาหลงัการเรยีนการสอนในหองเรยีน : กรณีศึกษารายวิชา 3031103               
การพฒันาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร 

๒. การแสวงหาบคุคล องคกร และชุมชนภายนอกมาสนับสนุนการเรียนการสอน 
           เชิญวิทยากรที่มีความรูดานพุทธศาสนามาเปนผูแนะนําบุคลิกภาพที่เหมาะสม 

๓. การนําผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรู/งานวิจยั(ในขอ ๑) มาใชสอน 
                      - 

๔. การนําความรูจากการบริการวิชาการแกสังคมที่เกี่ยวของกับการสอนมาสอนนักศึกษา 
            ประมวลผลความรูมาถายทอดใหแกนักศกึษาถึงสถานการณปจจุบันดานการอยูรวมกนั
ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงและพรอมรบัมืออยางรูเทาทัน 

๕. ดานการสงเสริมใหนักศกึษาที่สอนมีสวนรวมในการประกันคณุภาพการศึกษา 
    ๕.๑  ใหความรวมมือในการประเมนิประสิทธภิาพการสอนของอาจารยอยางตรงไปตรงมา 
    ๕.๒  รวมวางแผนการเรียนรู 
    ๕.๓   ประเมินผลการเรยีนรูของตนเองอยางตอเนื่อง 

 
 
 


