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รหัสวิชา 1552654 ชื่อรายวิชา มารยาททางสังคม 
(Social Etiquettes) 

ตอนเรียน  C1 D1 นักศึกษารหัส 59 
 
  
 
 
 

อาจารย์ผู้สอน   
 อาจารย์กนกวรรณ  กุลสุทธิ ์

   อาจารย์ลลติา  พูลทรัพย์ 
 
 
 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 
 



 
 

รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
    สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
 
หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  รหัสและชื่อรายวิชา  

1552654 มารยาททางสังคม 
  Social Etiquettes 

2.  จ านวนหน่วยกิต  
       3 หน่วยกิต (3-0-6) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

1) หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  
2) ประเภทของรายวิชา : หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะด้าน  

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : อาจารย์กนกวรรณ กุลสุทธิ์ 
2) อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์กนกวรรณ กุลสุทธิ์ ตอนเรียน C1 และอาจารย์ลลิตา  พูลทรัพย์ D1 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2560 / ชั้นปีที่ 2  

6.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
       ไม่มี  
7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
       ไม่มี  
8.  สถานที่เรียน  
      ห้อง 1208 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
9.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
       22 พฤศจิกายน 2560      

 
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1.1 มีวินัย ตรงต่อเวลา เคารพระเบียบข้อบังคบั มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริตต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
1.2 มีความรู ้ความเข้าใจ และมทีักษะภาษาอังกฤษด้านการพูด การอ่าน และการเขียนในเร่ืองมารยาททาง
สังคม 
1.3 มีความรู้ความเข้าใจด้านค าศัพท์ ส านวนเก่ียวกับมารยาททางสังคม 
1.4 สามารถบูรณาการความรู้ดา้นภาษาอังกฤษต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจและมารยาททางสังคม 
1.5 สามารถคิดสร้างสรรค์และปรับใช้องค์ความรู้ทีไ่ด้รับจากการฝึกมารยาททางสังคมได้อย่างดี 
1.6 สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นและมีความรับผิดชอบต่อบทบาทของตนที่มีต่อผู้อื่นได้อย่างด ี
1.7 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน้และน าเสนอข้อมูล และสื่อสารได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 



 
 

2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรงุรายวิชา  
เปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกปฏบิัตใินสถานการณ์เสมือนจริง เช่น การรับประทานอาหารและการใช้อุปกรณ์บน

โต๊ะอาหารสากล เป็นต้น   
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1.  ค าอธิบายรายวิชา  
 ธรรมเนียมปฏิบัติและแนวทางประพฤติปฏิบัติอย่างเหมาะสมตอ่ผู้คนในวงสงัคมและวงการธุรกิจ ฝึกมารยาท
ที่เหมาะสมส าหรับโอกาสตา่ง ๆ มารยาทบนโต๊ะอาหาร การบรกิารและการดื่มกาแฟชา มารยาทการสนทนาทางธุรกิจ
กับเพื่อนร่วมงานและลูกค้า การแต่งหน้า การเลือกเสื้อผ้าและเคร่ืองประดับ 
     Appropriate customs and behaviors between people in social and business life; practice 
proper manners for different occasions: table manner, serving and drinking coffee and tea, having 
business conversations etiquettes with colleagues and customers, wearing a makeup and choosing 
and accessories. 
 
2.  จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา  

บรรยาย สอนเสริม ฝึกปฏิบัติ / งานภาคสนาม 
/ การฝึกงาน 

ศึกษาด้วยตนเอง 

45 ชั่วโมง สอนเสริมตามความต้องการของ
นักศึกษาเฉพาะราย 

- 90 ชั่วโมง 

 
3.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแกนักศึกษาเป็นรายบุคคล  

- ผู้สอนให้ค าปรึกษาผ่านทางอีเมลและโทรศัพท์  
- ผู้สอนจัดเวลาให้ค าปรึกษาเปน็รายบุคคลหรือเป็นกลุ่มย่อยจ านวน 3 ชั่วโมงต่อสปัดาห์ คือ ทกุวัน  อังคาร 

เวลา 13.00 – 16.00 น. 
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรยีนรู้ของนักศึกษา 
วิธีสอนและการประเมินผล 

ผลการเรียนรูท้ี่ต้องการ
พัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

ค่าน้ าหนัก
ของการ

ประเมินผล 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1)  มีวินัย ตรงต่อเวลา 
รับผิดชอบต่อหน้าท่ีที่
ได้รับมอบหมาย 
2) มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อ
งานที่ได้รับมอบหมาย 
3) เคารพข้อตกลง 
กฎระเบียบ และข้อบังคับ 
4) มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ 

1) ผู้สอนเป็นแบบอย่างท่ีดี เรื่อง
การตรงต่อเวลา และวินัยในการ
ท างานมอบหมายให้นักศึกษาโดย
ก าหนดระยะเวลาส่งที่แน่นอน 
2) ช้ีแจงข้อตกลง กฎระเบียบและ
ข้อบังคับระหว่างผูส้อนและ
ผู้เรยีน 
3) สอดแทรกเรื่องจรรยาบรรณ
ทางวิชาการและวิชาชีพ  
  
  

1) ประเมินจากการตรวจงานท่ี
มอบหมายให้นักศึกษาและ
สังเกตพฤติกรรมการเข้าเรียน 
การตรงต่อเวลา 
2) ตรวจสอบงานนักศึกษาว่ามี
การอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
อย่างถูกต้องและไมค่ัดลอกงาน
ผู้อื่น 
3) สอบถามความเข้าใจเรื่อง
ข้อตกลง กฎระเบียบและ

1-15 5% 



 
 

ผลการเรียนรูท้ี่ต้องการ
พัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

ค่าน้ าหนัก
ของการ

ประเมินผล 
ข้อบังคับระหว่างผูส้อนกับ
ผู้เรยีน 

ด้านความรู้ 
1) มีความรู้ความเข้าใจ 
และมีทักษะภาษาอังกฤษ
ด้านการฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียน 
2) มีความรู้ความเข้าใจ
ด้านค าศัพท์ ส านวน และ
ไวยากรณ์ในบริบทการ
สัมมนาทางธุรกิจ 
3) มีความรู้ความเข้าใจ
พ้ืนฐานทางธุรกิจ 
4) บูรณาการความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษต่างๆท่ี
เกี่ยวข้อง 

1) การบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับ
มารยาททางสังคมและมารยาท
ทางธุรกิจในรูปแบบต่างๆ โดยมี
ตัวอย่างประกอบและเปดิโอกาส
ให้นักศึกษาแสดงความคดิเห็นใน
ช้ันเรียน 
2) อธิบายค าศัพท์ ส านวน และ
ไวยากรณ์ที่ใช้ในบริบทมารยาท
ทางสังคม 
3) มอบหมายงานให้นักศึกษา
ค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับมารยาท
ทางสังคมรูปแบบตา่งๆ แล้ว
น าเสนอข้อมูลหน้าช้ันเรียน 
4) น าเสนอและสาธิตมารยาททาง
สังคมโดยน ามาประยุกต์ใช้ใน
รูปแบบที่หลากหลาย 

1) ประเมินจากการสังเกต
ผู้เรยีนระหว่างสอน 
2) ประเมินจากการให้นักศึกษา
สาธิตและการน าเสนอมารยาท
ทางสังคมในสถานการณ์ต่างๆ 
3) ประเมินจากการซักถามและ
การสังเกตผู้เรียน 
 

1-16 40% 

ด้านทักษะทางปัญญา 
1) สืบค้นข้อมูลและ
แสวงหาความรู้เพ่ิมเติม 
ทันต่อเหตุการณ์และ
เทคโนโลยีใหม่ๆ  
2) คิดสร้างสรรค์ และปรับ
ใช้องค์ความรู้อย่าง
เหมาะสม 
3) คิด วิเคราะห์ และแก้ไข
ปัญหาได้อย่างมีระบบ 
4) สังเคราะห์องค์ความรู้ 

1) มอบหมายงานให้นักศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง 
2) มอบหมายให้นักศึกษาแสดง
บทบาทสมมติเกี่ยวกับมารยาทใน
สถานการณ์ที่หลากหลาย และเปดิ
โอกาสให้นักศึกษาแสดงความ
คิดเห็น 
3) มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้า
และน าเสนอมารยาททางสังคมเพื่อ
สรุป 
สะท้อนองค์ความรู้ทีไ่ด้เรียนมา 

1) ประเมินจากงานท่ีมอบหมาย
ให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 
2) ประเมินจากการซักถามและ
การสังเกตผู้เรียน และให้ผล
สะท้อนกลับ 
 

1-16 40% 

ด้านทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
1)  ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
2)  สื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3)  มีความรับผิดชอบต่อ
บทบาทของตนที่มีต่อผู้อื่น 

1) ใช้กิจกรรมคู่และกลุ่ม 
2) ใช้การถาม-ตอบ และให้
นักศึกษาแสดงความคดิเห็น โดย
การโตต้อบระหว่างผู้สอนและ
นักศึกษา และระหว่างนักศึกษา
ด้วยกัน 
3) มอบหมายให้ท างานเป็นกลุ่ม 
และมีการแบ่งบทบาทหน้าท่ีความ
รับผิดชอบภายในกลุ่ม 

1) ประเมินพฤติกรรมของ
นักศึกษาในการท ากิจกรรมคู่
และกลุม่ 
2) ประเมินจากการสังเกตการณ์
สื่อสารในช้ันเรียน 
3) ประเมินจากผลการน าเสนอ
งานหน้าช้ันเรียน 

1-15 10% 



 
 

ผลการเรียนรูท้ี่ต้องการ
พัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

ค่าน้ าหนัก
ของการ

ประเมินผล 
ด้านทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ 
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้น
และน าเสนอข้อมูลได้ 
2) ติดต่อสื่อสารโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3) ค านวณตัวเลข หรือ
ประมวลผลข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปได ้
4) ค านวณตัวเลข หรือ
ประมวลผลข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปได ้

1) มอบหมายงานให้นักศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมในแต่ละ
สัปดาห ์
2) ให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการท างาน 
 

1) ประเมินจากการสังเกตการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

        

1-15 5% 

ผลการเรียนรู้ตัวเข้ม = ความรับผิดชอบหลัก   
ผลการเรียนรู้ตัวธรรมดา = ความรับผิดชอบรอง 

 
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

5.1 แผนการสอน (หมวดที่ 5 ข้อ 2) 

สัปดาห ์ หัวข้อ/รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียนการสอน /  

ใบงาน 
สื่อที่ใช ้

การวัดและ
ประเมินผล 

ผู้สอน 

1 
(3 ช.ม.) 

 
 

ช้ีแจงค าอธิบายรายวิชา 
จุดมุ่งหมาย แนวการสอน 
ข้อก าหนดต่างๆ รวมทั้ง
วิธีการวัดและประเมินผล
ช้ีแจงและท าความเข้าใจ
นโยบายและระบบการ
ประกันคณุภาพการเรยีน
การสอน 
มารยาทในการเข้าสังคม
และการอยู่ในที่สาธารณะ 
 

1. อาจารย์ชี้แจงรายละเอียดวิชา 
1552654 มารยาททางสังคม เช่น 
จ านวนหน่วยกิต จ านวนช่ัวโมงเรยีน 
จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของ
รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา ผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาในด้านคณุธรรม 
จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ความสามารถในการวเิคราะห์และ
แก้ไขปัญหาในการด าเนินชีวิตได้
อย่างสร้างสรรค์และทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
กิจกรรมการเรียนการสอน การวัด
และการประเมินผล รวมทั้ง
ทรัพยากรประกอบการจดัการเรียน
การสอน 
2. อาจารย์ชี้แจงและท าความเข้าใจ
ในเรื่องระบบการประกันคณุภาพ

1. รายละเอียด
ของรายวิชา 
(มคอ. 3) 
2. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
 

สังเกตจากการตอบ
ค าถามในช้ันเรียน 
  

1. กนกวรรณ  
กุลสุทธ์ิ 
2. ลลิตา 
พูลทรัพย ์



 
 

สัปดาห ์ หัวข้อ/รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียนการสอน /  

ใบงาน 
สื่อที่ใช ้

การวัดและ
ประเมินผล 

ผู้สอน 

ด้านการเรียนการสอน เช่น 
รายละเอียดในแนวการสอน 
(มคอ.3) 
3. อาจารย์เปิดโอกาสให้นักศึกษา
ซักถามเพื่อสร้างความเข้าใจใน
รายวิชาและเรื่องระบบการประกนั
คุณภาพ 
4. บรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับมารยาท
การเข้าสังคม ยกตัวอย่างเรื่อง
มารยาทในที่สาธารณะ 
5. ให้นักศึกษาจับกลุ่มย่อยอภิปราย
มารยาทท่ีส าคัญในการอยู่ร่วมกันใน
สังคม 

2 
(3 ช.ม.) 

 

มารยาทในการเข้าสังคม
และการอยู่ในที่สาธารณะ 
- มารยาทการใช้ลิฟท์และ
บันไดเลื่อน 
- มารยาทในการเข้าแถว 
- มารยาทการใช้รถ
สาธารณะ 
- มารยาทในการ
ติดต่อสื่อสาร 

1. อาจารย์แจ้งให้นักศึกษาทราบวา่
สัปดาห์นี้ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มระดม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นมารยาท
ในการอยู่ในที่สาธารณะและมารยาท
ในการใช้ของสาธารณะ 
2. อาจารย์บรรยายเนื้อหาเกี่ยวกบั
มารยาทการใช้ลิฟท์ การเข้าแถว 
มารยาทการใช้รถสาธารณะ และ
มารยาทในการติดต่อสื่อสาร 
3. นักศึกษาจับคู่แสดงความคดิเหน็
และน าเสนอประเด็นเกี่ยวกับมารยาท
การอยู่ในที่สาธารณะ  
4. อาจารย์และนักศึกษาแสดง
ความเห็นและให้ผลสะท้อนกลับ 
5. อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันสรุป
แนวคิดเกี่ยวกับมารยาททางสังคมที่
ควรปฏิบัติ และมอบหมายให้
นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิม่เตมิ 
 
กิจกรรม : การสาธิตมารยาททาง
สังคมในท่ีสาธารณะหน้าช้ันเรียน 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน 
2.เว็บไซต ์
3. บทความกี่ยว
กับมารยาททาง
สังคม 
 

สังเกตจากการมสี่วน
ร่วมในการอภิปรายใน
ช้ันเรียน 
 
ประเมินผล  
จากการสาธติมารยาท
ในที่สาธารณะ (10%) 

1. กนกวรรณ  
กุลสุทธ์ิ 
2. ลลิตา 
พูลทรัพย ์

3 
(3 ช.ม.) 

 

การพูดในที่สาธารณะ 
- การทักทายและการ
เลือกหัวข้อสนทนา 
 

1. อาจารย์มอบหมายให้นักศึกษา
ระดมสมองแลกเปลีย่นความคดิเหน็
เกี่ยวกับการพูดในท่ีสาธารณะ การ
สร้างบรรยากาศการสนทนา และการ
เลือกหัวข้อสนทนา 

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. เว็บไซด ์
3. บทความ
เกี่ยวกับการพูด
ในที่สาธารณะ 

1. สังเกตจากการมี
ส่วนร่วมในการ
อภิปรายในช้ันเรยีน 
2. สังเกตการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

1. กนกวรรณ  
กุลสุทธ์ิ 
2. ลลิตา 
พูลทรัพย ์



 
 

สัปดาห ์ หัวข้อ/รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียนการสอน /  

ใบงาน 
สื่อที่ใช ้

การวัดและ
ประเมินผล 

ผู้สอน 

2. อาจารย์บรรยายเนื้อหามารยาท
การพูดในท่ีสาธารณะ การทักทาย 
การเลือกหัวข้อสนทนา  
3. นักศึกษากลุ่มย่อยฝึกการทักทาย
และการพดูในท่ีสาธารณะใน
สถานการณ์ต่างๆ 
4. ให้นักศึกษาซักถาม และร่วมแสดง
ความคิดเห็นต่อการน าเสนอกลุ่มยอ่ย 
 
กิจกรรม: น าเสนอการพูดในท่ี
สาธารณะ 

 ประเมินผล  
จากการน าเสนอการ
พูดในท่ีสาธารณะ 
(5%) 
 

4 
(3 ช.ม.) 

 

การพูดในที่สาธารณะ 
- การให้ค าปรึกษา 
- การขอโทษ 
- การปฏิเสธ 
 

1. อาจารย์มอบหมายให้นักศึกษา
ระดมสมองแลกเปลีย่นความคดิเหน็
เกี่ยวกับการพูดในท่ีสาธารณะ การ
สร้างบรรยากาศการสนทนา และการ
เลือกหัวข้อสนทนา 
2. อาจารย์บรรยายเนื้อหามารยาท
การพูดในท่ีสาธารณะ การให้
ค าปรึกษา การขอโทษและการปฏเิสธ
ค าขอหรือค าเชิญชวนอย่างสภุาพ 
3. นักศึกษากลุ่มย่อยฝึกการทักทาย
และการพดูในท่ีสาธารณะใน
สถานการณ์ต่างๆ 
4. ให้นักศึกษาซักถาม และร่วมแสดง
ความคิดเห็นต่อการน าเสนอกลุ่มยอ่ย 
 
กิจกรรม: น าเสนอการขอโทษและ
การปฏิเสธ 

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. เว็บไซต ์
 

1. สังเกตจากการมี
ส่วนร่วมในการ
อภิปรายในช้ันเรยีน 
2. สังเกตการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ประเมินผล  
จากการน าเสนอการ
ขอโทษและการปฏิเสธ 
(5%) 
 

1. กนกวรรณ  
กุลสุทธ์ิ 
2. ลลิตา 
พูลทรัพย ์

5 
(3 ช.ม.) 

 

มารยาทบนโต๊ะอาหาร 
- มารยาทบนโตะ๊อาหาร
สากล 
 
 

1. อาจารย์แจ้งให้นักศึกษาทราบวา่
การเรยีนสัปดาห์นี้เป็นการเรยีน
เนื้อหาเกี่ยวกับมารยาทบนโต๊ะอาหาร 
ระบุจุดประสงค์การเรียนรู้ในสัปดาห์
นี้ว่า นักศึกษาจะไดเ้รียนรู้เกี่ยวกับ
มารยาทบนโต๊ะอาหารสากล การจัด
โต๊ะและอุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร 
วิธีการใช้ และมารยาทในการ
รับประทานอาหาร 
2. อาจารย์บรรยายเรื่องมารยาทบน
โต๊ะอาหารสากล พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ 

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2.เว็บไซต ์
 

1. สังเกตจากการมี
ส่วนร่วมในการ
อภิปรายในช้ันเรยีน 
2. สังเกตการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ประเมินผล  
จากการน าเสนอผล
การเปรยีบเทียบ
ระหว่างมารยาทบน
โต๊ะอาหารสากลและ

1. กนกวรรณ  
กุลสุทธ์ิ 
2. ลลิตา 
พูลทรัพย ์



 
 

สัปดาห ์ หัวข้อ/รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียนการสอน /  

ใบงาน 
สื่อที่ใช ้

การวัดและ
ประเมินผล 

ผู้สอน 

3. อาจารย์มอบหมายให้นักศึกษา
ระดมความคดิเห็นเกีย่วกับมารยาท
บนโต๊ะอาหารสากล และมารยาทไทย
ที่ควรปฏิบัติในการรับประทานอาหาร 
4. อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันสรุป
เนื้อหาประจ าสัปดาห์และมอบหมาย
ให้นักศกึษาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม 
 
กิจกรรม การน าเสนอการวเิคราะห์
เปรียบเทยีบความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างมารยาทบนโตะ๊
อาหารสากลและมารยาทบนโต๊ะ
อาหารไทย  

มารยาทบนโต๊ะอาหาร
ไทย (10%) 
 

6 
(3 ช.ม.) 

 

มารยาทบนโต๊ะอาหาร 
- การจัดโตะ๊และอุปกรณ์
บนโต๊ะอาหาร 
- การใช้อุปกรณ์บนโตะ๊
อาหาร 
 
 

1. อาจารย์แจ้งให้นักศึกษาทราบวา่
การเรยีนสัปดาห์นี้เป็นการเรยีน
เนื้อหาเกี่ยวกับมารยาทบนโต๊ะอาหาร 
ระบุจุดประสงค์การเรียนรู้ในสัปดาห์
นี้ว่า นักศึกษาจะไดเ้รียนรู้เกี่ยวกับ 
การจัดโต๊ะและอุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร 
วิธีการใช้  
2. อาจารย์บรรยายเรื่องการจดัโตะ๊
และอุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร รวมทัง้
สาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร 
3. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มย่อยระดม
ความคิดเห็นเรื่องการใช้อุปกรณ์บน
โต๊ะอาหาร และน าเสนอหน้าช้ันเรยีน 
4. อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันสรุป
เนื้อหาประจ าสัปดาห์และมอบหมาย
ให้นักศกึษาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม 

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. เว็บไซด ์
 

สังเกตจากการตอบ
ค าถามในช้ันเรียน 
 

1. กนกวรรณ  
กุลสุทธ์ิ 
2. ลลิตา 
พูลทรัพย ์

7 
(3 ช.ม.) 

 

มารยาทบนโต๊ะอาหาร 
- มารยาทการรับประทาน
อาหาร 
. 
 

1. อาจารย์แจ้งให้นักศึกษาทราบวา่
การเรยีนสัปดาห์นี้เป็นการเรยีน
เนื้อหาเกี่ยวกับมารยาทบนโต๊ะอาหาร 
ระบุจุดประสงค์การเรียนรู้ในสัปดาห์
นี้ว่า นักศึกษาจะไดเ้รียนรู้เกี่ยวกับ
มารยาทในการรับประทานอาหาร 
2. อาจารย์บรรยายเรื่องมารยาทบน
โต๊ะอาหาร พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ 

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2.เว็บไซต ์
 

สังเกตจากการมสี่วน
ร่วมในการอภิปรายใน
ช้ันเรียน 
 
ประเมินผล 
จากการฝึกปฏิบัติ
มารยาทบนโต๊ะอาหาร 
(10%) 
 

1. กนกวรรณ  
กุลสุทธ์ิ 
2. ลลิตา 
พูลทรัพย ์



 
 

สัปดาห ์ หัวข้อ/รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียนการสอน /  

ใบงาน 
สื่อที่ใช ้

การวัดและ
ประเมินผล 

ผู้สอน 

3. นักศึกษาแบ่งกลุ่มย่อยระดมความ
คิดเห็นเรื่องมารยาทบนโตะ๊อาหาร
และการรับประทานอาหาร 
4. อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันสรุป
เนื้อหาประจ าสัปดาห์และมอบหมาย
ให้นักศึกษาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม 
กิจกรรม ฝึกปฏิบัติการรับประทาน
อาหารและมารยาทบนโต๊ะอาหาร 

8 
(3 ช.ม.) 

 

การด่ืมชา-กาแฟ 
 

1. อาจารย์แจ้งให้นักศึกษาทราบวา่
การเรยีนสัปดาห์นี้เป็นการเรยีน
เนื้อหาเรื่องการดื่มชา-กาแฟ โดยให้
นักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็น 
2. อาจารย์บรรยายเรื่องความ
หลากหลายของชา การเลือกดื่มชาที่
เหมาะสมกับช่วงเวลา และความชอบ  
3. อาจารย์บรรยายเรื่อง Afternoon 
Tea  
4. ให้นักศึกษาร่วมกันสรุปมารยาทใน
การดื่มชา-กาแฟ 

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2.เว็บไซต ์
 

สังเกตจากการตอบ
ค าถามในช้ันเรียน 
 
 

1. กนกวรรณ  
กุลสุทธ์ิ 
2. ลลิตา 
พูลทรัพย ์

9 
(3 ช.ม.) 

 

การด่ืมชา-กาแฟ 
 

1. อาจารย์แจ้งให้นักศึกษาทราบวา่
การเรยีนสัปดาห์นี้เป็นการเรยีน
เนื้อหาเรื่องการดื่มชา-กาแฟต่อจาก
สัปดาห์ที่แล้วโดยให้นักศึกษาร่วม
แสดงความคดิเห็น 
2. อาจารย์บรรยายเรื่องความ
หลากหลายของกาแฟ การเลือกดืม่
กาแฟที่เหมาะสมกับช่วงเวลา และ
ความชอบ  
3. อาจารย์บรรยายเรื่องการดืม่กาแฟ  
4. ให้นักศึกษาร่วมกันสรุปมารยาทใน
การดื่มชา-กาแฟ 

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2.เว็บไซต ์
 

สังเกตจากการมสี่วน
ร่วมในการอภิปรายใน
ช้ันเรียน 
 
 

1. กนกวรรณ  
กุลสุทธ์ิ 
2. ลลิตา 
พูลทรัพย ์

10 
(3 ช.ม.) 

 

การบริการและการ
ต้อนรับ 
 

1. อาจารย์แจ้งให้นักศึกษาทราบวา่
การเรยีนสัปดาห์นี้เป็นการเรยีน
เนื้อหาเรื่องการบริการและการ
ต้อนรับ 
2. อาจารย์ยกตัวอย่างการบริการและ
การต้อนรับ มอบหมายให้นักศึกษา
จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อแสดงความ
คิดเห็นเรื่องการบริการ 

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2.เว็บไซต ์
3. บทความเรื่อง
การบริการและ
มารยาทในการ
ต้อนรับ 

1. สังเกตจากการมี
ส่วนร่วมในการ
อภิปรายในช้ันเรยีน 
2. สังเกตการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ประเมินผล 
จากการแสดงบทบาท
สมมติการเป็นผู้

1. กนกวรรณ  
กุลสุทธ์ิ 
2. ลลิตา 
พูลทรัพย ์



 
 

สัปดาห ์ หัวข้อ/รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียนการสอน /  

ใบงาน 
สื่อที่ใช ้

การวัดและ
ประเมินผล 

ผู้สอน 

3. มอบหมายให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม
แสดงบทบาทสมมติการเป็นผู้
ให้บริการและการเป็นผูร้ับบริการ 
4. อาจารย์ให้ผลสะท้อนกลับ ซักถาม
แสดงความคดิเห็นพร้อมให้ค าแนะน า
ที่ได้เรยีนรูร้่วมกัน 
กิจกรรม การแสดงบทบาทสมมตกิาร
เป็นผู้ให้บริการและการเป็น
ผู้รับบริการ 

ให้บริการและการเป็น
ผู้รับบริการ (10%) 

11 
(3 ช.ม.) 

 

การบริการและการ
ต้อนรับ 
 

1. อาจารย์แจ้งให้นักศึกษาทราบวา่
การเรยีนสัปดาห์นี้เป็นการเรยีน
เนื้อหาเรื่องการบริการและการ
ต้อนรับต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว 
2. อาจารย์ยกตัวอย่างการบริการและ
การต้อนรับ มอบหมายให้นักศึกษา
จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อแสดงความ
คิดเห็นเรื่องการต้อนรับ 
3. มอบหมายให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม
แสดงบทบาทสมมติการให้การ
ต้อนรับผูม้าเยือนหรือผู้มาติดต่อธรุกิจ 
4. อาจารย์ให้ผลสะท้อนกลับ ซักถาม
แสดงความคดิเห็นพร้อมให้ค าแนะน า
ที่ได้เรยีนรูร้่วมกัน 
 
กิจกรรม การแสดงบทบาทสมมตกิาร
ให้การต้อนรับผู้มาเยือน/ตดิต่อธุรกิจ 

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2.เว็บไซด ์
3. บทความเรื่อง
การบริการและ
มารยาทในการ
ต้อนรับ 

1. สังเกตจากการมี
ส่วนร่วมในการ
อภิปรายในช้ันเรยีน 
2. สังเกตการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ประเมินผล 
จากการแสดงบทบาท
สมมติการให้การ
ต้อนรับผูม้าเยือน/
ติดต่อธุรกิจ (10%) 

1. กนกวรรณ  
กุลสุทธ์ิ 
2. ลลิตา 
พูลทรัพย ์

12 
(3 ช.ม.) 

 
 

การดูแลผิวพรรณ การ
แต่งหน้าและทรงผม 

1. อาจารย์แจ้งให้นักศึกษาทราบวา่
การเรยีนสัปดาห์นี้เป็นการเรยีน
เนื้อหาเรื่องการดูแลผิวพรรณ การ
แต่งหน้าและการเลือกทรงผม 
2. ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นเรื่อง
ความส าคญัและเทคนิคการดูแล
ผิวพรรณ 
3. อาจารย์บรรยายเรื่องดูแลผิวพรรณ 
การเลือกเครื่องส าอาง การแต่งหน้า
ให้เหมาะสมกับโอกาส 
4. ให้นักศึกษาทดลองแต่งหน้าใน
รูปแบบที่เหมาะสมกับวัย 
5. อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันสรุป
เนื้อหาประจ าสัปดาห์และมอบหมาย
ให้นักศึกษาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม 

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2.เว็บไซด ์
3. บทความเรื่อง
การดูแล
ผิวพรรณ 
 

สังเกตจากการมสี่วน
ร่วมในการอภิปรายใน
ช้ันเรียน 
 

1. กนกวรรณ  
กุลสุทธ์ิ 
2. ลลิตา 
พูลทรัพย ์



 
 

สัปดาห ์ หัวข้อ/รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียนการสอน /  

ใบงาน 
สื่อที่ใช ้

การวัดและ
ประเมินผล 

ผู้สอน 

13 
(3 ช.ม.) 

 
 

การดูแลผิวพรรณ การ
แต่งหน้าและทรงผม 

1. อาจารย์แจ้งให้นักศึกษาทราบวา่
การเรยีนสัปดาห์นี้เป็นการเรยีน
เนื้อหาเรื่องการดูแลผิวพรรณ การ
แต่งหน้าและการเลือกทรงผมต่อจาก
สัปดาห์ทีผ่่านมา 
2. อาจารย์บรรยายเรื่องการเลือกทรง
ผมที่เหมาะกับรปูหน้าและบุคลิก 
3. อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันสรุป
เนื้อหาประจ าสัปดาห์และมอบหมาย
ให้นักศึกษาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม 

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2.เว็บไซต ์
 

สังเกตจากการมสี่วน
ร่วมในการอภิปรายใน
ช้ันเรียน 
 

1. กนกวรรณ  
กุลสุทธ์ิ 
2. ลลิตา 
พูลทรัพย ์

14 
(3 ช.ม.) 

 

การเลือกเสื้อผ้าและ
เคร่ืองประดับ 
 

1. อาจารย์แจ้งให้นักศึกษาทราบวา่
การเรยีนสัปดาห์นี้เป็นการเรยีน
เนื้อหาเรื่องการเลือกเสื้อผ้าและ
เครื่องประดับ 
2. ให้นักศึกษาระดมสมองแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกเสื้อผ้า
และเครื่องประดับ 
 3. อาจารย์บรรยายเรื่องการเลือก
เสื้อผ้าทีเ่หมาะสมกับโอกาสต่างๆ 
4. มอบหมายให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม
ย่อยระดมความคิดเห็นและน าเสนอ
หน้าช้ันเรียนเกี่ยวกับแนวคิดการ
เลือกเสื้อผ้าในโอกาสต่างๆ 
4. อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันสรุป
เนื้อหาประจ าสัปดาห์และมอบหมาย
ให้นักศึกษาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม 
5. การน าเสนอเรื่องการเลือกเสื้อผ้า
และในโอกาสต่างๆ 

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2.เว็บไซต ์
 

สังเกตจากการมสี่วน
ร่วมในการอภิปรายใน
ช้ันเรียน 
 

1. กนกวรรณ  
กุลสุทธ์ิ 
2. ลลิตา 
พูลทรัพย ์

15 
(3 ช.ม.) 

 

การเลือกเสื้อผ้าและ
เคร่ืองประดับ 
 

1. อาจารย์แจ้งให้นักศึกษาทราบวา่
การเรยีนสัปดาห์นี้เป็นการเรยีน
เนื้อหาเรื่องการเลือกเสื้อผ้าและ
เครื่องประดับต่อจากสัปดาห์ที่แลว้ 
2. ให้นักศึกษาระดมสมองแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกเสื้อผ้า
และเครื่องประดับ 
3. อาจารย์บรรยายเรื่องการเลือก
เสื้อผ้าและเครื่องประดับท่ีเหมาะสม
กับโอกาสต่างๆ 
4. มอบหมายให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม
ย่อยระดมความคิดเห็นและน าเสนอ
หน้าช้ันเรียนเกี่ยวกับแนวคิดการ

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2.เว็บไซต ์
 

สังเกตจากการมสี่วน
ร่วมในการอภิปรายใน
ช้ันเรียน 
 
ประเมินผล 
- จากการน าเสนอ
เรื่องการเลือกเสื้อผ้า
และเครื่องประดับใน
โอกาสต่างๆ (10%) 
- จากรายงานและการ
สาธิตมารยาททาง

1. กนกวรรณ  
กุลสุทธ์ิ 
2. ลลิตา 
พูลทรัพย ์



 
 

สัปดาห ์ หัวข้อ/รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียนการสอน /  

ใบงาน 
สื่อที่ใช ้

การวัดและ
ประเมินผล 

ผู้สอน 

เลือกเสื้อผ้าและเครื่องประดับใน
โอกาสต่างๆ 
4. อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันสรุป
เนื้อหาประจ าสัปดาห์และมอบหมาย
ให้นักศึกษาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม 
กิจกรรม การน าเสนอและสาธิตการ
เลือกเสื้อผ้าและเครื่องประดับใน
โอกาสต่างๆ 

สังคมที่ควรปฏิบัติใน
โอกาสต่างๆ (10%) 
 

16 
(1.30 
ช.ม.) 

สอบปลายภาค  
 

 
5.2 การวัดและการประเมินผล   
 1) การวัดผล : 
  - คะแนนระหว่างภาค   ร้อยละ 80 
  - คะแนนสอบปลายภาค   ร้อยละ 20 
 2) การประเมินผล : ใช้ระบบ  อิงกลุ่ม   อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน ระดับผลการเรียน 
90-100 A 
85-89 B+ 
75-84 B 
70-74 C+ 
60-69 C 
55-59 D+ 
50-54 D 
0-49 F 

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

6.1 เอกสารและต าราหลัก 
ลลิตา พลูทรัพย์, วิลาสนิี พลอยเลื่อมแสง, และกนกวรรณ กุลสทุธิ์. (2561). มารยาททางสังคม. กรุงเทพฯ:  

สวนดุสติกราฟฟิกไซด์.  
6.2 เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
ทัศนีย์ เมธาพิสฐิ. (2551). เคล็ดลับและมารยาทในการพูด. กรุงเทพฯ: ภาษาและวัฒนธรรม. 
สมจิตร์ สิริรัตนวิทย์. (2551). เคล็ดลับและมารยาทในการเข้าสังคม. กรุงเทพฯ: ภาษาและวัฒนธรรม.  
6.3 เอกสารและข้อมูลแนะน า 
ชลลดา ทวีคูณ. (2556). เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 
ปฬาณี ฐติิวัฒนา. (2556). มารยาทและการสมาคม. กรุงเทพฯ: เอมพันธ์. 
สถิต วงศ์สวรรค์. (2551). การพัฒนาบุคลิกภาพ. กรุงเทพฯ: รวมสาสน์. 



 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

นักศึกษาประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของ
รายวิชา รวมถึงวิธีการสอน การจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผล 
และข้อเสนอแนะเพื่อท าการปรับปรุงรายวิชา  
7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน 

ใช้แบบประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยมีคณะกรรมการประเมินที่แต่งตั้งโดย
หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นผู้ออกแบบแบบประเมิน เก็บรวบรวมข้อมูล 
และวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งสะท้อนกลับสู่อาจารย์ผู้รับผิดชอบการสอน 
7.3 การปรับปรุงการสอน 
          น าผลการประเมินที่ได้จากข้อที่ 7.1 และ 7.2 มาปรับปรุงการเรียนการสอน โดยน าผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในคร้ังต่อไป 
7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

1) ประเมินข้อสอบรายวิชาให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของรายวิชาและพิจารณาควบคู่กับ
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) 

2) ติดตามและตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาทั้งภาพรวม และรายบุคคลในแต่ละรายวิชาของภาคเรียน
นั้นๆ 

3) ทวนสอบผลการเรียนรู้ของนกัศึกษาร่วมกับอาจารย์ประจ ารายวิชาดังประเด็นต่อไปนี้ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ พฤติกรรมความ

รับผิดชอบและ
การมีส่วนร่วมใน

การท างาน 

คะแนนสอบ งานทีไ่ด้รับ
มอบหมาย 
(แบบฝึกหัด 

โครงงาน รายงาน) 

การน าเสนอผลงาน
ด้วยทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข/ 
การสื่อสาร/ การใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

คุณธรรม จริยธรรม     
ความรู ้     
ทักษะทางปัญญา     
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

    

ภาษาและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

    

   
7.5 การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

1) อาจารย์ผู้สอนด าเนินการทวนสอบด้วยตนเอง ด้วยการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา 
2) กรณีที่ผลการเรียนรู้ของรายวิชายังไม่ได้ประสิทธิผล อาจารย์ผู้สอนจะปรับปรุงแก้ไขรายวชิา 

 
 
 

 


