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ค าน า 
 
วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ด าเนินการจัดการความรู้ของวิทยาลัยโดยประชุม

คณาจารย์ของวิทยาลัยเพื่อพิจารณาประเด็นยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการจัดการความรู้ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดผลของการ

ประชุมคณาจารย์ได้ข้อสรุปขององค์ความรู้ท่ีจะด าเนินการจัดการความรู้ให้ตรงกับประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนา

มหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและประเด็น

ยุทธศาสตร์ท่ี รวมถึงคุณภาพบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของสวนสุนันทา คือ เป็นนักปฏิบัต ิถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร 

ช านาญการคดิ มีจิตสาธารณะ 

 

 การด าเนินงานของกลุ่มสมาชิกนักปฏิบัติจ าแนกตามสาขาวิชาและด าเนินงานตามขั้นตอนของกระบวนการ

จัดการความรู้ ได้แก่ การบ่งชี้ความรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้ การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลผลและ

กลั่นกรองความรู้ การเข้าถึงความรู้ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ และการเรียนรู้ 

  

 คณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้ขอขอบคุณสมาชกิชุมชนนักปฏิบัตแิละบุคลากรของวิทยาลัยนานาชาติท่ี

ร่วมด าเนนิการสร้างองค์ความรู้ท่ีปรากฏในรายงานผลการจัดการความรู้แผนท่ี 1 การพัฒนานักศึกษาและการเสริมสร้าง

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 นี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการด าเนินงานนี้จะเป็นแบบอย่างท่ีน าไปสู่การพัฒนาองค์

ความรู้ให้หลากหลายและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนามาตรฐานการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิตตาม 

อัตลักษณข์องสวนสุนันทาตอ่ไป 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพืน้ฐานของกลุ่มความรู ้

 
1. ความเปน็มาของชุมชนนักปฏิบัติ (กลุ่มความรู้)ดังนี ้

 

ความเป็นมาของกลุ่ม   

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นหน่วยงานท่ีเทียบเท่าคณะ มีบุคลากรสายวิชาการ 

จ านวน 34 คน ซึ่งมีภารกิจหลักในด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

คณาจารย์ของวทิยาลัยนานาชาติมีเป้าหมายร่วมกันท่ีจะพัฒนานักศกึษาให้ตรงตามอัตลักษณ์ของสวนสุนันทา พร้อมท้ังมี

คุณสมบัตขิองผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ  

ในปีงบประมาณ 2561 สมาชิกชุมชนนักปฏิบัติของกลุ่มความรู้ “การพัฒนานักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะ

การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21” ซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์ทุกสาขาวิชาได้ก าหนดการสร้างองค์ความรู้ เพื่อให้บรรลุ

เป้าประสงค์แผนการจัดการความรู้ท่ี1 กับประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ทางกลุ่มความรู้ยังมุ่งส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาให้ตรงตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ควบคู่ไปกับคุณสมบัตขิองผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรนานาชาติอีกดว้ย 
 

ความรูท้ี่ต้องการแก้ไขปัญหาที่เกดิจากการปฏิบัตงิาน 

จากผลการส ารวจการพัฒนานกัศ฿กษาทุกสาขาวชิาในวทิยาลยันานาชาตพิบวา่ทักษะที่ตอ้งการพัฒนามากเป็น

อันดับแรกคือการสื่อสารและจากผลการส ารวจการพัฒนาตนเองในนักศึกษาในวทิยาลัยนานาชาติพบวา่ทักษะที่ตอ้งการ

พัฒนามากเป็นอันดับแรกคือการเรียนรู้การเสริมสร้างบุคลิกภาพและการน าเสนอตอ่ท่ีชุมชนโดยเป็นภาษาอังกฤษดังนัน้

กลุ่มความรู้“การพัฒนานักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21” จงึจัดประชุมสมาชกิกลุ่มและ

ชว่ยกันคิดหาวธีิท่ีจะน าไปสู่การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการน าเสนอตอ่ท่ีชุมชนเป็นภาษาอังกฤษโดยผา่นกระบวนการ

อบรมการพัฒนาบุคลกิภาพและกิจกรรมการประกวดการพูดในท่ีสาธารณชนและการประกวดการน าเสนอบทความ 

ในเบือ้งต้นกลุ่มความรู้ “การพัฒนานักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21” มกีารประชุม

พูดคุยกับอาจารย์ประจ าสาขาตา่งๆถึงกจิกรรมการประกวดเพือ่พัฒนาทักษะการน าเสนอตอ่ท่ีชุมชนให้กับนักศกึษา แลว้

ค้นพบวา่ในปีงบประมาณ 2562 นี้ ทาง วทิยาลัยนาชาติมแีผนการด าเนนิงานแนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพในนักศกึษาคือ

จัดโครงการประกวดการพูดในท่ีสาธารณะและคัดเลอืกนักศกึษาตัวแทนของมหาวทิยาลัยไปน าเสนอบทความวิจัยในการ

ประชุมระดับนานาชาตใินต่างประเทศ ดังนัน้กลุ่มความรู้“การพัฒนานักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่
21” จึงจัดท ากิจกรรม KM ควบคู่ไปกับโครงการของวทิยาลยันานาชาตเิพื่อจัดการแขง่ขัน “SSRUIC Public Speaking” 

และ “The  SSRUIC Mini Conference on Academic Multidisciplinary Research 2019” 
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ที่มาของชื่อ  “การพัฒนานักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21” 

“การพัฒนานักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21” คือการแสวงหาความรู้และน าความรู้

ท่ีมีอยู่ภายในมาเผยแพร่สูส่าธารณชนผ่านกระบวนการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารและบุคลิกภาพและศักยภาพการ

น าเสนอเพื่อให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของวทิยาลัยนานาชาติ คือ สื่อสารภาษาอังกฤษสูส่ากล และสอดคล้องกับนโยบาย

ความเป็นเลิศด้านการวจิัยของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

กลุ่มความรู้ “การพัฒนานักศกึษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21” จัดตั้งขึน้โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อการท ากิจกรรมKM เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์แผนการจัดการความรู้ท่ี 1 คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  1

พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างย่ังยนื 

 

2. สมาชิกชุมชนนักปฏิบัติและบทบาทหน้าที่ของสมาชิก 

 กลุ่มความรู้ “การพัฒนานกัศกึษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21” มจี านวนสมาชิก 13 คน 

ซึ่งสมาชิกทุกทา่นเป็นอาจารย์จากสาขาวิชาตา่งๆ ท่ีด าเนนิการสอนในวทิยาลัยนานาชาติ อันประกอบด้วยสาขาวชิาธุรกิจ

การบิน สาขาวิชาการจัดการท่องเท่ียวสาขาวิชาการจัดการธุรกจิโรงแรม สาขาธุรกจิระหวา่งประเทศและสาขาวิชาธุรกิจ

ภัตตาคาร 

ล ำดับ ชื่อ – นำมสกุล ยุทธศำสตร์ กลุ่มองค์ควำมรู้ หน้ำที ่
 

1 ผศ.ดร.สุพจน์ ไชยสังข์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนานักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

คุณกิจ 

2 ผศ. กรรนภัทร กันแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนานักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

คุณกิจ 

3 อาจารย์ ดร. ศุภกร พจมานศิริกล ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนานักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

คุณวิศาสตร์ 

4 อาจารย์รจนารถ วรมนตรี ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนานักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 
 

คุณอ านวย 
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ล ำดับ ชื่อ – นำมสกุล ยุทธศำสตร์ กลุ่มองค์ควำมรู้ หน้ำที ่
 

5 อาจารย์ขนิษฐา เจนิญนิตย์ ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนานักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

คุณลิขิต 

6 อาจารย์สกุล จริยาแจ่มสิทธิ์ ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนานักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

คุณวิศาสตร์ 

7 อาจารย์ศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนานักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

คุณประสาน 

8 อาจารย์ญานิกา ชื่นตะโก ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนานักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

คุณลิขิต 

9 อาจารย์สุภัคศิริ ปราการเจริญ ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนานักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

คุณกิจ 

10 อาจารย์โสมยา ปรัชญางค์ปรีชา ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนานักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

คุณประสาน 

11 อาจารย์ภัทร วิวัฒน์พัฒนกุล ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนานักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

คุณกิจ 

12 อาจารย์นคภรณ์ เกตุโกมุท ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนานักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

คุณกิจ 

13 Mr.Robert HenryHeathfield ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนานักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

คุณกิจ 
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กลุ่มความรู้ “การพัฒนานกัศกึษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21”  ซึ่งสมาชกิทุกท่านเป็นอาจารย์

จากสาขาวิชาต่างๆ ท่ีด าเนนิการสอนในวทิยาลัยนานาชาติ 
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ส่วนที่ 2 การด าเนินงานจัดการความรู ้
1. การก าหนดองค์ความรู้หลักที่จ าเป็นหรอืส าคัญต่องานหรอืกิจกรรมของหน่วยงาน และ

ก าหนดเป้าหมายของการจัดการความรู้ 
 

ล าดับแรกของการบ่งช้ีความรู ้ 
กลุ่มความรู้ “การพัฒนานักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21” จัดประชุมสมาชกิทัง้หมด

เพื่อด าเนินการชี้แจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรม KM ท่ีกลุ่มความรู้จะต้องด าเนินงาน แผนการจัดการความรู้ท่ี 2 ประเด็น

ยุทธศาสตร์ท่ี  1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน ซึ่งการยกระดับคุณภาพบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คือ“เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิต

สาธารณะ”รวมถึงการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของวิทยาลัยนานาชาติ ซึ่งก็คือ “สื่อสารภาษาอังกฤษสู่

สากล”โดยมีตัวช้ีวัดตามแผนปฏบัิตริาชการ (KPI) คือจ านวนนักศึกษาท่ีได้เข้าร่วมประกวดการพูดในท่ีสาธารณะ และเข้า

ร่วมประกวดการน าเสนอบทความ 

จากการประชุมในคร้ังน้ัน มีสมาชิกกลุ่มความรู้ “การพัฒนานักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 

21” เข้าร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะจ านวน 12 คน จาก 14 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 93.75โดยท่ีประชุมมีมติร่วมกันว่า

กิจกรรมการอบรม “การพัฒนาบุคลิกภาพ”สามารถพัฒนาความรู้ในด้านการน าเสนอบทความวิจัยและน าเสนอเป็น

ภาษาอังกฤษได้ ดังนั้นกลุ่มความรู้ “การพัฒนานักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21”จึงลงมติ

ร่วมกันให้มกีารจัดฝึกอบรมนักศึกษาเร่ือง การพัฒนาบุคลิกภาพผ่านการน าเสนอบทความวิจัย ซึ่งในการน้ี สมาชิกในกลุ่ม

ด าเนนิการพัฒนาทักษะการน าเสนอบทความวิจัยจากส านักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา และพัฒนา

ทักษะการน าเสนอ การเผยแพร่จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลายท่านก่อนจัดฝึกอบรมให้นักศึกษา จากนั้นจึงด าเนินการ

ฝึกอบรมให้นักศึกษา พร้อมท้ังด าเนินการจัดโครงการ SSRUIC Public Speaking Job Fair” และ“The SSRUIC Mini 

Conference on Academic Multidisciplinary Research 2019”ซึ่งเป็นการจัดการประกวดการพูดในท่ีสาธารณะและการ

น าเสนอบทความวิจัย เพื่อคัดเลอืกตัวแทนนักศกึษามหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไปปฏิบัติหน้าท่ีน าเสนอบทความวิจัย

ในการประชุมระดับนานาชาตใินต่างประเทศ โดยเป็นแบบอย่างท่ีดใีห้กับนักศกึษาคนอ่ืนและเยาวชนท่ัวไปในสังคม 

 

กลุ่มความรู้ “การเขียนบทความเพื่อเผยแพร่” ร่วมกันคิดวธีิการพัฒนาบุคลิกภาพโดยท าการบ่งชีอ้งคค์วามรู้ท่ีจ าเป็น

ในการท ากิจกรรมดังนี้ 
 

1. กิจกรรมพัฒนาทักษะดา้นการสือ่สาร 

2. กิจกรรมพัฒนาทักษะดา้นการน าเสนอบทความ 

3. กิจกรรมพัฒนาทักษะดา้นภาษาอังกฤษ 

4. กิจกรรมพัฒนาทักษะดา้นพัฒนาบุคลกิภาพ 
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โครงการประกวดการน าเสนอบทความวิจัยหรือโครงการ “The 1st SSRUIC Mini Conference on Academic 

Multidisciplinary Research 2019”มีขั้นตอนกิจกรรมการอบรม การพัฒนาบุคลิกภาพกับสมาชกิกับกลุ่มความรู้ “การ

พัฒนานักศกึษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21” เพื่อพัฒนาศักยภาพทักษะการสื่อสารและการ

น าเสนอบทความเพื่อเตรียมความพร้อมสูก่ารคัดเลอืกการประกวดการน าเสนอบทความวิจัย โดยนักศกึษาท่ีชนะการ

ประกวดจะได้รับประกาศนียบัตร เงนิรางวัลและได้เป็นตัวแทนของมหาวทิยาลัยเพื่อปฏบัิตภิารกิจน าเสนอบทความวิจัยใน

การประชุมระดับนานาชาตใินต่างประเทศโดยจะเป็นแบบอย่างนักศกึษาท่ีมีองคค์วามรู้สอดคลอ้งกับอัตลักษณ์

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

 เอกสารหลักฐานอ้างองิ 

  1.1 แบบรายงานการจัดการความรู้ 

  1.2 แบบฟอร์มแผนการอบรมพัฒนาบุคลกิภาพ 
 

2.การเสาะแสวงหาความรู้ที่ต้องการ 
ดังท่ีกลา่วมาในล าดับแรกถึงเป้าหมายในการท ากิจกรรม KM ของกลุม่ความรู้ “การพัฒนานักศกึษาและการ

เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21” เพื่อสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะ

อย่างย่ังยนื และน าไปสู่การยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของ

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งกค็ือ“เป็นนักปฏิบัต ิถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคดิ มีจิต

สาธารณะ”และเพื่อให้สอดคลอ้งกับอัตลักษณข์องวิทยาลัยนานาชาติ คือ สื่อสารภาษาอังกฤษสู่สากล ดังนัน้กลุ่ม

ความรู้ “การพัฒนานักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21” จึงท าการสร้างและแสวงหาความรู้จาก 

2 แหลง่เรียนรู้ดังน้ี 
 

1. Explicit Knowledge  
 

- หนังสือเกี่ยวกับความรู้ชัดแจ้งด้านการน าเสนอโดย อ.เทพลักษณ์ โกมลวณิช (คุณประสาน) ท าการศกึษา

จากเอกสารท่ีเกี่ยวข้องในการน าเสนอ อาทิเชน่ 

  1. หนังสือสบายๆเมื่อจับไมคพ์ูดอังกฤษ Public Speaking in Englishโดย รศ. งามพร้ิง รุง่โรจน์ด ี  

  2. หนังสือเก่งพูดอังกฤษในทีส่าธารณะ English Public Speakingโดยตะวัน ปทุมเพชร 

  3. หนังสือTalk like Ted:The 9 Public Speaking Secrets of the world's Top Mindsโดย 

  Gallo Carmine 
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รายละเอียดหนงัสืออา้งองิความรู้ชัดแจ้งของกลุ่มความรู้ “การเขียนบทความเพื่อเผยแพร่”ทั้งหมดมีรายละเอียด

ดังนี ้

1. Soule, D., Whiteley, L., & McIntosh, S. (2007). Writing for Scholarly Journals. University of Glasgow. 

Retrieved from  https://www.gla.ac.uk/media/media_41223_en.pdf 

2. Derntl, M. (2014). Basics Research Paper Writing and Publishing. International Journal of Technology 

Enhanced Learning. Vol.6(2). Retrieved from http://dbis.rwth-

aachen.de/~derntl/papers/misc/paperwriting.pdf 

3. JournalPrep. (2017). How to Write and Publish an Academic Research Paper. 101 Tips from JournalPrep. 

Retrieved from 

https://www.wlc.edu/uploadedFiles/Content/Academics/Student_Success_Center/ResearchPaper.pdf 

4. American Psychological Association. (2010). Publication Manual of the American Psychological 

Association (6th ed.). Washington, DC: American Psychological Association. Retrieved from 

http://www.library.uq.edu.au/training/citation/apa_6.pdf 

5. ศ.ดร.สนิ พันธ์ุพินิจ. (2560). คู่มอืการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพมิพ.์ กรุงเทพฯ: บริษัท วิทยพัฒน์ 

จ ากัด. 

6. สิทธ์ิ ธีรสรณ์. (2560). เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ (พมิพค์รัง้ท่ี 5). กรุงเทพฯ: ส านักพมิพ์

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย. 

7. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิัยแลพัฒนาการศึกษา. (2551). กลยุทธ์การพัฒนา

ผู้เรียนประสบการณ์จาก การปฏบัิตจิรงิ. (พิมพค์รัง้ท่ี 1). กรุงเทพฯ: สาธิตเกษตร. 

8. สมชาติ กิจยรรยง. (2555). เทคนิคการเป็นวทิยากรท่ีประสบความส าเร็จ. (พมิพค์รัง้ท่ี 1). กรุงเทพฯ: เอ็กซ

เปอร์เน็ท. 
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2. Tacit Knowledge 
 

 กลุ่มความรู้ “การพัฒนานักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21” ระบุแหลง่ความรู้ฝังลึก

เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ของวทิยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาบุคลกิภาพและการน าเสนอ 

กลุ่มความรู้ “การพัฒนานักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21”จึงเห็นความเป็นมอือาชพี

ของวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ สมาชิกกลุ่มจึงเข้าร่วมการอบรม ดังนี้ 

 (1) อบรมการแตง่หนา้อย่างมอือาชีพ ห้อง 306 วทิยาลัยนานาชาติวันท่ี 5 มีนาคม 2562 

 (2) อบรมการแตง่หนา้อย่างมอือาชีพ ห้อง 306 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา วันท่ี 13 มนีาคม 2562 

 (3) อบรมเทคนิคการน าเสนอบทความวิจัย โดยDr. Denis เมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2562 

 (4) อบรมหลักเกณและวิธีพิจารณาก าหนดต าแหนง่ทางวิชาการ โดย รศ.ฉวีวรรณ แก้วไทรฮะ วนัท่ี 10 – 12      

                พฤษภาคม 2562 

 (5) อบรมการพัฒนาบุคลกิภาพในสายอาชีพ จากสถาบันการโรงแรม BHMS Business and Hotel Management   

                Schoolกรุงลูเซิร์น สวิสเซอร์แลนด ์

ในการอบรมนี้ สมาชิกกลุ่มได้เรียนรู้จากเนือ้หาท่ีมีท้ังภาคทฤษฎแีละภาคปฏิบัตปิระกอบด้วย ขั้นตอนการสื่อสาร 

การน าเสนอ มารยาทสากล การแตง่หนา้ การท าผม การเตรียมตัวการน าเสนอและการน าเสนอในการอบรมคร้ังนี้ตัวแทน

กลุ่มได้เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้โดยมีการบันทึกภาพนิ่งและบันทึกเทปเพื่อน าเนื้อหามารวบรวมข้อมูลลงแผ่น cd เพื่อ

รวบรวมและสรุปเนื้อหาเป็นคู่มือชื่อ “การพัฒนาบุคลิกภาพ” เพือ่ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เหล่านี้ให้กับนักศึกษา

เพื่อเตรียมพร้อมในการแข่งขันประกวดการน าเสนอบทความวิจัยหรือโครงการ “SSRUIC Public Speaking Job Fair” และ

“The SSRUIC Mini Conference on Academic Multidisciplinary Research 2019” 

นอกจากนี้กลุ่มความรู้ “การพัฒนานักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21” ยังได้น า

ความรู้ฝังลึกจากประสบการณ์การสอนในรายวิชา Personality Development and Groomingของ อ. รจนารถ วรมนตรี 

สมาชิกของกลุม่ท่ีมีประสบการณ์สอนวชิานีก้ว่า 5 ปี ในมหาวิทยาลัย มากลั่นเป็นองค์ความรู้ 
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รูปภาพท่ี 1 การแสวงหาความรูฝ้ังลึก Tacit Knowledge โดยตัวแทนกลุ่มความรู้การพัฒนานักศกึษาและการเสริมสร้าง

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21ร่วมอบรมการ วันท่ี 19-20 มีนาคม 2562 
 

 2.2 เอกสารหลักฐานอ้างองิ 

  2.2.1ก าหนดการจัดกจิกรรมการส่งเสริมพัฒนานักศกึษาสูก่ารประกวดการน าเสนอบทความ SSRUIC  

  Mini Conference 

  2.2.2แบบฟอร์มแผนการด าเนนิงานแนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพในนักศกึษา 

  2.2.3 ประกาศนียบัตรจาก BHMS 

  2.2.4เอกสารประกอบการอบรม 

  2.2.5เกณฑ์การประเมินการประกวดการพูดในท่ีสาธารณะ 

  2.2.6 ภาพกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนานักศกึษาสู่การประกวดการพูด SSRUIC Public Speaking Job Fair 
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3. การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้บางส่วนให้เหมาะสมต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน 
กลุ่มความรู้ “การพัฒนานักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21” สร้างองค์ความรู้จาก 2 

แหล่งเรียนรู้ท้ัง Explicit Knowledge และ Tacit Knowledge โดยท าให้เกิดเป็นองค์ความรู้ในรูปแบบอบรมเตรียมความ

พร้อมก่อนการประกวดการน าเสนอบทความวิจัยหรือโครงการ “The SSRUIC Mini Conference on Academic 

Multidisciplinary Research 2019”และ “SSRUIC Public Speaking Job Fair” ให้ตอบโจทย์การยกระดับมาตรฐานการ

จัดการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งก็คือ“เป็นนักปฏิบัต ิ

ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มจิีตสาธารณะ” อย่างแท้จริง 

หลังจากท่ีตัวแทนกลุ่มความรู้ “การพัฒนานักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21” ได้แสวงหา

ความรู้กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเขียนบทความและจากหนังสือท่ีเกี่ยวข้องกับการน าเสนอเพื่อเผยแพร่ กลุ่ม

ความรู้ “การพัฒนานักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21” จึงได้จัดระบบความรู้ท่ีได้จากท้ัง 2 

แหลง่นี้ในรูปแบบคู่มอืประกอบการอบรมชื่อ “การพัฒนาบุคลิกภาพ” เพื่อใช้อบรมให้กับนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม

การเข้าร่วมการประกวดการน าเสนอบทความวิจัยหรือโครงการ “The SSRUIC Mini Conference on Academic 

Multidisciplinary Research 2019”และ “SSRUIC Public Speaking Job Fair” โดยเนื้อหาในการอบรมคร้ังนี้ได้แบ่งออกเป็น 

5 หัวขอ้ได้แก่ 

ทักษะการแต่งหน้า 

ทักษะการท าผม 

ทักษะการน าเสนอ 

การแตง่กาย 

ทัศนคติและมารยาทในสังคม 

 หลังจากนั้นกลุ่มความรู้“การพัฒนานักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21” จึงเร่ิม

ด าเนินการจัดอบรมเตรียมความพร้อมสู่การประกวด The SSRUIC Mini Conference on Academic Multidisciplinary 

Research 2019”และ “SSRUIC Public Speaking Job Fair” โดยสมาชกิกลุ่มจัดการความรู้เป็นวทิยากรในแต่ละหัวข้อท าให้

ผู้เข้าร่วมอบรมหรือนักศกึษาท่ีเข้าร่วมได้รับความรู้ในเร่ือง การพัฒนาบุคลกิภาพครบท้ัง5หัวขอ้ 
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3.1 สมาชิกกลุ่มประชุมสมาชกิในกลุ่มความรู้เพื่อเลอืกเนื้อหาและกิจกรรมการอบรมให้มวีัตถุประสงค์ท่ีสอดคล้องกันดังนี ้
 

หัวข้อ กจิกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1. ทักษะการแต่งหน้า หลักทฤษฎี  อ. ขนษิฐา  เจรญินจิ 

2.   ทักษะการท าผม การยกตัวอยา่งประกอบ อ. รจนารถ วรมนตรี 

3.   ทักษะการน าเสนอ สร้างสถานการณจ์ าลอง อ. ศิริเพ็ญ เย่ียมจรรยา 

4.   การแตง่กาย กรณศีกึษา ผศ. กรรนภัทร กันแก้ว 

5.   ทัศนคติและมารยาทในสังคม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อ. โสมยา ปรัชญางค์ปรีชา 

 

กลุ่มความรู้ “การพัฒนานักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21” ประกอบด้วยหลักทฤษฎี

และปฏบัิตโิดย ท าการประมวลและกลั่นกรองความรู้ท่ีไดจ้ากแหล่งความรู้ชัดแจ้งและแหลง่ความรู้ฝังลึก มกีารวาง

แผนการอบรม หัวขอ้อบรม และการจัดประชุมซึ่งน าไปสู่การสรุปหัวขอ้อบรมและรายละเอยีดของเนื้อหาที่ใชใ้นการอบรม 

เพื่อน ามาจัดท าคู่มอืประกอบการอบรม การพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัย  

นอกจากนี้อาจารย์Robert Heathfield อาจารย์ประจ าวิทยาลัยนานาชาตอิกีทา่นหนึ่งท่ีสอนวชิา Public Speaking 

ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนส าหรับการประกวดคัดเลือกให้มีมาตรฐานซึ่งเกณฑก์ารให้คะแนนนัน้ถูกแบ่งออกเป็นระดับ

ความสามารถตามทักษะ โดยมีมาตรฐานคะแนนตัง้แตร่ะดับ 1-5 โดยระดับ5 คือดีท่ีสุดเรียงล าดับจนถงึต่ าสุดคอื 1 คือ

ควรปรับปรุง 
 

เกณฑ์การให้คะแนนเป็นไปตามสัดสว่นดังนี้  

 1. เนื้อหา 

  1.1 ตรงประเด็น. ชัดเจน มีความนา่สนใจ ดงึความสนใจผู้ฟังได ้

  1.2 การล าดับความคิด มีความเชื่อมโยง คงความสนใจของเนื้อเร่ืองได้ครบ3นาที 

  1.3 รายละเอยีด มขี้อมูลเสริมเพื่อเพิ่มความนา่สนใจหรือประกอบให้เข้าใจมากขึ้น หรอืสื่อสารเพื่อ 

  ความเข้าใจลกึซึง้ หรือข้อมูลสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงผู้ฟังและผู้พูด 

  1.4 เร่ืองราวหรือตัวอย่างประกอบความเข้าใจของเนื้อหา/เพื่อเนน้ความส าคัญของเนื้อหาเพื่อสร้าง 

  ความนา่สนใจสู่ผู้ฟัง 

  1.5 มกีารสรุปประเด็นส าคัญตา่งๆของการน าเสนอและมีช่องทางสู่การต่อยอดการน าเสนอนี้ได ้

  1.6 น าเสนอในระยะเวลาท่ีก าหนดคอื3นาที 

 2.การน าเสนอ 

  2.1มารยาทการน าเสนอกระชับ ชัดเจนและสามารถเลอืกใช้ค าได้เหมาะส่งผลให้ผู้ฟังคล้อยตามได้ 
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  2.2 ใชน้้ าเสียงได้เหมาะสมตรงตามเนื้อหามีการใชน้้ าเสียงเรียงล าดับความส าคญัของเนื้อหา/เร่ืองราวท่ี 

  น าเสนอซึ่งคงไวซ้ึง่ความนา่สนใจของการน าเสนอ 

  2.3 การน าเสนอมคีวามหลากหลายของการใช้ค า ค าที่เลอืกใช้ รายละเอยีด และ ตัวอย่างประกอบ 

  2.4 ความเป็นธรรมชาติในการน าเสนอ การสบตา ภาษากาย ลลีาทา่ทางการใชม้อื ภาษากายสามารถ 

  ส่งพลังถ่ายทอดความเชื่อมโยงสู่ผู้ฟังระหว่างผู้พูดและผู้ฟัง      

 หลังจากนัน้กลุ่มความรู้ “การพัฒนานักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21” จึงเร่ิม

ด าเนนิการจัดกิจกรรมการแขง่ขันการประกวดการน าเสนอบทความวิจัยหรือโครงการ “The 1st SSRUIC Mini Conference 

on Academic Multidisciplinary Research 2018”โดยการลงประกาศรับสมัครนักศกึษาเข้าร่วมอบรมเพื่อการคัดเลอืก

ตัวแทนของวทิยาลัยนานาชาติสู่การน าเสนอบทความวจิัยในระดับนานาชาติในตา่งประเทศประกาศรับสมัครผ่านช่องทาง

facebook , line และบอร์ดประชาสัมพันธ์และมกีารประกวดคัดเลอืก“The 1st SSRUIC Mini Conference on Academic 

Multidisciplinary Research 2018”ในวันท่ี 25พฤษภาคม2561โดยให้นักศกึษาท่ีสมัครเข้าร่วมการแขง่ขันเตรียมการ

น าเสนอภายในเวลาท่ีก าหนดใหค้ือ15 นาที 
 

3.2 เอกสารหลักฐานอ้างองิ 

  3.2.1 ใบประกาศรับสมัครกิจกรรมการแขง่ขัน“The SSRUIC Mini Conference on Academic 

Multidisciplinary Research 2019” 

  3.2.2 ตารางก าหนดการรอบแรกกิจกรรมการแขง่ขัน“The 1st SSRUIC Mini Conference on Academic 

Multidisciplinary Research 2019” 

  3.3.3 ใบประกาศรับสมัครกิจกรรมการแขง่ขัน“The SSRUIC Public Speaking Job Fair 2019” 

  3.3.4 เกณการให้คะแนนการน าเสนอ 
 

4. การน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

4.1 สมาชิกกลุ่มความรู้ท าความเขา้ใจในหัวข้อท่ีได้รับมอบหมายเพื่อเตรียมถ่ายทอดเนื้อหาความรูน้ัน้สูส่มาชิกคน

อื่นๆ และนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การการประกวด โดยมีวิธีการถ่ายทอดให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจความหมาย

อย่างแท้จริง เชน่ เล่าเร่ืองประกอบ ยกตัวอย่างจากประสบการณ์ ใชส้ื่อวิดทัีศน์ และ โสตPower pointเป็นต้น 

4.2 สมาชิกกลุ่มความรู้ท าการบันทึกภาพน่ิงและบันทึกเสียงเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแตล่ะหัวข้อ 
4.3 สมาชิกกลุ่มความรู้ด าเนนิการสรุปเนื้อหาทัง้ 5 หัวขอ้ และใส่ตัวอยา่งประกอบท่ีงา่ยตอ่การเข้าใจสู่ คู่มอืการ

พัฒนาบุคลิกภาพ 

4.4 อาจารย์ในสาขาอื่นๆน าคู่มอื การพัฒนาบุคลิกภาพมาประยุกตใ์ชโ้ดยน าเนือ้หาในคูม่อืไปเสริมความรู้หลักใน

รายวชิาต่างๆ เชน่ IAC1204 Personality Development and Grooming ในสาขาการจัดการท่องเท่ียว และวิชา IAL 2208 

Human Resource Management ในสาขาธุรกิจการบิน 
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กลุ่มความรู้ “การพัฒนานักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21” มขีั้นตอนในการท าให้

ความรู้เรียนรู้ได้งา่ยและเข้าถึงได้งา่ยโดยเนน้ท่ีการจัดอบรมและให้นักศกึษาท่ีเข้าร่วมอบรมมสี่วนร่วมในการการฝึกปฎบัิติ

ในแนวทางการเรียนการสอนแบบ Cooperative Learning โดยมีขัน้ตอนรายละเอยีดดังนี้ 

กระบวนการเดิม กระบวนการใหม ่ สิ่งท่ีปรับปรุง 

อบรมในห้องเรียน บันทึกภาพน่ิงและบันทึกเสียงเพื่อ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแตล่ะหัวข้อ 

ใชส้ื่อวิดทัีศน์ 

เวลาเรียนรู้อบรมไม่มขีีดจ ากัด 

บรรยาย เล่าเร่ืองจากประสบการณ์ ความสนุกในการอบรม 

บรรยาย  ยกตัวอย่างประกอบ 

กรณศีกึษา 

ความนา่สนใจในเนื้อหา 

บรรยาย บทบาทสมมติ ได้ลงมอืท า 

สอบในหอ้งเรียน ประกวดคัดเลือก ได้น าเสนอจรงิ 
 

ผลทีเ่กิดจากการน าวิธีปฎิบัตงิานที่ปรับปรุงไปปฎิบัต ิ

เมื่อสมาชิกกลุ่มความรู้ท าความเข้าใจในหัวข้อท่ีได้รับมอบหมายเพื่อเตรียมถ่ายทอดเนื้อหาความรูน้ัน้สูส่มาชิกคน

อื่นๆ และนักศกึษาเพื่อเตรียมความพร้อมสูก่ารการประกวด โดยมีวิธีการถา่ยทอดให้ผู้เขา้รว่มอบรมเข้าใจความหมาย

อย่างแท้จริง เชน่ เล่าเร่ืองประกอบ ยกตัวอย่างจากประสบการณ์ ใชส้ื่อวิดทัีศน์ และ โสตPower pointเป็นต้น ท าให้เกิด

ความนา่สนใจในการอบรม และนักศกึษาเข้าใจหัวข้อมากขึน้ สิ่งน้ีชว่ยให้การสื่อสารในการอบรมมปีระสิทธิภาพมากขึ้น 

และยังเป็นการสานสัมพันธ์อาจารย์และนักศกึษาดว้ย 

เมื่อสมาชิกกลุ่มความรู้ท าการบันทึกภาพน่ิงและบันทึกเสียงเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแตล่ะหัวข้อ ท าให้นักศกึษา

สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ไมจ่ ากัดในช้ันเรียนเท่านัน้ 
เมื่อสมาชิกกลุ่มความรู้ด าเนนิการสรุปเนื้อหาทัง้ 5 หัวขอ้ และใส่ตัวอยา่งประกอบท่ีงา่ยตอ่การเข้าใจสู่ คู่มอืการ

พัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัย ท าใหก้ารอบรมสนุก นา่สนใจ และง่ายต่อการเข้าใจ 

จากการน าคู่มอืการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัยมาประยุกตใ์ชโ้ดยน าเนือ้หาในคู่มอืไปเสริมความรู้

หลักในรายวชิาวชิา IAC1204 Personality Development and Grooming และ IAL 2208 Human Resource Management 

ในสาขาธุรกิจการบิน สอดคล้องให้นักศกึษาได้รับรางวัลเพิ่มเติม  2 รางวัลคือ  

นักศกึษาได้รับรางวัลชมเชยการน าเสนอบทความ และนักศกึษาได้รับรางวัลชนะเลิศการน าเสนอภาษาอังกฤษ 

Public Speaking Job Fair เมื่อวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2562  



รายงานผลการด าเนินงานของกลุ่มความรู้ “การพัฒนานักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
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  4.2 เอกสารอา้งอิง 

   4.2.1 เอกสารประกอบการอบรม คู่มอืพัฒนาบุคลิกภาพ 

   4.2.2 ภาพกิจกรรมชนะเลิศการน าเสนอเป็นภาษาอังกฤษ  

   4.2.3 ภาพกิจกรรมรองชนะเลิศการประกวดน าเสนอบทความ 

 

5. การน าประสบการณ์จากการท างานและการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

และสกัดออกมาเป็นขุมความรุ้ 

5.1 กลุ่มความรู้ ได้ประชุมกลุม่ยอ่ยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการน ากระบวนการท่ีปรับปรุงไป

ปฎบัิตโิดยสมาชกิ ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ ดังนี้  

กลุ่มความรู้ “การพัฒนานักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21” ท าการประมวลและ

กลั่นกรองความรู้ท่ีได้จากแหลง่ความรู้ชัดแจ้งและแหลง่ความรู้ฝังลึกและมกีารวางแผนการอบรม การวางแผนหัวข้อ

อบรม การประชุมสู่การสรุปหัวข้ออบรมและรายละเอยีดของเนื้อหาท่ีใชใ้นการอบรม เพ่ือน ามาจัดท าคู่มือประกอบการ

อบรมช่ือ การพัฒนาบุคลิกภาพ โดย ประชุมสมาชกิในกลุ่มความรู้เพื่อเลอืกเนื้อหาและกิจกรรมการอบรมให้มี

วัตถุประสงค์เพื่อสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวทิยาลัย ดังนี้ 

 

อัตลักษณ์ของ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสนุนัทา 

วัตถุประสงค ์ กจิกรรม 

เป็นนักปฏิบัต ิ -ความเข้าใจบุคลกิภาพตนเอง 

- ความส าคญัของการแตง่กาย 

- หลักทฤษฎี ถาม-ตอบ 

-กรณศีกึษา 

ถนัดวิชาการ ทักษะภาษาอังกฤษ - หลักทฤษฎี ถาม-ตอบ 

เชี่ยวชาญการสื่อสาร - การน าเสนอ 

- ภาษาอังกฤษ 

-ยกตัวอย่างประกอบ 

 

ช านาญการคดิ - ล าดับความคิด - สร้างบทสัมภาษณ ์

มจิีตสาธารณะ -ทัศนคติและมารยาทในสังคม - คุณธรรมและจรยิธรรม  

 

กลุ่มความรู้ได้น ากระบวนการในเร่ือง การพัฒนาบุคลิกภาพ เสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒพิจิารณาให้ขอ้เสนอแนะและ

ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยผู้ทรงคุณวุฒไิด้ใหข้้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี ้
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กระบวนการเดิม กระบวนการใหม ่ สิ่งทีป่รับปรุง 
ข้อเสนอแนะจาก

ผู้ทรงคณุวุฒ ิ

อบรมในห้องเรียน บันทึกภาพน่ิงและบันทึกเสียง

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแตล่ะ

หัวขอ้ใชส้ื่อวิดทัีศน์ 

เวลาเรียนรู้อบรมไม่มี

ขีดจ ากัด 

มแีบบฟอร์มลงบันทึก

การอบรม 

บรรยาย เล่าเร่ืองจากประสบการณ์ ความสนุกในการอบรม  

บรรยาย  ยกตัวอย่างประกอบ ความนา่สนใจในเนื้อหา  

บรรยาย บทบาทสมมติ ได้ลงมอืท า เพิ่มบันทึกการรายงาน

การพัฒนาตนเอง เชน่

พัฒนาการเรียนรู้ 

สอบในหอ้งเรียน ประกวดคัดเลือก น าเสนอบทความ 

การพูดในท่ีสาธารณะ 

จัดขึ้นในภาค

การศึกษาแรกและ

จัดเป็นประเพณีทุกปี 

 

ผู้ทรงคุณวุฒเิห็นดว้ยกับการใชก้ิจกรรม และสื่อตา่งๆในการอบรม และการอบรมจากประสบการณ์พร้อม

ยกตัวอย่างประกอบเป็นการสร้างการเข้าใจท่ีลกึซึง้และสร้างความสนุกและความนา่สนใจในการท าวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิ

แนะน าให้มกีารประเมินการพัฒนาตนองของนักศึกษาโดยการรายงานบันทึกการอบรมเพื่อทราบประสิทธิภาพในการ

อบรม อาทิ ความถี่ในการอบรม จัดขึ้นในภาคการศกึษาแรก ผู้ทรงคุณวุฒเิห็นความส าคญัของการประกวดน าเสนอ

บทความวิจัยแทนการสอบ จึงแนะน าให้จัดเป้นประจ าทุกปี หรแืสร้างเป็นประเพณี Mini Conference ประจ าปี 

 

 5.2 เอกสารอา้งอิง 

  5.2.1ภาพกิจกรรม 

  5.2.2 เอกสารประกอบการอบรม คู่มอืพัฒนาบุคลิกภาพ 

  5.2.3 ก าหนดการ Mini Conference 

  5.2.4 TQf3 Personality and Development and Grooming 

  5.2.5 ประกาศนยีบัตร ของนักศกึษาชนะการประกวด 
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6. การรวบรวมความรู้และจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์

อักษร 

  6.1 กลุ่มความรู้ได้น าขอ้เสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒมิาปรับกระบวนการ เร่ือง การพัฒนาตนเองและ

สรุปองคค์วามรู้เร่ือง การพัฒนาบุคลิกภาพ จดัท าเป็นกระบวนการเร่ืองการพัฒนาบุคลิกภาพ ท่ีพร้อมเผยแพร่ให้

บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องน าสูก่ารปฎบัิตโิดยมีกระบวนการดังนี้ 

 

กระบวนการเดิม กระบวนการใหม ่
สิ่งทีไ่ด้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ

จากผู้ทรงคณุวุฒ ิ

อบรมในห้องเรียน บันทึกภาพน่ิงและบันทึกเสียงเพื่อ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแตล่ะหัวข้อ 

ใชส้ื่อวิดทัีศน์ 

ลงบันทึกการอบรม 

บรรยาย เล่าเร่ืองจากประสบการณ์ - 

บรรยาย  ยกตัวอย่างประกอบ - 

บรรยาย บทบาทสมมติ เพิม่บันทึกการรายงานการพัฒนา

ตนเอง เชน่พัฒนาการเรียนรู้ 

สอบในหอ้งเรียน ประกวดน าเสนอบทความ 

ประกวดการพูดในท่ีสาธารณะ 

ปรับเป็นแผนการพัฒนานักศึกษาใน

เทอมการศึกษาทื่ 1 ของปีการศึกษา 

2563 

 

 6.2 เอกสารอา้งอิง 

  6.2.1 ภาพกิจกรรม 

  6.2.2 เอกสารประกอบการอบรม คู่มอืพัฒนาบุคลิกภาพ 

  6.2.3 บันทึกการรายงานการพัฒนาตนเอง เชน่พัฒนาการเรียนรู้ 
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สว่นท่ี 3ผลผลิตและผลลพัธ์ 

1. ความรู้ที่ได้และการกลั่นกรองความรู้ 

หลังจากท่ีตัวแทนกลุ่มความรู้ “การพัฒนานักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21” ได้

แสวงหาความรู้กับวทิยากรผู้เชีย่วชาญทางด้านการเขียนบทความและจากหนังสอืท่ีเกี่ยวข้องกบัการน าเสนอเพื่อเผยแพร่ 

กลุ่มความรู้ “การพัฒนานักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21” จึงได้จดัระบบความรู้ท่ีได้จากท้ัง 2 

แหลง่นี้ในรูปแบบคู่มอืประกอบการอบรมช่ือ “การพัฒนาบุคลิกภาพ” เพื่อใชอ้บรมให้กับนักศกึษาเพื่อเตรียมความพร้อม

การเข้าร่วมการประกวดการพูดในท่ีสาธารณะ Publid Speaking Job Fair 2019 และการประกวดการน าเสนอบทความ

หรือโครงการ “The SSRUIC Mini Conference on Academic Multidisciplinary Research 2019”  โดยเนื้อหาในการอบรม

ครัง้นี้ได้แบ่งออกเป็น 5 หัวขอ้ได้แก่ 

ทักษะการแต่งหน้า 

ทักษะการท าผม 

ทักษะการน าเสนอ 

การแตง่กาย 

ทัศนคติและมารยาทในสังคม 

 หลังจากนัน้กลุ่มความรู้“การพัฒนานักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21” จึงเร่ิม

ด าเนนิการจัดอบรมเตรียมความพร้อมสูก่ารประกวดโดยสมาชกิกลุ่มจัดการความรู้เป็นวทิยากรในแต่ละหัวขอ้ท าให้

ผู้เข้าร่วมอบรมหรือนักศกึษาท่ีจะท าวจิัยได้รับความรู้ในเร่ือง การเขียนบทความวิจัยครบท้ัง 5 หัวขอ้ 

หัวข้อ กจิกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1.  ทักษะการแต่งหน้า หลักทฤษฎี  อ. ขนษิฐา  เจรญินจิ 

2.     ทักษะการท าผม การยกตัวอยา่งประกอบ อ. รจนารถ วรมนตรี 

3.     ทักษะการน าเสนอ สร้างสถานการณจ์ าลอง อ. ศิริเพ็ญ เย่ียมจรรยา 

4.     การแตง่กาย กรณศีกึษา ผศ. กรรนภัทร กันแก้ว 

5.     ทัศนคติและมารยาทในสงัคม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อ. โสมยา ปรัชญางค์ปรีชา 
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การอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ จากกลุ่มความรู้ “การพัฒนานักศกึษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21” ประกอบด้วยหลักทฤษฎแีละปฏบัิตดิังนี้ 

ความรูท้ี่ได้จากการแสวงหาความรู ้ ความรูท้ี่ปรับปรุงให้เหมาะสมต่อการ

น าไปปฎิบัติ 

1. ทักษะการแต่งหน้า หลักทฤษฎี ถาม-ตอบ 

2.  ทักษะการท าผม การยกตัวอยา่งประกอบ 

3.  ทักษะการน าเสนอ สร้างสถานการณจ์ าลอง 

4.   การแตง่กาย กรณศีกึษา 

5.  ทัศนคติและมารยาทในสังคม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

 

การรวบรวมความรู้และจัดเกบ็อย่างเปน็ระบบโดยเผยแพรอ่อกมาเป็นลายลักษณ์อักษรการพัฒนา

ศักยภาพการเขียนบทความวจัิย 

กลุ่มความรู้ “การพัฒนานักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21” ประกอบด้วยหลักทฤษฎี

และปฏบัิตโิดย ท าการประมวลและกลั่นกรองความรู้ท่ีไดจ้ากแหล่งความรู้ชัดแจ้งและแหลง่ความรู้ฝังลึก มกีารวาง

แผนการอบรม หัวขอ้อบรม และการจัดประชุมซึ่งน าไปสู่การสรุปหัวขอ้อบรมและรายละเอยีดของเนื้อหาที่ใชใ้นการอบรม 

เพื่อน ามาจัดท าคู่มอืประกอบการอบรม การพัฒนาบุคลิกภาพ โดยกระบวนการประมวลและกลั่นกรองความรู้มีดังน้ี 

 ประชุมสมาชกิในกลุ่มความรู้เพือ่เลอืกเนื้อหาและกิจกรรมการอบรมให้มวีัตถุประสงค์ท่ีสอดคล้องกันดังนี้ 

หัวข้อ กจิกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1. ทักษะการแต่งหน้า หลักทฤษฎี  อ. ขนษิฐา  เจรญินจิ 

2.  ทักษะการท าผม การยกตัวอยา่งประกอบ อ. รจนารถ วรมนตรี 

3.  ทักษะการน าเสนอ สร้างสถานการณจ์ าลอง อ. ศิริเพ็ญ เย่ียมจรรยา 

4.  การแตง่กาย กรณศีกึษา ผศ. กรรนภัทร กันแก้ว 

5.  ทัศนคติและมารยาทในสังคม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อ. โสมยา ปรัชญางค์ปรีชา 
 

กลุ่มความรู้ “การพัฒนานักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21” ได้จัดอบรมเชิง

ปฏิบัติการในหัวข้อ“การพัฒนาบุคลิกภาพ” ในวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีวิทยากรจากกลุ่มความรู้ “การพัฒนา

นักศกึษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21” จ านวน 5 ทา่นรับหน้าท่ีเป็นวิทยากรและท่ีเป็นจุดเด่นท าให้

การฝึกอบรมนี้แตกต่างและเรียนรู้ได้งา่ยและน าความรู้ไปใชไ้ด้งา่ยก็คือ การมีอาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อประกอบการวิเคราะห์
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จากอาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อหาหัวขอวิจัยท่ีเหมาะสม ท าให้ผู้เรียนทราบถึงจุดเด่นและจุดบกพร่องเพื่อพัฒนาให้ดีขึ้นได้

ถูกต้อง 

หลังจากการฝึกอบรมหัวขอ้“การพัฒนาบุคลิกภาพ” นักศกึษาได้รับมอบหมายให้ท าการวจิัยและการน าเสนอท่ี

ฝึกอบรมมาท าการน าเสนอภายในเวลาท่ีก าหนดให ้3 นาที ในวันท่ี 25พฤษภาคม 2562 ซึ่งเป็นวันประกวดบทความวิจัย 

ในระหว่างการเตรียมตัวก่อนถึงวันประกวด นักศกึษาสามารถเข้ามาปรึกษาวิทยากร สมาชกิกลุ่มความรู้ “การพัฒนา

นักศกึษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21” โดยวิทยากรจะท าหน้าท่ีคอยใหค้ าปรึกษา ชี้แนะถึงหนังสอื

และตัวอยา่งการน าเสนอ 

 สมาชิกกลุ่มความรู้ “การพัฒนานักศกึษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21” ท าการสรุป

กิจกรรมท่ีได้ท ามาอยา่งสม่ าเสมอและได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ลงใน “info SSRUIC 

Facebook” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมการจัดการความรู้ของกลุ่มให้เข้าถงึได้งา่ยและขยายวงกวา้ง

มากยิ่งขึ้น โดยทางกลุ่มได้ลงประชาสัมพันธ์บนเว็บไซด์อาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

ผลการด าเนินงานของตัวชี้วดั 

ตัวชี้วัด (KPI) ตามแผนการจัดการความรู ้ ค่าเปา้หมาย ผล 

- จ านวนนักศกึษาท่ีได้รับรางวลัในการน าเสนอ

บทความวิจัย  

1 รางวัล ผ่าน 

นักศกึษาจ านวน 1 คน ได้เข้าร่วม

เป็นตัวแทนการประชุมสัมมนา

นานาชาติ วันท่ี 2-9 พฤศจิกายน 

2562  ณ กรุงเบอร์ลนิ ประเทศ

เยอรมนี 

จ านวนนักศกึษาท่ีได้รับรางวัลในการประกวดการ

พูดในท่ีสาธารณะสอดคล้องกับอัตลักษณ์

มหาวทิยาลัยราชภ าสวนสุนันทา 

3รางวัล ผ่าน 

ชนะเลิศการน าเสนอเป็น

ภาษาอังกฤษ Public Speaking 

Job Fair 

จ านวนนักศกึษาท่ีเข้าร่วมอบรมและร่วมน าเสนอ

บทความวิจัย 

70คน ผ่าน 

จ านวนนักศกึษาท่ีเข้าร่วมอบรมและประกวดการพูด

ในท่ีสาธารณะ 

30 คน ผ่าน 
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2. ประโยชน์ขององค์ความรู้และการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน 
      2.1 ประโยชน์ขององค์ความรู้ 

 กลุ่มความรู้ “การพัฒนานักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21” แบ่งปันและ

แลกเปลี่ยนความรู้โดยใช้วิธีการถ่ายทอดความรู้ท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติค้นคว้าความรู้จากแหล่งความรู้ชัดแจ้งเกี่ยวกับ

การการเขียนบทความวิจัยจากหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แล้วจึงน ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้

ก่อนท่ีจะน าไปท าการอบรมนักศึกษา 

 นอกจากนี้กลุ่มความรู้ “การพัฒนานักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21” ยังได้

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกกลุ่มความรู้ในด้านเทคนิคการน าความรู้จากประสบการณ์ของสมาชิกในกลุ่มมาสรุปและ

วิเคราะห์ จากนั้นจึงด าเนินการประเมินผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการอบรม การพัฒนา

บุคลิกภาพโดยผลจากการส ารวจความพึงพอใจ พบวา่  

 2.1.1นักศกึษามคีวามมั่นใจ 

 2.1.2 นักศกึษาเรียนรู้ผ่านการท ากิจกรรมในแต่ละหัวขอ้อย่างสนุกสนาน 

 2.1.3อาจารย์สามารถเพิ่มตัวอย่างท่ีดีและความรู้ให้กับนักศึกษาในส่วนของมารยาทและการพัฒนา 

 บุคลิกภาพผ่านการอบรม  

 2.1.4นักศกึษามกีารมองโลกในแงด่ี คือ ทัศนคติท่ีด ี

2.2 การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน 
 กลุ่มความรู้ “การพัฒนานักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21” น าองคค์วามรู้ท่ีได้

จากการจัดอบรมในหัวข้อ การพัฒนาศักยภาพการน าเสนอเป็นภาษาอังกฤษ “SSRUIC Public Speaking Job Fair” และ

การประกวดการน าเสนอบทความวิจัยหรือโครงการ“SSRUIC Mini Conference on Academic Multidisciplinary 
Research 2019”มาพัฒนาวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในดา้นการบูรณาการองคค์วามรู้ท่ีได้มาใช้

พัฒนาหน่วยงานดังนี ้

 2.2.1 อาจารย์น าความรู้ที่ได้มาสอนให้นักศึกษา 

 เกิดการบูรณาการความรู้ท่ีได้สูร่ายวชิาต่างๆ ของวิทยาลัยนานาชาติ เนื่องจากรายวิชาส่วนใหญ่เกี่ยวข้อง

กับการน าเสนอบทความเพราะในธุรกิจการบิน การจัดการท่องเท่ียว การโรงแรม และธุรกิจรา้นอาหาร ล้วนอยูใ่น

อุตสาหกรรมการบริการ กิจกรรมการจัดการความรู้ของกลุ่มความรู้ “การพัฒนานักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21” ท าใหอ้าจารย์สามารถมอบหมายงานให้นักศกึษาได้ตรงตามวัตถุประสงค์มากยิ่งขึน้ และสามารถ

ให้ค าแนะน าในดา้นเทคนิคการท าวิจัยท่ีดใีห้เข้าใจงา่ยมากขึน้  

 นอกจากนี้อาจารย์ยังพบวา่นักศกึษาเข้าใจเทคนิคการน าเสนออย่างเหมาะสมกับหัวข้อท่ีตนเองได้รับ ซึ่ง

จากการท ากจิกรรมจะท าให้เห็นพัฒนาการด้านความมั่นใจในการน าเสนอและการมีทัศนคตท่ีิด ี
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  2.2.2 นักศกึษาน าความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง 

 กลุ่มความรู้ “การพัฒนานักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21” พบวา่นักศกึษาท่ี

เข้าอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพรวมถึงนักศกึษาท่ีเข้าร่วมประกวดการพูดในท่ีสาธารณะ “SSRUIC Public Speaking Job 

Fair” และ โครงการประกวดการน าเสนอบทความหรือโครงการ “The  SSRUIC Mini Conference on Academic 

Multidisciplinary Research 2019”สามารถเป็นตัวอยา่งที่ดีและเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักศกึษาคนอ่ืนๆ ได ้ เพราะมี

แบบอย่างท่ีดใีนการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม ทัง้ด้านบุคลิกภาพความม่ันใจและความเป็นผู้น า  

  2.2.3 การสร้างโอกาสให้กับนักศกึษาและอาจารย์ 

 นักศกึษาท่ีเข้าอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ น าเสนอเป็นภาษาอังกฤษและน าเสนอบทความวิจัยสามารถ

สร้างโอกาสทางสายอาชพีในธุรกิจการบินได้ เนื่องจากประสบการณ์การประกวดและประกาศนียบัตรการน าเสนอ

บทความจะส่งเสริมความนา่เช่ือถือในสายอาชีพและทักษะความรู้ของนักศึกษา นอกจากนี ้ การจัดท าคู่มอื การพัฒนา

บุคลิกภาพยังเป็นการสร้างโอกาสในการพัฒนาต าแหนง่ทางวิชาการของอาจารย์ได้อีกทางหนึ่ง 

 2.2.4 การพัฒนาบุคลิกภาพผ่านกระบวนการอบรมการน าเสนอบทความ 

  การอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพเป็นภาษาอังกฤษ ส่งผลใหน้ักศกึษามทัีศนคติท่ีดแีละมีบุคลิกภาพท่ีดขีึน้มี

ความประพฤติสุภาพเรียบร้อยและน่าเชื่อถอื นอกจากนี ้ การอบรมเพื่อพัฒนาบุคลกิภาพผ่านกระบวนการอบรมการพูด

ส่งผลใหก้ลุ่มความรู้เกิดองค์ความรู้ใหม่ กล่าวคอืได้สร้างสรรกิจกรรมการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพผ่านกระบวนการ

อบรมและการประกวด 

 2.2.5 การพัฒนาทัศนคติที่ดีต่องานวจิัย 

 การอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพส่งผลให้นักศกึษามทัีศนคติท่ีดแีละมีความคดิสร้างสรรค์ กลา้แสดงออก 

น าไปสู่การชนะการประกวดเพ่ิมอีก 2 รางวัล ท าให้นักศกึษาท าการวจิัยในรายวชิาอ่ืนและสามารถชนะการประกวดการ

น าเสนอเป็นภาษาอังกฤษในการประกวดระดับชาติตอ่ไป คือ การชนะการประกวดเกม และ การชนะการประกวดการเตน้ 

  2.2.6 การสร้างประสบการณ์นอกชั้นเรยีนให้กับนักศึกษา 

  นักศกึษาท่ีเข้าอบรมอบรมหัวข้อ“การพัฒนาบุคลิกภาพ” และการแขง่ขัน“SSRUIC Mini Conference on 

Academic Multidisciplinary Research 2019 มโีอกาสเข้าร่วมกจิกรรมการประชุมนานาชาตใินต่างประเทศ โดยมี

ก าหนดการวันท่ี 2– 9 พฤศจิกายน 2562 ประเทศเยอรมน ีเพื่อปฏบัิตหินา้ที่เป็นตัวแทนนักศกึษาท่ีมีตามอัตลักษณข์อง

มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาคือ “เป็นนักปฏบิัต ิถนดัวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคดิ มีจิต

สาธารณะ”  
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 3.สรุปการด าเนินการจัดการความรู้ของกลุ่มความรู้ 

3.1 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

 3.1.1 การท างานเป็นทีม 
  การร่วมแรงร่วมใจของสมาชิกกลุ่มความรู้ “การพัฒนานักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21” ถือเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จหลักของการท ากิจกรรมนี้ เนื่องจากสมาชิกของกลุ่มความรู้ทุกท่านเป็น

อาจารย์ของวิทยาลัยนานาชาติและมีภาระทางด้านงานสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการเป็นจ านวนมาก แต่ทุกคร้ังท่ีมี

การเชิญให้สมาชิกเข้าร่วมประชุมกิจกรรม KM ทางกลุ่มความรู้ก็ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกทุกท่านด้วยดีตลอดมา 

พร้อมกันนีส้มาชิกกลุ่มความรู้ทุกทา่นยังร่วมกันระดมความคิดดีๆ  จนน ามาสูค่วามส าเร็จของกิจกรรม KM  

 3.1.2 ความร่วมมือจากวิทยาลัยนานาชาติ 
 ค าชีแ้นะและการสนันสนุนจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรองทอง ไคริรี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ท าให้

กิจกรรมของกลุ่มความรู้ “การพัฒนานักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21” นั้นมีความโดดเด่น

และชัดเจน สามารถสรา้งนักศกึษามอีัตลักษณข์องมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้  

3.1.3 ความร่วมมือจากนักศกึษา        

 ความกระตือรือร้นและความใฝ่เรียนรู้ของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมอบรมซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่มความรู้ “การพัฒนา

นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21” คือพลังท่ีท าให้สมาชิกของกลุ่มทุกคนมีก าลังใจในการท า

กิจกรรมฝึกอบรม 

 3.1.4 ความเป็นผู้ให้ของสมาชิกกลุ่มความรู้ “การพัฒนานักศึกษาและการเสริมสร้าง

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” ทุกคน 

 ความส าเร็จของการอบรม เกดิจากการเสียสละท้ังแรงกายและแรงใจของสมาชิกทุกคน การปลีกเวลาจาก

ภาระหน้าท่ีอื่นๆ ของอาจารย์ทุกท่านเพื่อมาช่วยกันพัฒนาให้นักศึกษามีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้ให้ความรู้และความรักตอ่ศิษยทุ์กคนอย่างแท้จริง 

 

 3.2 ปัญหาและอุปสรรค 
 การเร่ิมต้นคร้ังแรกของกิจกรรมอบรมพร้อมส่งประกวด 2 เวทีในเวลาท่ีจ ากัด “SSRUIC Mini Conference 

on Academic Multidisciplinary Research 2019” และ “SSRUIC Public Speaking Job Fair” 
 “ยากท่ีสุด คือจุดเร่ิมต้น” คือค าอธิบายในการท ากิจกรรม KM ของกลุ่มความรู้ การพัฒนานักศึกษาและ

การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21”ในการสร้างสรรค์กการประกวด“SSRUIC Mini Conference on Academic 

Multidisciplinary Research 2019” และ “SSRUIC Public Speaking Job Fair” ท าให้สมาชิกของกลุ่มทุกคนต้อง

ระดมความคิดและร่วมแรงร่วมใจกันอย่างจรงิจังในการผลักดันให้กิจกรรมนี้ประสบผลส าเร็จเป็นรูปธรรม 
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4.การต่อยอดองค์ความรู้หรอืนวัตกรรมที่เกิดขึ้น 

4.1 งานวิจัย  
สมาชิกของกลุม่ความรู้ “การพฒันานักศกึษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21” น าองค์

ความรู้ไปใชป้ระโยชนโ์ดยท าโครงการวจิัยน าเสนอผลงานทางวชิาการในงานประชุมวิจัยนานาชาติ IC-BTS 2018 The 

2018 International Academic Research Conference in Lucerne ณ กรุงลูเซิร์น ประทศสวสิเซอร์แลนด ์เมื่อวันท่ี 9 -13 

ธันวาคม 2561 

4.2 นวัตกรรม 

4.2.1 นักศกึษาต้นแบบ 
นักศกึษาท่ีผ่านการอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพและเข้าร่วมประกวดการพูดในท่ีสาธารณะ “SSRUIC Public 

Speaking Job Fair” และประกวดการน าเสนอบทความวิจัยหรือโครงการ “SSRUIC Mini Conference on Academic 

Multidisciplinary Research 2019 นอกจากจะได้รับรางวัลต่างๆแล้ว นักศึกษายังได้รับมอบหมายให้เป็นเยาวชนแบบอย่าง 

โดยให้เป็นนักศึกษาตัวแทนของวิทยาลัยนานาชาติในการปฏิบัติงานท่ีเป็นประโยชน์สู่สังคมและหน่วยงานภายนอก งานท่ี

ได้รับมอบหมายท่ีส าคัญคือการเป็นตัวแทนนักศึกษาให้ความรู้กับบุคคลท่ัวไปเกี่ยวกับการบริการบริการวิชาการ ท่ี 

โรงเรียนโยแซฟอุปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันท่ี 2-5 เมษายน 2562 ท่ี ซึ่งได้รับการชื่นชมว่านักศึกษาตัวอย่างมี

บุคลิกท่ีด ีสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ดี 
นักศึกษาท่ีผ่านการอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพและเข้าร่วมประกวดสามารถก้าวสู่เวทีระดับชาติและได้

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ในการแขง่ขันสุนทรพจนภ์าษาจีน ซึ่งถอืเป็นเยาวชนแบบอย่าง ซึ่งได้รับการชื่นชมว่านักศึกษา

ตัวอยา่งมีบุคลิกท่ีด ีสามารถสื่อสารเป็นภาษาจีนได้ดี  
นักศึกษาท่ีผ่านการอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพและเข้าร่วมประกวด SSRUIC Mini Conference สามารถ

ก้าวสู่เวทีน าเสนอบทความระดับนานาชาติชาติท่ีประเทศเยอรมนี ในวันท่ี 2-9 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งถือเป็นเยาวชน

แบบอย่าง ซึ่งได้รับการช่ืนชมวา่นักศกึษาตัวอย่างมบุีคลิกท่ีด ีสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้อยา่งดี 
นอกจากนี้ การอบรม การพัฒนาบุคลิกภาพยังสามารถพัฒนานักศึกษาได้แบบก้าวกระโดด กล่าวคือ เมื่อ

นักศึกษาเห็นความส าเร็จของนักศึกษาจากการท าวิจัยท่ีมีความสามารถในการน าเสนอในท่ีชุมชน มีความมั่นใจในการใช้

ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น จะท าให้นักศกึษาคนอ่ืนมคีวามประสงค์ท่ีจะสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ในปีต่อไปด้วยซึ่งแสดงให้เห็นว่า

การจัดกิจกรรมของกลุ่มความรู้ “การพัฒนานักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21”” บรรลุ

วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้เป็นอยา่งดี 

 4.2.2 การเริ่มต้นครั้งแรกของกิจกรรมอบรมเพื่อสอบโดยการสอบคือการประกวด 

“ SSRUIC Mini Conference on Academic Multidisciplinary Research 2019” และ“ Public 
Speaking Job Fair” 
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การประกวด“SSRUIC Mini Conference on Academic Multidisciplinary Research 2019” และ SSRUIC 

Public Speaking ถือเป็นนวัตกรรมท่ีเกิดจากการท ากิจกรรม KM ของกลุม่ความรู้ “การพัฒนานักศึกษาและการเสริมสร้าง

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21” เพราะเป็นการจัดการแขง่ขันระดับเตรียมอุดมศึกษานี้เป็นคร้ังแรก และประสบ

ผลส าเร็จเป็นอยา่งมาก อกีทัง้ได้รับการสนับสนุนเป็นอยา่งดีจากทางวิทยาลัยนานาชาติ ผ.ศ.ด.ร. กรองทอง ไครรีิ ในการ

ผลักดันให้นกัศกึษาได้เข้าร่วมประชุมสัมนาในเวทีระดับนานาชาต ิด้วยจุดประสงค์ท่ีต้องการเผยแพร่อัตลักษณ์ของ

นักศกึษามหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คือ“เป็นนักปฏิบัต ิถนัดวิชาการ เช่ียวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มจีิต

สาธารณะ” 

 นอกจากนี้ การประกวด“SSRUIC Mini Conference on Academic Multidisciplinary Research 2018ยัง

สามารถสร้างปรากฎการใหมใ่ห้กับวทิยาลัยนานาชาติในดา้นการพัฒนานักศกึษาอย่างก้าวกระโดด เนื่องจากนักศกึษาได้

เห็นความส าเร็จของนักศึกษาที่น าเสนอบทความวิจัยท่ีมีการพัฒนาตนเองอยา่งเห็นได้ชัดในการท าวิจัย พูดในท่ีชุมชน 

ความมั่นใจในการใชภ้าษาอังกฤษ และโอกาสท่ีได้เดินทางไปแสดงความสามารถในเวทีระดับนานาชาต ิท าให้นักศกึษาเป็น

จ านวนมากแสดงความสนใจและแสดงความประสงค์ท่ีจะสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ในปีตอ่ไป สิ่งเหลา่นีท้ าให้สมาชกิทุกคน

ของกลุม่ความรู้ “การพัฒนานักศกึษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21” รู้สกึยินดีและภาคภูมใิจเป็น

อย่างย่ิง ท่ีได้เป็นสว่นหนึ่งในการสร้างแรงจูงใจใหก้ับนักศกึษาในการใผ่เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองและตั้งม่ันใน

การปฏบัิตตินตามแบบอย่างท่ีดีให้สมกับเป็น “ลูกพระนาง” นักศกึษามหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวทิยาลัยราช

ภัฏอันดับ 1 ของประเทศไทย 
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ภาพกิจกรรม 

 

 
 

สมาชิกกลุ่มเขา้ร่วมอบรมการพัฒนาบคุลกิภาพจากสถาบันอบรมการพัฒนาบุคลกิภาพในสาย

อาชีพ BHMS Business and Hotel Management School เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2561  

ณ กรุงลูเซริ์น ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 
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การประกวด“Public Speaking Job Fair  2019 ยังสามารถสร้างปรากฎการใหมใ่ห้กับ 

วิทยาลัยนานาชาติ 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานของกลุ่มความรู้ “การพัฒนานักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้

ในศตวรรษท่ี 21” 

29 

 

 
 

นักศกึษาที่ได้รับรางวลัในการน าเสนอบทความวิจัย 

“SSRUIC Mini Conference on Academic Multidisciplinary Research 2019” 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานของกลุ่มความรู้ “การพัฒนานักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้

ในศตวรรษท่ี 21” 

30 
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การอบรมการพัฒนาบุคลกิภาพ มีรูปแบบทฤษฎีและปฎิบัต ิ

เร่ิมด าเนนิการจัดอบรมเตรียมความพร้อมสูก่ารประกวดโดยสมาชกิกลุ่มจัดการความรู้เป็นวทิยากรในแต่ละ

หัวขอ้ท าให้ผู้เข้าร่วมอบรมหรือนักศกึษาท่ีจะท าวจิัยได้รับความรู้ในเร่ือง การพัฒนาบุคลิกภาพครบท้ัง 5 หัวขอ้ 
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การอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพส่งผลให้นักศกึษามทีัศนคตทิี่ดีและมคีวามคดิสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก 

น าไปสู่การมจิีตบริการแสดงความยินดีบณัฑิตและการสานสัมพนัธ์ศิษยเ์ก่า 
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สมาชิกของกลุม่ความรู้ “การพฒันานักศกึษาและกสรเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21”  

น าองคค์วามรู้ไปใชป้ระโยชนโ์ดยท าโครงการวจิัยน าเสนอผลงานทางวิชาการในงานประชุมวิจัยนานาชาติ  

IC-BTS 2018 International Conference ณ กรุงซูรคิ ประเทศสวสิเซอร์แลนด ์เมื่อวันท่ี 9 -14 ธันวาคม 2561 

 

 
 

นักศกึษาท่ีผ่านการอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ นักศกึษายังได้รับมอบหมายให้เป็นเยาวชนแบบอย่าง โดยให้เป็นนักศึกษา

ตัวแทนของวิทยาลัยนานาชาติในการปฏิบัติงานท่ีเป็นประโยชน์สู่สังคมและหน่วยงานภายนอก งานท่ีได้รับมอบหมายท่ี

ส าคัญคือการเป็นตัวแทนนักศกึษาน าเสนอคุณวุฒวิชิาชีพ 
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นักศกึษาท่ีผ่านการอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพและเข้าร่วมประกวด นักศกึษายังได้รับมอบหมายให้เป็นเยาวชนแบบอย่าง 

โดยให้เป็นนักศึกษาตัวแทนของวิทยาลัยนานาชาติในการปฏิบัติงานท่ีเป็นประโยชน์สู่สังคมและหน่วยงานภายนอก งานท่ี

ได้รับมอบหมายท่ีส าคัญคือการเป็นตัวแทนนักศึกษาให้ความรู้กับบุคคลท่ัวไปเกี่ยวกับการบริการบริการวิชาการ ท่ี 

โรงเรียนโยแซฟอุปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันท่ี 2-5 เมษายน 2562 ท่ี ซึ่งได้รับการชื่นชมว่านักศึกษาตัวอย่างมี

บุคลิกท่ีด ีสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ดี 
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นักศกึษาท่ีผ่านการอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพและเขา้รว่มประกวดสามารถก้าวสู่เวทีระดับชาติและได้รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 1  ในการแขง่ขันสุนทรพจนภ์าษาจีน ซึ่งถือเป็นเยาวชนแบบอย่าง ซึ่งได้รับการช่ืนชมวา่นักศกึษาตัวอย่างมบุีคลิกท่ีด ี

สามารถสื่อสารเป็นภาษาจีนไดด้ี  
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 นักศึกษาท่ีผ่านการอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพและเข้าร่วมประกวดสามารถก้าวสู่เวทีระดับชาติและได้รางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 1  ในการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาจีน ซึ่งถือเป็นเยาวชนแบบอย่าง ซึ่งได้รับการชื่นชมว่านักศึกษา

ตัวอยา่งมีบุคลิกท่ีด ีสามารถสื่อสารเป็นภาษาจีนได้ดี  
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เอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

 
 
 
 
 

 



SSRUIC Airline Business Lecturers presenting at ICBTS 2018 

 December 1 1 , 2018  at Business and Hotel Management School (BHMS) in 

Lucerne, Switzerland provided the Team Building Technics to all lecturers of 

SSRUIC. 

During December 1 2- 1 4 , 20 18  the Airline Business Lecturers of International 

College, Suan Sunandha Rajabhat University joined the conference to present their 

researches at International Multidisciplines Research Conference 2018 at Radisson 

Blu Hotel, Lucerne, Switzerland. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



SSRUIC Job and Education Fair 2019 

 On March 13, 2019 International College, Suan Sunandha Rajabhat 
University cooperated with JOBBKK Company arranged for the Job and 
Education Fair 2019 for the graduates and public who interested. In the event, 
there are more than 30 well-known companies opening for job positions, also, 
there are four competitions which are Strange food cooking (By Restaurant 
Department), Public Speaking (By Airline Business Department), Amazing 
Khlongyong, Amazing SSRUIC short film (By Tourism Management 
Department), Photo and Pitching Contest (By International Business 
Department), Hotel Amenity Competition (By Hotel Management Department), 
and ROV Competition (By Digital Entrepreneur Department). 

 

    
 

    
 

    
 

    
 

    



ศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 

ร่วมงาน SSRUIC Job & Education Fair 2019 

 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัด
กิจกรรม SSRUIC Job & Education Fair 2019 เพื่อน าเสนอแหล่งงานทั้ง Part time และ 
Full Time รวมถึงได้รับความรู้จากผู้ประกอบการ วิทยากร และศิษย์เก่า ที่มาร่วมงาน โดย
มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็น
ประธานในการเปิดงาน โดยในโอกาสนี้ ศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติ ได้ร่วมออกบูธให้ความรู้
เกี่ยวกับการเรียนและการท างาน รวมถึงได้มีโอกาสเสวนาบนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศิษย์
ปัจจุบัน รวมถึงร่วมเป็นกรรมการในการตัดสินการแข่งขันทักษะความสามารถของนักศึกษา
อีกด้วย 

 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      



วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนยการศึกษาจังหวัดนครปฐม 

จัด The 2
nd

 SSRUIC Mini Conference โดยมีอาจารยและนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม

เขารวมสัมนาวิชาการ เม่ือ 1 พฤษภาคม 2562 

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสนัุนทา ศูนยการศึกษาจังหวัดนครปฐม จัด The 2nd 

SSRUIC Mini Conference โดยจัดข้ึนที่หอง 409 โดยมีนักศึกษาและอาจารยเขารวมสัมนาครั้งน้ี และมี

กรรมการผูทรงคุณวฒุิ ผศ.ดร จิรานุช โสภา จากสาขาการทองเที่ยว มรภ.สวนดุสิต และอาจารยกมล

ลักษณ โพธิพ์ันธ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมทองเทีย่วและบริการ คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มรภ.สวนสุนันทาและอาจารยกัญญาพิไล กุญชรศิริมงคลกุลเปนประธานการประชุม 

นักศึกษาไดนําเสนองานวิจัย ขอมลูผลการศึกษาที่มีประโยชน ปญหาและแนวทางแกไข 
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TQF. 3 Course Specifications 
 

Course Title:  IAC1203Personality Development & Grooming 

Credits:   3(2-2-5)  

Semester:   Academic Year: 2/2018 

Learning Location: Nakorn Pathom Education Center, International College 

Students:   Bachelor of Arts in Airline Business 

(English Program) 

Lecturer:   Ms. Rojanard Waramontri 

International College, Suan Sunandha Rajabhat University 

(SSRUIC) 
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Section 1 General Information 
 

1. Codes and Course Title:IAC1203Personality Development and Grooming 

2.  Credits:3(2-2-5) 

3.  Curriculum and Course Category: 

3.1 This course is categorized in Airline Business Free Elective Course of Bachelor of 
Arts,International College 

3.2 Requirement Course: None 

4.  Lecturer (s):  

Mrs. Opal P. Surarak, Ms. Rojanard Waramontri 

Tel. 02 160 1192 - 96 E-mail: / rojanard.wa@ssru.ac.th 

5. Year / Semester  

Graduate Student Year 2561/ Semester 2 

6. Prerequisite Course (if any) 

None  

7. Co-requisite Course: (if any) 

None  

8. Learning Location/Venue of study 

International College, Rajabhat Suan Sunandha University, Salaya Campus 

Room No: 200 - 208, 2nd Floor. 

9. Last Date for Preparing and Revising this Course:  

15thMay 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:rojanard.wa@ssru.ac.th
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Section 2 Aims and Objectives 
 

2. Course Aims 

At the end of this course, the students will possess to cognitive domain, psychomotor domain, 
and affective domain in the following areas of performance: 

1.1Gain the knowledge about personality improvement inthe areas includes character, 
behavior, and attitude. 

1.2 Gain the knowledge about grooming in the areas includes make-up, hairdo, clothes, 
uniform, and garment care. 

1.3 Be able to work in a more professional manner. 
1.4 Understand various personality traits and why people behave differently. 
1.5 Leverage on their positive personality traits and work on his negative personality traits. 

 

2.  Objectives for Developing /Revising Course (content/learning process /Assessment/etc.) 
  

The course is important to enhance the personal and professional competency of an individual at 
work and every situation. Grooming etiquette is closely connected with an individual’s 
professionalism at social spaces, including workplace. Likewise, understanding personality helps 
an individual in a student’s personal development in one’s career.    
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Section 3 Course Structure 

2. Course Outline 

 A learning outline of Personality Development and Groomingdesigned to develop 
students’ knowledge about “Brand Image” which includes the three aspects of Character, 
Behavior, and Attitude. The course also provides the advanced studies about make-up, hairdo, 
clothes, uniform, and garment care. 
 
 
2.  Time Length per Semester (Lecture – hours / Practice – hours / Self Study –  
Hours)  
 

Lecture Practice/ 
Field Work/Internship Self-Study Remedial Class 

15 
Hours 

15 
Hours 

30 
Hours 

Upon request 

Individual Academic advising per week 

• One hour per week after class. Students may make an appointment for additional 
meeting time 

• Students contact lecture by e-mail, line application for class discussion / feedback and 
appointment 

 
 
3. Time Length per Week for IndividualAcademic Consulting and Guidance 
 Wednesday 1-4 pm. or by appointment 
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Section 4 Developing Student’s Learning Outcomes 

1. Morals and Ethics 
 1.1 Morals and Ethics to be developed 
  (1) The ability to deliver or to complete a required task at or the 
appointed time, 
  (2) The ability to do the right thing according to the values, beliefs and 
principles they claim to hold, 
  (3) The ability to make decisions in business according to moral 
concepts and judgments.  
 1.2 Teaching Strategies 
  (1) The team of students will help to remind other team members to be 
on time, 
  (2) Provide an example of integrity in classroom such as no plagiarism, 
  (3) Provide a case study that explains business ethics. 
 1.3  Evaluation Strategies 
   (1) Checking student attendance every class, 
   (2) Evaluate from how many students cheating in exam, 
   (3) Evaluate from students’ responsibility on their contribution on group 
project. 

2. Knowledge  
 2.1 Knowledge to be acquired 
   (1)  The ability to identify the business theories and describe important 
case study, 
   (2)  The ability to provide an analysis and provide the solution to real 
world problems, 
   (3)  The ability to use business knowledge integrated with other 
disciplines. 
 2.2 Teaching Strategies 
   (1) Use Problem-based learning, 
   (2) Use cooperative learning techniques, 
   (3) Invite guest speaker who is an expert in real world business. 
 2.3 Evaluation Strategies 
   (1) Pop-quiz, midterm, and final exam, 
   (2) A group project, 
   (3) Class Presentation. 
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3. Cognitive Skills  
 3.1 Cognitive Skills to be developed 
   (1) The ability to gather and summarize information, and conduct 
research, 
   (2) Self-study and sharing information to the class, 
   (3) The ability to solve problems from case studies. 
 3.2 Teaching Strategies 
   (1) Group presentations, 
   (2) Participate in real competitions such as business plan writing, 
   (3) Problem-based learning. 
 3.3 Evaluation Strategies 
   (1) Evaluate individual and group research and studies, 
   (2) Evaluate in class activities and personal involvement, 
   (3) Class presentations and discussion. 
 
4. Interpersonal Skills and Responsibility  
 4.1 Interpersonal Skills and Responsibility to be developed 
   (1)  The ability to communicate in English, 
   (2)  The ability to use English to solve business problem, 
  (3)  The ability to initiate some new business ideas and have leadership. 
 4.2 Teaching Strategies 
  (1) Allow students with work in unfamiliar situation with new team members, 
  (2) Practice business manner and how to deal with customers, 
  (3) Use advance business English to communicate in class and with lecturers. 
 4.3 Evaluation Strategies 
   (1) How students participate in teamwork, 
   (2) How students use advance business English in their presentation, 
   (3) Evaluate students’ business creativities and innovativeness by 
keynote speaker involvement or students contest organization. 
 
5. Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills 
 5.1 Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills to 
be developed 
   (1) Be able to use basic ICT skills and apply them to daily life, 
   (2) Be able to use statistics and mathematics to solve business problems, 
   (3) Be able to use IT to search for new knowledge and apply numerical 
analysis in communication with emphasis on practical and real life experiences. 
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 5.2 Teaching Strategies 
   (1) Use case studies that allow students to implement their knowledge of 
statistics and mathematics to solve business problems, 
   (2) Use activities such as encouraging students to show their work in an 
exhibition, 
   (3) Students will form a team and do the group projects that require two-
ways communication and develop their social skills. 
 5.3 Evaluation Strategies 
   (1) Evaluate the correct application of statistics and mathematics to solve 
problems, 
   (2) Evaluate their ability to present their work in at an exhibition, 
   (3) Evaluate their ability to use software computer such as Photoshop 
doing their work.        

Remark: Symbol● means ‘major responsibility’ 
  Symbol ○ means ‘minor responsibility’ 
                No symbol means ‘no responsibility’ 

The above symbols were shown in ‘Curriculum Mapping’ of TQF 2. (Program 
Specification) 
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Section 5 Lesson Plan and Assessment 

 
 

5.1 Lesson Plan 
 

Week Topic/Outline Period Learning Activities and 
Medias 

Lecturers 

 

 

 

1 

• Introduction to Personality 
Improvement and Grooming 
-What is Personality 
-The composition of Personality 

 

 

 

3 

 

• Direct Instruction  
• E-Learning 
• Assignment 
Individual Presentation 
Topic: W 

Teaching Media 

• Power Point Slide 

Aj. Opal P. 
Surarak / Aj. 
Rojanard 
Waramontri 

 

 

2 

• Traits Theories of Personality 
 
Personality Test based on the 16 
personalities 

 

 

3 

• Direct Instruction 
Student-centered: 
Constructivist 
approaches and 
Cooperative learning 

Teaching Media 
• Power Point Slide 

Aj. Opal P. 
Surarak / Aj. 
Rojanard 
Waramontri 

3 • The Big Five Personality 
Dimensions 

• Positive Personality through 
Positive Thinking 
 

3 • Direct Instruction 
• Problem-Based 

learning and Hands-on 
Teaching Media 
• Power Point Slide 

Aj. Opal P. 
Surarak / Aj. 
Rojanard 
Waramontri 

 

 

4 

• Make-Up  
- Equipment 
- Skin, Face, Lips, Eyes 
- Hair Style Ideas 
** Individual Presentation  

 

 

3 

 
• Lecture and Practice 
• Problem-Based 

learning and  
Hands – on  
• Role play 

Teaching Media 

• Power Point Slide 
• VDO Clip 

Aj. Opal P. 
Surarak / Aj. 
Rojanard 
Waramontri 
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Week Topic/Outline Hours Learning Activities and 
Medias 

 
Lecturers 

5 • Personal Image/Standard 
Grooming  

• Student Standard Uniform  
• Taking Care of Your Personal 

Grooming 

3 • Direct Instruction and 
Practice 

• Student Research 
• Assignment # 1 
• Teaching Media 
• Power Point Slide 

Aj. Opal P. 
Surarak / Aj. 
Rojanard 
Waramontri 

 

6 • Individual Presentation 
3 

• Shared learning 
dialogue 

• Cooperative Learning 
 

Aj. Opal P. 
Surarak / Aj. 
Rojanard 
Waramontri 

 

 

7 

• Hair do Workshop 
- Equipment 
- Hair accessories, rubber band, 
ribbon, comb etc.. 
- Hair spray, wax, gel etc. 
- Guide to Perfect Hair Style 
- Hair Style Ideas 

 

 

3 

• Direct Instruction 
• Problem-Based 

learning and Hands-on 
• Student-centered: 

Constructivist 
approaches and 
Cooperative learning 

• Shared learning 
dialogue 

• Performance activities 
• Assignment # 2 

Teaching Media 

• Power Point Slide 
• VDO Clip 

 

Aj. Opal P. 
Surarak / Aj. 
Rojanard 
Waramontri 

8 

 

 

 

• Personal Image/Grooming 
- Personal Image/Grooming 

• Dressing with Intension 
 

 

 

 

3 

• Direct Instruction and 
Practice 

• Role play 
• Student-centered: 

Constructivist 
approaches and 
Cooperative learning 

Teaching Media 

• Power Point Slide 
 

Aj. Opal P. 
Surarak / Aj. 
Rojanard 
Waramontri 
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Week Topic/Outline Hours Learning Activities 
and Medias 

 
Lecturers 

 

9 

Table Manners 
• Etiquette and Manners 
    - Etiquette’s Principle 

 

3 

• Student-centered: 
Constructivist 
approaches and 
Cooperative learning 

• Assignment # 3 

Teaching Media 

• Power Point Slide 
 

Aj. Opal 
P. Surarak 

/ Aj. 
Rojanard 

Waramont
ri 

 

 

 

10 

    The Principles of Introduction 
  -  How to Address People in 
English 

• Common Courtesies 
- Basic International Courtesies 
Common Courtesies 

 

 

3 

• Direct Instruction and 
Practice 

• Student-centered: 
Constructivist 
approaches and 
Cooperative learning 

• Role play 
Teaching Media 
• Power Point Slide 

Aj. Opal P. 
Surarak / Aj. 
Rojanard 
Waramontri 

 

 

11 

• Communication and Technology 
• Presentation Skills and Public 

Speaking 

 

 

 

3 

• Direct Instruction and 
Practice 

• Role play 
• Social skill and team 

work 
• Student-centered: 

Constructivist 
approaches and 
Cooperative learning 

• Assignment # 3 

Teaching Media 

• Power Point Slide 
 

Aj. Opal P. 
Surarak / Aj. 
Rojanard 
Waramontri 

 

12 

 
• Individual Presentation  

 

 

3 

• Student-centered: 
Constructivist 
approaches and 
Cooperative learning 

Teaching Media 

• Power Point Slide 

Aj. Opal P. 
Surarak / Aj. 
Rojanard 
Waramontri 



Vision :  A quality study program in English with worldwide applicability       

 

11 | P a g e  
 

 

Week Topic/Outline Hours Learning Activities and 
Medias 

Lecturers 

13 

 

• On the Job 
- Wearing Uniform 
- Dressing for Workplace Success 
- Office Issues 
- Workplace Relationship 

 

 

 

3 

 

• Lecture and Practice 
• Problem-Based 

learning and Hands-on 
• Role Play 
Teaching Media 
• Power Point Slide 

Aj. Opal P. 
Surarak / Aj. 
Rojanard 
Waramontri 

 

14 

 
 

• Make-Up Workshop 
 

 

3 

• Problem-Based 
learning and Hands-on 

• Student-centered: 
Constructivist 
approaches and 
Cooperative learning 

• Case study 

Teaching Media 

• Power Point Slide 
• VDO Clip 

Aj. Opal P. 
Surarak / Aj. 
Rojanard 
Waramontri 

 

15 

• Group Presentation 
 

 

3 

• Student-centered: 
Constructivist 
approaches and 
Cooperative learning 

• Presentation Skills and 
Public Speaking 

Aj. Opal P. 
Surarak / Aj. 
Rojanard 
Waramontri 

16 • Revision 3 • Lecture and Practice 
 

Aj. Opal P. 
Surarak / Aj. 
Rojanard 
Waramontri 

17 • Final Examination 3 • Exam Paper Aj. Opal P. 
Surarak / Aj. 
Rojanard 
Waramontri 

  Total of Hours 48   
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Section 5 Lesson Plan and Assessment 
 
5.2. Learning Assessment Plan 
 

 Learning Outcome Assessment Activities 
Time Schedule 

(Week) 

Proportion for 
Assessment 

(%) 

1 Ethics and Morals Attendance 1-8 10% 

2 Knowledge 

 

Midterm Test 

Final  

4 

8 

25% 

25% 

3 Cognitive Skills 

 

Assignment, Report, 
and Presentation 

* Individual 
Presentation  

* Group Presentation 

3,4,5,6,7,8 20% 

4 Interpersonal Skills and 
Responsibilities 

Uniformstandard 1 - 8 10% 

5 Numerical Analysis,  

Communication and 

 Information  

Technology Skills 

Group work, 
Presentation, E-
Learning 

3,5,6,7 10% 
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Section 6 Learning and Teaching Resources 
 
1. Textbook and Main Documents 
 
Brown, B. (2011). Bobby Brown Makeup Manual. Thailand: Grand Central Publishing. 
 
Jobity, L. (2011). Frumpy to Fabulous: Flaunting It: Your Ultimate Guide to Effortless 

Style. Columbia MD: Elan Image Management, LLC. 
 
Post, P. (2012). EMILY Post’s Essential Manners for Men Second Edition. New York: 

Harper Collins Publisher.  
 
Post, P. (2012). EMILY Post’s Etiquette 18th Edition. New York: Harper Collins Publisher.  

2. Important Documents for Extra Study 

3. Suggestion Information (Printing Materials/Website/CD/Others) 

 http://www.johnrobertpowers.in.th/thai/index.php 

 http://www.makeup.com/ 

Section 7 Course Evaluation and Revising 

1. Strategies for Course Evaluation by Students  

Evaluation sheet 

Behavior of students in classand uniform standard 

Students’ suggestion during the class 

2. Strategies for Course Evaluation by Lecturer  

Exam result and personal grooming 

3.Teaching Revision  

Classroom research 

4.Feedback for Achievement Standards 

Evaluation based on quizzes, paper, presentation, semester paper 

5. Methodology and Planning for Course Review and Improvement 

Encourage the students to do essential and external reading and submit paper and 
presentation on time. Find further study and information related to this course in library as 
well as internet. 

http://www.johnrobertpowers.in.th/thai/index.php
http://www.makeup.com/
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