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คํานํา 
 

 รายละเอียดรายวิชา 3571119 บ ุคล ิกภาพเพ่ือการบริการลูกคา มุงเนนใหผูเรียนมีความรู 
ความเขาใจ ในแนวความคิด ความหมาย ความสําคัญ และปจจัยอันเปนพ้ืนฐานของบุคลิกภาพ  เนนการฝก
ทักษะใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเอง ท้ังทางดานภาษากาย การแสดงออกทางสีหนา การเสริมสราง
ภาพลักษณเรือนกาย การพูด การสื่อสารผานเทคโนโลยีสารสนเทศ มารยาทการเขาสังคม รวมถึงวิธีคิด
เพ่ือใหผูเรียนมีบุคลิกภาพดีท้ังภายนอกและภายใน โดยกระบวนการจัดการเรียนการสอน เนนท้ังภาคทฤษฎี 
ภาคปฏิบัติ การเก็บขอมูลเชิงสํารวจ และการศึกษาคนควาดวยตนเอง เพ่ือใหผูเรียนไดตระหนักถึง
ความสําคัญของบุคลิกภาพกับความสําเร็จในชีวิต และสามารถประยุกตใชความรูและทักษะท่ีไดจากรายวิชา 
ไปพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองไดและใหคําแนะนําบุคคลอ่ืนได 
 
 

                    

 
 

                                                                     อาจารยผูสอนวิชา บ ุคล ิกภาพเพ่ือการบริกาลูกคา  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริการลูกคา 

พฤษภาคม 2560 
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สารบัญ 
 

หมวด           หนา 
 
หมวด 1  ขอมูลท่ัวไป         4 
หมวด 2  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค       4 
หมวด 3  ลักษณะและการดําเนินการ       5 
หมวด 4  การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา      5  
หมวด 5  แผนการสอนและการประเมินผล       9 
หมวด 6  ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน      19 
หมวด 7  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา    21 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ    คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดที ่1 ขอมูลทั่วไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 

รหัสวิชา 3571119     ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย)      บ ุคล ิกภาพเพ่ือการบริการลูกคา                                                                    
(ภาษาอังกฤษ)  Personality for Customer Service 

2. จํานวนหนวยกิต 
    3(3-0-6)    หนวยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
   หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริการลูกคา หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะดาน  
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
    อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารยภัทรานิษฐ ศุกิจโกศล 
    อาจารยผูสอน (1)อาจารยภัทรานิษฐ ศุภกิจโกศล  ตอนเรียน A1 

(2) อาจารยพิฐา พงษประดิษฐ       
5. ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีเรียน 
    ภาคการศึกษาท่ี 1/2560 / ชั้นปท่ี  1 
6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 
         ไมมี 
7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 
         ไมมี   
8. สถานท่ีเรียน 
    อาคารเรียนภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต   
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
    31 พฤษภาคม  2560 
 

หมวดที ่2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

1.1 ผูเรียนมีความรู ความเขาใจ ในแนวความคิด ความหมาย ความสําคัญ และปจจัยอันเปนพ้ืนฐาน
ของบุคลิกภาพ   

1.2 ผูเรียนสามารถวิเคราะหบุคลิกภาพของตนเอง รูถึงจุดเดน จุดดอย ของตนเองเพ่ือใชในการพัฒนา
ตนเองตอไปได 

1.3 ผูเรียนมีทักษะในการพัฒนาตนเอง สามารถพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง ท้ังดานการแตงกาย การ
วางทวงทาอิริยาบถ การสื่อสาร มารยาทการเขาสังคม รวมถึงมีการแสดงออกท่ีเหมาะสมใน
สถานการณท่ีแตกตางกันได 
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1.4 ผูเรียนมีทัศนคติท่ีดีตอการพัฒนาบุคลิกภาพ และการวางตัวใหเหมาะสมในกาลเทศะตางๆ 
เพ่ือใหเกิดการปรับปรุงพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

1.5 ผูเรียนมีบุคลิกภาพดีเหมาะสมกับงานบริการ 
 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
    เพ่ือใหเนื้อหามีความทันสมัยและเหมาะสมตอการนําไปประยุกตใชในการทํางาน 
 

 
หมวดที ่3 ลักษณะและการดําเนินการ 

 
1. คําอธิบายรายวิชา  

แนวคิด ความหมาย ความสําคัญ บุคลิกภาพภายในและภายนอก การวางตัวในสังคม มารยาท 
ภาษาพูด ภาษากาย และการปรับทัศนคติเชิงบวกท่ีมีตอตนเอง เพ่ือการพัฒนาศักยภาพเปนผูบริการมือ
อาชีพ 
  Concepts, definitions, importance of personality.  Implicit and explict 
personality.  Social etiquette and manners, spoken, and body language in accordance with 
time and place; developing positive thinking of oneself to become a professional service 
provider. 
 
2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย การฝก 
 

สอนเสริม ปฏิบัต/ิงาน 
ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

45 ชั่วโมง ไมมี ไมมี 90 ชั่วโมง 
 
3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน   
    รายบุคคล 

- ใหคําปรึกษา e-mail, Facebook ประจาํรายวิชา 
- ใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการของผูเรียน 
- มีจํานวน  6 ชั่วโมงตอสัปดาห ใชวิธีการสื่อสารกับนักศึกษาโดยแจงในชั้นเรียน กําหนด Office 

hour ลวงหนา และติดปายประชาสัมพันธไวท่ีบอรดประจําหลักสูตร 
 

หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 คุณธรรม จริยธรรม ท่ีตองพัฒนา  

     1.1.1 มีความซ่ือสัตยสุจริต เสียสละไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน มีความรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเอง 
สังคม และสิ่งแวดลอม เปนสมาชิกท่ีดีและมีสวนรวมในกิจกรรม และเปนแบบอยางท่ีดีตอผูอ่ืน 

     1.1.2  มีความพอเพียงเปนหลักในการดําเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล และ
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การสรางภูมิคุมกัน 
   1.1.3  มีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 

    1.1.4  มีความรูความเขาใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมท่ีมีความสําคัญทางธุรกิจ สามารถจัดการ
ปญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ มีทัศนคติท่ีดีตออาชีพ 
1.2 วิธีการสอน  

1. อธิบายใหเห็นถึงท่ีมาของตราสัญลักษณ เพ่ือสรางความภาคภูมิใจในความเปนนักศึกษา และการ
เปนผูปฎิบัติตัวท่ีดีตามระเบียบขอบังคับตางๆของมหาวิทยาลัย 

 2. สรางความเขาใจท่ีถูกตอง ของการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ และขอบังคับตางๆของ
มหาวิทยาลัย 

3. เนนการเขาชั้นเรียน สงงาน ตรงตามเวลา ตลอดจนการแตงกายท่ีเปนไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 

4. เนนกระบวนการเรียนรู ท่ีเปดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น  ใหความสําคัญในเรื่องของการ
ทําความเขาใจผูอ่ืน และการยอมรับในความคิดท่ีแตกตางกัน ภายใตการแสดงออกท่ีเหมาะสม 

1.3 วิธีการประเมินผล    
1. ประเมินจากพฤติกรรมการเขาเรียน  คุณภาพของการตอบคําถาม และการแสดงความคิดเห็นใน

ชั้นเรียน 
2. ประเมินจากพฤติกรรมการแตงกาย และความประพฤติของนักศึกษา  
3. ประเมินจากความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย 

 
2. ดานความรู  
    2.1  ความรู ท่ีตองพัฒนา 

      2.1.1 มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรดานบริหารธุรกิจ  
      2.2.2 มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรท่ีเก่ียวของกับบริหารธุรกิจท้ังทางดาน

สังคมศาสตรและวิทยาศาสตร  
      2.2.3  มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญเก่ียวกับกระบวนการบริหารธุรกิจ ในดานการวางแผน  

การจัดโครงสรางองคการ การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการดําเนินงาน  รวมท้ังการปรับปรุง
แผนงานใหสอดคลองกับสถานการณทางธุรกิจ รวมถึงเทคนิคและกระบวนการวิเคราะหขอมูล เพ่ือแกไขปญหา
วิชาชีพ 
    2.2.4 มีความรูเกี่ยวกับความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพดานบริหารธุรกิจ  รวมทั้งมีความ
เขาใจอยางเทาทันในผลกระทบในสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก 
2.2  วิธีการสอน  

การบรรยาย อภิปราย การวิเคราะหปญหา การใชกรณีศึกษา สถานการณจําลอง การฝกปฏิบัติ และ
การคนควา สํารวจขอมูลเพ่ือนําเสนอและจัดทําโครงการ  
 

2.3 วิธีการประเมินผล 
 1. ประเมินผลจากการแสดงออกดานบุคลิกภาพ ดานทัศนคติและจิตบริการ 
2. ประเมินผลจากการสอบภาคทฤษฎี/ภาคปฏิบัติและจากงานท่ีมอบหมาย 
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3. ดานทักษะทางปญญา 
   3.1 ทักษะทางปญญา ท่ีตองพัฒนา 
    3.1.1 สามารถสืบคน ประเมินขอมูล จากหลายแหลงและมีประสิทธิภาพดวยตนเอง เพ่ือใหได
สารสนเทศท่ีเปนประโยชนในการใชงานตามสถานการณแวดลอมทางธุรกิจ ประยุกตใชนวัตกรรมจากภาค
ธุรกิจและจากศาสตรท่ีเก่ียวของเพ่ือพัฒนาทักษะการทํางานใหเกิดประสิทธิผล 

    3.1.2  มีความคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ และมีเหตุผล คิดอยางสรางสรรค สามารถบูรณาการความรู 
จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษาและประสบการณเพื่อใชในการแกปญหาทางธุรกิจและสถานการณทั่วไปไดอยาง
เหมาะสม 

    3.1.3 สามารถคิดคนทางเลือก วิเคราะหทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอยางรอบดาน 
มีความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีสอดคลองกับสถานการณทางธุรกิจ ทําใหเกิดการไดเปรียบ
ทางการแขงขันทางธุรกิจ 
3.2 วิธีการสอน 
       การบรรยาย อภิปราย การวิเคราะหปญหา การใชกรณีศึกษา สถานการณจําลอง การฝกปฏิบัติ และ
การคนควา สํารวจขอมูลเพ่ือนําเสนอและจัดทําโครงการ  
3.3 วิธีการประเมินผล 

 1. ประเมินจากพฤติกรรมการแตงกายและการแสดงออกในชั้นเรียน 
 2. ประเมินจากการแสดงความคิดเห็น ผานกิจกรรมในชั้นเรียน 
 3. ประเมินผลจากการแสดงออกดานบุคลิกภาพ ดานทัศนคติและจิตบริการ 
 4. ประเมินผลจากการสอบและประเมินผลจากงานท่ีมอบหมาย 
    
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
   4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ท่ีตองพัฒนา 

    4.1.1 สามารถทํางานเปนกลุมและมีทักษะในการทํางานเปนทีม แสดงภาวะผูนําสมาชิกของกลุมได
อยางเหมาะสมและสามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพได พัฒนาความสัมพันธระหวางกลุมบุคคล เพ่ือสรางความ
ผูกพันท่ียั่งยืนในองคกร 

   4.1.2 สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความเห็นตางอยางสรางสรรค เอ้ือตอการแกไขปญหาของทีม 
รับผิดชอบงานตามหนาท่ีและบทบาทท่ีไดรับมอบหมายไดอยางเหมาะสม 
  4.1.3 มีความรับผิดชอบในการทํางานกับผูอ่ืนและรับผิดชอบในการเรียนรูอยางตอเนื่อง เพ่ือพัฒนา
ตนเองและอาชีพ สามารถสรางสัมพันธภาพอันดีกับผูอ่ืน รวมท้ังมีสวนรวมในการชวยเหลือเพ่ือนรวมงาน
และแกไขปญหากลุม 
4.2 วิธีการสอน    
 1. อภิปรายกลุม 
 2. การมอบหมายใหทํางานเปนทีมรวมกับผูอ่ืน 
 4.3 วิธีการประเมินผล  
 1. ประเมินผลจากพฤติกรรมการแสดงออกในชั้นเรียน 
 2. ประเมินผลจากการสังเกตจากพฤติกรรมการทํางานเปนทีม 
 3. ประเมินจากการแสดงความคิดเห็น ผานกิจกรรมในชั้นเรียน 
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5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีตองพัฒนา 

      5.1.1  สามารถประยุกตใชหลักคณิตศาสตร เทคนิคพ้ืนฐานและสถิติ การวิเคราะหเชิงปริมาณมาใชใน 
การวิเคราะหและตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจําวัน 

      5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาตางประเทศท่ีจําเปนตอการทําธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  5.1.3  สามารถสื่อสารเพ่ืออธิบายและสรางความเขาใจในรูปแบบการพูด การเขียนท่ีเหมาะสมสําหรับ 
กลุมบุคคลท่ีแตกตางกันตามสถานการณและวัฒนธรรม ท้ังท่ีเปนขอมูลธุรกิจและขอมูลอ่ืน 

     5.1.4  สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศและใชเทคโนโลยีอ่ืน ๆ สนับสนุนการดําเนินงานของธุรกิจ 
5.2 วิธีการสอน 
 1. การบรรยาย ฝกปฏิบัติ ทักษะการพูด การแสดงบทบาทสมมุติ เรื่องการสื่อสารกับลูกคาใน
สถานการณ 
  2. ฝกปฏิบัติ การสรางความประทับใจในการสื่อสารผานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
5.3 วิธีการประเมินผล  
     ประเมินผลงานผลงาน และการฝกปฏิบัติ 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

 
สัปดาหท่ี 

 
หัวขอการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา  

ผูสอน 
(ระบุลําดับ) 

1 แนะนําเนื้อหาวิชา  วัตถุประสงค
ของวิชา การจัดการเรียนการ
สอน และการประเมินผล 
  
บทท่ี 1 บุคลิกภาพกับ
ความสําเร็จ 
- ความหมายและ

ความสําคัญของบุคลิกภาพ 
- บุคลิกภาพกับความสําเร็จ 
- โครงการบุคลิกภาพกับ

ความสําเร็จ 
 
- Learning Outcome 
ผูเรียนรับทราบการจัดการเรียน
การสอนและวิธีการประเมินผล
การเรียนรูตาม มคอ. 3 ท่ีกําหนด
ไว และมีความรูและความเขาใจ 
สามารถอธิบายและบอก
ความสําคัญของบุคลิกภาพของ

3 1. แนะนําเนื้อหาวิชา  วัตถุประสงคของ
วิชา การเรียนการสอน กิจกรรมในชั้น
เรียน โครงการบุคลิกภาพกับ
ความสําเร็จ การประเมินผล และ 
Facebook ประจาํรายวิชา 

2. ฝกการคิดและการแสดงความคิดเห็น 
โดยจัดกิจกรรมอภิปรายกลุมยอย 
เรื่องบุคลิกภาพกับความสําเร็จ ใน
มุมมองของนักศึกษา 

ใชสื่อ PowerPoint 
ประกอบการ
บรรยาย โดยให
นักศึกษารวม
อภิปรายประเด็น
สําคัญท่ีเก่ียวของกับ
สาระการเรยีนรู 
 

1.1 ,1.2 
 

อ.พิฐา  
พงษประดิษฐ 
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ตนเองและผูอ่ืนได 
 

2 บทท่ี 1 บุคลิกภาพกับ
ความสําเร็จ 
- การสํารวจและวิเคราะห

ตนเอง  
- การวางแผนการปรับปรุง

บุคลิกภาพ  
- การจัดระเบียบรางกายใน

ทาทางตางๆ 
ฝกปฏิบัติ การแสดงออกทาง
ภาษากาย 
- Learning Outcome 
ผูเรียนสามารถวิเคราะหและ
อธิบายบุคลิกภาพของตนเองได 
และผูอ่ืนไดดวยการสุมเปน
รายบุคคลหนาชั้นเรียน 

3 1. วิเคราะหบุคลิกภาพของตนเอง และ
วางแผนการปรับปรุงบุคลิกภาพ  

2. ฝกปฏิบัติ: การจัดระเบียบรางกายใน
ทาท่ีถูกตอง 

3. อาจารยใหคําปรึกษาและแจงผลการ
สงงาน โครงการประจําสัปดาหใน 
Facebook ประจาํรายวิชา 

ใชสื่อ Multimedia 
ประกอบการ
บรรยาย โดยให
นักศึกษารวม
อภิปรายประเด็น
สําคัญท่ีเก่ียวของกับ
สาระการเรยีนรู 
 

1.1,1.2 
 

อ.พิฐา  
พงษประดิษฐ 

3 บทท่ี 1 บุคลิกภาพกับ
ความสําเร็จ 
- การดูแลผิวพรรณ ผิวหนา 

และเสนผม 
ฝกปฏบิัติการแตงหนาและจัด
แตงทรงผม 

3 1. ฝกปฏิบัติ: แตงหนาและจัดแตงทรง
ผมเฉพาะบุคคล พรอมถายภาพ 
Before-After เพ่ือดูการเปลี่ยนแปลง
ท่ีเกิดข้ึน 

2. อาจารยใหคําปรึกษาและแจงผลการ
สงงาน โครงการประจําสัปดาหใน 

ใชสื่อ Multimedia 
ประกอบการ
บรรยาย โดยให
นักศึกษารวม
อภิปรายประเด็น
สําคัญท่ีเก่ียวของกับ

1.1 ,1.2, 1.3 อ.พิฐา  
พงษประดิษฐ 
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Learning Outcome 
ผูเรียนเขาใจหลักการดูแล 
ผิวพรรณเบื้องตน การปรับสภาพ
ผิวและเสนผมใหดูดีได การ
แตงหนาพ้ืนฐานท่ีเหมาะสมกับ
วัยโอกาสตางๆ การใช
เครื่องสําอางท่ีเหมาะสมกับ
สภาพผิวของตนเองและสามารถ
แนะนําผูอ่ืนเบื้องตนได 
 

Facebook ประจาํรายวิชา สาระการเรยีนรู 
 

4 บทท่ี 2 การแตงกายเพ่ือ
เสริมสรางภาพลักษณ 
- ความสําคัญของเครื่องแตง

กาย 
- เครื่องแตงกายสุภาพบุรุษ

และสุภาพสตรี 
- องคประกอบศิลป กับการ

แตงกาย 
- การแตงกายท่ีเหมาะกับ

บุคลิกภาพเฉพาะบุคคล 
การแตงกายใหเหมาะกับ
กาลเทศะ 
 
 

3 1. ฝกปฏิบัติ: การประยุกตใชหลักการ
ขององคประกอบศิลป ในการแตงกาย 

2. อาจารยใหคําปรึกษาและแจงผลการ
สงงาน โครงการประจําสัปดาหใน 
Facebook ประจาํรายวิชา 

ใชสื่อ Multimedia 
ประกอบการ
บรรยายโดยให
นักศึกษารวม
อภิปรายประเด็น
สําคัญท่ีเก่ียวของกับ
สาระการเรยีนรู 
 

1.1 ,1.2, 1.3 , 1.4 อ.พิฐา  
พงษประดิษฐ 
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Learning Outcome 
ผูเรียนสามารถวิเคราะหรูปราง
ทางกายภาพของตนเองและผูอ่ืน
รวมถึงการเลือกเสื้อผาในการ
สวมใสท่ีเหมาะสมกับรูปรางของ
ตนเอง และการเลือกใชเสื้อผา
สวมใสในโอกาสตางๆ ไดเปน
อยางดี 
 

5 สอบปฏิบัติบทท่ี 1 และ 2: 
สถานการณจําลอง การแตงกาย
ในโอกาสตางๆ 
Learning Outcome 
นักศึกษามองเห็นบุคลิกภาพ
ภายนอกท่ีเหมาะสมกับรูปราง
และการแตงหนาทําผมท่ี
เหมาะสมกับตนเอง ทุกคนจัดทํา 
Profile สวนตัวเปรียบเทียบกอน
และหลักการฝกปฏิบัติสงผูสอน 

3 1. อาจารยใหคําปรึกษาและแจงผลการ
สงงาน โครงการประจําสัปดาหใน 
Facebook ประจาํรายวิชา 

2. สอบปฏิบัติบทท่ี 1 และ 2: 
สถานการณจําลอง การแตงหนา, ทํา
ผม และแตงกายใหเหมาะกับ
บุคลิกภาพในโอกาสตางๆ 

3. เก็บคะแนนรายกลุมและรายบุคคล 

ใชสื่อ PowerPoint 
ประกอบการบรรยาย 
โดยใหนักศึกษารวม
อภิปรายประเด็นสําคญั
ท่ีเก่ียวของกับสาระการ
เรียนรู 

1.1 ,1.2, 1.3, 1.4, 
1.5 

อ.พิฐา  
พงษประดิษฐ 

6 บทท่ี 3 การวางมาดและอิริยาบถ
ท่ีสงางาม 
- การยืน 
- การเดิน 
- การนั่ง 

3 1. อาจารยใหคําปรึกษาและแจงผลการ
สงงาน โครงการประจําสัปดาหใน 
Facebook ประจํารายวิชา 

2. ฝกปฏิบัติ: การวางทวงทาและ
อิริยาบถท่ีสงางาม 

ใชสื่อ PowerPoint 
ประกอบการ
บรรยาย โดยให
นักศึกษารวม
อภิปรายประเด็น

1.1 ,1.2, 1.3, 1.4, 
1.5 

อ.พิฐา  
พงษประดิษฐ 
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- การประสานมือ 
- การบอกทิศทาง 

สอบปฏิบัติบทท่ี 3 ครั้งท่ี 1: 
รายบุคคล 
Learning Outcome 
ผูเรียนสามารถจัดระเบียบ
รางกายของตนเองในอิริยาบถ
ตางๆ ใหถูกตองและสงางาม 
ฝกซอมทวงทาอิริยาบถตางๆ ได
อยางถูกตอง 
 

3. การสอบปฏิบัติบทท่ี 3 ครั้งท่ี 1: เรื่อง
การวางทวงทา อิริยาบถท่ีสงางาม  

4. เก็บคะแนนรายบุคคล 

สําคัญท่ีเก่ียวของกับ
สาระการเรยีนรู 

7 บทท่ี 3 การวางมาดและอิริยาบถ
ท่ีสงางาม 
- ถือของ การรบั/สงของ 

และการเก็บ/การยกสิ่งของ  
- ภาษากายท่ีดี ในการ

นําเสนองาน 
สอบปฏิบัติบทท่ี 3 ครั้งท่ี 2: 
รายบุคคล 
Learning Outcome 
ผูเรียนสามารถปรับปรุงทวงทา
อิริยาบถตางๆ และปฎิบัติได
อยางถูกตอง 
 

3 1. อาจารยใหคําปรึกษาและแจงผลการ
สงงาน โครงการประจําสัปดาหใน 
Facebook ประจํารายวิชา 

2. ฝกปฏิบัติ: การวางทวงทาและ
อิริยาบถท่ีสงางาม 

3. การสอบปฏิบัติบทท่ี 3 ครั้งท่ี 2: เรื่อง
การวางทวงทา อิริยาบถท่ีสงางาม  

4. เก็บคะแนนรายบุคคล 

ใชสื่อ PowerPoint 
ประกอบการ
บรรยาย โดยให
นักศึกษารวม
อภิปรายประเด็น
สําคัญท่ีเก่ียวของกับ
สาระการเรยีนรู 
 

1.3, 1.4, 1.5 อ.พิฐา  
พงษประดิษฐ 
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8 บทท่ี 4 มารยาทสังคม 

- ความหมายและ
ความสําคัญของมารยาท
สังคม 

- มารยาทไทยและมารยาท
สากล 

- มารยาทในการเขาสังคม 
- มารยาทในการรับประทาน

อาหาร 
Learning Outcome 
ผูเรียนสามารถสาธิตมารยาทและ
อธิบายในการรับประทานอาหาร
โดยพ้ืนฐานท่ัวไปไดอยางถูกตอง
รูวาควรปฏิบัติและไมควรปฏิบัติ
อะไรบางเปนรายกลุม 

3 1. ฝกปฏิบัติ: มารยาทสังคม 
2. อาจารยใหคําปรึกษาและแจงผลการ

สงงาน โครงการประจําสัปดาหใน 
Facebook ประจาํรายวิชา 

 

ใชสื่อ Multimedia 
ประกอบการ
บรรยายโดยให
นักศึกษารวม
อภิปรายประเด็น
สําคัญท่ีเก่ียวของกับ
สาระการเรยีนรู 
 

 1.3, 1.4, 1.5 อ.ภัทรานิษฐ 
ศุภกิจโกศล 

9 บทท่ี 4 มารยาทสังคม 

- มารยาทท่ีดีในโอกาสตางๆ 

สอบปฏิบัติบทท่ี 5: สถานการณ
มารยาทและการเขาสังคม 
Learning Outcome 
ผูเรียนสามารถจัดทําคลิปท่ีเปน
สื่อการเรียนรูมารยาททางสังคม

3 1. อาจารยใหคําปรึกษาและแจงผลการ
สงงาน โครงการประจําสัปดาหใน 
Facebook ประจาํรายวิชา 

2. สอบปฏิบัติบทท่ี 5: สถานการณ
มารยาทและการเขาสังคม 

3. เก็บคะแนนรายกลุม 

ใชสื่อ PowerPoint 
ประกอบการ
บรรยาย โดยให
นักศึกษารวม
อภิปรายประเด็น
สําคัญท่ีเก่ียวของกับ
สาระการเรยีนรู 
 

1.1 , 1.3, 1.4, 1.5 อ.ภัทรานิษฐ 
ศุภกิจโกศล 
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เปนรายกลุมและนําเสนอในชั้น
เรียน สามารถนําไปเผยแพร
ตอไปได 

10 บทท่ี 5 การสื่อสารสรางความ
ประทับใจ 
- ความสําคัญของการสื่อสาร 
- รูปแบบและชองทางการ

สื่อสาร 
การสื่อสารท่ีนาประทับใจ 
Learning Outcome 
ผูเรียนรูและเขาใจหลักการ
สื่อสารท่ีดี มีประสิทธิภาพ และ
องคประกอบการสื่อสาร เพ่ือฝก
ปฏิบัติ และนําเสนอในชั้นเรียน
ตามประเด็นหัวขอท่ีไดรับ
มอบหมายเปนรายบุคคล 
 

3 1. ฝกปฏิบัติ: การสื่อสารท่ีนาประทับใจ
ผานชองทางตางๆ 

2. อาจารยใหคําปรึกษาและแจงผลการ
สงงาน โครงการประจําสัปดาหใน 
Facebook ประจาํรายวิชา 

ใชสื่อ Multimedia 
ประกอบการ
บรรยาย โดยให
นักศึกษารวม
อภิปรายประเด็น
สําคัญท่ีเก่ียวของกับ
สาระการเรยีนรู 
 

1.1 ,1.2, 1.3, 1.4, 
1.5 

อ.ภัทรานิษฐ 
ศุภกิจโกศล 

11 บทท่ี 5 การสื่อสารสรางความ
ประทับใจ 
- การพูดท่ีดี  

สอบปฏิบัติ: การพูด 
Learning Outcome 
ผูเรียนนําหลักการสื่อสารการพูด
ท่ีฝกปฏิบัติมานําเสนอรายบุคคล

3 1. ประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวของกับสาระ
การเรียนรู 

2. สอบปฏิบัติ: การพูด 
3. อาจารยใหคําปรึกษาและแจงผลการ

สงงาน โครงการประจําสัปดาหใน 
Facebook ประจาํรายวิชา 

ใชสื่อ Multimedia 
ประกอบการ
บรรยาย โดยให
นักศึกษารวม
อภิปราย 

1.1 ,1.2, 1.3, 1.4, 
1.5 

อ.ภัทรานิษฐ 
ศุภกิจโกศล 
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และทราบขอดี ขอเสียการพูด
ของตนเองเพ่ือนําไปปรบัปรุงการ
พูดในครั้งตอไป 

12 บทท่ี 6 บุคลิกภาพทางใจกับการ
ทํางาน 

- ความสําคัญของบุคลิกภาพ
ทางใจ 

การจัดการอารมณ 
 
Learning Outcome 
ผูเรียนวิเคราะหสถานการณตางๆ 
เพ่ือจัดการอารมณของตนเองได
อยางเหมาะสม ในรูปแบบ
บทบาทสมมติเปนรายกลุม โดย
เพ่ือนกลุมอ่ืน ชวยใหขอคิดเห็น
ขอดี และขอเสียในการนําเสนอ 

3 1. ใหนักศึกษาฝกการคิดและการแสดง/
ยอมรับความคิดเห็นโดยจัดกิจกรรม
อภิปรายกลุมยอย 

2. ฝกปฏิบัติ: การจัดการอารมณ 
3. อาจารยใหคําปรึกษาและแจงผลการ

สงงาน โครงการประจําสัปดาหใน 
Facebook ประจาํรายวิชา 

ใชสื่อ Multimedia 
ประกอบการ
บรรยายโดยให
นักศึกษารวม
อภิปรายประเด็น
สําคัญท่ีเก่ียวของกับ
สาระการเรียนรู 
 

1.3, 1.4, 1.5 อ.ภัทรานิษฐ 
ศุภกิจโกศล 

13 บทท่ี 6 บุคลิกภาพทางใจกับการ
ทํางาน 

- การคิดบวก 
- ตัวอยางบุคคลท่ีมี

บุคลิกภาพทางใจดี 
 
 

3 1. ใหนักศึกษาฝกการคิดและการแสดง/
ยอมรับความคิดเห็นโดยจัดกิจกรรม
อภิปรายกลุมยอย 

2. ฝกปฏิบัติ: การคิดบวก 
3. อาจารยใหคําปรึกษาและแจงผลการ

สงงาน โครงการประจําสัปดาหใน 
Facebook ประจาํรายวิชา 

ใชสื่อ Multimedia 
ประกอบการ
บรรยายโดยให
นักศึกษารวม
อภิปรายประเด็น
สําคัญท่ีเก่ียวของกับ
สาระการเรยีนรู 

1.1 ,1.2, 1.3, 1.4, 
1.5 

อ.ภัทรานิษฐ 
ศุภกิจโกศล 
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- Learning Outcome 
ผูเรียนมีความเขาใจถึง
ความสําคัญของการแสดงออกถึง
การคิดบวกในสถานการณตางๆ 
ดวยการเรียนรูและฝกจาก
สถานการณจริงมาแลกเปลี่ยน
มุมมองกับเพ่ือนในชั้นเรียน  

 

14 - นําเสนอโครงการ: บุคลิกภาพ
กับความสําเร็จ และใหเพ่ือนตาง
กลุม ใหขอเสนอแนะแสดงความ
คิดเห็น 

- Learning Outcome 
ผูเรียนสามารถเขียนและจัด
โครงการเชิงปฏิบัติการ และท่ี
เก่ียวของกับ บุคลิกภาพเพ่ืองาน
บริการใหกับบุคคลท่ีสนใจ 

3 นําเสนอโครงการ: บุคลิกภาพกับ
ความสําเร็จ และใหเพ่ือนตางกลุม ให
ขอเสนอแนะแสดงความคิดเห็น 

ใชการอภิปรายและ
นําตัวอยางรูปแบบ
และประเภท
โครงการตางมา
วิเคราะหรวมกันใน
ชั้นเรียน 

1.1 ,1.2, 1.3, 1.4, 
1.5 

อ.ภัทรานิษฐ 
ศุภกิจโกศล 

15 สรุปสาระการเรียนรูท่ีไดจาก
รายวิชา 

- Learning Outcome 
ผูเรียนรับรูและเขาใจเนื้อหาท้ัง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติเก่ียวกับ
บุคลิกภาพเพ่ือนําไปใชในการ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพ จากการ

3 สรุปสาระการเรียนรูท่ีไดจากรายวิชา ใชวีธีการวิเคราะห
จากใบงานท่ี
มอบหมายและ
อภิปรายเปนราย
กลุมในประเด็น
เนื้อหาแตละบท 
และนําเสนอในชั้น

1.1 ,1.2, 1.3, 1.4, 
1.5 
 

อ.ภัทรานิษฐ 
ศุภกิจโกศล 
อ.พิฐา 
พงษประดิษฐ 

 17 



มคอ. 3 

ตอบคําถามและการใหฝกปฏิบัติ
จากผูสอนไดในเรื่องตางๆ ได 
 

เรียนเปนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางเพ่ือนกลุม
อ่ืน 

16 สอบปลายภาค 
 
 

3 ทดสอบความรูความเขาใจภาคทฤษฎี   อ.ภัทรานิษฐ 
ศุภกิจโกศล 

 
หมายเหตุ  :  ผูสอนสามารถปรับรูปแบบกิจกรรม ใหเหมาะสมกับผูเรียนแตละชั้นเรียนได ท้ังนี้ตองครอบคลุมเนื้อหาตามท่ีระบุไวใหครบถวน 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
 

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหท่ีประเมิน สัดสวนของการ 
ประเมินผล 

1.การเขาชั้นเรียน
การมีสวนรวม 
อภิปรายกิจกรรม
ตามใบงาน เสนอ
ความคิดเห็นใน
ชั้นเรียน 

1.1:  (1.1.3) , (1.1.4)  ทัศนคติตออาชีพ 
คุณธรรมจรยิธรรม  
ความรับผิดชอบและ
วินัยในการเรียน 

1-15 รอยละ 10 

2.การฝกปฏิบัติ 
-การตอบคําถาม 
-การฝกปฏิบัติ
เก่ียวกับการ
แตงหนาและการ
ดูแลผิวพรรณ 
-มารยาทการ
รับประทาน
อาหาร 
-การพูดเพ่ือการ
สื่อสารในหัวขอท่ี
ไดรับมอบหมาย 

1.1:  (1.1.3) , 1.1.4) 
2.1:  (2.2.4)  
3.1:  (3.1.1)  
4.1:  (4.1.1), (4.1.3) 
5.1:  (5.1.2), (5.1.3) 

กิจกรรมการฝกปฏิบัติ
ในชั้นเรียนและผลงาน
ท่ีไดรับมอบหมาย 

1-15 รอยละ 50 

3.กิจกรรมการ
เขียนและจัด
โครงการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาบุคลิกภาพ 

1.1:  (1.1.3) , 1.1.4) 
2.1:  (2.2.4)  
3.1:  (3.1.1)  
4.1:  (4.1.1), (4.1.3) 
5.1:  (5.1.2), (5.1.3) 

โครงการ “บุคลิกภาพ
กับความสําเร็จ” 

2-15 รอยละ 20 

4.การสอบท้ัง
ภาคทฤษฎี 

1.1:  (1.1.3) , 1.1.4) 
2.1:  (2.2.4)  
3.1:  (3.1.1)  
4.1:  (4.1.1), (4.1.3) 
5.1:  (5.1.2), (5.1.3) 

สอบปลายภาค 16 รอยละ 20 
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและตําราหลัก    

พิษฐา พงษประดิษฐ. (2559) การพัฒนาบุคลิกภาพ. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.    

   ภัทรานิษฐ ศุภกิจโกศล. (2559) การพัฒนาบุคลิกภาพ. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.   
 
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข.  (2544).  คูมือความฉลาดทางอารมณ (ฉบับปรับปรุง).  
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย. 

  พิษฐา พงษประดิษฐและคณะ. ศิลปะการดํารงชีวิต. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต,    
2559.    

เลวิส, เดวิด.(ม.ป.ป.). เทคนิคการอานใจคนจากภาษาทาทาง. (แปลจาก The secret Language 
of successโดย กิติมา  อมรทัต  และอารีมานะ). กรุงเทพมหานคร : ดอกหญา. 

วิทยา  นาควัชระ. (2548). วิธคิีดใหชีวิตเปนสุข. กรุงเทพมหานคร : อัมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิช
ชิ่ง จํากัด (มหาชน) 

  การพัฒนาบุคลิกภาพ. (ออนไลน). สืบคนจาก http://radiothailand.prd.go.th 
  กันตยา  เพ่ิมผล. (2552). การพัฒนาบุคลิกภาพ. (พิมพครั้งท่ี 1). บ.บุญศิริการพิมพ : กรุงเทพฯ. 
  คม  สุวรรณพิมล. (2550). เปล่ียนบุคลิกภาพ พลิกสูความสําเร็จ. กรุงเทพฯ : พิฆเนศ พริ้นติ้ง  
           เซ็นเตอร. 
   ปฏิพล  ตั้งจักรวรานนท. (2551). ถอดรหัสบุคลิกภาพและความฉลาดของคุณ. กรุงเทพฯ : 

บิสคิต.   
    วิศิษฐ  ศรีพิบูลย. (2553). ภาษากายพิชิตหัวใจ. (พิมพครั้งท่ี 3). บานานาสวีท : 

กรุงเทพมหานคร. 
  สถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ. (ม.ป.ป.). กรณีศึกษา : การมุงเนนทรัพยากรบุคคล. กรุงเทพฯ : 

สถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ.  
  ฤดี  หลิมไพโรจน. (2551). เอกสารประกอบการสอนวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ. ปทุมธานี : 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 
  อนงคนาถ ทนันชัย. (2553). เอกสารประกอบการสอนการพัฒนาบุคลิกภาพ. กรุงเทพฯ  
          : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.   
  อนงคนาถ ทนันชัย. (2554). เอกสารประกอบการสอนวิชามารยาทสังคมและการ 
          พัฒนาบุคลิกภาพ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. 
  Best Practices. (ม.ป.ป.). กรณีศึกษา. สถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ. 
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3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 
หนังสือภาษาไทย 

เควิน  โอเกน. (2550). คูมือการโนมนาวใจคน. แปลโดย นรินทร  องคอินทร และอรชุมา  เกงชน. 
กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพบิสกิต  

ทองทิพภา  วิริยะพันธ. (2550). มนุษยสัมพันธกับการบริหาร. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพบริษัท 
สหธรรมิก จํากัด 

ทากาฮาชิ  มาโกโตะ.  (2551).  เทคนิคการแกไขปญหาอยางสรางสรรค.  แปลโดย  รังสรรค  เลิศใน
สัตย.  กรุงเทพมหานคร : สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน). 

นุจิรา รัศมีไพบูลย. (2550). ศิลปะการใชเสื้อผาสตรี. กรุงเทพมหานคร : กราฟฟค สเปซ. 
 บุรินทร  เกล็ดมณี และ ไพโรจน  รุงพงศวาณิช.  (2551).  Presentation to Win พรีเซนตสะกดใจ.

กรุงเทพมหานคร : Phisit Thaioffset Co., Ltd. Part. 
พรรณฉัตร สองแสงสุข, (ม.ป.ป.). Body Code ไขรหัสใจจากภาษากาย. กรุงเทพมหานคร: พักรอน. 
พรสนอง วงศสิงหทอง. (2549). พจนานุกรมประกอบภาพคําศัพทแฟชั่น. กรุงเทพมหานคร : อินฟอรม
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มคอ. 3 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 - นักศึกษาประเมินการเรียนรูและผลงานของตนเองจากรายวิชาท่ีเรียน 

2. กลยุทธการประเมินการสอน  
- การประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย 

- การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 

3. การปรับปรุงการสอน     
 - จัดประชุมอาจารยผูสอนและอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา โดยนําผลการประเมินจากขอ 1 และขอ 

2 มาปรับปรุงรายวิชา รวมกันกําหนดกลยุทธ วิธีการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน ตลอดจนสรุป

ปญหา อุปสรรคและแนวทางการแกไขรวมกัน  

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
- มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชา โดยอาจารยผูสอนและ

คณะกรรมการประจําหลักสูตร 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
-  ปรับปรุงรายวิชาทุกปหรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4 

-  พัฒนาสื่อการสอนใหมีความทันสมัยในทุกปการศึกษา 
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