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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
    รหัส  0021107 ชื่อวิชา บุคลิกภาพและภาวะผู้น า 
2. จ านวนหน่วยกิต 
    3(3-0-6) หน่วยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    หลักสูตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
    อาจารย์ชุติมา  จักรจรัส 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
    ภาคการศึกษาท่ี 2/2558 ชั้นปีที่  
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
    ไม่มี 
8. สถานที่เรียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    จัดท ารายละเอียดวิชา วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 

 
หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
    เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบุคลิกภาพท้ังบุคลิกภาพภายในและบุคลิกภาพภายนอก เพ่ือ
มีบุคลิกภาพเหมาะสม 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
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1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีบุคลิกภาพและสามารถน าความรู้จากทฤษฎีไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

2. เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจในเรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพและรู้จักวิธีเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีให้แก่
ตนเอง 

3. เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของบุคคลและรู้จักพัฒนาบุคลิกภาพของตนให้สอดคล้องกับ
การท างาน 

4. เพ่ือให้นักศึกษารู้จักปรับตัวแล ะพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการท างานและใน
ชีวิตประจ าวัน 
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 

การพัฒนาบุคลิกภาพท้ังภายนอก และภายใน ด้านการแต่งกาย มารยาท การวางตัวในสังคม มนุษย
สัมพันธ์ การเข้าร่วมงานสังคมในโอกาสต่าง ๆ ภาวะผู้น า การเจรจาต่อรอง การเขียนใบสมัครงาน รวมทั้ง
การพัฒนาด้านจิตใจ ทัศนคติ และอารมณ์ หลักจิตวิทยา และหลักธรรมทางศาสนา การคิดวิเคราะห์ การ
วางแผนเพื่อพัฒนา การประเมินตนเอง 
 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย การฝึก 
 

สอนเสริม ปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 45 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา 

 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา

เฉพาะราย 

ไม่มีการฝึกปฏิบัติการ
ภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง 
 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 - อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายวิชาตามเวลาที่อาจารย์ประจ าวิชาก าหนด 
  

หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
         คุณธรรมและจริยธรรมในการเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี 
   1.2 วิธีการสอน 
         บรรยายและมอบหมายงานโดยการสอดแทรกโดยการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
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   1.3 วิธีการประเมินผล 
         ประเมินผลโดยการสังเกตและฝึกท ากรณีศึกษา 
2. ความรู้ 
    2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 
 ทฤษฎีการพัฒนาบุคลิกภาพภายใน กระบวนการพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก 
 2.2  วิธีการสอน 
  2.2.1 การบรรยายและการอภิปราย 
  2.2.2 อภิปรายหลังการท ากิจกรรม 
  2.2.3 การท างานเดี่ยวและเป็นกลุ่มและการน าเสนองานหน้าชั้นเรียน 
 2.3 วิธีการประเมินผล 
  2.3.1 ประเมินผลโดยการสอบเพ่ือประมวลความรู้ 
  2.3.2 มอบหมายงาน อภิปรายและปลายภาค 
3. ทักษะทางปัญญา 
 3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
  การฝึกคิดอย่างเป็นระบบและมีทักษะในการวิเคราะห์ 
 3.2 วิธีการสอน 
  การกระตุ้นให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมและมอบหมายงาน 
 3.3 วิธีการประเมินผล 
  การท างานที่มอบหมายอย่างครบถ้วน และครอบคลุม ชัดเจน 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 
  4.1.1 สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 
  4.1.2 ทักษะการเรียนด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายครบถ้วนและทันเวลา 
 4.2 วิธีการสอน 
  มอบหมายงานทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว 
 4.3 วิธีการประเมินผล 
  เนื้อหารายงานครบถ้วนและส่งตรงเวลา 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
  5.1.1 พัฒนาทักษะด้านการสื่อสารทั้งการฟัง การพูด การอ่าน   
  5.1.2 ความสามารถในการสืบค้นแหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 
 5.2 วิธีการสอน 
  มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
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 5.3 วิธีการประเมินผล 
  เนื้อหารายงานครบถ้วน ถูกต้องสอดคล้องกับเนื้อหา และอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างถูกต้อง  
 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 
สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือ
ที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

1 
 
 
 

แนะน าลักษณะวิชา 
วัตถุประสงค์แนวการสอน 
การวัดและประเมินผล 
มอบหมายงาน 
 
 

3 ชั่วโมง 
 
 
 

- อธิบายเนื้อหารายวิชา 
จุดประสงค์และเป้าหมายของ
รายวิชา เกณฑ์การวัดผลและ
ประเมินผลแนะน าหนังสือและ 
website เพ่ิมเติม 
- บรรยาย Power point 

อ.ชุติมา  จักรจรัส 

2 
 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
บุคลิกภาพ 
 

3 ชั่วโมง - บรรยาย Power point 
- เอกสารประกอบการสอน 
- แบบฝึกหัดท้ายบท 

อ.ชุติมา  จักรจรัส 

3 
 
 

ทฤษฎีที่เกี่ยวกับบุคลิกภาพ 3 ชั่วโมง 
 
 

- บรรยาย Power point 
- เอกสารประกอบการสอน 
- แบบฝึกหัดท้ายบท 

อ.ชุติมา  จักรจรัส 

4 
 
 

การปรับปรุงบุคลิกภาพและ
การปรับตัว 
 

3 ชั่วโมง 
 
 

- บรรยาย Power point 
- เอกสารประกอบการสอน 
- แบบฝึกหัดท้ายบท 

อ.ชุติมา  จักรจรัส 

5 ภาวะผู้น า 3 ชั่วโมง 
 
 

- บรรยาย Power point 
- เอกสารประกอบการสอน 
- แบบฝึกหัดท้ายบท 

อ.ชุติมา  จักรจรัส 

6 
 
 

การพูดและการฝึกพูดใน
โอกาสต่าง ๆ 
 

3 ชั่วโมง 
 
 

- บรรยาย Power point 
- เอกสารประกอบการสอน 
- แบบฝึกหัดท้ายบท 

อ.ชุติมา  จักรจรัส 

7 
 

การพูดและการฝึกพูดใน
โอกาสต่าง ๆ (ต่อ) 

3 ชั่วโมง 
 

สอบพูดในโอกาสต่าง ๆ อ.ชุติมา  จักรจรัส 

8 
 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมารยาท 3 ชั่วโมง 
 

- บรรยาย Power point 
- เอกสารประกอบการสอน 

อ.ชุติมา  จักรจรัส 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรมที่ ผลการ 
เรียนรู้ 

วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

1 คะแนนการมีส่วนร่วม
กิจกรรมในชั้นเรียน 

การตรวจสอบการเข้าชั้น
เรียน ขาด ลา มาสาย 

1 - 15 
 
 

10 
 
 

2 
 

กิจกรรมที่ 1 การ
เคลื่อนไหวร่างกาย

ทดสอบจากการสอบ
หน้าชั้นเรียน 

2 และ 9 
 

15 
 

  - แบบฝึกหัดท้ายบท 
9 
 

การเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ 
 

3 ชั่วโมง 
 

- บรรยาย Power point 
- เอกสารประกอบการสอน 
- แบบฝึกหัดท้ายบท 

อ.ชุติมา  จักรจรัส 

10 
 
 

ศิลปะการแต่งกายเพื่อ
เสริมสร้างบุคลิกภาพ 

3 ชั่วโมง 
 
 

- บรรยาย Power point 
- เอกสารประกอบการสอน 
- แบบฝึกหัดท้ายบท 

อ.ชุติมา  จักรจรัส 

11 
 

ศิลปะการแต่งกายเพื่อ
เสริมสร้างบุคลิกภาพ (ต่อ 

3 ชั่วโมง 
 

- บรรยาย Power point 
- เอกสารประกอบการสอน 
- แบบฝึกหัดท้ายบท 

อ.ชุติมา  จักรจรัส 

12 
 

การวางตัวในอริยบถต่าง ๆ 
เพ่ือเสริมสร้างบุคลิกภาพใน
งานบริการ 

3 ชั่วโมง 
 

- บรรยาย Power point 
- เอกสารประกอบการสอน 
- แบบฝึกหัดท้ายบท 
- สาธิต พร้อมฝึกปฏิบัติ 

อ.ชุติมา  จักรจรัส 

13 
 
 

การวางตัวในอริยบถต่าง ๆ 
เพ่ือเสริมสร้างบุคลิกภาพใน
งานบริการ 

3 ชั่วโมง 
 
 

ทดสอบการวางท่าทาง อ.ชุติมา  จักรจรัส 

14 
 
 

การปรับปรุงสุขภาพและ
แก้ไขข้อบกพร่องของ
ร่างกายเพ่ือเสริมสร้าง
บุคลิกภาพ 

3 ชั่วโมง 
 
 

บรรยาย Power point 
- เอกสารประกอบการสอน 
- แบบฝึกหัดท้ายบท 

อ.ชุติมา  จักรจรัส 

15 การน าเสนองานกิจกรรมที่ 2 
และ กิจกรรมที่ 3 

3 ชั่วโมง Power point อ.ชุติมา  จักรจรัส 
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 และการวางท่าทาง    
3 การฝึกพูดในที่

สาธารณะ 
ทดสอบจากการสอบพูด

หน้าชั้นเรียน 
6-7 

 
 

5 
 

4 
 

กิจกรรมที่ 2 รายงาน
บทความ เกร็ดความรู้ 

น าเสนอ ตรวจสอบจาก
เนื้อหารูปเล่มรายงาน 

15 
 

20 
 

5 กิจกรรมที่ 3 
สัมภาษณ์ หน่วยงาน 

ตรวจสอบจากเนื้อหา
รูปเล่มรายงาน 

15 
 

10 

6 
 

แบบฝึกหัดท้ายบท ท ารายงานแบบฝึกหัด
ท้ายบท 

2-14 
 

10 
 

7 
 

สอบปลายภาค ผลคะแนนการสอบ
วัดผลปลายภาค 

16 
 

30 
 

 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและต าราหลัก 
    เอกสารประกอบการสอนวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

 กิติกร  มีทรัพย์. ศิลปะแห่งการสร้างภาพลักษณ์. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์บริษัท เยลโล่การพิมพ์       
            (1988).จ ากัด. 2539 
กันยา  สุวรรณแสง. การพัฒนาบุคลิกภาพและการปรับตัว. กรุงเทพฯ : บ ารุงสาส์น. 2533 
คณะกรรมการกลุ่มผลิตเอกสารการสอนชุดวิชา อุตสาหกรรมบริการ.อุตสาหกรรมบริการ. นนทบุรี : 

ส านักพิมพ์สุโขทัยธรรมาธิราช. 2545 
จอร์จ  ชินน์. เรียบเรียงโดย นพดล เวชสัวสดิ์. บุคลิกภาพสู่ความเป็นผู้น า. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์  
 หจก. เอช.เอ็น.การพิมพ์. 2532. 
จุฑา  บุรีภักด.ี การพัฒนาบุคลิกภาพ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อินไทม์เทรด. 2535. 
ฉันทนิช  อัศวนนท์. การพัฒนาบุคลิกภาพ. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ 
ฉันทนิช  อัศวนนท์. มารยาทและการสมาคม. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ. 2532 
ฉัตรวรุณ  ตันนะรัตน์. การพูดในชีวิตประจ าวัน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรไทย. 2532. 
เฉลียว  บุรีภักดี. จิตวิทยาสังคม. เอกสารอัดส าเนา, 2515. 
เดโช  สวนานนท์. จิตวิทยาสังคม. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2518 
ด ารงศักดิ์  ชัยสนิท, สุนี  เลิศแสวงกิจ. การพัฒนาบุคลิกภาพ. กรงุเทพฯ : วังอักษร. 2540 
ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์. พูดได้ พูดเป็น. กรุงเทพฯ. ก้องหล้า. 2535 
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นพมาศ  ธีรเวคิน. ทฤษฎีบุคลิกภาพและการปรับตัว. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
2540 

นาฏยา  สุวรรณทรัพย์. มารยาทไทยในสังคมปัจจุบัน. ปทุมธานี: ส านักศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏ
เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 2544 

นิพนธ์  คันธเสวี. มนุษยสัมพันธ์เพื่อการสังคม. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์โรงเรียนสตรีเนติศึกษา,   
            2525 
นิภา  นิธยายน. การปรับตัวและบุคลิกภาพ. กรุงเทพฯ : สารศึกษาการพิมพ์. 2520 
ประมวญ  ดิกคินสัน. จติวิทยาการศึกษาพิเศษ. กรุงเพทฯ : โอเดียนสโตร์, 2530 
ประสิทธิ์  โชติกวณิชย์. มนุษยสัมพันธ์ในการท างาน. กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2525 
ประไพพรรณ  อินเนตร. การพัฒนาบุคลิกภาพในการประชาสัมพันธ์. โครงการต าราวิชาการเฉลิมพระ

เกียรติเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จ  พระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 6รอบ : สถาบัน
ราชภัฏนครปฐม. 2542 

ผอบ  โปษะกฏษณะ. มารยาทไทย. กรุงเทพมหานคร : องค์การค้าของคุรุสภา, 2530. 
พัว  อนุรักษ์ราชมณเฑียร, ท่านผู้หญิง วัฒนธรรมและประเพณีไทย. กรุงเทพมหานคร : เรือนแก้วการ

พิมพ์, 2526 
เพ็ญจันทร์  สังข์แก้ว ผศ., เลขานุการกับการพัฒนาบุคลิกภาพ. โครงการต าราวิชาการเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จ  พระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 6รอบ : สถาบันราชภัฏ
เพชรบูรณ์. 2542 

ยุพาวรรณ  วรรณวาณิชย์, การจัดการการตลาดบริการ. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์แสงดาว, 2537 
รวิวงศ์  ศรีทองรุ่ง. การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์. กรุงเทพฯ : ขุนนนท์ การพิมพ์. 2543. 
ริเรืองรอง  รัตนวิไลสกุล. มนุษยสัมพันธ์. กรุงเทพฯ : โครงการส่งเสริมการสร้างต ารา งานเอกสารและ

การพิมพ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2540 
วัชรพร  มานะจิตร, การพัฒนาบุคลิกภาพ. โครงการต าราวิชาการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาส

พระบาทสมเด็จ  พระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 6รอบ : สถาบันราชภัฏอุดรธานี. 2542 
วัลนิกา  ฉลากบาง. การปรับตัว. โครงการต าราวิชาการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จ  

พระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 6รอบ : สถาบันราชภัฏสกลนคร. 2542 
วิจิตร  อาวะกุล. เทคนิคมนุษยสัมพันธ์. กรุงเทพ : O.S.Printing House Co., Ltd. 2531  
วิจิตร  อาวะกุล. บุคลิกภาพ. กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. มปป. 
ศรีเรือน  แก้วกังวาล. ทฤษฎีจิตวิทยาบุคลิกภาพ. กรุงเทพฯ : สร้างสื่อ. 2539 
สมชาติ  กิจยรรยง. ยุทธวิธีบริการครองใจลูกค้า. กรุงเทพฯ : มัลติอินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี,  
            2544 
สมพร สุทัศนีย์. ม.ร.ว. มนุษยสัมพันธ์. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548 
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สถิต   วงศ์สวรรค์. การพัฒนาบุคลิกภาพ. กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977) จ ากัด, 2548 
สมิต  สัชฌุกร. การต้อนรับและการบริการที่เป็นเลิศ. กรุงเทพฯ : สายธาร, 2546 
สมิต  อาชวนิจกุล. การพัฒนาตนเอง. กรุงเทพฯ: สามัคคีสาส์น จ ากัด 2532. 
สายสุรีย์  จุติกุล. จิตวิทยา. กรุงเทพมหานคร : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2511 
สุจิตรา  พรมนุชาธิป. มนุษยสัมพันธ. กรุงเทพฯ :  สุวีริยาสาส์น, 2549 
Allport, G.W. Personality. New York: Holf. 1973. 
Dubrin, Andrew T. Human relations : A JobOriented Appoach. Verginia : Reston 

Publishing, 1981 
Good, Carter V. Dictionary of Education. New York : McGraw. Hill Book Co., Inc., 1958 
Hilgard and Atkinson, R.C and Arkinson, R.L., Introduction to Phychology. New York  
 Harcourt Brace Jonanovide, Inc., 1971 
Ruch, Floyd L., Psychology and life. ILLinois : Scott : Forceman and Co., 1987 
 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
    ไม่มี 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
    

ระดับคะแนน  คารอยละ  ค่าระดับคะแนน 
A  90-100  4.00 

B
+
 85-89  3.50 

B  75-84  3.00 

C
+
 70-74  2.50 

C  60-69  2.00 

D
+
 55-59  1.50 

D  50-54  1.00 
E  0-49  0.00 

 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     แบบประเมินหลังการสอน และคะแนนสอบ 
3. การปรับปรุงการสอน 
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     การปรับปรุงการน าเสนอ เนื้อหาที่สอน กิจกรรมที่มอบหมาย 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
    การสอบปฏิบัติ ปลายภาค คะแนนสอบเฉลี่ย 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
    น าข้อมูลที่ได้รับจากการสอนเทอมปัจจุบันไปปรับปรุงพัฒนาประสิทธิผลของรายวิชาในภาคเรียนต่อไป  


