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ลักษณะรายวชิา 
  

1.  รหัสและชื่อวิชา            รหสัวชิา20527904     วิชา บุคลิกภาพสําหรับ
ธุรกิจบริการ 
                                                  (Personality for Service Sector ) 
 
 
 2.  สภาพรายวชิา               วิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ     
                                      หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง          
3.  ระดบัรายวิชา                ภาคการศึกษาท่ี 2     ช้ันปท่ี1 /3 และปท่ี 2/3 
4.  รายวิชาพืน้ฐาน              ปรบัพืน้  
5.  เวลาศกึษา                   ทฤษฎี  3 ช่ัวโมง    ปฏิบัติ 0  ช่ัวโมง รวม
ทั้งสิน้  3  ช่ัวโมง  และนักศึกษา 
                                      จะตองใชเวลาศึกษาคนควานอกเวลา  6  
ช่ัวโมงตอสัปดาห ตลอด 16  สัปดาห    
                                     ( ไมรวมการสอบกลางภาค-ปลายภาค) 
6. จาํนวนหนวยกิต               3  หนวยกิต 

    7. จดุมุงหมายรายวิชา         1. เพ่ือใหมีความรูเก่ียวกับบุคลิกภาพ การ
ปรับปรุงพัฒนาบุคลิกภาพใหเหมาะสม 
                                        กับงานวิชาชีพธุรกิจบริการ              
                                        2. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับความหมาย 
ความสําคัญและการพัฒนาบุคลิกภาพ                              
                                          3. เพ่ือปรับปรุงบุคลิกภาพภายในและภายนอก
ใหเหมาะสมกับการทํางานในธุรกิจ 
                                          บริการ 
                                          4. เพ่ือนําความรูดานการปรับปรุงบุคลิกภาพ
ภายในและภายนอกไปใชอยาง 
                                          เหมาะสม 
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          5. เพ่ือวิเคราะหประเมินบุคลิกภาพท่ีดี-ไมดีของ
ตนเอง         
                                      6. เพ่ือปฏิบัติการคนควาและศึกษาความแตกตาง
ในบุคลิกภาพของแตละบุคคล    
                                      7.  เพ่ือตระหนักถึงความสําคัญของบุคลิกภาพท่ี
เหมาะสมกับธุรกิจบริการ   
                                      8. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี มีความม่ันใจในตนเอง 
กลาแสดงออก มีความสนใจใฝรู  
                                       ทํางานงานไดอยางถูกตองเสร็จภายในเวลาท่ี
กําหนดอยางมีเหตุและผล  
 

  8. คําอธิบาย
รายวิชา 

  
             

                   ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความหมาย  ความสําคัญ และการ
พัฒนาบุคลิกภาพ การประเมิน บุคลิกภาพของตนเอง   การปรับปรุง
บุคลิกภาพ ใหเหมาะสมกับอาชีพ  บุคลิกภาพดานการแตงกาย   การสราง 
ความฉลาดทางอารมณ  มารยาททางสังคม ศิลปะการพูด บุคลิกภาพกับ
การเปนผูนํา การคิดเชิงบวก การปลูกฝง เจตคติท่ีดีตอการปฏิบัติงาน
วิชาชีพในธุรกิจบริการ 

การแบงบทเรยีน/หวัขอ 
 

  
บทเรียน
ที่ 

 
รายการ 

เวลา
(ชั่วโมง) 
ท ป 

1 1.  ความรูเบือ้งตนเกี่ยวกบับคุลิกภาพ 
          1.1 ความหมายของบุคลิกภาพ 
          1.2 ความสําคัญของบุคลิกภาพ 
          1.3 ขอบขายของบุคลิกภาพ 
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 - 
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          1.4 องคประกอบและโครงสรางบุคลิกภาพ 
          1.5 ประเภทของบุคลิกภาพ 
          1.6 การศึกษาพฤติกรรมจากบุคลิกภาพ
ของตน 
          1.7 พัฒนาการของบุคลิกภาพ 
          1.8  ลักษณะของบุคลิกภาพท่ีดี  
 

2 2.  การพัฒนาบคุลกิภาพภายนอก 
           2.1 ความหมายของการพัฒนาบุคลิกภาพ 
           2.2 ความหมายของบุคลิกภาพภายนอก 
           2.3 ข้ันตอนการพัฒนาบุคลิกภาพ 
           2.4 การปรับปรุงบุคลิกภาพภายนอก 
           2.5 การดูแลและพัฒนาบุคลิกภาพ
ภายนอก 
  

6 - 

3 3.  การพัฒนาบคุลกิภาพภายใน 
      3.1 ความหมายของบุคลิกภาพภายใน 

          3.2 ความสําคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ
ภายใน 

3.3. ทฤษฎีการพัฒนาจิตลักษณะและ
บุคลิกภาพของบุคคล 

3.4. องคประกอบของการพัฒนาบุคลิกภาพ
ภายใน 

3.5 ธรรมะกับการพัฒนาบุคลิกภาพภายใน  
    

6 - 

4 4.  ศลิปะการแตงกาย 6 - 
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           4.1 ความหมายของการแตงกาย 
            4.2. ความสําคัญของการแตงกาย 
            4.3 หลักสําคัญในการแตงกาย 
            4.4 การแตงกายสําหรับสตรี 
            4.5 การแตงกายสําหรับสุภาพบุรุษ 
            4.6 การแตงกายตามพระราชนิยม 
            4.7 การแตงกายในโอกาสตาง ๆ 

       

  

 สอบกลางภาค 3  

5 5.  มารยาททางสงัคม 
            5.1 ความหมายของกิริยามารยาท 
            5.2 ความสําคัญของกิริยามารยาท 
            5.3 มารยาทพ้ืนฐานทางสังคม 
            5.4 มารยาทการทําความเคารพแบบไทย 
            5.5 การฝกกิริยามารยาทในการ
รับประทานอาหาร 

5.6 มารยาทการรับประทานอาหารแบบไทย 
5.7 มารยาทการรับประทานอาหารแบบ
บุฟเฟต  
5.8 มารยาทการรับประทานอาหารแบบโตะ
จีน 
5.9 มารยาทการรับประทานอาหารแบบ
ยุโรป 
10. มารยาทการรับประทานอาหารแบบ
ญี่ปุน 

6 - 
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6 6. ศลิปะการพดูเพือ่การสื่อสาร 
           6.1 ความมุงหมายของการพูด 
        6.2 ลักษณะการพูดท่ีดี 

          6.3  การสรางความม่ันใจและแกไขความ
ประมาท 
          6.4  การออกเสียงและพัฒนาเสียง 
             6.5  การพูดจูงใจ 

          6.6 การบรรยายหรือการอภิปราย 
          6.7 การพูดแบบเลาเรื่อง 
          6.8 การพูดในโอกาสตางๆ 
  

6 - 

7 7. ภาวะผูนาํกับประสิทธิภาพการบรกิาร  
          7.1 องคประกอบภาวะผูนํา  
          7.2 กรอบทฤษฏีแบบของภาวะผูนําตาม
สถานการณ 
          7.3 ระดับตําแหนงกับภาวะผูนําในองคกร 
          7.4 คุณสมบัติของผูนําท่ีดี 

6 - 

8 8. การพฒันาความคดิเชงิบวก  
          8.1 การบริหารแนวใหมดวยความคิดเชิง
บวก  
          8.2 ลักษณะบุคคลท่ีมีความคิดเชิงบวก 
          8.3 ทักษะมองโลกในแงดี 
          8.4 วิธีการฝกคิดเชิงบวก 
          8.5 ความคิดเชิงบวกกับการทํางาน 

6 - 
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          8.6 ประโยชนของการคิดเชิงบวก 
 
 

 สอบปลายภาค 3  
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จุดประสงคการสอน 
 

  
บทเรียน
ที่ 

 
รายการ 

เวลา
(ชั่วโมง) 
ท ป 

1 1.  เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับบุคลิกภาพ 
องคประกอบโครงสราง แนวคิดทฤษฏีและการ
พัฒนาบุคลิกภาพ 

1.1 บอกความหมายของบุคลิกภาพไดอยาง
ถูกตอง 

1.2 ระบุองคประกอบและโครงสรางของ
บุคลิกภาพไดอยางถูกตอง 

1.3 เลือกความหมายของบุคลิกภาพได
อยางถูกตอง 

1.4 อธิบายขอบขายและความสําคัญของ
บุคลิกภาพไดอยางถูกตอง 

1.5 ยกตัวอยางองคประกอบและโครงสราง
ของบุคลิกภาพไดอยางถูกตอง  

1.6 อธิบายแนวความคิดทฤษฏีเก่ียวกับ
บุคลิกภาพไดอยางถูกตอง 

1.7 แยกประเภทของบุคลิกภาพไดอยาง
ถูกตอง 

1.8 วิเคราะหความแตกตางของบุคลิกภาพ
ไดอยางถูกตอง 

1.9 นํากระบวนการพัฒนาบุคลิกภาพมา
ประยุกตใชในการพัฒนาตนเองไดอยาง
ถูกตอง 

1.10 แสดงบุคลิกภาพและประเมินตนเองได
อยางถูกตอง 

6 - 
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1.11 มีเจตคติท่ีดี มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
ความสนใจใฝรู ความรับผิดชอบและทํางาน
รวมกับผูอ่ืนได  

     

2 2.  เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับข้ันตอน 
การปรับปรุง การพัฒนาการดูแลและการพัฒนา
บุคลิกภาพภายนอก  
          2.1 ระบุข้ันตอนการพัฒนาบุคลิกภาพ
ภายนอกไดอยางถูกตอง 
          2.2 บอกความหมายของบุคลิกภาพ
ภายนอกไดอยางถูกตอง 
          2.3 เลือกวิธีการดูแลรักษาบุคลิกภาพ
ภายนอกไดอยางถูกตอง 
          2.4 อธิบายความหมายของบุคลิกภาพ
ภายนอกไดอยางถูกตอง 
          2.5 อธิบายวิธีการปรับปรุงบุคลิกภาพ
ภายนอกไดอยางถูกตอง 
          2.6 ยกตัวอยางบุคลิกภาพภายนอกไดอยาง
ถูกตอง 
          2.7 แกปญหาบุคลิกภาพภายนอกโดยใช
วิธีการออกกําลังกายไดอยาง 
         ถูกตอง  
          2.8 นําวิธีการดูแลและพัฒนาบุคลิกภาพ
ภายนอกไปใชใน 
          ชีวิตประจําวันไดถูกตอง 
          2.9 คนควาการพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก
ไดอยางถูกตอง 
          2.10   มีความสนใจใฝรู มีความรับผิดชอบ 
มีความเปนประชาธิปไตย      

6 - 
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          มีความเพียร รอบคอบ มีเหตุมีผล  
3 3. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับการพัฒนา

บุคลิกภาพภายใน ทฤษฏีการพัฒนาจิต ธรรมะและ
องคประกอบการพัฒนาบุคลิกภาพภายใน 
          3.1 บอกความหมายของบุคลิกภาพภายใน
ไดอยางถูกตอง 
          3.2 ระบุองคประกอบของบุคลิกภาพภายใน
ไดอยางถูกตอง 
          3.3 อธิบายความสําคัญของบุคลิกภาพ
ภายในไดอยางถูกตอง 
          3.4 ยกตัวอยางบุคลิกภาพภายในไดอยาง
ถูกตอง 
          3.5 สรุปบุคลิกภาพภายในท่ีดีและไมดีได
อยางถูกตอง  
          3.6 วิเคราะหการพัฒนาการบุคลิกภาพของ
คนในระยะตางๆ 
          3.7 จําแนกบุคลิกภาพภายในของคนท่ี
ไดรับการถายทอดจาก 
          บรรพบุรุษไดอยางถูกตอง 
           3.8 ปรับปรุงบุคลิกภาพภายในตนเองให
สังคมยอมรับดวย 
           วิธีการตางๆ ไดอยางถูกตอง 
           3.9 ฝกการพัฒนาบุคลิกภาพภายในดวย
หลักธรรมตางๆไดอยาง 
           ถูกตอง 
          3.10 มีเจตคติท่ีดี มีวินัย มีความรับผิดชอบ 
มีความซื่อสัตย มีมนุษย 
          สัมพันธมีความสนใจใฝรู และแกปญหาได  

6 - 
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4 4.  เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการเลือก
แตงกายใหเหมาะสมกับโอกาส สถานท่ีและ
บุคลิกภาพของแตละบุคคล  
          4.1 บอกความหมายของศิลปะการแตงกาย
ไดอยางถูกตอง 
          4.2 อธิบายหลักการแตงกายท่ีเหมาะสมกับ
บุคลิกภาพและการทํางาน 
          ธุรกิจบริการไดถูกตอง 
          4.3 ยกตัวอยางปจจัยท่ีนํามาพิจารณาใน
การแตงกายไดอยางถูกตอง  
          4.4 อธิบายหลักสําคัญในการแตงกายได
อยางถูกตอง 
          4.5 อธิบายพระราชพิธีสําคัญในรอบปได
อยางถูกตอง 
          4.6 วิเคราะหการเลือกแตงกายใหเหมาะสม
กับรูปรางไดอยางถูกตอง 
          4.7 สรุปการแตงกายเพ่ือแกไขขอบกพรอง
ของรางกายได อยาง 
          ถูกตอง 
          4.9 ปฏิบัติตนตามพิธีทางศาสนาและ
ประเพณีในชุมชนทองถ่ินได 
          อยางถูกตอง 
         4.10 มีเจตคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน มีความ
รับผดิชอบ รอบคอบ แกไข 
         ปญหา มีความสามัคคี มีความสนใจใฝรูและ
มีเหตุมีผล              

6 
 

- 
 

5 5.  เพ่ือใหมีความรูเก่ียวกับมารยาทการ
รับประทานอาหาร มารยาทการแสดงความเคารพ 
การทําความเคารพและมารยาททางสังคม  

6 - 
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        5.1 บอกความหมายและความสําคัญของ
กิริยามารยามไดถูกตอง 
        5.2 บอกมารยาทการทําความเคารพแบบ
ไทยไดอยางถูกตอง 
        5.3 ระบุข้ันตอนการรับประทานอาหารแบบ
ยุโรปไดอยางถูกตอง  
        5.4 อธิบายมารยาทพ้ืนฐานทางสังคมไทยได
อยางถูกตอง 
        5.5 อธิบายมารยาทในการรับประทานอาหาร
แบบตางๆไดอยางถูกตอง 
        5.6 นําหลักการท่ีเก่ียวของกับมารยาทใน
การรับประทานอาหารแบบ 
        สากลมาใชในชีวิตประจําวันและงานบริการ
ไดอยางเหมาะสม 
        5.7 แสดงมารยาทพ้ืนฐานทางสังคมไดอยาง
ถูกตอง 
      5.8  สาธิตมารยาทการแสดงความเคารพแบบ
ไทยไดอยางถูกตอง  
        5.9  แสดงผลงานการจัดบอรดมารยาททาง
สังคมไดอยางถูกตอง 
        5.10 มีเจคติท่ีดี  มีความสนใจใฝรู มีความ
กระตือรือรน  มีความสามัคคี   
        มีความเพียรและมีความรับผิดชอบ 
   

6 6.  เพ่ือใหมีความรูเก่ียวกับองคประกอบของการ
พูด ลักษณะการพูด การออกเสียง การแกไขปญหา
ในการพูด การพูดในรูปแบบตางๆ   
          6.1 บอกความมุงหมายของการพูดไดอยาง
ถูกตอง 

6 - 
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          6.2 ระบุองคประกอบของการพูดไดอยาง
ถูกตอง 
          6.3 อธิบายลักษณะของการพูดไดอยาง
ถูกตอง 
          6.4 ยกตัวอยางลักษณะการพูดท่ีดีไดอยาง
ถูกตอง 
          6.4 ยกตัวอยางปญหาท่ีเกิดจากการพูดได
อยางถูกตอง 
          6.5 นําวิธีแกไขปญหาตางๆท่ีเกิดจากการ
พูดมาบูรณาการใชในการ 
          ส่ือสารไดอยางเหมาะสม 
          6.6 แสดงการพูดในสถานการณตางๆได
อยางถูกตอง 
          6.8 ปฏิบัติการจัดบอรดงานดาน
ศิลปวัฒนธรรมไทยสมัยตางๆอยาง 
          ถูกตอง 
          6.9  มีเจตคติท่ีดี มีความสนใจใฝรู มีความ
สามัคคี มีความรับผิดชอบ 
           แกปญหาเฉพาะหนาได  

7 
 

7. เพ่ือใหมีความรูเก่ียวกับภาวะผูนํา บุคลิกภาพ
ผูนํา แบบของภาวะผูนําในสถานการณตางๆและ
คุณสมบัติผูนําท่ีดี 
        7.1 บอกองคประกอบของภาวะผูนําไดอยาง
ถูกตอง 
           7.2 ระบุคุณสมบัติของผูนําท่ีดีไดอยางถูกตอง 

           7.2 ยกตัวอยางภาวะผูนําระดับตางๆไดอยาง
ถูกตอง 

        7.3 อธิบายลักษณะบุคลิกภาพผูนําท่ีประสบ
ความสําเร็จไดอยาง 

6 - 
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         ถูกตอง 
         7.4 เลือกสมาชิกกลุมท่ีมีคุณสมบัติเปนผูนํา
ไดอยางถูกตอง 
         7.5 วิเคราะหภาวะผูนําแบบตางๆไดอยาง
ถูกตอง 
         7.6 เสนอแนะภาวะผูนําระบอบ
ประชาธิปไตยในธุรกิจบริการไดอยาง 
        ถูกตอง    
        7.7 แสดงละครภาวะผูนําในสถานการณ
ตางๆ 
        7.8 มีเจตคติท่ีด ีมีความสามัคคี มีความ
รับผดิชอบ มีความ   
         กระตือรือรน ขยันอดทน มีมนุษยสัมพันธ มี
เหตุมีผล 
  

8 
 

8. เพ่ือใหมีความรูเก่ียวกับการพัฒนาความคิดเชิง
บวก การบริหารแนวใหม ลักษณะบุคคลและการ
ฝกคิดเชิงบวก 
        8.1 บอกการบริหารแนวใหมดวยความคิด
เชิงบวกไดอยางถูกตอง 
        8.2 อธิบายลักษณะบุคคลท่ีมีความคิดเชิง
บวกไดอยางถูกตอง 
        8.3 ยกตัวอยางบุคลท่ีมีลักษณะความคิดบวก
ไดอยางถูกตอง 
        8.4 นําหลักการเสริมพลังเชิงบวกไปใชใน
ชีวิตประจําวันและในธุรกิจ 
         บริการไดอยางถูกตอง 
        8.5 สรุปการนําแนวคิดเชิงบวกไปบูรณาการ
ประยุกตใชกับตนเอง 

 6  - 
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        ไดอยางถูกตอง  
        8.6 ฝกปฏิบัติการคิดเชิงบวกในการดําเนิน
ชีวิตในสังคมและการทํางาน 
        ไดอยางเหมาะสม 
        8.7 มีเจตคติท่ีดี มีความสนใจใฝรู มีความ
รับผิดชอบ มีความ 
        กระตือรือรน มีความสามัคคีและมีเหตุมีผล 

 

  
 

 
 
 
 
 

การประเมินผลรายวชิา 
รายวิชานี้แบงเปน   8  หนวย   แยกได     .......  บทเรียน    การวัดและ
ประเมินผลรายวิชาจะดําเนินการ  ดังนี้ 
 
1. วิธีการ   ดําเนินการรวบรวมขอมูลเพ่ือการประเมินผลแยก

เปน  4   สวนโดย 
แบงแยกคะแนนแตละสวนจากคะแนนเต็ม  ท้ัง

รายวิชา 100 คะแนนดังนี ้
  1.1 เจตคติ (คุณธรรมจริยธรรม)      20 คะแนน  

หรือรอยละ 20 
  1.2 งานปฏิบัติระหวางภาคเรียน     20 คะแนน  
หรือรอยละ 20                 
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 1.3 สอบกลางภาค      30 คะแนน  หรือ
รอยละ 30 
 1.4 สอบปลายภาค                     30 คะแนน  
หรือรอยละ 30  

โดยจัดแบงน้ําหนักคะแนนในแตละหนวยตาม
ตารางหนาถัดไป 

 
2. เกณฑผานรายวิชา  ผูท่ีจะผานรายวิชานี้จะตอง 

  2.1  คะแนนสอบรวมตองไมตํ่ากวารอยละ   50 
  2.2  มีเวลาเรียนไมตํ่ากวารอยละ  80 
  2.3  ตองผานการสอบกลางภาค และปลายภาค 

 
3.  เกณฑคาระดับคะแนน 
    3.1  พิจารณาเกณฑผานรายวิชาตามขอ 2  ผูท่ีไม
ผานเกณฑขอ 2 จะไดรับคา 

      ระดับคะแนน F 
3.2  ผูท่ีผานเกณฑขอ 2  จะไดรับคาระดับคะแนน
ตามเกณฑ  ดังนี้ 
     คะแนนรอยละ  80  ข้ึนไป                ไดระดับ
คะแนน   A 
 คะแนนอยูระหวางรอยละ 75-79 ไดระดับ
คะแนน  B+ 
 คะแนนอยูระหวางรอยละ  70-74 ไดระดับ
คะแนน  B 
 คะแนนอยูระหวางรอยละ  65-69 ไดระดับ
คะแนน  C+ 
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 คะแนนอยูระหวางรอยละ  60-64 ไดระดับ
คะแนน  C 
 คะแนนอยูระหวางรอยละ  55-59 ไดระดับ
คะแนน  D+ 
 คะแนนอยูระหวางรอยละ  50-54 ไดระดับ
คะแนน  D 
 คะแนนตํ่ากวารอยละ       0-49 ไดระดับคะแนน  
F 

 

 

 

ตารางกาํหนดน้ําหนกัคะแนน 

เล

บท

 
  คะแนนรายบทเรียนและ

น้าํหนกัคะแนน 
 
 
 

ชื่อบทเรยีน คะ

 

น้าํหนกัคะแนน 
พุทธิพสิัย 

ทั

 

คว

-  

ค

 

ก

ใ

 

สู

 

1  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับบุคลิกภาพ 9 3 3 2 1   

2  การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก 9 3 3 2 1   

3  การพัฒนาบุคลิกภาพภายใน 8 2 3 2 1   

4  ศิลปะการแตงกาย 9 2 3 1 3   

5  มารยาททางสังคม 8 1 3 1 3   
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6  ศิลปะการพูดเพ่ือการส่ือสาร 6 2 2 1 1   

7  ภาวะผูนํากับประสิทธิภาพการบริการ 6 1 2 1 2   

8  การพัฒนาความคิดเชิงบวก 5 1 2 1 1   

        

        

        

ก คะแนนภาควชิาการ (พุทธพิิสัยและทกัษะ
พิสัย) 

60  

   

 

ข คะแนนภาคผลงาน (รายงาน, ชิ้นงาน เปน
การบรูณาการทกุหนวย) 

20 

 

ค คะแนนจิตพิสยั 20 

 รวมทัง้สิน้ 100 

 
  
 
 
 
 
 
 

กาํหนดการสอน 
สัปดาห

ที่ 
วนั / 
เดือน 

คาบ
ที่ รายการสอน หมาย

เหต ุ

1 5 พ.ย 
2561 

5-7 บทท่ี 1  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับบุคลิกภาพ  
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2 12 พ.ย 
2561  

5-7 บทท่ี 1 วามรูเบื้องตนเก่ียวกับบุคลิกภาพ   
(ตอ) 

 

3  19 พ.ย 
2561 

5-7 บทท่ี 2 การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก  

4 26 พ.ย 
2561 

5-7 บทท่ี 2 การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก (ตอ)  

5 3 ธ.ค 
2561 

5-7 บทท่ี 3 การพัฒนาบุคลิกภาพภายใน  

6 10 ธ.ค 
2561 

5-7 บทท่ี 3 การพัฒนาบุคลิกภาพภายใน  ( ตอ )  

7 17 ธ.ค 
2561 

5-7 บทท่ี 4 ศิลปะการแตงกาย    

8 24 ธ.ค 
2561 

5-7 บทท่ี 4 ศิลปะการแตงกาย (ตอ)  

9 31 ธ.ค 
2561  

                                สอบกลางภาค  

10 7 ม.ค 
2561 

5-7 บทท่ี 5 มารยาททางสังคม   

11 14 ม.ค 
2561 

5-7 บทท่ื 5 มารยาททางสังคม  (ตอ)  

12 21 ม.ค 
2561 

5-7 บทท่ี 6 ศิลปะการพูดเพ่ือการส่ือสาร  

13 28 ม.ค 
2561 

5-7 บทท่ี 6 ศิลปะการพูดเพ่ือการส่ือสาร  (ตอ)  

14 4 ก.พ 5-7 บทท่ี 7 ภาวะผูนํากับประสิทธิภาพการบริการ    
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2562 
15 11 ก.พ 

2562 
5-7 บทท่ี 7 ภาวะผูนํากับประสิทธิภาพการบริการ 

( ตอ ) 
 

16 18 ก.พ 
2562 

5-7 บทท่ี 8 การพัฒนาความคิดเชิงบวก    

17 25 ก.พ 
2562 

5-7 บทท่ี 8 การพัฒนาความคิดเชิงบวก (ตอ)  

18 4 มี.ค 
2562 

  สอบปลายภาค  
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