
กลุมมนุษยศาสตร 

รายวิชาเพ่ิมเติมในคูมือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2555 
(ขอมูล ณ วันท่ี 24 กันยายน 2556) 

กลุมมนุษยศาสตร วันที่อนุมัติเปด/ปรับปรุง 

01390101* การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานอาชีพ             3(3-0-6) เปดใหม 1 เม.ย.56 

01390102* การทองเท่ียวเชิงสรางสรรค                      3(3-0-6) เปดใหม 1 เม.ย.56 

04401112*  บุคลิกภาพและมารยาทสังคมสําหรับ          1(1-0-2) 

                 การบริการชุมชน  

เปดใหม 2 ก.ย.56 



กลุมมนุษยศาสตร 

แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตร ี
ภาควิชาศิลปาชีพ คณะมนุษยศาสตร วิทยาเขตบางเขน 

               จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1. รหัสวิชา   01390101              3(3-0-6) 

 ชื่อวิชาภาษาไทย  การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ืองานอาชีพ 

ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ  Personality Development for Careers 

2. รายวิชาท่ีขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 

 ()   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชามนุษยศาสตร 

 (   )   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตร..............................  สาขาวิชา............................. 

  (    ) วิชาเฉพาะบังคับ 

  (    )  วิชาเฉพาะเลือก 

 (   ) หมวดวิชาเลือกเสรี  

 (   ) วิชาบริการสําหรับหลักสูตร..............................  สาขาวิชา............................. 

3.   วิชาท่ีตองเรียนมากอน  ไมมี 

4.   วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  ไมมี 

5.   วันท่ีจัดทํารายวิชา    วันท่ี 28 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2556 

6.   วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

  ในปจจุบัน ธุรกิจสวนใหญมักจะสรางความแตกตางใหกับผลิตภัณฑดวยการนําการบริการเขามาประกอบ

เปนสวนหนึ่งของผลติภณัฑ บุคลิกภาพของผูใหบริการจึงเปนสวนสําคัญในการประกอบอาชีพทางดานการบริการ      

ผูใหบริการหรือบุคลากรที่มีบุคลิกภาพดีจะมีสวนชวยสรางมูลคาเพิ่มและภาพลักษณที่ดีใหกับองคกร กอใหเกิด

ความเชื่อใจและชวยความสัมพันธระหวางองคกร ผูใหบริการ และลูกคา 

7. คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

  ความหมาย ความสําคัญ ประเภท และองคประกอบของบุคลิกภาพ หลักการและแนวทางการพัฒนา

บุคลิกภาพภายในและภายนอก การพัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธ การสื ่อสารดวยวจนภาษาและอวจนภาษา 

มารยาทสากลเชิงสังคมและเชิงธุรกิจ การสรางความประทับใจและการแกไขปญหา กรณีศึกษา 

  Definition, significance, types and components of personality.  Principles and guideline 

of internal and external personality development.  Human relation skill development.  Verbal 

and non-verbal communication.  International social and business etiquettes.  First impression 

making and problem solving.  Case studies. 

วช.มก. 1-1 

ท่ีประชุมคณบดี อนุมัติเม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2556 



กลุมมนุษยศาสตร 

แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตร ี
ภาควิชาศิลปาชีพ คณะมนุษยศาสตร วิทยาเขตบางเขน 

               จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1. รหัสวิชา   01390102              3(3-0-6) 

 ชื่อวิชาภาษาไทย  การทองเท่ียวเชิงสรางสรรค 

ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ  Creative Tourism 

2. รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 

 ()   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชามนุษยศาสตร 

 (   )   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตร..............................  สาขาวิชา............................. 

  (    ) วิชาเฉพาะบังคับ 

  (    )  วิชาเฉพาะเลือก 

 (   ) หมวดวิชาเลือกเสรี  

 (   ) วิชาบริการสําหรับหลักสูตร..............................  สาขาวิชา............................. 

3.   วิชาท่ีตองเรียนมากอน  ไมมี 

4.   วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  ไมมี 

5.   วันท่ีจัดทํารายวิชา    วันท่ี 28 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2556 

6.   วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

  การทองเที่ยวเชิงสรางสรรคเปนการทองเทีย่วทางเลือกรูปแบบหนึ่งทีไ่ดรับความนิยมจากนักทองเทีย่ว    ที่

มีคุณภาพและไดรับการสงเสริมจากภาครัฐอยางจริงจังมาโดยตลอด การทองเที่ยวเชิงสรางสรรคชวยกระตุนให

นักทองเทีย่วเกิดประสบการณการเรียนรูจากการมีปฏิสัมพันธกับคนในทองถิน่โดยตรงดวยการเขารวมกิจกรรม เชิง

สรางสรรคตางๆ ที่จัดขึน้ สงผลใหนักทองเที่ยวมีจิตสํานึกในการดูแลรักษาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และ

สิ่งแวดลอมใหคงอยูอยางยั่งยืน และถือเปนการกระจายรายจากทองเท่ียวไดสูทองถ่ินอยางท่ัวถึงอีกทางหนึ่งดวย 

7. คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

  ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบ รูปแบบ และแนวโนมของการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค บทบาท 

หนาที่ และคุณลักษณะของนักทองเทีย่วเชิงสรางสรรค การมีสวนรวมของนักทองเทีย่วเชิงสรางสรรคในการ

อนุรักษศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิน่ และสิง่แวดลอม เสนทางและกิจกรรมการทองเทีย่วเชิงสรางสรรคของ

โลกและของประเทศไทย มีการศึกษานอกสถานท่ี 

  Definition, significance, components, patterns and trends of creative tourism. Roles, 

Duties and characteristics of creative tourists. Participation of creative tourists in the 

conservation of art and culture, local wisdom and environment. Creative tour routings and 

tourist activities of the world and Thailand.  Field trips required. 

วช.มก. 1-1 

ท่ีประชุมคณบดี อนุมัติเม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2556 



กลุมมนุษยศาสตร 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป 

กลุมวิชามนุษยศาสตร 

  ความรับผดิชอบหลัก       ความรบัผดิชอบรอง 

รหัส ช่ือรายวิชาภาษาไทย 
1.ดานคุณธรรมจริยธรรม 2.ดานความรู 

3.ดานทักษะ

ทางปญญา 

4.ดานทักษะ

ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ดานทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

01390101 การพัฒนาบุคลกิภาพเพ่ืองานอาชีพ                       

01390102 การทองเท่ียวเชิงสรางสรรค                       

 

1. ดานคุณธรรม จรยิธรรม (Ethics and Moral) 

1.1  มีจติสํานึกและตระหนักในคณุธรรม จรยิธรรม 

1.2  มีระเบียบวนัิย ความรบัผดิชอบ ซือ่สัตยสุจรติ และเคารพตอกฎกติกาของสังคม 

1.3  มีความเสียสละและเปนแบบอยางท่ีดี 

1.4  ตระหนักถึงความสําคญัและสามารถจดัการกับปญหาทางดานคณุธรรม จรยิธรรม 

1.5 มีความภาคภูมใิจในความเปนไทย วัฒนธรรมไทย และเขาใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะของ

ประชาคมอาเซียน 

1.6 ตระหนักถึงความสําคญัของธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และมีจติสํานึกในการอนุรกัษ 

2. ดานความรู (Knowledge) 

2.1 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับธรรมชาติ มนุษย วถีิชวีติและการดําเนินชวีติเพือ่การดํารงตนในสังคม 

2.2 มีความรูความเขาใจดานวทิยาศาสตร เทคโนโลย ีและคณิตศาสตร ในชวีติประจาํวัน 

2.3 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับความงามทางศลิปะ 

2.4 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมอืง เพือ่การอยูรวมกันในสังคม 

2.5 มีความรูและความสามารถในการใชภาษาและศลิปะในการส่ือสาร 

2.6 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการเสรมิสรางสุขภาพกายและใจ 

3. ดานทักษะทางปญญา (Cognitive Skills) 

3.1 สามารถระบุประเด็นปญหา เสนอแนะแนวทางการดําเนินการอยางเหมาะสมและสรางสรรค 

3.2 มีความสามารถและทักษะการคดิ วเิคราะห สังเคราะห ตีความและประเมินคา และนําไปใชอยางมีวจิารณญาณ 

3.3 ประยุกตและปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงใหเกิดประโยชนแกตนเอง ครอบครวัและสังคม 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility) 

4.1 มีทักษะในการทํางานรวมกัน 

4.2 มีภาวะผูนําและผูตาม 

4.3 ใฝรูและมีความรบัผดิชอบในการเรยีนรูอยางตอเน่ือง 

4.4 มีทักษะในการบรหิารจัดการขามวัฒนธรรม 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) 

5.1 สามารถเลือกและประยุกตคณิตศาสตรหรอืเทคนิคทางสถิติท่ีเก่ียวของไดอยางเหมาะสม 

5.2 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการคนควา รวบรวมขอมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนําเสนอขอมูลสารสนเทศ 

5.3 สามารถส่ือสารไดอยางมีประสิทธภิาพ และเลือกใชรปูแบบของการนําเสนอท่ีเหมาะสมสําหรบักลุมบุคคลท่ีแตกตางกันได 

 



กลุมมนุษยศาสตร 

แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตร ี
สาขาวิชาอนามัยชุมชนและอนามัยครอบครวั คณะสาธารณสุขศาสตร  

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

               จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1. รหัสวิชา   04401112              1(1-0-2) 

 ชื่อวิชาภาษาไทย  บุคลิกภาพและมารยาทสังคมสําหรับการบริการชุมชน 

ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ  Personality and Social Etiquette for Community Service 

2. รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 

 ()   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชามนุษยศาสตร 

 (   )   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตร..............................  สาขาวิชา............................. 

  (    ) วิชาเฉพาะบังคับ 

  (    )  วิชาเฉพาะเลือก 

 (   ) หมวดวิชาเลือกเสรี  

 (   ) วิชาบริการสําหรับหลักสูตร..............................  สาขาวิชา............................. 

3.   วิชาท่ีตองเรียนมากอน  ไมมี 

4.   วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  ไมมี 

5.   วันท่ีจัดทํารายวิชา    วันท่ี 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2556 

6.   วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

  บุคลิกภาพและการใหบริการเปนเรื่องสําคัญในการเขาสังคมไทยและสากล เพื่อการวางตัวอยางเหมาะสม 

เกิดความผสมผสานกลมกลืน ไมแปลกแยกอันจะเปนประโยชนในการปฏิบัติงานของนิสิต 

7. คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

  ลกัษณะเฉพาะของบุคคล การปรับปรุงตนเอง มารยาทสังคม การแตงกายใหเหมาะสม การติดตอสื่อสาร

ในการทํางาน บริบทของสังคมและชุมชน  การบริการชุมชนท่ีเหมาะสม 

  Personal characteristics, self-improvement, social etiquette, appropriate dressing, 

communication at work, social and community contexts, appropriate community service. 

วช.มก. 1-1 

ท่ีประชุมคณบดี อนุมัติเม่ือวันท่ี 2 กันยายน 2556 



กลุมมนุษยศาสตร 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป 

กลุมวิชามนุษยศาสตร 

  ความรับผดิชอบหลัก       ความรบัผดิชอบรอง 

รหัส ช่ือรายวิชาภาษาไทย 
1.ดานคุณธรรมจริยธรรม 2.ดานความรู 

3.ดานทักษะ

ทางปญญา 

4.ดานทักษะ

ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ดานทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

04401112 บุคลิกภาพและมารยาทสังคมสาํหรับ

การบรกิารชุมชน 
                      

 

1. ดานคุณธรรม จรยิธรรม (Ethics and Moral) 

1.1  มีจติสํานึกและตระหนักในคณุธรรม จรยิธรรม 

1.2  มีระเบียบวนัิย ความรบัผดิชอบ ซือ่สัตยสุจรติ และเคารพตอกฎกติกาของสังคม 

1.3  มีความเสียสละและเปนแบบอยางท่ีดี 

1.4  ตระหนักถึงความสําคญัและสามารถจดัการกับปญหาทางดานคณุธรรม จรยิธรรม 

1.5 มีความภาคภูมใิจในความเปนไทย วัฒนธรรมไทย และเขาใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะของ

ประชาคมอาเซียน 

1.6 ตระหนักถึงความสําคญัของธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และมีจติสํานึกในการอนุรกัษ 

2. ดานความรู (Knowledge) 

2.1 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับธรรมชาติ มนุษย วถีิชวีติและการดําเนินชวีติเพือ่การดํารงตนในสังคม 

2.2 มีความรูความเขาใจดานวทิยาศาสตร เทคโนโลย ีและคณิตศาสตร ในชวีติประจาํวัน 

2.3 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับความงามทางศลิปะ 

2.4 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมอืง เพือ่การอยูรวมกันในสังคม 

2.5 มีความรูและความสามารถในการใชภาษาและศลิปะในการส่ือสาร 

2.6 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการเสรมิสรางสุขภาพกายและใจ 

3. ดานทักษะทางปญญา (Cognitive Skills) 

3.1 สามารถระบุประเด็นปญหา เสนอแนะแนวทางการดําเนินการอยางเหมาะสมและสรางสรรค 

3.2 มีความสามารถและทักษะการคดิ วเิคราะห สังเคราะห ตีความและประเมินคา และนําไปใชอยางมีวจิารณญาณ 

3.3 ประยุกตและปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงใหเกิดประโยชนแกตนเอง ครอบครวัและสังคม 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility) 

4.1 มีทักษะในการทํางานรวมกัน 

4.2 มีภาวะผูนําและผูตาม 

4.3 ใฝรูและมีความรบัผดิชอบในการเรยีนรูอยางตอเน่ือง 

4.4 มีทักษะในการบรหิารจัดการขามวัฒนธรรม 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) 

5.1 สามารถเลือกและประยุกตคณิตศาสตรหรอืเทคนิคทางสถิติท่ีเก่ียวของไดอยางเหมาะสม 

5.2 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการคนควา รวบรวมขอมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนําเสนอขอมูลสารสนเทศ 

5.3 สามารถส่ือสารไดอยางมีประสิทธภิาพ และเลือกใชรปูแบบของการนําเสนอท่ีเหมาะสมสําหรบักลุมบุคคลท่ีแตกตางกันได 
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