สารบัญ
หมวด
หมวด 1

หมวด 2

หมวด 3

หมวด 4

หมวด 5

หน้ า
ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2. จํานวนหน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
4. อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผ้ สู อน
5. ภาคการศึกษา/ชันปี
้ ที่เรี ยน
6. รายวิชาที่ต้องเรี ยนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
7. รายวิชาที่ต้องเรี ยนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
8. สถานที่เรี ยน
9. วันที่จดั ทําหรื อปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่าสุด
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุง่ หมายของรายวิชา
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
2. จํานวนชัว่ โมงที่ใช้ ตอ่ ภาคการศึกษา
3. จํานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่
นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
การพัฒนาผลการเรี ยนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริ ยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปั ญญา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
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หมวด 6

ทรัพยากรประกอบการเรี ยนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
2. เอกสารและข้ อมูลสําคัญ
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
หมวด 7 การประเมินและปรั บปรุ งการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
3. การปรับปรุงการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
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13
13
13
13
13
13
13
13
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
โรงเรี ยนการท่องเที่ยวและการบริการ

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัส 3571108
ชื่อวิชา จิตวิทยาในอุตสาหกรรมบริการ
2. จํานวนหน่ วยกิต
3(3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
ประเภทของรายวิชา วิชาพื ้นฐานวิชาชีพ
4. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน
ดร.ไพริ น เวชธัญญะกุล
อาจารย์ผ้ สู อน
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปี ที่เรี ยน
ภาคการศึกษาที่ 1/2556
6. รายวิชาที่ต้องเรี ยนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรี ยน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่ าสุด
1 เมษายน 2556
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้ นกั ศึกษาเข้ าใจถึงแนวคิดและทฤษฎีพื ้นฐานด้ านจิตวิทยา
1.2 เพื่อให้ นกั ศึกษาเรี ยนรู้ทฤษฎีการจูงใจ ทฤษฎีความต้ องการ ทฤษฎีบคุ ลิกภาพ ทฤษฎี
ทัศนคติ ทฤษฎีความพึงพอใจและนํามาประยุกต์ใช้ กบั งานบริการได้
1.3 เพื่อให้ นกั ศึกษาเรี ยนรู้แนวคิด ทฤษฎีจิตวิทยาประยุกต์และเข้ าใจถึงกลยุทธ์ในการให้ บริ การ
ที่มีคณ
ุ ภาพ
1.4 เพื่อให้ นกั ศึกษาเข้ าใจถึงจรรยาบรรณในการให้ บริการและนําไปประยุกต์ใช้ กบั การให้ บริการ
อย่างมีคณ
ุ ธรรม
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรั บปรุ งรายวิชา
2.1 เพื่อให้ นกั ศึกษาสามารถนําความรู้ที่ได้ รับไปประยุกต์ใช้ ได้ อย่างเหมาะสมกับการให้ บริ การ
ในยุคโลกาภิวฒ
ั น์
2.2 เพื่อให้ นกั ศึกษาเข้ าใจถึงแนวคิดและทฤษฎีพื ้นฐานด้ านจิตวิทยา
2.3 เพื่อให้ นกั ศึกษาเรี ยนรู้หลักคุณธรรมและจริยธรรมในการให้ บริการเพื่อสร้ างการบริ การให้ กบั
ลูกค้ าได้ อย่างเหมาะสม
2.4 เพื่อให้ นกั ศึกษาสามารถวิเคราะห์กรณีศกึ ษาเกี่ยวกับการให้ บริการในสถานการณ์ตา่ งๆได้

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎี พืน้ ฐานด้ านจิตวิท ยา ทฤษฎี การจูงใจ ทฤษฎี ความต้ องการ ทฤษฎี
บุคลิกภาพ ทฤษฎี ทัศนคติ ทฤษฎี ความพึงพอใจ ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จิตวิทยาประยุกต์กลยุทธ์ การ
วงจรการบริ การและคุณภาพการบริ การ
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึ ก
สอนเสริม

30 ชัว่ โมง

3 ชัว่ โมง

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การ
ฝึ กงาน
-

การศึกษาด้ วยตนเอง

18 ชัว่ โมง
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3. จํานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ท่ ีอาจารย์ ให้ คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
3 ชัว่ โมง/สัปดาห์

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1.1 มีจิตสํานึกและตระหนักต่อการให้ บริการที่มีคณ
ุ ภาพ
1.1.2 มีบทบาทความรับผิดชอบต่อผู้รับบริ การ
1.2 วิธีการสอน
งานชิน้ ที่ 1 ให้ นกั ศึกษาแบ่งกลุม่ สืบหาข้ อมูลจริยธรรมในการให้ บริการ และ
กรณีศกึ ษาตัวอย่างการให้ บริ การในอุตสาหกรรมการบริ การพร้ อมอภิปรายหน้ าห้ องเรี ยน
1.3 วิธีการประเมินผล
พิจารณาจากข้ อมูลที่นกั ศึกษานําเสนอและวิธีการนําเสนอหน้ าห้ องเรี ยน
2. ความรู้
2.1 ความรู้ท่ ีต้องได้ รับ
ความรู้และทฤษฎีที่ได้ รับต้ องสามารถนําไปประยุกต์ใช้ กบั การให้ บริ การในยุคโลกาภิวฒ
ั น์อย่างมี
จริ ยธรรมและจรรยาบรรณที่ดี
2.2 วิธีการสอน
1. แบบฝึ กปฏิบตั ปิ ระจําวิชา
2. กิจกรรมประจําบทเรี ยนจํานวน 8 บท พร้ อมใบงาน
3. ตัวอย่างรายงาน
งานชิน้ ที่ 1 ให้ นกั ศึกษาแบ่งกลุม่ สืบหาข้ อมูลจริยธรรมในการให้ บริการ พร้ อมอภิปราย
หน้ าห้ องเรี ยน
งานชิน้ ที่ 2 ให้ นกั ศึกษาแบ่งกลุม่ สืบค้ นกรณีศกึ ษาตัวอย่างการให้ บริการใน
อุตสาหกรรมการบริ การพร้ อมแสดงบทบาทสมมุติหน้ าห้ องเรี ยน
2.3 วิธีการประเมินผล
พิจารณาจากข้ อมูลที่นกั ศึกษานําเสนอและวิธีการนําเสนอหน้ าห้ องเรี ยนโดยสามารถสื่อ
ความหมายให้ อาจารย์และนักศึกษาในชันเรี
้ ยนเข้ าใจได้
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3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาที่ต้องพัฒนา
การฝึ กคิดและแก้ ไขปั ญหาเฉพาะหน้ า
3.2 วิธีการสอน
สอบถามข้ อมูลต่าง ๆ จากนักศึกษารายบุคคลขณะนําเสนอข้ อมูลหน้ าห้ อง
3.3 วิธีการประเมินผล
พิจารณาจากข้ อมูลที่นกั ศึกษานําเสนอและวิธีการนําเสนอหน้ าห้ องเรี ยนโดยสามารถสื่อ
ความหมายให้ อาจารย์และนักศึกษาในชันเรี
้ ยนเข้ าใจได้
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบที่ต้องพัฒนา
การทํางานร่วมกันเป็ นทีมได้ อย่างเหมาะสม
4.2 วิธีการสอน
ให้ นกั ศึกษาแบ่งกลุม่ ทํารายงาน
4.3 วิธีการประเมินผล
พิจารณาจากการร่วมทํากิจกรรม รายงานที่นกั ศึกษาทังกลุ
้ ม่ นําเสนอหน้ าห้ อง โดยทุกคน
สามารถนําเสนอหน้ าห้ องเรี ยน สามารถสื่อความหมายและตอบคําถามที่อาจารย์และนักศึกษาในชัน้
เรี ยนถามให้ เข้ าใจได้
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
5.1.1 นักศึกษาสามารถสื่อความหมายหน้ าห้ องเรี ยนให้ อาจารย์และนักศึกษาในชันเรี
้ ยน
เข้ าใจได้
5.1.3 นักศึกษาสืบค้ นข้ อมูลทังในห้
้ องสมุดและทางอินเตอร์ เน็ตได้ อย่างถูกต้ อง
5.2 วิธีการสอน
ให้ นกั ศึกษาทํารายงานจํานวน 2 ชิ ้นงาน ดังกล่าวข้ างต้ น
5.3 วิธีการประเมินผล
พิจารณาจากข้ อมูลที่นกั ศึกษาทังกลุ
้ ม่ นําเสนอหน้ าห้ อง โดยทุกคนสามารถนําเสนอหน้ า
ห้ องเรี ยน สามารถตอบข้ อซักถาม สื่อความหมายให้ อาจารย์และนักศึกษาในชันเรี
้ ยนเข้ าใจได้
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ ท่ ี
1

หัวข้ อ/รายละเอียด
แนวการสอน การวัดผลการ
ประเมินผลมอบหมายงาน
กลุม่

จํานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ ามี)
1. Power point
2. เอกสารประกอบการสอน

3

1. ทํากิจกรรมบทที่ 1 การ
นําเข้ าสูบ่ ทเรี ยนโดยจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
ให้ นกั ศึกษาแบ่งกลุม่ อภิปราย
เพื่อสรุป ความรู้ทวั่ ไปและ
ทฤษฎีเกี่ยวกับจิตวิทยาและการ
บริ การ
2. อาจารย์สรุปความรู้
3. บรรยายประกอบ สือ่ การ
สอน Power point และซักถาม

ผู้สอน
อ.ด ร .ไพ ริ น เ ว ช
ธัญญะกุล

งานชิน้ ที่ 1 ให้ นกั ศึกษา
แบ่งกลุม่ สืบหาข้ อมูล
จริ ยธรรมในการให้ บริ การ
พร้ อมอภิปรายหน้ า
ห้ องเรี ยน
งานชิน้ ที่ 2 ให้ นกั ศึกษา
แบ่งกลุม่ สืบค้ นกรณีศกึ ษา
ตัวอย่างการให้ บริ การใน
อุตสาหกรรมการบริ การ
พร้ อมแสดงบทบาทสมมุติ
หน้ าห้ องเรี ยน
2

บทที่ 1 ความรู้ทวั่ ไปและ
ทฤษฎีจิตวิทยาและการ
บริ การ

3

บทที่ 2
พฤติกรรมของผู้ให้ บริ การ

1. บรรยาย 1. อาจารย์สรุปความรู้
ประกอบ สือ่ 2. บรรยายประกอบ สือ่ การ
การสอน
สอน Power point และซักถาม
Power point

อ.ดร.ไพริ น เวช
ธัญญะกุล

อ.ดร.ไพริ น เวช
ธัญญะกุล

7
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4

5

6

7

8

9

Present งานชิน้ ที่ 1

1. นักศึกษา
Present
2. อาจารย์
ทบทวนป้อน
ข้ อมูล
ข้ อบกพร่องที่
พบจากการ
รายงาน
บทที่ 3
1. บรรยาย
ความรู้และทฤษฎีทศั นติและ ประกอบ สือ่
ความพึงพอใจของผู้ให้ บริ การ การสอน
Power point
บทที่ 4
1. บรรยาย
ความรู้และทฤษฎีเกี่ยวกับการ ประกอบ สือ่
เพิ่มยอดขายของผู้ให้ บริการ การสอน
Power point
บทที่ 5
1. บรรยาย
ความรู้และทฤษฎีเกี่ยวกับ
ประกอบ สือ่
บุคลิกภาพและการแต่งกาย การสอน
ของผู้ให้ บริ การ
Power point
สอบกลางภาค
ข้ อสอบกลาง
ภาค

บทที่ 6
ความรู้ และทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ
จิ ต วิ ท ยาเพื่ อ การสื่ อ สารกั บ
ลูกค้ าและการคาดเดาความ
ต้ องการของลูกค้ า

นักศึกษานําเสนอข้ อมูล
หน้ าห้ อง Power point

อ.ดร.ไพริ น เวช
ธัญญะกุล

1. อาจารย์สรุปความรู้
2. บรรยายประกอบ สือ่ การ
สอน Power point และซักถาม

อ.ดร.ไพริ น เวช
ธัญญะกุล

1. อาจารย์สรุปการค้ าส่ง
2. บรรยายประกอบ สือ่ การ
สอน Power point และซักถาม

อ.ดร.ไพริ น เวช
ธัญญะกุล

1. อาจารย์สรุปการค้ าส่ง
2. บรรยายประกอบ สือ่ การ
สอน Power point และซักถาม

อ.ดร.ไพริ น เวช
ธัญญะกุล

ข้ อสอบอัตนัย 2 ข้ อ

อ.ดร.ไพริ น เวช
ธัญญะกุล

1. การ
1. อาจารย์สรุป
บรรยาย
2. บรรยายประกอบ สือ่ การ
ประกอบสือ่
สอน Power point และ
แผ่นใส/
ซักถาม
Power Point 3. กรณีศกึ ษา
2. อภิปราย
และซักถาม
3. ให้ นกั ศึกษา
วิเคราะห์
กรณีศกึ ษา

อ.ดร.ไพริ น เวช
ธัญญะกุล
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10

บทที่ 7
ความรู้และทฤษฎีเกี่ยวกับ
จิตวิทยาเพื่อการบริ หาร
องค์การและการสร้ าง
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้ าเพื่อ
การบริ การทีด่ ี

11

บทที่ 8
1. บรรยาย 1. อาจารย์สรุปความแตกต่าง
ความแตกต่างด้ านวัฒนธรรม ประกอบ สือ่
ด้ านวัฒนธรรมของลูกค้ า
ของลูกค้ าต่างชาติ
การสอน
ต่างชาติ
Power point 2. บรรยายประกอบ สือ่ การ
สอน Power point และ
ซักถาม
บทที่ 9
1. บรรยาย 1. อาจารย์สรุปความรู้ทวั่ ไป
ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับคุณธรรม ประกอบ สือ่
เกี่ยวกับคุณธรรมและ
และจริ ยธรรมในการบริ การ
การสอน
จริ ยธรรมในการบริ การ
Power point 2. บรรยายประกอบ สือ่ การ
สอน Power point และ
ซักถาม
บทที่ 10
1. บรรยาย 1. อาจารย์สรุ ปศึกษาความรู้
ศึ ก ษาความรู้ ทั่ว ไปเกี่ ย วกั บ ประกอบ สือ่ ทั่ว ไปเกี่ ยวกับแนวทางการ
แ น ว ท า ง ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ที่ การสอน
ให้ บริการที่ถกู ต้ อง
Power point
ถูกต้ อง
2. บรรยายประกอบ สือ่ การ
สอน Power point และ
ซักถาม
Present งานชิน้ ที่ 2
1. นิสติ
1. นักศึกษานําเสนอข้ อมูล
Present
หน้ าห้ อง Power point
2. อาจารย์
ทบทวน ป้อน
ข้ อบกพร่องที่
พบจากการ
รายงาน
Present งานชิน้ ที่ 2
1. นิสติ
1. นักศึกษานําเสนอข้ อมูล
Present
หน้ าห้ อง Power point
2. อาจารย์

12

13

14

15

1. บรรยาย 1. อาจารย์สรุปอินเตอร์ เน็ต
ประกอบ สือ่ 2. บรรยายประกอบ สือ่ การ
การสอน
สอน Power point และซักถาม
Power point

อ.ดร.ไพริ น เวช
ธัญญะกุล

อ.ดร.ไพริ น เวช
ธัญญะกุล

อ.ดร.ไพริ น เวช
ธัญญะกุล

อ.ดร.ไพริ น เวช
ธัญญะกุล

อ.ดร.ไพริ น เวช
ธัญญะกุล

อ.ดร.ไพริ น เวช
ธัญญะกุล

9
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16

สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
ผลการ
เรี ยนรู้
1

กรณีศกึ ษาและจิตพิสยั

2

งานชิน้ ที่ 1 ให้ นกั ศึกษา
แบ่งกลุม่ สืบหาข้ อมูล
จริ ยธรรมในการให้ บริ การ
พร้ อมอภิปรายหน้ า
ห้ องเรี ยน

3

ทบทวนป้อน
ข้ อมูล
ข้ อบกพร่องที่
พบจากการ
รายงาน
ข้ อสอบปรนัย ข้ อสอบปลายภาค
80 ข้ อ ตาม
สาระการ
เรี ยนรู้

อ.ดร.ไพริ น เวช
ธัญญะกุล

วิธีการ
ประเมิน

สัปดาห์ ท่ ี
ประเมิน

สัดส่ วนของการ
ประเมินผล

ชิ ้นงาน และ
ความตังใจ
้
เรี ยน

1-16

10%

4-5

10%

14-15

20%

ข้ อมูลที่
นักศึกษา
นําเสนอ
หน้ าห้ อง
สามารถสื่อ
ความหมาย
ให้ อาจารย์
และ
นักศึกษาใน
ชันเรี
้ ยน
เข้ าใจได้
งานชิน้ ที่ 2 ให้ นกั ศึกษา ข้ อมูลที่
แบ่งกลุม่ สืบค้ น
นักศึกษา
กรณีศกึ ษาตัวอย่างการ นําเสนอ
ให้ บริ การในอุตสาหกรรม หน้ าห้ อง
การบริ การพร้ อมแสดง
สามารถสื่อ
บทบาทสมมุตหิ น้ า
ความหมาย

10

มคอ. 3
ห้ องเรี ยน

4

สอบกลางภาค

5

สอบปลายภาค

ให้ อาจารย์
และ
นักศึกษาใน
ชันเรี
้ ยน
เข้ าใจได้
คะแนนจาก
การสอบ
คะแนนจาก
การสอบ

7

20%

16

40%

หมวดที่ 6 ทรั พยากรประกอบการเรี ยนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
เอกสารประกอบการสอนวิชาจิตวิทยาในอุตสาหกรรมบริ การ
2. เอกสารและข้ อมูลสําคัญ
กรมสุขภาพจิต. การบริ หารความเครี ยด. [Online].
เข้ าถึงได้ จาก http://www.dmh.go.th/. (วันที่ค้นข้ อมูล 13 กรกฎาคม 2551).
กระทรวงการต่างประเทศ. สาระน่ารู้ก่อนเดินทาง. [Online].
เข้ าถึงได้ จาก http://www.mfa.go.th (วันที่ค้นข้ อมูล 13 กรกฎาคม 2551).
การมีจิตใจในการบริ การที่ดี. [Online].
เข้ าถึงได้ จาก : www.cdd.go.th/j4607181.htm. (วันที่ค้นข้ อมูล 9 กรกฎาคม 2548).
ครรชิต มาลัยวงศ์. การจัดการเทคโนโลยี [Online]. เข้ าถึงได้ http://www.drkanchit.com/ict_ideas
/index.html. (วันที่ค้นข้ อมูล 22 มกราคม 2549).
จิตตินนั ท์ เดชะคุปต์, ดร., วีระวัฒน์ ปั นนิตามัย, ดร., สุรกุล เจนอบรม, รศ.ดร.. (2539).
เอกสารการสอนชุดวิชา จิตวิทยาการบริการ หน่วยที่ 1-7. พิมพ์ครัง้ ที่ 2. นนทบุรี :
สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
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จิตตินนั ท์ เดชะคุปต์, ดร., วีระวัฒน์ ปั นนิตามัย, ดร., สุรกุล เจนอบรม, รศ.ดร. (2539).
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ฉัตยาพร เสมอใจ. การตลาดธุรกิจบริ การ. พิมพ์ครัง้ ที่ 1 กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์ เน็ท, 2545.
ชูศกั ดิ์ เดชเกรี ยงไกรกุล, นิทศั น์ คณะวรรณ, ธีระพล แซ่ตง.ั ้ การตลาดรุ่ง มุง่ สัมพันธ์. กรุงเทพฯ: บริษัทซี
เอ็ดยูเคชัน่ จํากัด (มหาชน), 2546.
เทื ้อน ทองแก้ ว, รศ.. การมีหวั ใจบริ การ (Service Mind). [Online].
เข้ าถึงได้ จาก : dusithost.dusit.ac.th/-ei/tuan/file21122005012.doc.
(วันที่ค้นข้ อมูล 15 พฤษภาคม 2550).
ธีรกิติ นวรัตน์ ณ อยุธยา การตลาดสําหรับการบริการแนวคิดและกลยุทธ์. พิมพ์ครัง้ ที่ 1. กรุงเทพฯ :
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.
บดินทร์ วิจารณ์ (แปล). (2548). การพัฒนาองค์การแห่งการเรี ยนรู้
(Building the learning Organization) ผู้เขียน Michael J. Marquardt เรี ยบเรี ยงโดย
วีรวุธ มาฆะศิรานนท์. พิมพ์ครัง้ ที่ 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พรรณราย ทรัพยะประภา, รศ.ดร.. (2548). จิตวิทยาประยุกต์ในชีวิตและในการทํางาน. พิมพ์ครัง้ ที่ 1.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิชิต ควรเดชะคุปต์, พล.ต.ท.. (ม.ป.ป.). เดือดร้ อนมีภยั เรี ยกใช้ ตํารวจของท่าน. กรุงเทพฯ :
หอรัตนชัยการพิมพ์.
ม.ป.ป. กระแสโลกาภิวตั น์กําลังพัดกระหนํ่าโลก. [Online].
เข้ าถึงได้ จาก http://www.siamdi.com. (วันที่ค้นข้ อมูล 9 กุมภาพันธ์ 2549).
เมตตา วิวฒ
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรั บปรุ งการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

คะแนน
90 – 100
85 - 89
75 - 84
70 - 74
60 - 69
55 - 59
50 - 54
0 - 49

เกณฑ์ การพิจารณา
ร่วมกิจกรรมทัง้ 10 บท ส่งงานทัง้ 2 ชิ ้น และสอบปลายภาคได้ 90 -100 %
ร่วมกิจกรรมทัง้ 10 บท ส่งงานทัง้ 2 ชิ ้น และสอบปลายภาคได้ 85 - 89 %
ร่วมกิจกรรมทัง้ 10 บท ส่งงานทัง้ 2 ชิ ้น และสอบปลายภาคได้ 75 - 84 %
ร่วมกิจกรรมทัง้ 10 บท ส่งงานทัง้ 2 ชิ ้น และสอบปลายภาคได้ 70 - 74 %
ร่วมกิจกรรมทัง้ 10 บท ส่งงานทัง้ 2 ชิ ้น และสอบปลายภาคได้ 60 - 69 %
ร่วมกิจกรรมทัง้ 10 บท ส่งงานทัง้ 2 ชิ ้น และสอบปลายภาคได้ 55 - 59 %
ร่วมกิจกรรมทัง้ 10 บท ส่งงานทัง้ 2 ชิ ้น และสอบปลายภาคได้ 50 - 54 %
ร่วมกิจกรรมทัง้ 10 บท ส่งงานทัง้ 2 ชิ ้น และสอบปลายภาคได้ 0 - 49 %

2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ให้ นกั ศึกษากรอกข้ อมูลแบบสอบถามเพื่อประเมินประสิทธิภาพการสอนในชันเรี
้ ยน
3. การปรั บปรุ งการสอน
ผลที่ได้ รับจากการสรุปแบบสอบถาม มาปรับปรุงการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอนมากขึ ้น
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
สอบกลางภาค และการสอบปลายภาค
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรั บปรุ งประสิทธิผลของรายวิชา
นําข้ อมูลที่ได้ รับจากการสอนเทอมปั จจุบนั ไปปรับปรุงพัฒนาประสิทธิผลของรายวิชาในเทอม
ต่อไป
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