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คานา
รายละเอียดรายวิชาจิตวิทยาเพื่อการบริการลูกค้า (Psychology for Customer Service) รหั ส
วิชา 3571121 เพื่อ ศึกษาแนวคิดพื้นฐานของความต้องการบุคคลรวมถึงลู กค้าภายในและลูกค้าภายนอก
การนาทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ในการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
วิธีการปลูกฝังทัศนคติที่ดีในงานบริการ การมีจิตอาสาและจิตสาธารณะ วิธีการจูงใจลูกค้าให้มาใช้บริการ
การแก้ไขปั ญ หาเมื่อ ลู กค้ าไม่ พึ งพอใจ รวมถึงวิธีก ารส ารวจความพึ งพอใจของลู กค้าด้ วยกระบวนการ
จิตวิทยา ซึ่งรายละเอียดรายวิชานี้เป็นส่วนสาคัญต่อผู้เรียน ที่เน้นทั้งการเรียนการสอนที่เป็นทฤษฎี และ
การศึ กษาค้ น คว้าด้ว ยตนเอง เพื่ อ ให้ ผู้ เรียนได้ แ นวทางในการจัด การเรียนรู้ท ฤษฎี แ ละกรณี ศึ กษาจาก
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยใช้ทักษะการค้นคว้าเพิ่มเติม
นอกเหนื อจากการเรีย นภายในห้ อง ผู้ เรียนสามารถนาความรู้ที่ ได้จากรายวิช านี้ไปประยุกต์ใช้ต่อไปใน
อนาคตได้
เอกสารรายละเอีย ดรายวิช าการจัดการเชิงกลยุท ธ์ ฉบั บนี้ เพื่อให้ การจัดการเรียนรู้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ โดยปรับปรุงรูปแบบการสอน รูปแบบการส่งงาน การนาเสนอผลงานของผู้เรียน
ความตระหนักรู้ในเรื่องกระบวนการคิดและความรับผิดชอบของผู้เรียนให้มีมากยิ่งขึ้น และเป็นแนวทางที่
สามารถปรับปรุงรูปแบบวิธีการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้น
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3571121 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) จิตวิทยาเพื่อการบริการลูกค้า
(ภาษาอังกฤษ) (Psychology for Customer Service)
2. จานวนหน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาวิชาการบริการลูกค้า
ประเภทรายวิชาแกน
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน
(1) ดร.จิรัสย์ ศิรศิริรัศม์
(2) ตอนเรียน 5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปีที่ 1
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
14 พฤศจิกายน 2561

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับเกี่ยวกับพื้นฐานความต้องการของบุคคล สามารถประยุกต์ใช้
แนวความคิดทางจิตวิทยา
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค และการตลาดในลักษณะทั้งทางศาสตร์ และ
ศิลป์ รวมทั้งการเสริมสร้างกลยุทธ์การบริกา รและพัฒนาทักษะการบริการที่เน้นคุณภาพ
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถการแก้ไขปัญหาเมื่อลูกค้าไม่พึงพอใจได้
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2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษา นาความรู้ในทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยามาประยุกต์ใช้กับความต้องการใน
ด้านการบริการของบุคคลได้

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
แนวคิดพื้นฐานของความต้องการบุคคลรวมถึงลูกค้าภายในและลูกค้าภายนอก การนา
ทฤษฎีและหลั กการทางจิ ตวิทยามาประยุกต์ใช้ในการให้ บริการเพื่ อตอบสนองความต้องการของลู กค้า
วิธีการปลูกฝังทัศนคติที่ดีในงานบริการ การมีจิตอาสาและจิตสาธารณะ วิธีการจูงใจลูกค้าให้มาใช้บริการ
การแก้ไขปั ญ หาเมื่อ ลู กค้ าไม่ พึ งพอใจ รวมถึงวิธีก ารส ารวจความพึ งพอใจของลู กค้าด้ วยกระบวนการ
จิตวิทยา
Basic concepts of human needs regarding internal and external customers;
an application of psychology theories and concepts to respond to customer needs;
cultivating good attitude in services; public volunteer and public mind; principles of
service persuasion and motivation; problem solving with unsatisfied customers; and,
customer satisfaction survey with psychological process.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
45 ช.ม. ต่อภาค
การศึกษา

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ช.ม.ต่อภาค
การศึกษา
(6 ชม.ต่อสัปดาห์)

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาให้คาปรึกษาผ่าน เว็บไซด์คณะ
- อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
(เฉพาะรายที่ต้องการ)

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
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 1.1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของ
ตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นสมาชิกที่ดีและมีส่วนร่วมในกิจกรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น
 1.1.2 มี ความพอเพี ย งเป็ นหลั กในการดาเนิน ชี วิต โดยยึดแนวคิ ดความพอประมาณ ความมี
เหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกัน
 1.1.3 มีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
 1.1.4 มีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมที่มีความสาคัญทางธุรกิจ สามารถจัดการ
ปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ
1.2 วิธีการสอน
สอดแทรกคุณ ธรรมจริย ธรรมในระหว่างเรียน มอบหมายงานเดี่ยวและกลุ่ มเพื่ อพิจารณาความ
ซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ความตรงต่อเวลาในการส่งงานและการเข้าเรียน
1.3 วิธีการประเมินผล
การสังเกตและพิจารณาจากการมีส่วนร่วมในระหว่างการเรียน ความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบใน
งานที่ได้รับมอบหมาย และความตรงต่อเวลาในการส่งงานและการเข้าเรียน
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
 2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ
2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจทั้งทางด้าน
สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 2.1.3 มี ความรู้ และความเข้ าใจในสาระส าคั ญเกี่ ยวกั บกระบวนการบริ หารธุรกิ จ ในด้ านการ
วางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการดาเนินงาน รวมทั้ง
การปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ รวมถึงเทคนิคและกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อแก้ไขปัญหาวิชาชีพ
2.1.4 มีความรู้เกี่ย วกับ ความก้าวหน้าทางวิช าการและวิช าชีพ ด้านบริห ารธุรกิจ รวมทั้งมี
ความเข้าใจอย่างเท่าทันในผลกระทบในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก
2.2 วิธีการสอน
(1) การสอนโดยการบรรยาย และใช้สื่อประกอบการสอน เช่น ตารา เอกสารประกอบ PowerPoint
เป็นต้น
(2) การอภิปรายประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
(3) การมอบหมายงานให้กับนักศึกษาทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) การวิเคราะห์ผลการทางานเดี่ยว/งานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย
(2) ทดสอบย่อย สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบ
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3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒา
 3.1.1.สามารถสืบค้น ประเมินข้อมูล จากหลายแหล่งและมีประสิทธิภาพด้วยตนเอง เพื่อให้ได้
สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการใช้งานตามสถานการณ์แวดล้อมทางธุรกิจ ประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภาค
ธุรกิจ และจากศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาทักษะการทางานให้เกิดประสิทธิผล
 3.1.2 มีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุผล คิดอย่างสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการ
ความรู้จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจและสถานการณ์ทั่วไปได้
อย่างเหมาะสม
 3.1.3 สามารถคิดค้นทางเลือก วิเคราะห์ ทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอย่างรอบด้าน มี
ความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ ทาให้เกิดการได้เปรียบ
ทางการแข่งขันทางธุรกิจ
3.2 วิธีการสอน
(1) การวิเคราะห์กรณีศึกษา
(2) มอบหมายงานกลุ่มเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาของธุรกิจ
3.3 วิธีการประเมินผล
(1) การวิเคราะห์ผลการทากรณีศึกษา และงานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย
(2) ทดสอบย่อย สอบปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์และการประยุกต์ความรู้ที่ศึกษา
และสภาพเนื้อหาในบทเรียนที่ได้ศึกษา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.1.1 สามารถทางานเป็นกลุ่มและมีทักษะในการทางานเป็นทีม แสดงภาวะผู้นาสมาชิกของ
กลุ่มได้อย่างเหมาะสมและสามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพได้ พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มบุคคล เพื่ อสร้าง
ความผูกพันที่ยั่งยืนในองค์กร
4.1.2 สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความเห็นต่างอย่างสร้างสรรค์ เอื้อต่อการแก้ไขปัญหา
ของทีม รับผิดชอบงานตามหน้าที่และบทบาทที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเหมาะสม
4.1.3 มีความรับผิดชอบในการทางานกับผู้อื่นและรับผิดชอบในการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
พัฒนาตนเองและอาชีพ สามารถสร้างสัมพันธภาพอันดีกับผู้อื่น รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเพื่อน
ร่วมงานและแก้ไขปัญหากลุ่ม
4.2 วิธีการสอน
มอบหมายให้ทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม โดยเน้นความรู้ที่เรียนในวิชาและการประยุกต์ใช้ความรู้ และ
การร่วมกันอภิปรายหรือนาเสนองานกลุ่ม
4.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินพฤติกรรมในห้องเรียน และการทากิจกรรมกลุ่ม การมีส่วนร่วมในการอภิปรายหรือนาเสนอ
งานกลุ่ม
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
5.1.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ เทคนิคพื้นฐานและสถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
มาใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจาวัน
5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่จาเป็นต่อการทาธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
5.1.3 สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจในรูปแบบการพูด การเขียนที่เหมาะสม
สาหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันตามสถานการณ์และวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นข้อมูลธุรกิจและข้อมูลอื่น
5.1.4 สามารถนาเทคโนโลยีสารสนเทศและใช้เทคโนโลยีอื่น ๆ สนับสนุนการดาเนินงานของ
ธุรกิจ
5.2 วิธีการสอน
(1) มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และทา
รายงานโดยใช้ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาในรายวิชา
(2) นาเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากงานที่ได้มอบหมายให้ และการนาเสนอหน้าชั้นเรียน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาห์ที่
1

2

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
จิตวิทยาการบริการลูกค้า
- ความหมายของจิตวิทยาการ
บริการลูกค้า
-.วิวัฒนาการทางจิตวิทยา
- กลุ่ม แนวความคิด และ
ระบบทางจิตวิทยา
- Learning Outcome
นักศึกษาสามารถเข้าใจและ
เขียนผังความคิด (Mind Map)
- แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับ
จิตวิทยาการบริการลูกค้า
- วัตถุประสงค์ของการศึกษา
จิตวิทยาการบริการลูกค้า
- ลักษณะของการบริการ
- ประเภทของการบริการ

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

3

1. แนะนาเนื้อหาวิชา วัตถุประสงค์ของ
วิชาการเรียนการสอนและการประเมินผล
2. บรรยายและให้นักศึกษาร่วมอภิปราย
ประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู้
3. มอบหมายให้นักศึกษาจัดทาผัง
ความคิด (Mind Map)

1. PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
2. ตาราจิตวิทยาการ
บริการลูกค้า

3

1. บรรยายและให้นักศึกษาร่วมอภิปราย
ประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู้
2. มอบหมายให้นักศึกษาฝึกคิด วิเคราะห์
จากกรณีศึกษา

1. PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
2. ตาราจิตวิทยาการ
บริการลูกค้า

สอดคล้องกับ
ผู้สอน
จุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)
ข้อ 1
ดร.จิรัสย์
ศิรศิริรัศม์

ข้อ 1

ดร.จิรัสย์
ศิรศิริรัศม์
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สัปดาห์ที่

3

4

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
- Learning Outcome
นักศึกษามีความรู้และความ
เข้าใจในองค์ความรู้ด้านจิตวิทยา
การบริการลูกค้า
- องค์ประกอบของระบบการ
บริการลูกค้า
- ผู้รับบริการ
- ผู้ปฎิบัติงานบริการ
- องค์การบริการ
- ผลิตภัณฑ์บริการ
- Learning Outcome
นักศึกษามีความเข้าใจ
องค์ประกอบของระบบการ
บริการลูกค้า
- วงจรของการบริการ
- นโยบายการบริการ
- กลยุทธ์การบริการ
- Learning Outcome
นักศึกษามีความรู้และความ

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)

ผู้สอน

3

1. บรรยายและให้นักศึกษาร่วมอภิปราย
ประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู้
2. มอบหมายให้นักศึกษาฝึกคิด วิเคราะห์
จากกรณีศึกษา

1. PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
2. ตาราจิตวิทยาการ
บริการลูกค้า

ข้อ 1

ดร.จิรัสย์
ศิรศิริรัศม์

3

1. บรรยายและให้นักศึกษาร่วมอภิปราย
ประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู้
2. มอบหมายให้นักศึกษาฝึกคิด วิเคราะห์
จากการแบ่งกลุ่มวิเคราะห์ ถึงนโยบายการ
บริการและหาข้อสรุปร่วมกัน

1. PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
2. ตาราจิตวิทยาการ
บริการลูกค้า

ข้อ 1

ดร.จิรัสย์
ศิรศิริรัศม์
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สัปดาห์ที่

5

6

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
เข้าใจในด้านนโยบายการบริการ
และวงจรการบริการ
- แนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพ
- ความหมายและองค์ประกอบ
ของบุคลิกภาพ
- Learning Outcome
นักศึกษามีความรู้และความ
เข้าใจในเรื่องบุคลิกภาพ
- การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้
ให้บริการ และมนุษย์สัมพันธ์ใน
การบริการ
- ความสาคัญและลักษณะ
บุคลิกภาพของผู้ให้บริการ
- ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ใน
การบริการ

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)

ผู้สอน

3

1. บรรยายและให้นักศึกษาร่วมอภิปราย
ประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู้
2. มอบหมายให้นักศึกษาฝึก วิเคราะห์
จากการแบ่งกลุ่มทากิจกรรมเกี่ยวกับ
บุคลิกภาพ

1. PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
2. ตาราจิตวิทยาการ
บริการลูกค้า

ข้อ 1

ดร.จิรัสย์
ศิรศิริรัศม์

3

1. บรรยายและให้นักศึกษาร่วมอภิปราย
ประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู้
2. มอบหมายให้นักศึกษาฝึก วิเคราะห์
จากการแบ่งกลุ่มทากิจกรรมเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ และ
มนุษย์สัมพันธ์ในการบริการ

1. PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
2. ตาราจิตวิทยาการ
บริการลูกค้า

ข้อ 2

ดร.จิรัสย์
ศิรศิริรัศม์

- Learning Outcome
นักศึกษามีความรู้และความ
เข้าใจในเรื่องความสัมพันธ์
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สัปดาห์ที่

7

8

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)

ผู้สอน

ระหว่างบุคลิกภาพ และมนุษย์
สัมพันธ์ในการบริการ
- การจูงใจ
- ความต้องการของมนุษย์
- ประเภทของแรงจูงใจ

3

1. บรรยายและให้นักศึกษาร่วมอภิปราย
ประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู้
2. มอบหมายให้นักศึกษาฝึก วิเคราะห์
จากการแบ่งกลุ่มทากิจกรรมเกี่ยวกับ
ประเภทของแรงจูงใจ

1. PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
2. ตาราจิตวิทยาการ
บริการลูกค้า

ข้อ 2

ดร.จิรัสย์
ศิรศิริรัศม์

3

1. บรรยายและให้นักศึกษาร่วมอภิปราย
ประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู้
2. มอบหมายให้นักศึกษาฝึก วิเคราะห์
จากการแบ่งกลุ่มทากิจกรรมเกี่ยวกับ
องค์ประกอบของเจตคติในการบริการ

1. PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
2. ตาราจิตวิทยาการ
บริการลูกค้า

ข้อ 2

ดร.จิรัสย์
ศิรศิริรัศม์

Learning Outcome
นักศึกษามีความรู้และความ
เข้าใจในเรื่องความต้องการของ
มนุษย์
- เจตคติในการบริการ
- ความสาคัญ ลักษณะ และ
องค์ประกอบของเจตคติในการ
บริการ
- Learning Outcome
- นักศึกษามีความรู้และความ
เข้าใจในเรื่ององค์ประกอบของ
เจตคติในการบริการ
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สัปดาห์ที่
9

10

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
- ความพึงพอใจในการบริการ
ลูกค้า
- ความสาคัญ ลักษณะ และ
องค์ประกอบความพึงพอใจใน
การบริการลูกค้า
- ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการบริการ
- Learning Outcome
- นักศึกษามีความรู้และความ
เข้าใจในเรื่องความพึงพอใจของผู้
ที่เกี่ยวข้องกับการบริการ
- การประเมินคุณภาพการ
บริการ
- จุดมุ่งหมายในการประเมิน
- หลักและขั้นตอนของการ
ประเมิน

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

3

1. บรรยายและให้นักศึกษาร่วมอภิปราย
ประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู้
2. มอบหมายให้นักศึกษาฝึก วิเคราะห์
จากการแบ่งกลุ่มทากิจกรรมเกี่ยวกับ
ลักษณะ และองค์ประกอบความพึงพอใจ
ในการบริการลูกค้า

1. PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
2. ตาราจิตวิทยาการ
บริการลูกค้า

3

1. บรรยายและให้นักศึกษาร่วมอภิปราย
ประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู้
2. มอบหมายให้นักศึกษาฝึกคิด วิเคราะห์
จากกรณีศึกษา

1. PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
2. ตาราจิตวิทยาการ
บริการลูกค้า

สอดคล้องกับ
ผู้สอน
จุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)
ข้อ 2
ดร.จิรัสย์
ศิรศิริรัศม์

ข้อ 2

ดร.จิรัสย์
ศิรศิริรัศม์

- Learning Outcome
- นักศึกษามีความรู้และความ
เข้าใจในเรื่องหลักและขั้นตอน
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หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)

ผู้สอน

3

1. บรรยายและให้นักศึกษาร่วมอภิปราย
ประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู้
2. มอบหมายให้นักศึกษาฝึกคิด วิเคราะห์
จากกรณีศึกษา

1. PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
2. ตาราจิตวิทยาการ
บริการลูกค้า

ข้อ 2

ดร.จิรัสย์
ศิรศิริรัศม์

3

1. บรรยายและให้นักศึกษาร่วมอภิปราย
ประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู้
2. มอบหมายให้นักศึกษาฝึกคิด วิเคราะห์
จากกรณีศึกษา

1. PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
2. ตาราจิตวิทยาการ
บริการลูกค้า

ข้อ 1

ดร.จิรัสย์
ศิรศิริรัศม์

ของการประเมิน
11

12

- การบริการที่มีประสิทธิภาพ
และการแก้ปัญหาเมื่อลูกค้าไม่
พอใจ
- คุณสมบัติที่ดีของพนักงานใน
งานบริการ
- ธรรมชาติของลูกค้าและ
ยุทธศาสตร์การให้บริการ
- Learning Outcome
- นักศึกษามีความรู้และความ
เข้าใจในเรื่องธรรมชาติของลูกค้า
และยุทธศาสตร์การให้บริการ
- การรับรู้
- การศึกษาการรับรู้
- ปัจจัยสนับสนุนการรับรู้การ
บริการ
- Learning Outcome
- นักศึกษามีความรู้และความ

14

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

13

14

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
เข้าใจในเรื่องปัจจัยสนับสนุนการ
รับรู้การบริการ
- การสื่อสารในงานบริการ
- หลักการสื่อสาร
- ประเภท รูปแบบ และเทคนิค
ในการสื่อสารของของ
ผู้ปฏิบัติงานบริการ
- Learning Outcome
- นักศึกษามีความรู้และความ
เข้าใจในเรื่องเทคนิคในการ
สื่อสารของของผู้ปฏิบัติงาน
บริการ
- การบริหารการบริการ
- จุดมุ่งหมายของการบริหาร
การบริการ
- แนวคิดการพัฒนาการ
บริหารงานบริการ

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)

ผู้สอน

3

1. บรรยายและให้นักศึกษาร่วมอภิปราย
ประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู้
2. มอบหมายให้นักศึกษาฝึกคิด วิเคราะห์
จากกรณีศึกษา

1. PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
2. ตาราจิตวิทยาการ
บริการลูกค้า

ข้อ 3

ดร.จิรัสย์
ศิรศิริรัศม์

3

1. บรรยายและให้นักศึกษาร่วมอภิปราย
ประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู้
2. มอบหมายให้นักศึกษาฝึกคิด วิเคราะห์
จากกรณีศึกษา

1. PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
2. ตาราจิตวิทยาการ
บริการลูกค้า

ข้อ 1

ดร.จิรัสย์
ศิรศิริรัศม์

- Learning Outcome
- นักศึกษามีความรู้และความ
15

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

15

16

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
เข้าใจในเรื่องการบริหารการ
บริการ
-ข้อเสนอแนะการวิเคราะห์
กรณีศึกษา
- วัตถุประสงค์ของกรณีศึกษา
- ลักษณะและรูปแบบของการ
วิเคราะห์กรณีศึกษา
- การเตรียมการจัดทากรณีศึกษา
- การวิเคราะห์กรณีศึกษา
จิตวิทยาการบริการลูกค้า
- Learning Outcome
- นักศึกษามีความรู้และความ
เข้าใจในเรื่องการวิเคราะห์
กรณีศึกษา
การสอบปลายภาค

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)

ผู้สอน

3

1. บรรยายและให้นักศึกษาร่วมอภิปราย
ประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู้
2. มอบหมายให้นักศึกษาฝึกคิด วิเคราะห์
จากกรณีศึกษา

1. PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
2. ตาราจิตวิทยาการ
บริการลูกค้า

ข้อ 1

ดร.จิรัสย์
ศิรศิริรัศม์

3

-

-

-

-

หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห์ จานวน 15 สัปดาห์
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มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้ที่ได้

วิธีการประเมิน

(ระบุข้อ)

การเข้าเรียนและการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ ในชั้นเรียน
งานเดี่ยวที่ได้รับ
มอบหมาย /การทดสอบ
ย่อย

สัปดาห์ที่
ประเมิน

- สังเกตจากการเข้าเรียน
ตรงเวลา การมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน
- ประเมินจากการส่งงาน
ตรงเวลา
- ประเมินจากคุณภาพ
งาน/คะแนนที่ได้จากการ
สอบ
- ประเมินจากการส่งงาน
ตรงเวลา
- ประเมินจากคุณภาพงาน
- การนาเสนองาน

งานกลุ่มที่ได้รับ
มอบหมาย
การแบ่งกลุ่มวิเคราะห์
ธุรกิจกรณีศึกษา / การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อ
ธุรกิจผ่านกระบวนการ
จัดการเชิงกลยุทธ์
สอบปลายภาค

คะแนนที่ได้จาก
สอบปลายภาค

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
10

20

30

40

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
จิตตินันท์ นันทไพบูลย์ (2556). จิตวิทยาการบริการ (SERVICE PSYCHOLOGY). กรุงเทพฯ :
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
หนังสือออนไลน์
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา

17
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- ประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
- การสนทนาระหว่างผู้สอนกับนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
- พิ จ ารณาจากผลสั ม ฤทธิ์ ในการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษา การสนทนากั บ นั ก ศึ ก ษา และผลประเมิ น
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- การทวนสอบการให้คะแนนจาก การสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา การให้คะแนนนักศึกษาโดย
อาจารย์ผู้สอน
- มีการทวนสอบโดยตั้งคณะกรรมการในการทวนสอบที่เป็น ผู้ ทรงคุณ วุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจา
หลักสูตร
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
- เชิญวิทยากร หรือเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้
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