รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2512709 จิตวิทยาการบริ การ
(Service Psychology)
2. จํานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต 3(3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ อยูใ่ นหมวดวิชาเฉพาะด้ าน กลุม่ เนื ้อหาวิชา (วิชาแกน)
4. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน
อาจารย์ปทุมพร โพธิ์กาศ และ อาจารย์พิสิทธิ์ ธงพุดซา
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปี ที่เรี ยน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชันปี
้ ที่ 2
6. รายวิชาที่ต้องเรี ยนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรี ยน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั ง้ ล่ าสุด
9 มิถนุ ายน 2553

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้ นกั ศึกษามีความรู้และเข้ าใจเกี่ยวกับพื ้นฐานความต้ องการของบุคคล หลักในการ
ให้ บริ การที่มีประสิทธิภาพ การแก้ ไขปั ญหาเมื่อลูกค้ าไม่พงึ พอใจ
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรั บปรุ งรายวิชา
เพื่อให้ นกั ศึกษาความรู้ในทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ กบั ความต้ องการใน
ด้ านการบริ การของบุคคล

มคอ. 3

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิดพื ้นฐานของความต้ องการของบุคคล การนําทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยามา
ประยุกต์ใช้ กบั ความต้ องการในด้ านการบริการของบุคคล หลักในการบริการให้ มีประสิทธิภาพและ
วิธีการปลูกฝั งทัศนคติที่ดีในด้ านการบริ การ หลักประชาสัมพันธ์การบริการ วิธีการจูงใจลูกค้ าให้ มาใช้
บริ การ การแก้ ไขปั ญหาเมื่อลูกค้ าไม่พงึ พอใจ รวมถึงวิธีการสํารวจความพึงพอใจของลูกค้ า
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึ ก
สอนเสริม
ปฏิบัต/ิ งาน
การศึกษาด้ วยตนเอง
ภาคสนาม/การ
ฝึ กงาน
บรรยาย 48 ชัว่ โมงต่อ สอนเสริ มตามความ
ไม่มี
ไม่มี
ภาคการศึกษา
ต้ องการของนักศึกษา
เป็ นรายบุคคล

3. จํานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ท่ ีอาจารย์ ให้ คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
อาจารย์จดั เวลาให้ คําปรึ กษาเป็ นรายบุคคล หรื อรายกลุ่มตามความต้ องการของนักศึกษา

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริ ยธรรมที่ต้องพัฒนา
มีความฉลาดทางคุณธรรม (M.Q.) พัฒนาให้ ผ้ เู รี ยนตระหนักถึงหน้ าที่ ความรับผิดชอบ การมี
วินยั การรู้ถึงบทบาทหน้ าที่ของตนเอง การปฏิบตั ติ นเมื่ออยูร่ ่วมกับผู้อื่นในสังคม การเป็ นผู้นําและผู้
ตามที่ดี โดยมีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรมตามคุณสมบัติของหลักสูตรดังนี ้
- มีวินยั และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
- รู้จกั เสียสละ มีความซื่อสัตย์สจุ ริต
- รับฟั งความคิดเห็นของบุคคลอื่น เคารพในคุณค่าและศักดิศ์ รี ของความเป็ นมนุษย์
- สามารถทํางานเป็ นทีม และสามารถแก้ ไขข้ อขัดแย้ ง มีภาวะความเป็ นผู้นําและผู้ตาม
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1.2 วิธีการสอน
- บรรยาย อภิปรายร่ วมกันทังนั
้ กศึกษาและอาจารย์ โดยยึดผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลางใน
การเรี ยนรู้
- แบ่งกลุม่ กําหนดและฝึ กทักษะการแสดงออกตามบทบาทที่กําหนด
- บรรยายพร้ อมยกตัวอย่าง กรณีศกึ ษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลทีเกี่ยวข้ องกับธุรกิจ
บริ การ
1.3 วิธีการประเมินผล
- พฤติกรรมในชันเรี
้ ยน ความสนใจ ความมีวินยั ความรับผิดชอบ การส่งงานที่ได้ รับ
มอบหมาย
- ประเมินผลจากการอภิปรายและการนําเสนอพฤติกรรมของบุคคลในธุรกิจบริการ
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้ รับ
มีความรู้พื ้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้ องในธุรกิจบริ การ รู้ถึงหลักการและ
ทฤษฎีทางจิตวิทยา ที่นํามาใช้ ในการบริการให้ มีประสิทธิภาพ
2.2 วิธีการสอน
อภิปราย การทํางานกลุม่ การนําเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศกึ ษา การมอบหมายให้ ศกึ ษา
ค้ นคว้ าแบ่งกลุม่ ศึกษา ระดมสมองอภิปราย ประชุมกลุม่ กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมุตแิ ละ
บรรยายประกอบโดยเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ
2.3 วิธีการประเมินผล
- สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้ วยข้ อสอบที่เน้ นการประยุกต์ การคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์สาระความรู้ที่เรี ยนไปสูส่ ถานการณ์จริง
- ประเมินผลจากการนําเสนอผลงานและอภิปรายร่วมกัน
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาที่ต้องพัฒนา
พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ และนําผลที่ได้ ไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์กบั
ตนเองและสังคม
3.2 วิธีการสอน
- เอื ้ออํานวยให้ นกั ศึกษาจัดทําและนําเสนอผลงาน
- วิเคราะห์กรณีศกึ ษา เกี่ยวกับพฤติกรรมการทํางานของบุคลากรในองค์การอุตสาหกรรม
- อภิปรายกลุม่
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3.3 วิธีการประเมินผล
- สอบกลางภาคและปลายภาค โดยใช้ ข้อสอบที่เน้ นการคิดวิเคราะห์ และนําไปประยุกต์ใช้ ได้
ในชีวิตประจําวัน
- ประเมินผลจากรายงาน และการนําเสนอผลงาน
- สังเกตผลการอภิปรายกลุม่
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
- พัฒนาการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ ครบถ้ วนตาม
กําหนดเวลา
- พัฒนาความเป็ นผู้นําและการทํางานเป็ นทีม
- พัฒนาทักษะในการสร้ างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรี ยนด้ วยกัน
4.2 วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมกลุม่ วิเคราะห์กรณีศกึ ษา
- มอบหมายงานรายบุคคลและรายกลุม่
- นําเสนอรายงาน
4.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากรายงานที่นําเสนอ
- ประเมินจากรายงานการศึกษาด้ วยตนเอง
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
- ทักษะการคิดคํานวณ เชิงตัวเลข
- พัฒนาทักษะในการสื่อสาร การพูด การฟั ง การเขียน โดยการทํารายงาน และนําเสนอ
- พัฒนาการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศกึ ษา
- พัฒนาทักษะการสืบค้ นข้ อมูลจากอินเทอร์ เน็ต การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร
- พัฒนาทักษะการนําเสนอรายงานโดยใช้ เครื่ องมือและรูปแบบที่เหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
- มอบหมายให้ นกั ศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูลจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้ อง
- นําเสนอโดยใช้ รูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากรายงานที่นําเสนอด้ วยสื่อเทคโนโลยี อภิปรายกลุม่ และวิธีการอภิปราย
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาห์ ท่ ี

หัวข้ อ/รายละเอียด

1

ความรู้ เบือ้ งต้ น
เกี่ยวกับจิตวิทยา
- วิวฒ
ั นาการ การศึกษา
ทางจิตวิทยา
- กลุ่ม แนวความคิด และ
ระบบทางจิตวิทยา
แนวความคิดพืน้ ฐาน
เกี่ยวกับจิตวิทยา
บริการ
- วัตถุประสงค์ของ
การศึกษาจิตวิทยาบริ การ
- ลักษณะของการบริ การ
- ประเภทของการบริ การ

2

จํานวน
กิจกรรมการเรียน
ชั่วโมง การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ ามี)
3
1. สนทนาและอภิปราย
2. วิเคราะห์ตนเอง
3. แบ่งกลุม่ อภิปราย
ความสําคัญของการศึกษา

3

3

องค์ ประกอบของระบบ
การบริการ
- ผู้รับบริการ
- ผู้ปฏิบตั งิ านบริ การ
- องค์การบริ การ
- ผลิตภัณฑ์บริ การ

3

4

วงจรของการบริการ
- นโยบายการบริ การ
- กลยุทธ์การบริ การ

3

ผู้สอน
อ.ปทุมพร โพธิ์กาศ /
อ.พิสิทธิ์ ธงพุดซา

1. บรรยาย
อ.ปทุมพร โพธิ์กาศ /
2. แบ่ ง กลุ่ ม ศึ ก ษาลั ก ษณะ อ.พิสทิ ธิ์ ธงพุดซา
และประเภทของการบริการ
3. อภิ ป รายและนํ า เสนอผล
การศึกษา
4. สรุปผลการอภิปรายซักถาม
ข้ อสงสัย
1. บรรยาย
อ.ปทุมพร โพธิ์กาศ /
2 . แ บ่ ง ก ลุ่ ม ศึ ก ษ า อ.พิสิทธิ์ ธงพุดซา
องค์ประกอบของระบบบริการ
3. นัก ศึกษาร่ ว มกัน อภิ ป ราย
และนําเสนอผลการศึกษา
4. สรุปผลการอภิปรายซักถาม
ข้ อสงสัย
1. บรรยาย
อ.ปทุมพร โพธิ์กาศ /
2. แบ่งกลุม่ วิเคราะห์ถึง
อ.พิสิทธิ์ ธงพุดซา
นโยบายการบริ การและหา
ข้ อสรุปร่ วมกัน
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สัปดาห์ ท่ ี

หัวข้ อ/รายละเอียด

5

แนวคิดเกี่ยวกับ
บุคลิกภาพ
- ความหมายและ
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง
บุคลิกภาพ

6

การพัฒนาบุคลิกภาพ
ของผู้ให้ บริการ และ
มนุษยสัมพันธ์ ในการ
บริการ
- ความสําคัญและ
ลักกษณะบุคลิกภาพ
ของผู้ให้ บริ การ
- ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ในการบริ การ
การจูงใจ
- ความต้ องการของ
มนุษย์
- ประเภทของแรงจูงใจ

7

จํานวน
กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
ชั่วโมง การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ ามี)
3
1. บรรยาย
อ.ปทุมพร โพธิ์กาศ /
2 . ช ม วิ ดี ทั ศ น์ เ กี่ ย ว กั บ อ.พิสทิ ธิ์ ธงพุดซา
บุคลิกภาพที่ดี
3. แบ่ ง กลุ่ ม วิ เ คราะห์ แ ละ
หาข้ อสรุปร่วมกัน
3
1. บรรยาย
อ.ปทุมพร โพธิ์กาศ /
2. ให้ นกั ศึกษาสํารวจ
อ.พิสิทธิ์ ธงพุดซา
บุคลิกภาพของตนเองและ
ของเพื่อนในกลุม่
3. นักศึกษาและอาจารย์
ร่วมกันหาข้ อสรุปในเรื่ องของ
บุคลิกภาพและการสร้ าง
มนุษยสัมพันธ์
3

8
9

1. บรรยาย
อ.ปทุมพร โพธิ์กาศ /
2. แบ่ ง กลุ่ ม วิ เ คราะห์ ค วาม อ.พิสทิ ธิ์ ธงพุดซา
ต้ องการของมนุษย์
3. อภิ ป รายและนํ า เสนอผล
การศึกษา
4. สรุปผลการอภิปรายซักถาม
ข้ อสงสัย
สอบกลางภาค

เจตคติในการบริการ
ความสําคัญ ลักษณะ
และองค์ประกอบของ
เจตคติในการบริ การ

3

1. บรรยาย
อ.ปทุมพร โพธิ์กาศ /
2 . แ บ่ ง ก ลุ่ ม ศึ ก ษ า อ.พิสทิ ธิ์ ธงพุดซา
องค์ประกอบของเจตคติ
3. อภิปรายและนําเสนอผล
การศึกษาพร้ อมทังสรุ
้ ป
6

มคอ. 3
สัปดาห์ ท่ ี
10

11

12

13

หัวข้ อ/รายละเอียด

จํานวน กิจกรรมการเรียน การ
ชั่วโมง
สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ ามี)
ความพึงพอใจในการ
3
1. บรรยาย
บริการ
2. แบ่งกลุม่ ศึกษา
- ความสําคัญ ลักษณะ
องค์ประกอบของความ
และองค์ประกอบของ
พึงพอใจ
ความพึงพอใจในการ
3. อภิ ปราย และ นํ าเสน อ
บริ การ
ผลการศึกษา
- ความพึงพอใจของผู้ที่
4. สรุปผลการอภิปรายซักถาม
เกี่ยวข้ องกับการบริ การ
ข้ อสงสัย
การประเมินคุณภาพ
3
1. บรรยาย
การบริการ
2. แบ่งกลุ่มศึกษาการประเมิน
- จุดมุง่ หมายในการ
คุณภาพการบริการ
ประเมิน
3. อภิ ป รายและนํ า เสนอผล
- หลักและขันตอนของ
้
การศึกษา
การประเมิน
4. สรุปผลการอภิปรายซักถาม
ข้ อสงสัย
การบริการที่มี
3
1. บรรยาย
ประสิทธิภาพและการ
2. แบ่ง กลุ่ม ให้ แสดงบทบาท
แก้ ปัญหาเมื่อลูกค้ า
สมมติเพื่อแก้ ปัญหาที่เกิดจาก
ไม่ พอใจ
ลูกค้ าไม่พงึ พอใจ
- คุณสมบัตทิ ี่ดีของ
3. อาจารย์และนักศึกษา
พนักงานในงานบริ การ
ร่วมกันสรุปข้ อคิดที่ได้ จากการ
- ธรรมชาติ ข องลู ก ค้ า
แสดงบทบาทสมมติ
และยุ ท ธศาสตร์ การ
ให้ บริ การ
การรั บรู้
3
1. บรรยาย
- การศึกษาการรับรู้
2. แบ่งกลุม่ วิเคราะห์ถึง
- ปั จจัยสนับสนุนการ
นโยบายการบริ การและหา
รับรู้การบริ การ
ข้ อสรุปร่ วมกัน

ผู้สอน
อ.ปทุมพร โพธิ์กาศ /
อ.พิสิทธิ์ ธงพุดซา

อ.ปทุมพร โพธิ์กาศ /
อ.พิสิทธิ์ ธงพุดซา

อ.ปทุมพร โพธิ์กาศ /
อ.พิสิทธิ์ ธงพุดซา

อ.ปทุมพร โพธิ์กาศ /
อ.พิสิทธิ์ ธงพุดซา

7

มคอ. 3
สัปดาห์ ท่ ี

หัวข้ อ/รายละเอียด

14

การสื่อสารในงาน
บริการ
หลักการสื่อสาร
ประเภท รูปแบบ และ
เทคนิคในการสื่อสาร
ของของผู้ปฏิบตั งิ าน
บริการ
การบริหารการบริการ
- จุดมุง่ หมายของการ
บริ หารการบริ การ
- แนวคิดการพัฒนาการ
บริ หารงานบริ การ

15

16

จํานวน กิจกรรมการเรียน การ
ชั่วโมง
สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ ามี)
3
1. บรรยาย
2. แบ่งกลุม่ วิเคราะห์
ถึงนโยบายการบริ การและ
หาข้ อสรุ ปร่วมกัน

3

1. ให้ นกั ศึกษานําเสนอ
รายงานที่อาจารย์มอบหมาย
ให้ ไปค้ นคว้ า
2. นักศึกษาร่วมกันอภิปราย
และให้ สรุปร่วมกัน
3. อาจารย์ให้ ข้อเสนอแนะ
สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม ผลการเรียนรู้
วิธีการประเมิน
ที่
1
2.3
สอบกลางภาคหรื อสอบย่อย
3.3
สอบปลายภาค
2
1.1 – 1.3
วิเคราะห์ศกึ ษาค้ นคว้ า การ
2.1 – 2.3
นําเสนอ รายงาน
การทํางานกลุม่ และผลงาน
3.1 – 3.3
การอ่านและสรุปบทความ
4.1 – 4.3
5.1 – 5.3
การส่งงานตามที่มอบหมาย
3
1.1 – 5.3
การเข้ าชันเรี
้ ยน
การแสดงบทบาทสมมติ
การมีสว่ นร่วม อภิปราย เสนอ
ความคิดเห็น

ผู้สอน
อ.ปทุมพร โพธิ์กาศ /
อ.พิสิทธิ์ ธงพุดซา

อ.ปทุมพร โพธิ์กาศ /
อ.พิสิทธิ์ ธงพุดซา

สัปดาห์ ท่ ี
ประเมิน
8
16

สัดส่ วนของการ
ประเมินผล
30%
40%

ตลอดภาคการศึกษา

20%

ตลอดภาคการศึกษา

10%

8

มคอ. 3

หมวดที่ 6 ทรั พยากรประกอบการเรี ยนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
ปทุมพร โพธิ์กาศ.(2555). จิตวิทยาการบริการ. พิมพ์ครัง้ ที่ 5. กรุงเทพมหานคร:
ห้ างหุ้นส่วนจํากัด เอ็ม แอนด์ เอ็ม เลเซอร์ พริน้ ต์.
2. เอกสารและข้ อมูลสําคัญ
ไม่มี
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้ องกับเนื ้อหารายวิชา

หมวดที่ 7 การประเมินและปรั บปรุ งการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี ้ ที่จดั ทําโดยนักศึกษา จัดกิจกรรมนําเสนอแนวคิดและความ
คิดเห็นของนักศึกษาได้ ดงั นี ้
- การสนทนากลุม่ ระหว่างผู้สอนกับผู้เรี ยน
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ในการเก็บข้ อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้ มีกลยุทธ์ ดังนี ้
- ผลการเรี ยนของนักศึกษา
- ผลประเมินการเรี ยนรู้
3. การปรั บปรุ งการสอน
หลังจากผ่านการประเมินการสอนในข้ อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม
สมอง และหาข้ อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอนดังนี ้
- การวิจยั ในชันเรี
้ ยน
- การสัมมนาการจัดการเรี ยนการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้ อ ตามที่คาดหวังจากการ
เรี ยนรู้ในวิชา ได้ จาก การสอบถามนักศึกษา หรื อการสุม่ ตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจาก
ผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรี ยนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรั บปรุ งประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 4 ปี หรื อตามข้ อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ตามข้ อ 4
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