ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

รายละเอียดของรายวิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
2512713 จิตวิทยาการบริการ (Service Psychology)
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต 3(3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยปทุมพร โพธิ์กาศ
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปที่ 2
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
9 มิถุนายน 2553

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1. เพื่อใหผูเรียนมีความรูและเขาใจเกี่ยวกับพื้นฐานความตองการของบุคคล
2. เพื่อใหผูเรียนมีความรูเ กี่ยวกับหลักในการใหบริการ แนวทางการตอนรับที่มปี ระสิทธิภาพ
3. เพื่อใหผูเรียนมีความรูเ กี่ยวกับการแกไขปญหาเมื่อลูกคาไมพึงพอใจ รวมทัง้ แสดงความคิดเห็น
และแกไขปญหาอยางมีเหตุมีผล
4. เพื่อใหผูเรียนไดรูจกั ขั้นตอนของการบริการที่เหมาะสม และมีทัศนคติที่ดีและตระหนักถึง
ความสําคัญของงานบริการ
5. เพื่อใหผูเรียนใหความรวมมือ ชวยเหลือ รับผิดชอบในการทํางานรวมกัน
6. เพื่อใหผูเรียน มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย ตรงตอเวลา และเคารพกฎระเบียบในการเรียน
7. เพื่อใหผูเรียนสามารถประยุกตความรูความเขาใจในการศึกษาไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน
และในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวของกับงานบริการในอนาคต
8. เพื่อใหผูเรียนมีการคนควาขอมูลจากสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหผูเรียนมีความรูในทางทฤษฎีและรูหลักการทางจิตวิทยาเพื่อประยุกตใชกบั ความตองการใน
ดานการบริการของบุคคล
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิดพื้นฐานของความตองการของบุคคล การนําทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยามา
ประยุกตใชกบั ความตองการในดานการบริการของบุคคล หลักในการบริการใหมีประสิทธิภาพและวิธีการ
ปลูกฝงทัศนคติที่ดีในดานการบริการ หลักประชาสัมพันธการบริการ วิธีการจูงใจลูกคาใหมาใชบริการ
การแกไขปญหาเมื่อลูกคาไมพึงพอใจ รวมถึงวิธีการสํารวจความพึงพอใจของลูกคา
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม
ปฏิบัติ/งาน
การศึกษาดวยตนเอง
ภาคสนาม/การฝกงาน
บรรยาย 48 ชั่วโมงตอ สอนเสริมตามความ
ไมมีการฝกปฏิบัติ
การศึกษาดวยตนเอง 90
ภาคการศึกษา
ตองการของนักศึกษา
ชั่วโมงตอสัปดาห
เปนรายบุคคลและใน
กรณีที่มเี หตุจําเปน
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชาประกาศเวลาการใหคําปรึกษาผานทาง Web site ของคณะ/หลักสูตร/
ระบบบริหารการศึกษา
- อาจารยผูสอนจัดเวลาการใหคําปรึกษากับนักศึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุม ตามความ
ตองการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1.1.1. ความตระหนักถึงบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบ มีความซือ่ สัตยและมีวินัยในตนเอง
1.1.2. มีการปฏิบัติตนที่ดเี มื่ออยูร วมกับผูอื่นในสังคม มีการเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็น
ผูอื่น รวมทัง้ เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของคนอื่น
1.1.3. มีการเคารพกฎระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ และ คํานึงถึงประโยชนของสวนรวมเปนสําคัญ
1.2 วิธีการสอน
1.2.1. การบรรยายเกี่ยวกับหนาที่ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย และวินัยในตนเองใหกับ
นักศึกษา รวมทั้งอธิบายถึงขอควรตระหนักในเรือ่ งของการกฎระเบียบและเคารพสิทธิของผูอ ื่น
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1.2.2. การอภิปราย โดยมีการเปดโอกาสใหนักศึกษาแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นใน
ประเด็น ที่เกี่ยวของกับจริยธรรม รวมทั้งจรรณยาบรรณของวิชาชีพของบุคคลที่เกี่ยวของกับงาน
บริการ
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน ความมีวินัย ความรับผิดชอบ โดยดูจาก
การสงงานที่ไดรับมอบหมาย
1.3.2. ประเมินผลจากการรวมกิจกรรมการอภิปราย
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
2.1.1. มีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลทีเ่ กี่ยวของในธุรกิจบริการ
2.1.2. มีความรูถึงหลักการและทฤษฎีทางจิตวิทยา ที่จะนํามาประยุกตใชในการบริการใหมีประสิทธิภาพ
2.2 วิธีการสอน
2.2.1. การบรรยายเนื้อหาในรายวิชา รวมถึงการถาม ตอบในชั้นเรียน
2.2.2. การอภิปรายกลุม โดยอาจารยผูสอนกระตุนใหผูเรียนเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
2.2.3. การมอบหมายกิจกรรมการทํางานกลุม ใหกลุม ไดมีการคนควา คิดวิเคราะหและรวมกัน
ทํางาน มีการนําเสนอรายงาน
2.2.4. การมอบหมายใหผูเรียนไดมีการคนควาขอมูลตามทีไ่ ดรับมอบหมายจากหนังสือหรือ
คนควาผานทางเครือขายคอมพิวเตอร (อินเตอรเน็ต)
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1. ประเมินจากการสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค
2.3.2. ประเมินจากการสังเกตการณการรวมกิจกรรมในชั้นเรียน
2.3.3. ประเมินผล การนําเสนอผลงานรายงาน หรืองานตามที่มอบหมาย
รายบุคคลและรายกลุม
3. ทักษะทางปญญา
3.1. ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
3.1.1 มีความสามารถในวิเคราะหลักษณะพฤติกรรมที่เหมาะสมของผูใหบริการที่ดี
3.1.2. มีความสามารถและรูจักวิธีในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในงานบริการอยางเหมาะสม
3.1.3. มีความสามารถในการประยุกตใชความรูเพื่อเปนผูใหบริการที่ดีในการทํางานในอนาคต
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 การสอนเนือ้ หาโดยการบรรยายเนื้อหา และฝกทักษะในดานตางๆ (เชน ทักษะในการ
ตอนรับ ทักษะในการคิดแกปญ
 หา) พรอมกับใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็นทั้งรายกลุม และรายบุคคล
3.2.2. การอภิปราย รวมกันในชั้นเรียน พรอมทั้งรวมกันวิเคราะหปญหาตาง ๆ ในงานบริการและ
วิธีการแกไขปญหาดังกลาว
3.2.3. การมอบหมายใหผูเรียนไดมีการคนควาขอมูลตามทีไ่ ดรับมอบหมายจากหนังสือหรือคนควา
ผานทางเครือขายคอมพิวเตอร (อินเตอรเน็ต)
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3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1. การสอบ โดยใชขอสอบที่วัดทักษะดานการใชปญ
 ญาในการคิดวิเคราะห
3.3.2. ประเมินผลจากผลงาน การนําเสนอผลงานของนักศึกษา
3.3.3. ประเมินจากพฤติกรรมการมีสวนรวมในการอภิปราย ตอบขอซักถาม
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
4.1.1. มีพัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายใหครบถวนตาม
กําหนดเวลา
4.1.2. พัฒนาทักษะในการสรางความสัมพันธที่ดรี ะหวางผูเ รียน ตลอดจนพัฒนาบทบาทของ
ความเปนผูนํา ผูตามในการทํางานเปนทีม
4.1.3. มีความสามารถในการปรับตัวและสามารถอยูร วมกับผูอื่นได
4.2 วิธีการสอน
4.2.1. สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม และมอบหมายงานในการจัดเรียนการ
สอน
4.2.2. เปดโอกาสใหนักศึกษาไดทํางานและแลกเปลี่ยนบทบาทในการทํางานรวมกัน
4.2.3. บรรยายและใหนักศึกษารวมกันอภิปรายเกี่ยวกับการปรับตัวและการอยูร วมกับผูอื่นใน
สังคม
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1. ประเมินจากการสงงาน รายงาน ความเรียบรอยครบถวนของงาน และการนําเสนอ
ผลงาน รายบุคคลและรายกลุม
4.3.2. สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ
4.3.3. การสังเกตการณรวมกิจกรรมในชั้นเรียน
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
5.1.1. พัฒนาทักษะในการสือ่ สาร การพูด การฟง การเขียน โดยการทํารายงาน และนําเสนอใน
ชั้นเรียน
5.1.2. พัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ตและ
แหลงขอมูลตางๆ
5.2 วิธีการสอน
5.2.1. มอบหมายงานใหนกั ศึกษาทําเพื่อพัฒนาทักษะดานตางๆของนักศึกษาและใหนกั ศึกษา
คนควาขอมูลดวยตนเองจากแหลงขอมูลตางๆ ที่นาเชื่อถือ และทํารายงานเพือ่ นําเสนอดวยวิธีการและ
เครื่องมือทีเ่ หมาะสม
5.2.2. การสอนดวยการบรรยายในชั้นเรียนและใหมีการฝกปฏิบัติ
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1. ประเมินจากงาน รายงาน วิธีการนําเสนอ และรูปแบบในการนําเสนอ
5.3.2. สังเกตพฤติกรรมในการเรียน และผลการประเมินการฝกปฏิบัติในชั้นเรียน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
จํานวน
ที่
ชัว่ โมง
1
ชี้แจงรายละเอียดวิชา ดังนี้
3
1. คําอธิบายรายวิชา ความสําคัญ
ของรายวิชา จุดมุงหมายและ
วัตถุประสงครายวิชาจิตวิทยาการ
บริการ
2. การจัดการเรียนการสอน
การวัด การประเมินผล
การเก็บคะแนน การสอบ
3. การประเมินเกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรม ทักษะทางปญญา
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสือ่ สาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4. การประเมินพฤติกรรมการ
มีวินัย และพฤติกรรมการมี
สวนรวมกิจกรรมในชั้นเรียน
2
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับจิตวิทยา
3
- วิวัฒนาการ การศึกษาทาง
จิตวิทยา
- กลุม แนวความคิด และระบบ
ทางจิตวิทยา

3

แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับ
จิตวิทยาบริการ
- ลักษณะของการบริการ
- ประเภทของการบริการ

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผูสอน
สื่อที่ใช
1. แจกเอกสารแผนการสอน
อาจารย
2. การบรรยายเกี่ยวกับหนาที่
ปทุมพร
ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย และ
โพธิ์กาศ
วินัย รวมทั้งอธิบายถึงขอควรตระหนัก
ในเรื่องของการเคารพกฎระเบียบ และ
เคารพสิทธิของผูอื่น
3. การอภิปราย โดยใหนกั ศึกษา
แลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น
ในประเด็น ที่เกี่ยวของกับจริยธรรม
รวมทั้งจรรณยาบรรณวิชาชีพ
4. บรรยายสรุป รวมทัง้ ตอบขอซักถาม

1. การบรรยายเนือ้ หาในเอกสาร
ประกอบการสอน รายวิชาจิตวิทยา
การบริการ (บทที่ 1)
2. แบงกลุม เพือ่ วิเคราะหแนวคิด
ทฤษฎี และการนําแนวคิดของ
นักจิตวิทยาเพือ่ นําไป ประยุกตใชกับ
งานบริการ
3. แตละกลุม นําเสนอผลการวิเคราะห
และใหทกุ คนในชั้นเรียนรวมกัน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
4. บรรยายสรุป และสรุปผลการ
วิเคราะห รวมทั้งตอบขอซักถาม
1. การบรรยายเนือ้ หาในเอกสาร
ประกอบการสอน รายวิชาจิตวิทยา
การบริการ (บทที่ 2)
2. เปดวีดีทัศนเกี่ยวกับงานบริการใน

อาจารย
ปทุมพร
โพธิ์กาศ

อาจารย
ปทุมพร
โพธิ์กาศ

5

มคอ. 3

4

องคประกอบของระบบการ
บริการ
- ผูรับบริการ
- ผูปฏิบัติงานบริการ
- องคการบริการ
- ผลิตภัณฑบริการ
วงจรของการบริการ
- นโยบายการบริการ
- ก ล ยุ ท ธ ก า ร บ ริ ก า ร แ ล ะ
แนวทางในการสร า งกลยุ ท ธ ใ น
การบริการ

3

5

แนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพ
- ความหมายของบุคลิกภาพ
- องคประกอบของบุคลิกภาพ
- ทฤษฎีบุคลิกภาพ

3

6

การพัฒนาบุคลิกภาพของผู
ใหบริการ และมนุษยสัมพันธใน
การบริการ
- ความสําคัญของบุคลิกภาพทีม่ ี
ตอการบริการ
- การเสริมสรางบุคลิกภาพที่ดี
ของผูใหบริการ
- ความสัมพันธระหวาง

3

ลักษณะตาง ๆ ใหนักศึกษาดู
3. นักศึกษารวมกันวิเคราะหและ
จัดประเภทของการบริการที่ไดศึกษา
จากวีดีทัศน
4. อาจารยและนักศึกษารวมกันสรุปถึง
ลักษณะและประเภทการบริการ
1. การบรรยายเนือ้ หาในเอกสาร
ประกอบการสอน รายวิชาจิตวิทยา
การบริการ (บทที่ 3)
2. อาจารยและนักศึกษารวมกัน
อภิปรายและแสดงความคิดเห็นใน
หัวขอการสรางกลยุทธในการบริการ
3. บรรยายสรุป และสรุปผลการ
อภิปราย รวมทัง้ ตอบขอซักถาม
4. มอบหมายงานใหนกั ศึกษา
แตละกลุม คนควาศึกษาขอมูล
จากอินเทอรเน็ต ในหัวขอทฤษฎี
บุคลิกภาพเพื่อนําเสนอหนาชั้นเรียนใน
ครั้งตอไป
1. การบรรยายเนื้ อ หาในเอกสาร
ประกอบการสอน รายวิ ชาจิต วิท ยา
การบริการ (บทที่ 4)
2. แตละกลุมนําเสนอรายงานที่ไดรับ
มอบหมายจากการเรียนครั้งที่แลวใน
หัวขอ ทฤษฎีบคุ ลิกภาพ และใหทุกคน
ในชั้ นเรียนรว มกั นแลกเปลี่ย นความ
คิดเห็น
4. บรรยายสรุ ป และสรุ ป ผลการ
รายงานของนักศึ กษา รวมทั้ งตอบข อ
ซักถาม
1. การบรรยายเนือ้ หาในเอกสาร
ประกอบการสอน รายวิชาจิตวิทยา
การบริการ (บทที่ 4 ตอ)
2. ใหนักศึกษาสํารวจและวิเคราะห
บุคลิกภาพของตนเองและของเพื่อนให
บอกถึงขอดีและขอควรปรับปรุง
3. นักศึกษาและอาจารยรวมกันหา
ขอสรุปในเรื่องของการเสริมสราง

อาจารย
ปทุมพร
โพธิ์กาศ

อาจารย
ปทุมพร
โพธิ์กาศ

อาจารย
ปทุมพร
โพธิ์กาศ
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7

8
9

10

บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธใน
การบริการ
การจูงใจ
- ความหมายของการจูงใจ
- กระบวนการการเกิดแรงจูงใจ
- ลักษณะของแรงจูงใจ
- ประเภทของแรงจูงใจ
- ทฤษฎีความตองการของบุคคล

เจตคติในการบริการ
- ความหมายของเจตคติ
- ความสําคัญของเจตคติในการ
บริการ
- ลักษณะและองคประกอบของ
เจตคติในการบริการ
- การเสริมสรางเจตคติที่ดีใหเกิด
กับผูรับและผูใหบริการ

ความพึงพอใจในการบริการ
- ความหมายของความ
พึงพอใจ
ความ สํ า คั ญของ ควา ม
พึงพอใจในการบริการ
- ลักษณะและองคประกอบของ
ความพึงพอใจในการบริการ
- แนวทางการเสริมสรางความ
พึงพอใจในการบริการ

บุคลิกภาพที่ดีและการสราง
มนุษยสัมพันธในการบริการ
3 1. การบรรยายเนือ้ หาในเอกสาร
ประกอบการสอน รายวิชาจิตวิทยา
การบริการ (บทที่ 5)
2. แบงกลุม เพือ่ วิเคราะหแนวคิด
ทฤษฎีความตองการของบุคคล
3. แตละกลุม นําเสนอผลการวิเคราะห
และใหทกุ คนในชั้นเรียนรวมกัน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
4. บรรยายสรุ ป และสรุ ป ผลการ
วิเคราะห รวมทั้งตอบขอซักถาม
สอบกลางภาค
3
1. ใหนักศึกษาทําแบบสํารวจเกี่ยวกับ
เจตคติตอการบริการ
2. การบรรยายเนือ้ หาในเอกสาร
ประกอบการสอน รายวิชาจิตวิทยา
การบริการ (บทที่ 6)
3. หลังจากบรรยายเสร็จ ใหนักศึกษา
ตรวจและใหคะแนนตนเองจากการ
ตอบขอคําถามเกี่ยวกับทัศนคติ
4. นําผลการสํารวจของทุกคนมา
แลกเปลี่ยนพูดคุยกันในชั้นเรียน
รวมถึงการวิเคราะหถึงทัศนคติที่มีตอ
การบริการของแตละบุคคล
5. บรรยายสรุป และสรุปผลการ
วิเคราะห รวมทั้งตอบขอซักถาม
3
1. การบรรยายเนือ้ หาในเอกสาร
ประกอบการสอน รายวิชาจิตวิทยา
การบริการ (บทที่ 6 ตอ)
2. แบ ง กลุม เพื่อ วิ เ คราะห วิ ธี ในการ
เสริ ม สร างเจตคติที่ ดี ตอ การบริก าร
รวมทั้งการสรางความพึงพอใจในการ
บริการ
3. แตละกลุม นําเสนอผลการวิเคราะห
และใหทกุ คนในชั้นเรียนรวมกัน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
4. อาจารยและนักศึกษาสรุปรวมกัน

อาจารย
ปทุมพร
โพธิ์กาศ

อาจารย
ปทุมพร
โพธิ์กาศ

อาจารย
ปทุมพร
โพธิ์กาศ
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11

การประเมินคุณภาพการบริการ
- ความหมายของการประเมิ น
คุณภาพการบริการ
- จุดมุงหมายของการประเมิน
คุณภาพการบริการ
- ปญหาในการประเมินคุณภาพ
การบริการ
- ขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารประเมิ น
คุณภาพการบริการ

3

12

การบริการที่มีประสิทธิภาพและ
การแกปญหาเมื่อลูกคาไมพอใจ
- คุณสมบัติที่ดีของพนักงานใน
งานบริการ
- การเขาใจในธรรมชาติของลูกคา
- ประเภทของลูกคา
- วิธีการใหบริการและการแกไข
ปญหาเมื่อลูกคาไมพอใจ

3

13

การสื่อสารในงานบริการ
- ความหมายของการสื่อสารงาน
บริการ
- สวนประกอบของการสือ่ สาร
- ประเภทของการติดตอสื่อสาร
- เทคนิคในการสื่อสารของ
ผูปฏิบัตงิ านบริการ
การรับรู
- การศึกษาการรับรู
- ปจจัยสนับสนุนการรับรูการ
บริการ
- แนวทางการเสริมสรางการรับรู
การบริการ
การบริหารการบริการ
- ความหมายของการบริหารการ
บริการ

3

14

3

1. การบรรยายเนือ้ หาในเอกสาร
ประกอบการสอน รายวิชาจิตวิทยา
การบริการ (บทที่ 7)
2. แบ ง กลุม เพื่อ วิ เ คราะห วิ ธี ในการ
ประเมินคุณภาพการบริการ
3. แตละกลุม นําเสนอผลการวิเคราะห
และใหทกุ คนในชั้นเรียนรวมกัน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
4. บรรยายสรุป และสรุปผลการ
วิเคราะห รวมทั้งตอบขอซักถาม
1. การบรรยายเนือ้ หาในเอกสาร
ประกอบการสอน รายวิชาจิตวิทยา
การบริการ (บทที่ 8)
2. เปดวีดีทัศนลักษณะการบริการที่ดี
ขั้นตอนการบริการของพนักงาน
บริการและวิธีในการแกปญหา
ใหนักศึกษาดู
3. ใหนักศึกษาเขียนสรุปและวิเคราะห
วิธีการแกปญหาในงานบริการจากวีดี
ทัศนที่ไดดูสงอาจารย
4. อาจารยบรรยายสรุปและตอบขอ
ซักถาม
1. การบรรยายเนือ้ หาในเอกสาร
ประกอบการสอน รายวิชาจิตวิทยา
การบริการ (บทที่ 8 ตอ และบทที่ 9)
2. ใหนักศึกษาเขียนขอคําถามที่ครู
กําหนดใหเพื่อประกอบการดูวีดีทัศน
3. เปดวีดีทัศนมารยาทในการสื่อสาร
และการใชโทรศัพทใหนักศึกษาดู
3. ใหนักศึกษาเขียนสรุปจากวีดีทัศน
และตอบขอคําถามจากการวิเคราะห
สิ่งที่ไดดูจากวีดีทัศนนําสงอาจารย
4. อาจารยบรรยายสรุปและตอบขอ
ซักถาม

อาจารย
ปทุมพร
โพธิ์กาศ

1. การบรรยายเนือ้ หาในเอกสาร
ประกอบการสอน รายวิชาจิตวิทยา
การบริการ (บทที่ 10)

อาจารย
ปทุมพร
โพธิ์กาศ

อาจารย
ปทุมพร
โพธิ์กาศ

อาจารย
ปทุมพร
โพธิ์กาศ
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- ขั้นตอนของการบริหารการ
บริการ
- หลักสําคัญของการบริหารการ
บริการ
- แนวคิดการพัฒนาการ
บริหารงานบริการ
15

การประชาสัมพันธงานบริการ
- ความหมายของการ
ประชาสัมพันธในงานบริการ
- ความสําคัญของการ
ประชาสัมพันธในงานบริการ
- วัตถุประสงคและองคประกอบ
ของการประชาสัมพันธในงาน
บริการ
- ขั้นตอนของกระบวนการ
ประชาสัมพันธ
- เครื่องมือที่ใชในการ
ประชาสัมพันธ

16
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ผลการเรียนรู
ที่
1.
1. คุณธรรม จริยธรรม
การทํา 2. ความรู
กิจกรรม 3. ทักษะทางปญญา
กลุมใน 4. ทักษะความสัมพันธ
ชั้นเรียน ระหวางบุคคลความ
รับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห
การสือ่ สารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.
2. ความรู
การ 3. ทักษะทางปญญา
ทดสอบ
กลาง
ภาค

2. แบงกลุม เพือ่ วิเคราะหแนวคิดการ
พัฒนาการบริหารงานบริการ
3. แตละกลุม นําเสนอผลการวิเคราะห
และใหทกุ คนในชั้นเรียนรวมกัน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
4. บรรยายสรุ ป และสรุ ป ผลการ
วิเคราะห รวมทั้งตอบขอซักถาม
3
1. การบรรยายเนือ้ หาในเอกสาร
อาจารย
ประกอบการสอน รายวิชาจิตวิทยา
ปทุมพร
การบริการ (บทที่ 11)
โพธิ์กาศ
2. เปดวีดีทัศนเกี่ยวกับการ
ประชาสัมพันธในงานบริการ
ใหนักศึกษาดู
3. นักศึกษารวมกันวิเคราะหและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องของ
การประชาสัมพันธการบริการ
4. บรรยายสรุป และสรุปผลการ
วิเคราะห รวมทั้งตอบขอซักถาม
5. อาจารยและนักศึกษารวมกันสรุป
เนื้อหารายวิชาทั้งหมดที่ไดเรียน
สอบปลายภาค
วิธีการประเมิน

1. สังเกตพฤติกรรมการเขา
เรียน ความมีวินัย ความ
รับผิดชอบและตรงเวลา
2. สังเกตจากการมีสวนรวมใน
การอภิปรายและทํากิจกรรม
ตางๆ ในชั้นเรียน
3. ประเมินจากงาน รายงาน
วิธีการนําเสนอ และรูปแบบใน
การนําเสนอ
1. ประเมินจากการทดสอบ
กลางภาค

สัปดาหที่
ประเมิน
ตลอดภาค
การศึกษา

สัดสวนของการ
ประเมินผล
30%

สัปดาหที่
8

30%

9

มคอ. 3
3.
2. ความรู
การสอบ 3. ทักษะทางปญญา
ปลาย
ภาค

1. ประเมินจากการทดสอบ
ปลายภาค

สัปดาหที่
16

40%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
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3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุมระหวางนักศึกษาและอาจารยผูสอน
- แบบประเมินผูส อนและแบบประเมินรายวิชา (ผานระบบบริหารการศึกษา)
ขอเสนอแนะผาน ระบบสารสนเทศ ที่อาจารยผสู อนจัดทําขึน้ เพื่อเปนชองทางหนึง่ ในการเรียนการสอนและ
สื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
- การสังเกตการณการเรียนการสอนในชั่วโมงสอน
- ผลการเรียนของนักศึกษา
- ผลการประเมินการเรียนการสอน
3. การปรับปรุงการสอน
- การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารยในหลักสูตร
- การวิจัยในชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- ใชการทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยทานอื่นที่อยู
ภายในหรือภายนอกหลักสูตร หรือโดยผูทรงคุณวุฒิ
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษาโดย
ตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีและเกณฑในการใหคะแนน และการใหคะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุก5 ปหรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ตามขอ 4
10

