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คานา
มคอ.3 นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทำงให้กับอำจำรย์ผู้สอนที่ดำเนินกำรสอน ในรำยวิชำจิตบริกำร
รหัสวิชำ 3661203 โดย มคอ.3 ได้แบ่งหมวดที่เกี่ยวข้องกับกำรสอนไว้ 7 หมวด ดังต่อไปนี้ หมวด 1 ข้อมูล
ทั่วไป หมวด 2 จุดมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ หมวด 3 ลักษณะและกำรดำเนินกำร หมวด 4 กำรพัฒนำผล
กำรเรียนรู้ของนักศึกษำ หมวด 5 แผนกำรสอนและกำรประเมินผล หมวด 6 ทรัพยำกรประกอบกำรเรียน
กำรสอน และหมวด 7 กำรประเมินและปรับปรุงกำรดำเนินกำรของรำยวิชำ โดยในกำรจัดทำ มคอ.3 นี้
คำนึงถึงหัวข้อกำรสอนและ Learning Outcome ที่มีควำมสอดคล้องกับคำอธิบำยรำยวิชำ รวมทั้งกิจกรรม
กำรเรียนกำรสอนแบบ Active Learning ที่ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกำรเรียนรู้ด้วย
ผู้จัดทำหวังว่ำ มคอ.3 ที่จัดทำขึ้นจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่นำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
และยินดีรับฟังข้อเสนอแนะต่ำงๆ เพื่อปรับปรุงให้ มคอ.3 ฉบับนี้มีควำมสมบูรณ์เพิ่มมำกขึ้น และขอขอบคุณ
มำ ณ โอกำสนี้

หลักสูตรกำรจัดกำรบัณฑิต
คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
15 พฤศจิกำยน 2562
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สารบัญ
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ลักษณะและกำรดำเนินกำร
กำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ
แผนกำรสอนและกำรประเมินผล
ทรัพยำกรประกอบกำรเรียนกำรสอน
กำรประเมินและปรับปรุงกำรดำเนินกำรของรำยวิชำ
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
คณะวิทยำกำรจัดกำร

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชำ 3661203 ชื่อรำยวิชำ (ภำษำไทย) จิตบริกำร
(ภำษำอังกฤษ) Services Mind
2. จานวนหน่วยกิต
3(3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรกำรจัดกำรบัณฑิต วิชำเฉพำะด้ำน
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. อนงค์นำถ ทนันชัย
อำจำรย์ผู้สอน
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. อนงค์นำถ ทนันชัย ตอนเรียน A1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภำคกำรศึกษำที่ 2/2562 ชั้นปีที่ 1
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
ในมหำวิทยำลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
15 พฤศจิกำยน 2562
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในควำมหมำยของกำรบริกำร และแนวคิดพื้นฐำนของกำรบริกำร
1.2 เพื่อให้ผู้เรียนสำมำรถอธิบำยถึง พฤติกรรมทำงสังคมของบุคคล เรียนรู้ในกำรสร้ำงแรงจูงใจในกำร
ทำงำน
1.3 เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในกำรให้บริกำรให้มีประสิทธิภำพ กำรแสดงออกที่เหมำะสมทั้งกำย วำจำ และ
จิตใจ
1.4 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดจิตสำนึกและทัศนคติต่อกำรบริกำรที่ดี กำรสื่อสำร และกำรพัฒนำงำนบริกำร
1.5 เพื่อให้ผู้เรียนสำมำรถแก้ไขปัญหำที่เกิดจำกกำรให้ บริกำร วิเครำะห์ วิธีกำรให้บริกำรอย่ำงถูกต้อง
ประทับใจ และกำรสร้ำงจิตสำนึกในกำรบริกำรได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อให้ ผู้เรียนสำมำรถสร้ำงมโนทัศน์ได้ด้วยตนเองจำกกระบวนกำรเรียนรู้ ที่ปรำกฏในตำรำ โดย
ปรับปรุงเนื้อหำดังนี้
1) เพิ่มกำรวิเครำะห์สังเครำะห์จำกกำรเขียนโครงกำร และกรณีศึกษำ
2) เรียบเรียงเนื้อหำให้มีควำมสอดคล้องยิ่งขึ้น
3) บูรณำกำรทั้งทฤษฎีและกำรปฏิบัติ
2.2 เพื่อพัฒนำศักยภำพเกี่ยวกับทักษะควำมรู้ในด้ำนกำรสื่อสำร และกำรแสดงออก ได้แก่
1) ฝึกกำรปฏิบั ติตนเองและปฏิบัติต่อผู้อื่น ได้แก่ กำรฝึกปฏิบัติให้บริกำรในรูปแบบต่ำงๆ โดยมี
วัตถุประสงค์ปลำยทำงคือ ผู้เรียนสำมำรถประยุกต์ควำมรู้ให้เข้ำกับกำรทำงำนจนเกิดประโยชน์ได้ตลอดชีวิต
2) ฝึกกำรนำเสนอด้วยกำรใช้ภำษำไทยได้เหมำะสม และมีประสิทธิภำพ โดยมีเนื้อหำสอดคล้องกับ
สื่อที่น ำเสนอ ด้วยควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรนำเสนอผลงำน ได้แก่ กำรใช้คำ ประโยค ย่อหน้ำ สำนวน
โวหำร
3) เน้นกำรฝึกฝนเรียนรู้กติกำมำรยำทกำรแสดงออกต่อลูกค้ำหรือผู้รับบริกำรในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ควำมหมำย ควำมสำคัญ แนวควำมคิดพื้นฐำนของกำรบริกำร กำรศึกษำพฤติกรรมทำงสังคมของ
บุ ค คล กำรเรี ย นรู้ แรงจู ง ใจ ค่ ำ นิ ย มเกี่ ย วกั บ กำรท ำงำนและกำรพั ก ผ่ อ น หลั ก ในกำรให้ บ ริ ก ำรให้ มี
ประสิทธิภำพ หลักกำรสื่อสำร กำรประชำสัมพันธ์ กำรบริหำรและกำรพัฒนำงำนบริกำร เทคนิคกำรจูงใจ
ลูกค้ำ และเข้ำใจควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล นำเทคนิคกำรแก้ไขปัญ หำเมื่อลูกค้ำไม่พอใจไปใช้ใ นกำร
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ปฏิบัติงำนให้บริกำรลูกค้ำ เรียนรู้หลักวิธีกำรให้บริกำรอย่ำงถูกต้องประทับใจ และกำรสร้ำงจิตสำนึกในกำร
บริกำร
Meaning, significance, basic concept of service, the study of social behavior of
personal, the learning of motivation, value regarding work and relaxation, the principle of
efficiency service, communication principle, public relation, service management and
development, customer motivation technique and understanding the difference of person,
how to implement the problem solving technique in service practice when the customer
unsatisfied for the service, learning the impressive service principle and creating the service
mind
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
ปฏิบัติ/งาน
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึกงาน
บรรยำย 45 ชั่วโมงต่อ ตำมควำมต้องกำรของ ปฏิบัติ 30 ชั่วโมงต่อภำค 75 ชั่วโมงต่อต่อภำค
ภำคกำรศึกษำ
นักศึกษำเฉพำะรำย
กำรศึกษำ
กำรศึกษำ
3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
นักศึกษำสำมำรถขอรับคำปรึกษำด้วยตนเองได้ที่ห้องหลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำร
อำคำร 3 ชั้น 4 ห้อง 343 วันจันทร์เวลำ 09.00-16.30 น. (Office Hour) หรือติดต่อทำงหมำยเลขโทรศัพท์
0 2244 5720 ในเวลำรำชกำร และติดต่อทำงสื่อสังคมออนไลน์ ที่ Facebook (inbox) ติดต่อได้ตลอด 24
ชั่วโมง

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนำ
 1.1.1 มี ค วำมซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต มี วิ นั ย มี ค วำมรั บ ผิ ด ชอบ เข้ ำ ใจผู้ อื่ น เข้ ำ ใจโลก และเคำรพกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆ ของสถำบันและสังคม รวมถึงกำรเป็นแบบอย่ำงที่ดีได้
 1.1.2 มีจิตสำนึกที่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน
1.1.3 มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในคุณค่ำแห่งวิชำชีพ และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชำชีพ จรรยำบรรณวิชำชีพ
 1.1.4 มีควำมพอเพียงในกำรดำเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดควำมพอประมำณ ควำมมีเหตุผล และ
กำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน
1.2 วิธีกำรสอน
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1) ปฐมนิเทศผู้เรียนเพื่อรับทรำบกฎกติกำในรำยวิชำ
2) ให้ ผู้ เ รี ย นร่ ว มระดมสมองโดยบู ร ณ ำกำรทั ก ษ ะกำรสื่ อ สำรเพื่ อน ำเสนอโครงกำร
“บุคลิกภำพกับกำรให้บริกำรด้วยใจ”
3) ยกตัวอย่ำงกรณีศึกษำ “บุคลิกภำพที่ดีส่งผลต่อควำมสำเร็จในอำชีพ”
4) เรียนรู้กำรเข้ำสังคม กำรรับประทำนอำหำร กำรเคำรพและกำรให้เกียรติผู้อื่น
1.3 วิธีกำรประเมินผล
1) กำรประเมินกำรปฏิบัติตนตำมกติกำ
1.1) กำรเข้ำร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน
1.2) กำรตรงต่อเวลำในกำรเข้ำชั้นเรียน และกำรส่งงำน
1.3) กำรแต่งกำยถูกระเบียบ
1.4) รักษำควำมสะอำด และควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยในห้องเรียน
1.5) รักษำทรัพยำกรในชั้นเรียน และประหยัดพลังงำนในกำรใช้ไฟฟ้ำ (ปิดแอร์ ปิดไฟก่อนออก
จำกห้อง)
2) ประเมินกิจกรรมโครงกำร “ส่งเสริมบุคลิกภำพในรั้วมหำวิทยำลัย”
2.1) โครงกำรเกิดขึ้นจำกปัญหำตำมสภำพจริง
2.2) เป็นโครงกำรที่มีควำมเป็นไปได้ในกำรปฏิบัติ และมีควำมคิดสร้ำงสรรค์
2.3) เป็นโครงกำรที่นำเสนอควำมคิดอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหำวิทยำลัย หรือสังคมภำยนอก
3) สังเกตแบบมีส่ วนร่วมเกี่ ยวกับวิธีกำรสื่อสำรของผู้เรียน และทัศนคติ กำรแสดงควำมคิดเห็ น
ในกำรทำกิจกรรมในชั้นเรียน
4) กำรตรวจสอบกำรอ้ำงอิงข้อมูลในกำรค้นคว้ำ กำรทำรำยงำน และโครงกำร
5) กำรจัดทำแฟ้มสะสมผลงำน Portfolio ที่สอดคล้องกับกำรทำงำน
2. ความรู้
2.1 ควำมรู้ที่ต้องได้รับ
 2.1.1 มีควำมรู้และควำมเข้ำใจในสำระสำคัญของศำสตร์ด้ำนกำรจัดกำร
2.1.2 มีควำมรู้กว้ำงและเป็นระบบเกี่ยวกับควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรและวิชำชีพด้ำนกำรจัดกำร
รวมทั้งมีควำมเข้ำใจอย่ำงเท่ำทันในผลกระทบในสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก
 2.1.3 มีควำมรู้และควำมเข้ำใจในด้ำนกำรวำงแผน กำรจัดโครงสร้ำงองค์กำร กำรปฏิบัติกำร
กำรควบคุมและกำรประเมินผลกำรดำเนินงำน รวมทั้งกำรปรับปรุงแผนงำนให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ทำง
ธุรกิจ
2.2 วิธีกำรสอน
1) บรรยำย และฝึกปฏิบัติ
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2) ยกตั วอย่ ำงกรณี ศึ กษำที่ พ บในชีวิตประจำวัน หรือ จำกสื่ อต่ำงๆ อัน เกิด จำกปั ญ หำทำงด้ำน
บุคลิกภำพ โดยนำทฤษฎีไปวิเครำะห์เพื่อหำเหตุ และปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหำ และกำรแก้ไขปัญหำ
3) ฝึกกำรน ำเสนอด้วยกำรใช้ควำมสำมำรถทำงภำษำไปบูรณำกำรกับกำรนำเสนองำนด้วยลำย
ลักษณ์อักษร คือกำรเขียนรำยงำน และกำรเขียนโครงกำร กำรนำเสนองำนผ่ำนวำจำ และสื่อประสม เป็น
ต้น
4) ใช้สื่อวีดิโอ สื่อภำพยนตร์ มำใช้ในกำรสอน เพื่อให้นักศึกษำสำมำรถคิดวิเครำะห์ เปรียบเทียบ
และเข้ำใจเนื้อหำรำยวิชำมำกขึ้น
2.3 วิธีกำรประเมินผล
1) กำรทดสอบจำกกำรทำกิจกรรมในชั้นเรียน
2) กำรประเมินจำกกำรเขียนรำยงำน กำรเขียนโครงกำร
3) กำรประเมินจำกกำรนำเสนอผลงำนในชั้นเรียน
4) กำรสอบปลำยภำคเรียน
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทำงปัญญำที่ต้องพัฒนำ
 3.1.1 สำมำรถสื บ ค้ น ประมวลและประเมิ น ข้ อ มู ล จำกหลำยแหล่ ง ได้ ด้ ว ยตนเอง มี ค วำมคิ ด
วิเครำะห์อย่ำงเป็นระบบ มีเหตุผล และคิดอย่ำงสร้ำงสรรค์เพื่อให้ได้สำรสนเทศที่เหมำะสมกับศตวรรษที่ 21
 3.1.2 สำมำรถประยุกต์ควำมรู้ทำงกำรจัดกำรและด้ำนอื่นที่ สัมพันธ์กัน จำกสำขำวิชำชีพที่ศึกษำ
และประสบกำรณ์มำใช้งำนตำมสถำนกำรณ์ทั่วไปได้อย่ำงเหมำะสม
 3.1.3 มีทัก ษะที่ จำเป็น ในศตวรรษที่ 21 โดยคำนึ งถึงผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรตัดสิน ใจ
และสำมำรถติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลได้อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน
3.1.4 สำมำรถคิดค้น ทำงเลื อก วิเครำะห์ ทำงเลื อกและผลกระทบจำกทำงเลื อกอย่ำงรอบด้ำน มี
ควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจเลือกทำงเลือกที่สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน
3.2 วิธีกำรสอน
1) แนะนำแหล่งข้อมูล ช่องทำงในกำรเข้ำถึงข้อมูล และสำธิตกำรเลือกสรรข้อมูลอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
2) ฝึกวิเครำะห์ สังเครำะห์ข้อมูลจำกกรณีศึกษำแล้ว ให้ผู้เรียนนำเสนอแนวทำงในกำรแก้ปัญหำ
และกำรนำมำปรับใช้ในชีวิตของตน
3.3 วิธีกำรประเมินผล
1) ประเมินจำกกำรอ้ำงอิงข้อมูลในรำยงำน ได้แก่ ควำมถูกต้องทำงวิชำกำรควำมหลำกหลำยของ
แหล่งสำรสนเทศ
2) ประเมินจำกกำรทำกิจกรรมในชั้นเรียน
3) ประเมินจำกกำรอภิปรำย กำรสอบถำม
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4) ประเมินจำกกำรทดสอบปลำยภำค
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบที่ต้องพัฒนำ
 4.1.1 สำมำรถแสดงควำมเป็นกัลยำณมิตร ช่ว ยเหลือผู้อื่น และแสดงควำมรับผิด ชอบในกำร
ตัดสินใจในกำรกระทำของตนเอง รวมถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคม
 4.1.2 สำมำรถแสดงควำมคิ ดริ เริ่ม และควำมเห็ น อย่ำ งสร้ำงสรรค์ ในกำรพั ฒ นำควำมรู้ และ
ควำมคิดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
 4.1.3 สำมำรถท ำงำนร่ว มกับ ผู้อื่น แสดงภำวะผู้ นำ ผู้ตำมได้อย่ ำงเหมำะสมตำมสถำนกำรณ์
และมีทักษะกำรแก้ปัญหำกลุ่ม
 4.1.4 มีควำมเข้ำใจในสังคมพหุวัฒนธรรม มีทักษะในกำรปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่ำงสร้ำงสรรค์
ตระหนักและเข้ำใจในวัฒนธรรมของสังคมที่ตนเองอำศัยอยู่รวมทั้งเข้ำใจควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรม และ
สำมำรถปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่ำงเหมำะสม
4.2 วิธีกำรสอน
1) จัดกิจกรรมในชั้นเรียนที่เปิดโอกำสให้นักศึกษำมีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษำผู้อื่นในชั้นเรียน
2) มอบหมำยงำนกลุ่มและมีกำรเปลี่ยนกลุ่มทำงำนตำมกิจกรรมที่มอบหมำยเพื่อให้นักศึกษำทำงำน
ได้กับผู้อนื่
4.3 วิธีกำรประเมินผล
1) ประเมินจำกพฤติกรรมและกำรแสดงออกของนักศึกษำในกำรมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
2) ประเมินจำกผลงำนที่ได้รับมอบหมำยจำกกำรทำงำนกลุ่ม
3) ประเมินจำกกำรนำเสนอผลงำนกำรทำกิจกรรมโครงกำร
4) ประเมินจำกแฟ้มสะสมผลงำน (Portfolio)
5) ประเมินจำกกำรทดสอบปลำยภำค
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศที่ต้องพัฒนำ
5.1.1 สำมำรถประยุกต์ใช้หลักคณิตศำสตร์ สถิติ กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณมำใช้ในกำรวิเครำะห์
และตัดสินใจในกำรดำเนินชีวิต
 5.1.2 สำมำรถสื่อสำรภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศที่จำเป็นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
 5.1.3 สำมำรถใช้ ทั กษะกำรฟั ง กำรพู ด กำรอ่ ำน และกำรเขี ยนที่ เหมำะสมส ำหรับกลุ่ มบุ คคลที่
แตกต่ำงกันทั้งที่เป็นข้อมูลธุรกิจและข้อมูลอื่น
5.1.4 สำมำรถน ำเทคโนโลยี ส ำรสนเทศที่ เหมำะสม มำใช้ ในกำรเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล กำรแปล
ควำมหมำย และกำรสื่อข้อมูล
5.2 วิธีกำรสอน
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1) แนะนำเทคนิคกำรสืบค้นข้อมูล แหล่งข้อมูลและวิธีกำรเลือกข้อมูลที่น่ำเชื่อถือ
2) มอบหมำยงำนที่ต้องมีกำรสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ
3) มอบหมำยงำนที่ต้องมีกำรนำเสนอทั้งในรูปเอกสำรและวำจำประกอบสื่อเทคโนโลยี
5.3 วิธีกำรประเมินผล
1) ประเมินรำยงำนกำรสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ
2) ประเมินทักษะกำรใช้ภำษำจำกรำยงำนและกำรนำเสนอหน้ำชั้นเรียน
3) ประเมินทักษะกำรใช้สื่อจำกกำรรำยงำนหน้ำชั้นเรียน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
หัวข้อการสอน /
จานวน
Learning Outcome
ชัว่ โมง
1
- หัวข้อการสอน
3
ควำมหมำย ควำมสำคัญ แนวคิด
พื้นฐำนของกำรบริกำร
- Learning Outcome
ผู้เรียนเข้ำใจแนวทำงของกำร
เป็นผู้ให้บริกำรที่ดี
2
- หัวข้อการสอน
3
กำรศึกษำพฤติกรรมทำงสังคม
ของบุคคล
พฤติกรรมของผู้รับบริกำร
ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร
พฤติกรรมกำรรับบริกำรและกำร
ตัดสินใจรับบริกำร พฤติกรรม
ของผู้ให้บริกำร แนวทำงกำร
เสริมสร้ำงพฤติกรรมกำรทำงำน
อย่ำงมีประสิทธิภำพ

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

1. แนะนำวิธีกำรเรียนกำรสอน
2. ชี้ แ จงวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละขอบเขตของ
เนื้อหำ
3. กำรบรรยำยควำมรู้พื้นฐำน

1. เอกสำรคำสอน
2. PowerPoint
3. รำยละเอียดของ
รำยวิชำ (มคอ.3)

1. สำธิตกำรให้บริกำรในสถำนกำรณ์
ต่ำงๆ และกำรบริกำรที่ด-ี ไม่ดี
2. กิจกรรม แนวทำงของกำรเป็นผู้
ให้บริกำรที่ดี

1. เอกสำรคำสอน
2. YouTube
3. Clip VDO

สอดคล้องกับ
ผู้สอน
จุดมุ่งหมายรายวิชา
ข้อ 1.1
ผศ.ดร.
อนงค์นำถ
ทนันชัย

ข้อ 1.1, 1.2, 1.3

ผศ.ดร.
อนงค์นำถ
ทนันชัย
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สัปดาห์ที่

3

4

หัวข้อการสอน /
Learning Outcome
- Learning Outcome
ตระหนักรู้และมีควำมเข้ำใจใน
พฤติกรรมของกำรบริกำรใน
ฐำนะผู้ให้บริกำรและผู้รับบริกำร
- หัวข้อการสอน
กำรเรียนรู้เพื่องำนบริกำร
กระบวนกำรเรียนรู้ เชำวน์
อำรมณ์ ควำมจำ
- Learning Outcome
พัฒนำทักษะส่วนบุคคล กำร
พัฒนำอำรมณ์ (EQ) และ
สำมำรถเขียน นำเสนอ แนว
ทำงกำรจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับงำน
บริกำรได้
- หัวข้อการสอน
กำรเรีนรู้และกำรฝึกอบรม กำร
ประเมินและกำรจัดกิจกรรมกำร
ฝึกอบรม กำรเรียนรู้ในองค์กำร

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

3

1. ให้นักศึกษำวิเครำะห์ตนเองด้วย
กิจกรรมและใบงำน EQ และฝึกเขียน
โครงกำรพัฒนำฝึกอบรมจิตบริกำร
2. กิจกรรม พฤติกรรมนั้นสำคัญไฉน

1. เอกสำรคำสอน
2. ใบงำนกำรวิ เครำะห์
ควำมฉลำดทำงอำรมณ์

ข้อ 1.3, 1.4, 1.5

ผศ.ดร.
อนงค์นำถ
ทนันชัย

3

1. นำเสนอโครงกำรฝึกอบรมกำรสร้ำงจิต 1. เอกสำรคำสอน
บริกำรในองค์กำร
2. ใบงำนกำรวิ เครำะห์
ควำมฉลำดทำงอำรมณ์

ข้อ 1.1, 1.3, 1.4,
1.5

ผศ.ดร.
อนงค์นำถ
ทนันชัย
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สัปดาห์ที่

5

หัวข้อการสอน /
จานวน
Learning Outcome
ชัว่ โมง
- Learning Outcome
นำเสนออย่ำงเป็นระบบ และ
กำรทำงำนเป็นทีม
- หัวข้อการสอน
3
แรงจูงใจ ค่ำนิยมเกี่ยวกับกำร
ทำงำนและกำรพักผ่อน
ควำมหมำยของกำรจูงใจ ทฤษฎี
แรงจูงใจ ควำมสำคัญของกำรจูง
ใจ แรงจูงใจภำยนอก แรงจูงใจ
ภำยใน แนวทำงกำรประยุกต์ใช้
แรงจูงใจในธุรกิจบริกำร
- Learning Outcome
สำมำรถคิด วำงแผน ได้แนวทำง
กำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรทำงำน
ด้วยกระบวนกำรกลุ่ม และระดม
สมอง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

1. บรรยำย และมอบหมำยงำนให้ ระดม 1. ใบงำน
สมอง น ำเสนองำนด้ ว ยแผนที่ ค วำมคิ ด 2. Application
(Mind Mapping) เกี่ ย วกั บ กำรจู ง ใจใน Simple Mind
กำรท ำงำนในธุ ร กิ จ บริ ก ำร ด้ ว ยกำรใช้
Application Simple Mind

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

ข้อ 1.1, 1.2, 1.3
1.4

ผศ.ดร.
อนงค์นำถ
ทนันชัย
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สัปดาห์ที่
6

7

หัวข้อการสอน /
Learning Outcome
- หัวข้อการสอน
หลักในกำรให้บริกำรให้มี
ประสิทธิภำพ รูปแบบของกำร
บริกำร ลักษณะของกำรบริกำร
องค์ประกอบของระบบบริกำร
กำรเสริมสร้ำงคุณภำพของกำร
บริกำร แนวทำงกำรเสริมสร้ำง
คุณภำพของกำรบริกำร
- Learning Outcome
ผู้เรียนสำมำรถคิด วิเครำะห์
รูปแบบของกำรให้บริกำรใน
ธุรกิจบริกำร
- หัวข้อการสอน
หลักกำรสื่อสำร และกำรสื่อสำร
กับผู้รับบริกำร
- Learning Outcome
ผู้เรียนเข้ำใจในกำรสื่อสำรที่ดี
ให้บริกำรที่เหมำะสมกับ

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
3
1. วิเครำะห์ภำพยนตร์โฆษณำที่สะท้อน
ภำพกำรให้บริกำรในธุรกิจบริกำร สลับ
กับกำรบรรยำย

3

1. บทบำทสมมติเรื่องกำรสื่อสำรในงำน
บริกำรต่ำงๆ ในสถำนกำรณ์ เช่น กำร
ให้บริกำรผ่ำนทำงโทรศัพท์ หรือเคำ
เตอร์บริกำร และฝึกปฏิบัติกำรเป็นผู้ให้
บริกำร

สือ่ การสอน
1. ใบงำนกำรวิเครำะห์
ภำพยนตร์โฆษณำ

1. ใบงำนบทบำทสมมติ
2. กรณีศึกษำกำร
ให้บริกำรของธุรกิจ
โรงแรม

สอดคล้องกับ
ผู้สอน
จุดมุ่งหมายรายวิชา
ข้อ 1.1, 1.2, 1.3, ผศ.ดร.
1.4
อนงค์นำถ
ทนันชัย

ข้อ 1.1, 1.2, 1.3,
1.4, 1.5

ผศ.ดร.
อนงค์นำถ
ทนันชัย

14

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

8

9

หัวข้อการสอน /
Learning Outcome
ผู้รับบริกำร ปฏิบัติตนได้อย่ำง
ถูกต้อง
- หัวข้อการสอน (ต่อ)
หลักกำรสื่อสำร และกำรสื่อสำร
กับผู้รับบริกำร
- Learning Outcome
ผู้เรียนเข้ำใจในกำรสื่อสำรที่ดี
ให้บริกำรที่เหมำะสมกับ
ผู้รับบริกำร ปฏิบัติตนได้อย่ำง
ถูกต้อง
- หัวข้อการสอน
กำรประชำสัมพันธ์
ควำมหมำย ควำมสำคัญของกำร
ประชำสัมพันธ์ในงำนบริกำร
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
ประชำสัมพันธ์ แนวทำงและกำร
ประเมินผลกำรประชำสัมพันธ์

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

3

1. กิจกรรม บริกำรอย่ำงถูกต้องและ
ประทับใจ
สอบกลำงภำค

1. ใบงำนบทบำทสมมติ
2. กรณีศึกษำกำร
ให้บริกำรของธุรกิจ
โรงแรม

ข้อ 1.1, 1.2, 1.3,
1.4, 1.5

ผศ.ดร.
อนงค์นำถ
ทนันชัย

3

1. บรรยำยพร้อมสนทนำแลกเปลี่ยน
ระหว่ำงผู้เรียน ผู้สอน

1. เอกสำรคำสอน
2. PowerPoint

ข้อ 1.1, 1.2, 1.3,
1.4, 1.5

ผศ.ดร.
อนงค์นำถ
ทนันชัย

3. สื่อประชำสัมพันธ์

15

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

10

11

หัวข้อการสอน /
Learning Outcome
- Learning Outcome
พัฒนำทักษะด้ำนกำรเขียน และ
กำรสื่อสำรเพื่อกำร
ประชำสัมพันธ์
- หัวข้อการสอน
กำรบริหำรและกำรพัฒนำงำน
บริกำร ควำมสำคัญของกำร
บริหำรกำรบริกำร หลักกำร
บริหำรกำรบริกำร ระบบบริหำร
กำรบริกำร กลยุทธ์สำหรับกำร
บริหำรงำนบริกำร
- Learning Outcome
เขียนแบบประเมินควำมพึง
พอใจของผู้รับบริกำรได้ และ
สำมำรถสร้ำงแบบประเมินควำม
พึงพอใจในรูปแบบ Online ได้
- หัวข้อการสอน
เทคนิคกำรจูงใจลูกค้ำ และเข้ำ

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

3

1. กิจกรรม กำรสร้ำงควำมพึงพอใจแก่
ผู้รับบริกำร และให้ผู้เรียนฝึกเขียนแบบ
ประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร

1. เอกสำรคำสอน
2. PowerPoint
3. โปรแกรม
Google.doc

ข้อ 1.1, 1.2, 1.3,
1.4, 1.5

ผศ.ดร.
อนงค์นำถ
ทนันชัย

3

1. บรรยำยพร้อมสนทนำแลกเปลี่ยน
ระหว่ำงผู้เรียน ผู้สอน

1. เอกสำรคำสอน
2. PowerPoint

ข้อ 1.1, 1.2, 1.3,
1.4, 1.5

ผศ.ดร.
อนงค์นำถ
16

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

12

13

หัวข้อการสอน /
จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
Learning Outcome
ชัว่ โมง
ใจควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล
- Learning Outcome
เข้ำใจในควำมแตกต่ำงของบุคคล
สำมำรถให้บริกำรลูกค้ำได้ตรง
กับควำมต้องกำรของลูกค้ำ
- หัวข้อการสอน
3
1. บรรยำยโดยวิทยำกรภำยนอก
กำรแก้ไขปัญหำในงำนบริกำร
เทคนิคกำรแก้ไขปัญหำเมื่อลูกค้ำ
ไม่พอใจในกำรปฏิบัติงำน
- Learning Outcome
แก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำได้ และ
เรียนรู้วิธีรับมือกับลูกค้ำใน
รูปแบบที่เหมำะสมไม่ให้เกิดผล
กระทบเสียหำยต่อองค์กร
- หัวข้อการสอน
3
1. ศึกษำดูงำนหน่วยงำนที่ให้บริกำร
เรียนรู้หลักวิธีกำรให้บริกำร
ภำยในมหำวิทยำลัยสวนดุสิต
อย่ำงถูกต้อง และประทับใจ

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน
ทนันชัย

1. PowerPoint

ข้อ 1.2, 1.3 1.4,
1.5

ผศ.ดร.
อนงค์นำถ
ทนันชัย

1. PowerPoint
2. สื่อบุคคล วิทยำกร

ข้อ 1.2, 1.3 1.4,
1.5

ผศ.ดร.
อนงค์นำถ
ทนันชัย

17

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

14

15

หัวข้อการสอน /
จานวน
Learning Outcome
ชัว่ โมง
- Learning Outcome
รู้หลัก วิธีกำรให้บริกำรอย่ำง
ถูกต้อง
- หัวข้อการสอน
3
บุคลิกภำพ มนุษยสัมพันธ์ : กำร
สร้ำงบุคลิกภำพพัฒนำเพื่อกำร
บริกำร บุคลิกภำพภำยในภำยนอก กระประเมิน
บุคลิกภำพและมนุษยสัมพันธ์
- Learning Outcome
ผู้เรียนมีบุคลิกภำพที่ดี เหมำะสม
กับงำนบริกำร
- หัวข้อการสอน
3
สร้ำงจิตสำนึกในกำรบริกำร
- Learning Outcome
นำเสนอโครงกำร และสำมำรถ
บูรณำกำรควำมรู้ที่เรียนมำตลอด
ภำคเรียนได้ นำไปปรับใช้ใน

กิจกรรมการเรียนการสอน

1. ฝึกพัฒนำบุคลิกภำพรำยบุคคล เพื่อ
งำนบริกำร บูรณำกำรกับรำยวิชำกำร
พัฒนำบุคลิกภำพ

สือ่ การสอน

1. เอกสำรคำสอน
2. PowerPoint

1. กิจกรรมจิตบริกำรตำมแนวทำงนักกำร 1. PowerPoint
จัดกำร ให้นักศึกษำนำควำมรู้ด้ำนกำร
2. สื่อบุคคล วิทยำกร
จัดกำร จิตบริกำรไปสอนนักเรียนที่มำ
เรียนที่วัดในวันอำทิตย์ ลักษณะของ
กิจกรรม เข้ำร่วมกิจกรรมธรรมะกับพระ
อำจำรย์ เช่น กำรทำวัตรเช้ำ กำรนั่งสมำธิ

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

ข้อ 1.2, 1.3, 1.4,
1.5

ผศ.ดร.
อนงค์นำถ
ทนันชัย

ข้อ 1.2, 1.3, 1.4

ผศ.ดร.
อนงค์นำถ
ทนันชัย

18

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

16

หัวข้อการสอน /
Learning Outcome
ชีวิตประจำวัน และกำรทำงำน

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

กำรจัดบอร์ดวันสำคัญทำงศำสนำ เป็นต้น
สอบปลายภาค

19

มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
ผลการเรียนรู้
กำรพูด กำรนำเสนอ
กำรมีส่วนร่วมในชั้น
เรียนกำรตอบคำถำม
กำรวิเครำะห์ข้อมูล
และกรณีศึกษำ

วิธีการประเมิน

1.1.1, 1.1.2,
1.1.4

กำรมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
กำรแต่งกำย

1.1.1, 2.1.1,
2.1.3, 3.1.2

ผลกำรปฏิบัติรำยบุคคล
ผลกำรปฏิบัติรำยกลุ่ม
ทดสอบ
ผลจำกกิจกรรมกลุ่ม
ทดสอบ
สอบปลำยภำค
กำรมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ควำมรับผิดชอบต่องำนที่ได้
มอบหมำย

กำรทดสอบย่อย และ 3.1.1, 3.1.2,
สอบปลำยภำค
3.1.3, 4.1.1,
4.1.2, 4.1.3
กิจกรรมงำนคู่ และ 3.1.1, 4.1.1,
กิจกรรมงำนกลุ่ม
4.1.2, 4.1.3,
4.1.4, 5.1.1,
5.1.2, 5.1.3
กำรจัดทำสื่อกำรสอน 1.1.2, 3.1.1,
เผยแพร่ควำมรูด้ำน 3.1.2, 4.1.1,
กำรให้บริกำร ผ่ำนสื่อ 4.1.3, 5.1.2,
ออนไลน์
5.1.3

กำรบริหำรงบประมำณ
โครงกำร/กิจกรรม
กำรประสำนงำน
เทคโนโลยีที่ใช้ในกำร
นำเสนอผลงำน
รวมทั้งสิ้น

สัปดาห์ที่
ประเมิน
1-15

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
5%

1-15

20%

1-15

20%

16
1-15

30%
15%

1-15

10%

100%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
อนงค์นำถ ทนันชัย. (2559). การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development). กรุงเทพฯ :
โอ. เอส. พริ้นติ้ง เฮ้ำส์.
ทวี ว รรณ กมลวรรณ. (2559). 20 เคล็ ด ลั บ ก้ า วสู่ นั ก บริ ก ารมื อ อาชี พ : 20 Secrets How to Be a
Professional in Service. กรุงเทพฯ: ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
2.1 กรณีศึกษำด้ำนกำรเป็นผู้ประกอบกำรและกำรประกอบธุรกิจบริกำร
2.2 หนังสือพิมพ์ออนไลน์ เช่น ฐำนเศรษฐกิจ มติชน กรุงเทพธุรกิจ ประชำชำติธุรกิจ เป็นต้น
20

มคอ. 3
2.3 เว็บไซต์ของหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กำรบินไทย โรงแรม หน่วยงำนที่เกี่ยวกับกำรบริกำร
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
อนงค์นำถ ทนันชัน. (2558). มนุษย์สัมพันธ์ในองค์การ. กรุงเทพฯ : ศูนย์บริกำรสื่อและสิ่งพิมพ์
มหำวิทยำลัยสวนดุสิต.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 กำรสนทนำระหว่ำงผู้สอนกับผู้เรียน
1.2 แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรำยวิชำ
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 จำกคณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำกหลักสูตร
2.2 กำรสังเกตผู้สอน ควำมคิดหรือข้อเสนอแนะของผู้สอน จำกกำรประชุมผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผล
กำรดำเนินงำนของรำยวิชำ (มคอ.5)
2.3 ควำมพึงพอใจของผู้เรียน จำกแบบสอบถำม กำรสังเกตในขณะกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
2.4 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและกำรรับรู้ของนักศึกษำจำกแบบสอบถำม
2.5 ผลงำนของนักศึกษำที่ได้รับมอบหมำย
3. การปรับปรุงการสอน
น ำผลกำรประเมิ น ของภำคเรี ย นปั จ จุ บั น ไปปรั บ ปรุง มคอ.3 ของปี ก ำรศึ ก ษำถั ด ไปให้ มี ค วำม
เหมำะสมและมีประสิทธิภำพมำกขึ้น ด้วยกำรเพิ่มตัวอย่ำงให้นักศึกษำได้ค้นคว้ำมำกขึ้น จัดอภิปรำยกลุ่ม
ย่อย กระตุ้นให้เกิดควำมตั้งใจเรียน และจัดให้นักศึกษำได้มีโอกำสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับนักศึกษำ
สำขำอื่นที่เรียนวิชำทำงด้ำนกำรให้บริกำรหรือจัดกิจกรรมสัมพันธ์เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อกำรพัฒนำตนเอง
ทั้งด้ำนร่ำงกำย และอำรมณ์
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 กำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำในรำยวิชำเมื่อสิ้นสุดภำคกำรศึกษำ
4.2 รำยงำนผลกำรดำเนินงำนรำยวิชำ (มคอ.5) และรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของหลักสูตร (มคอ.7)
4.3 จำกผลกำรเรียนรู้ที่กำหนดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
4.4 ประเมินข้อสอบว่ำครอบคลุมผลกำรเรียนรู้ตำมที่กำหนดไว้ในคำอธิบำยรำยวิชำและกำรให้คะแนนใน
แต่ละรำยวิชำ (มคอ.3) โดยคณะกรรมกำรของหลักสูตร
4.5 ประเมินผลกำรเรียนรู้จำกผลกำรประเมินของผู้เรียนโดยใช้แบบประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนต่ำงๆ
4.6 จำกผลงำนของนักศึกษำที่ทำกิจกรรมหรือได้รับรำงวัล
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มคอ. 3
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
หลักสูตรมีระบบกำรทบทวนประสิทธิผลของรำยวิชำ พิจำรณำจำกผลกำรประเมินกำรสอนโดยนักศึกษำ
ที่เรียนในแต่ละภำคกำรศึกษำ ผลกำรประเมินโดยคณะกรรมกำรประเมินกำรสอนของหลักสูตร กำรรำยงำน
รำยวิชำโดยอำจำรย์ผู้สอนหลังกำรทบทวนประสิทธิผลของรำยวิชำ อำจำรย์ผู้สอนรับผิดชอบในกำรทบทวน
เนื้ อหำที่ ส อน กลยุ ทธ์ที่ใช้ในกำรสอน และคณะกรรมกำรภำยนอกหลั กสู ตร โดยนำผลกำรประเมินมำ
นำเสนอแนวทำงในกำรปรับปรุงพัฒนำต่อไป
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