รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
2512713 จิตวิทยาการบริการ (Service Psychology)
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต 3 (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อ.ปทุมพร โพธิ์กาศ รับผิดชอบ
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปที่ 1
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
30 ตุลาคม 2557

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 พุทธิพิสัย (ความรูที่ไดรับจากการเรียน)
1) เพื่อใหผูเรียนมีความรูและเขาใจพื้นฐานความตองการของบุคคล
2) เพื่อใหผูเรียนรูและเขาใจหลักในการใหบริการ แนวทางการตอนรับที่มีประสิทธิภาพ
1.2 จิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ไดรับจากการเรียน)
1) เพื่อใหผูเรียนมีผูเรียนใหความรวมมือ ชวยเหลือ รับผิดชอบในการทํางานรวมกัน
2) เพื่อใหผูเรียนมีทัศนคติที่ดีและตระหนักถึงความสําคัญของงานบริการ
1.3 ทักษะพิสัย (ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติ การใช IT ที่ไดรับจากการเรียน)
1) เพื่อใหผูเรียนมีทักษะการแกไขปญหาเมื่อลูกคาไมพึงพอใจ
2) เพื่อใหผูเรียนมีการคนควาขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกคาจากสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อปรับปรุงเนื้อหาจากรายวิชาจิตวิทยาการบริการใหทันสมัยสอดคลองกับสถานการณ
ปจจุบัน โดยมีการวางแผนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดย
ผูสอนมีการเพิ่มเติมเนื้อหาที่เปนปจจุบันในการเรียนการสอนและใหนักศึกษามีสวนรวมในการเรียนการสอน
เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางหลากหลาย และมีความเหมาะสมกับธรรมชาติ
ของผูเรียน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษามีความรูเกี่ยวกับการบริการที่ดี ทั้งนี้เพื่อใหนักศึกษาสามารถ
นําความรูที่ไดรับไปประยุกตการประกอบอาชีพในอนาคตได
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิดพื้นฐานของความตองการของบุคคล การนําทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยามา
ประยุกตใชกับความตองการในดานการบริการของบุคคล หลักในการบริการใหมีประสิทธิภาพและวิธีการ
ปลูกฝงทัศนคติที่ดีในดานการบริการ การมีจิตอาสาและจิตสาธารณะ หลักประชาสัมพันธการบริการ
วิธีการจูงใจลูกคาใหมาใชบริการ การแกไขปญหาเมื่อลูกคาไมพึงพอใจ รวมถึงวิธีการสํารวจความพึงพอใจ
ของลูกคาดวยกระบวนการทางจิตวิทยา
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม
บรรยาย 45 ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษา

สอนเสริมตามความ
ตองการของนักศึกษา
เปนรายบุคคลและใน
กรณีที่มีเหตุจําเปน

ปฏิบัต/ิ งาน
การศึกษาดวยตนเอง
ภาคสนาม/การฝกงาน
ไมมีการฝกปฏิบัติ
การศึกษาดวยตนเอง 90
ชั่วโมงตอสัปดาห

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
- อาจารยผูสอนจัดเวลาการใหคําปรึกษากับนักศึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความ
ตองการ 2 ชั่วโมง/สัปดาหและประกาศใหผูเรียนทราบ นอกจากนั้นยังอนุญาตใหนักศึกษาติดตอผาน
โทรศัพท และ e-mail ดวย โดยบอกหมายเลขโทรศัพท และ e-mail address สวนตัวใหทราบ
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1.1.1. ความตระหนักถึงบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตยและมีวินัยในตนเอง
1.1.2. มีการปฏิบัติตนที่ดีเมื่ออยูรวมกับผูอื่นในสังคม มีการเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็น
ผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของคนอื่น
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1.1.3. มีการเคารพกฎระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ และ คํานึงถึงประโยชนของสวนรวมเปนสําคัญ
1.2 วิธีการสอน
1.2.1. การบรรยายเกี่ยวกับหนาที่ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย และวินัยในตนเองใหกับ
นักศึกษา รวมทั้งอธิบายถึงขอควรตระหนักในเรื่องของการกฎระเบียบและเคารพสิทธิของผูอื่น
1.2.2. การอภิปราย โดยมีการเปดโอกาสใหนักศึกษาแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นในประเด็น
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. มีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวของในธุรกิจบริการ
2.1.2. มีความรูถึงหลักการและทฤษฎีทางจิตวิทยา ที่จะนํามาประยุกตใชในการบริการใหมีประสิทธิภาพ
2.2 วิธีการสอน
2.2.1. การบรรยายเนื้อหาในรายวิชา รวมถึงการถาม ตอบในชั้นเรียน
2.2.2. การอภิปรายกลุม โดยอาจารยผูสอนกระตุนใหผูเรียนเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
2.2.3. การมอบหมายกิจกรรมการทํางานกลุม ใหกลุมไดมีการคนควา คิดวิเคราะหและรวมกัน
ทํางาน มีการนําเสนอรายงาน
2.2.4. การมอบหมายใหผูเรียนไดมีการคนควาขอมูลตามที่ไดรับมอบหมายจากหนังสือหรือ
คนควาผานทางเครือขายคอมพิวเตอร (อินเตอรเน็ต)
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1. ประเมินจากการสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค
2.3.2. ประเมินจากการสังเกตการณการรวมกิจกรรมในชั้นเรียน
2.3.3. ประเมินผล การนําเสนอผลงานรายงาน หรืองานตามที่มอบหมายรายบุคคลและรายกลุม
3. ทักษะทางปญญา
3.1. ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
3.1.1 มีความสามารถในวิเคราะหลักษณะพฤติกรรมที่เหมาะสมของผูใหบริการที่ดี
3.1.2. มีความสามารถและรูจักวิธีในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในงานบริการอยางเหมาะสม
3.1.3. มีความสามารถในการประยุกตใชความรูเพื่อเปนผูใหบริการที่ดีในการทํางานในอนาคต
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 การสอนเนื้อหาโดยการบรรยายเนื้อหา และฝกทักษะในดานตางๆ (เชน ทักษะในการ
ตอนรับ ทักษะในการคิดแกปญหา) พรอมกับใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็นทั้งรายกลุมและ
รายบุคคล
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3.2.2. การอภิปราย รวมกันในชั้นเรียน พรอมทั้งรวมกันวิเคราะหปญหาตาง ๆ ในงานบริการและ
วิธีการแกไขปญหาดังกลาว
3.2.3. การมอบหมายใหผูเรียนไดมีการคนควาขอมูลตามที่ไดรับมอบหมายจากหนังสือหรือคนควา
ผานทางเครือขายคอมพิวเตอร (อินเตอรเน็ต)
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1. การสอบ โดยใชขอสอบที่วัดทักษะดานการใชปญญาในการคิดวิเคราะห
3.3.2. ประเมินผลจากผลงาน การนําเสนอผลงานของนักศึกษา
3.3.3. ประเมินจากพฤติกรรมการมีสวนรวมในการอภิปราย ตอบขอซักถาม
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่
ตองพัฒนา
4.1.1. มีพัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายใหครบถวนตาม
กําหนดเวลา
4.1.2. พัฒนาทักษะในการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางผูเรียน ตลอดจนพัฒนาบทบาท
ความเปนผูนํา ผูตามในการทํางานเปนทีม
4.1.3. มีความสามารถในการปรับตัวและสามารถอยูรวมกับผูอื่นได
4.2 วิธีการสอน
4.2.1. สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม และมอบหมายงานในการจัดเรียน
การสอน
4.2.2. เปดโอกาสใหนักศึกษาไดทํางานและแลกเปลี่ยนบทบาทในการทํางานรวมกัน
4.2.3. บรรยายและใหนักศึกษารวมกันอภิปรายเกี่ยวกับการปรับตัวและการอยูรวมกับผูอื่นใน
สังคม
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1. ประเมินจากการสงงาน รายงาน ความเรียบรอยครบถวนของงาน และการนําเสนอ
ผลงาน รายบุคคลและรายกลุม
4.3.2. สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง
4.3.3. การสังเกตการณรวมกิจกรรมในชั้นเรียน
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
5.1.1. พัฒนาทักษะในการสื่อสาร การพูด การฟง การเขียน โดยการทํารายงาน และนําเสนอในชั้น
เรียน
5.1.2. พัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ตและแหลงขอมูล
ตางๆ
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5.2 วิธีการสอน
5.2.1. มอบหมายงานใหนักศึกษาทําเพื่อพัฒนาทักษะดานตางๆของนักศึกษาและใหนักศึกษา
คนควาขอมูลดวยตนเองจากแหลงขอมูลตางๆ ที่นาเชื่อถือ และทํารายงานเพื่อนําเสนอดวย
วิธีการและเครื่องมือที่เหมาะสม
5.2.2. การสอนดวยการบรรยายในชั้นเรียนและใหมีการฝกปฏิบัติ
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1. ประเมินจากงาน รายงาน วิธีการนําเสนอ และรูปแบบในการนําเสนอ
5.3.2. สังเกตพฤติกรรมในการเรียน และผลการประเมินการฝกปฏิบัติในชั้นเรียน
1. แผนการสอน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

1

ชี้แจงรายละเอียดวิชา ดังนี้
1. คําอธิบายรายวิชา ความสําคัญของ
รายวิชา จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
รายวิชาจิตวิทยาการบริการ
2. การจัดการเรียนการสอน การวัด
การประเมินผล การเก็บคะแนน การ
สอบ
3. การประเมินเกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรม ทักษะทางปญญา ทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. การประเมินพฤติกรรมการ
มีวินัยและพฤติกรรมการมีสวนรวม
กิจกรรมในชั้นเรียน
บทที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
จิตวิทยา
- วิวัฒนาการ การศึกษาทางจิตวิทยา
- กลุม แนวความคิด และระบบทาง
จิตวิทยา

3

2

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช
1. แจกเอกสารแผนการสอน
2. การบรรยายเกี่ยวกับหนาที่ รับผิดชอบ
ความซื่อสัตย และวินยั รวมทั้งอธิบายถึงขอ
ควรตระหนักในเรื่องของการเคารพ
กฎระเบียบ และเคารพสิทธิของผูอ ื่น
3. การอภิปราย โดยใหนักศึกษาแลกเปลีย่ น
ความรู ความคิดเห็นในประเด็น ที่เกี่ยวของ
กับจริยธรรม รวมทั้งจรรณยาบรรณวิชาชีพ
4. บรรยายสรุป รวมทั้งตอบขอซักถาม

1. การบรรยายเนื้อหาในเอกสาร
ประกอบการสอน รายวิชาจิตวิทยาการ
บริการ (บทที่ 1)
2. แบงกลุมเพื่อวิเคราะหแนวคิด ทฤษฎี
และการนําแนวคิดของนักจิตวิทยาเพื่อนําไป
ประยุกตใชกับงานบริการ
3. แตละกลุม นําเสนอผลการวิเคราะหและ
ใหทุกคนในชั้นเรียนรวมกันแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น
4. บรรยายสรุป และสรุปผลการวิเคราะห
รวมทั้งตอบขอซักถาม

ผูสอน
ปทุมพร
โพธิ์กาศ

ปทุมพร
โพธิ์กาศ

5

มคอ. 3
3

บทที่ 2 แนวความคิดพื้นฐาน
เกี่ยวกับจิตวิทยาบริการ
- ลักษณะของการบริการ
- ประเภทของการบริการ

3

4

บทที่ 3 องคประกอบของระบบการ
บริการ
- ผูรับบริการ
- ผูปฏิบัติงานบริการ
- องคการบริการ
- ผลิตภัณฑบริการ
วงจรของการบริการ
- นโยบายการบริการ
- กลยุทธการบริการและแนวทางใน
การสรางกลยุทธในการบริการ

3

5

บทที่ 4 แนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพ
- ความหมายของบุคลิกภาพ
- องคประกอบของบุคลิกภาพ
- ทฤษฎีบุคลิกภาพ

3

6

บทที่ 4 (ตอ) การพัฒนาบุคลิกภาพ
ของผูใหบริการ และมนุษยสัมพันธ
ในการบริการ
- ความสําคัญของบุคลิกภาพที่มีตอ
การบริการ
- การเสริมสรางบุคลิกภาพที่ดีของผู
ใหบริการ
- ความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพและ
มนุษยสัมพันธในการบริการ
บทที่ 5 การจูงใจ
- ความหมายของการจูงใจ
- กระบวนการการเกิดแรงจูงใจ

3

7

3

1. การบรรยายเนื้อหาในเอกสาร
ประกอบการสอน รายวิชาจิตวิทยาการ
บริการ (บทที่ 2)
2. เปดวีดีทัศนเกี่ยวกับงานบริการใน
ลักษณะตาง ๆ ใหนักศึกษาดู
3. นักศึกษารวมกันวิเคราะหและ จัด
ประเภทของการบริการทีไ่ ดศึกษาจากวีดี
ทัศน
4. อาจารยและนักศึกษารวมกันสรุปถึง
ลักษณะและประเภทการบริการ
1. การบรรยายเนื้อหาในเอกสาร
ประกอบการสอน รายวิชาจิตวิทยาการ
บริการ (บทที่ 3)
2. อาจารยและนักศึกษารวมกันอภิปราย
และแสดงความคิดเห็นในหัวขอการสรางกล
ยุทธในการบริการ
3. บรรยายสรุป และสรุปผลการอภิปราย
รวมทั้งตอบขอซักถาม
4. มอบหมายงานใหนักศึกษา
แตละกลุมคนควาศึกษาขอมูล
จากอินเทอรเน็ต ในหัวขอทฤษฎีบคุ ลิกภาพ
เพื่อนําเสนอหนาชั้นเรียนในครั้งตอไป
1 . ก า ร บ ร ร ย า ย เนื้ อ ห า ใน เอ ก ส า ร
ประกอบการสอน รายวิ ช าจิ ต วิ ท ยาการ
บริการ (บทที่ 4)
2. แต ล ะกลุ ม นํ า เสนอรายงานที่ ไ ด รั บ
มอบหมายจากการเรียนครั้งที่แลวในหัวขอ
ทฤษฎีบุคลิกภาพ และใหทุกคนในชั้นเรียน
รวมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
4. บรรยายสรุป และสรุปผลการรายงานของ
นักศึกษา รวมทั้งตอบขอซักถาม
1. การบรรยายเนื้อหาในเอกสาร
ประกอบการสอน รายวิชาจิตวิทยาการ
บริการ (บทที่ 4 ตอ)
2. ใหนักศึกษาสํารวจและวิเคราะห
บุคลิกภาพของตนเองและของเพื่อนใหบอก
ถึงขอดีและขอควรปรับปรุง
3. นักศึกษาและอาจารยรวมกันหาขอสรุป
ในเรื่องของการเสริมสรางบุคลิกภาพที่ดีและ
การสรางมนุษยสัมพันธในการบริการ
1. การบรรยายเนื้อหาในเอกสาร
ประกอบการสอน รายวิชาจิตวิทยาการ
บริการ (บทที่ 5)

ปทุมพร
โพธิ์กาศ

ปทุมพร
โพธิ์กาศ

ปทุมพร
โพธิ์กาศ

ปทุมพร
โพธิ์กาศ

ปทุมพร
โพธิ์กาศ

6

มคอ. 3
- ลักษณะของแรงจูงใจ
- ประเภทของแรงจูงใจ
- ทฤษฎีความตองการของบุคคล
8

- ทฤษฎีความตองการของบุคคล
(ตอ)
ความมีจิตอาสาและจิตสาธารณะ
ของบุคคลที่ควรมีตอสวนรวม

3

9

บทที่ 6 เจตคติในการบริการ
- ความหมายของเจตคติ
- ความสํ า คั ญ ของเจตคติ ใ นการ
บริการ
- ลักษณะและองคประกอบของเจต
คติในการบริการ
- การเสริ ม สรา งเจตคติ ที่ ดี ให เกิ ด กั บ
ผูรับและผูใหบริการ

3

10

บทที่ 6 (ตอ) ความพึงพอใจในการ
บริการ
- ความหมายของความพึงพอใจ
- ความสําคัญของความพึงพอใจในการ
บริการ
- ลักษณะและองคประกอบของความ
พึงพอใจในการบริการ
- แนวทางการเสริ ม สร า งความพึ ง
พอใจในการบริการ

3
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บทที่ 7 การประเมินคุณภาพการ
บริการ
- ค วาม ห ม าย ข อ งก ารป ระ เมิ น
คุณภาพการบริการ
- จุ ด มุ งห ม าย ข อ งก ารป ระ เมิ น
คุณภาพการบริการ
- ปญ หาในการประเมินคุณภาพการ
บริการ
- ขั้นตอนและวิธีการประเมินคุณภาพ
การบริการ

3

2อาจารยกับนักศึกษารวมกันวิเคราะห
แนวคิด ทฤษฎีความตองการของบุคคล
3. ทบทวนเนื้อหาที่ผานมาเพื่อเตรียมสอบ
ในครั้งหนา
1. บรรยาย
2. อาจารยกับนักศึกษารวมกันวิเคราะห
ทฤษฎีความตองการของบุคคล ความมี
จิตอาสาและจิตสาธารณะของบุคคลที่ควรมี
ตอสวนรวม
3. สอบเก็บคะแนนกลางภาค
1. ใหนักศึกษาทําแบบสํารวจเกีย่ วกับเจตคติ
ตอการบริการ
2. การบรรยายเนื้อหาในเอกสาร
ประกอบการสอน รายวิชาจิตวิทยาการ
บริการ (บทที่ 6)
3. หลังจากบรรยายเสร็จ ใหนักศึกษาตรวจ
และใหคะแนนตนเองจากการตอบขอคําถาม
เกี่ยวกับทัศนคติ
4. นําผลการสํารวจของทุกคนมาแลกเปลีย่ น
พูดคุยกันในชั้นเรียน รวมถึงการวิเคราะหถึง
ทัศนคติที่มีตอการบริการของแตละบุคคล
5. บรรยายสรุป และสรุปผลการวิเคราะห
รวมทั้งตอบขอซักถาม
1. การบรรยายเนื้อหาในเอกสาร
ประกอบการสอน รายวิชาจิตวิทยาการ
บริการ (บทที่ 6 ตอ)
2. แบงกลุมเพื่อวิเคราะหวิธีในการเสริมสราง
เจตคติ ที่ ดี ต อ การบริ ก ารรวมทั้ ง การสร า ง
ความพึงพอใจในการบริการ
3. แตละกลุม นําเสนอผลการวิเคราะหและ
ใหทุกคนในชั้นเรียนรวมกันแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น
4. อาจารยและนักศึกษาสรุปรวมกัน
1. การบรรยายเนื้อหาในเอกสาร
ประกอบการสอน รายวิชาจิตวิทยาการ
บริการ (บทที่ 7)
2. แบงกลุมเพื่อวิเคราะหวิธีในการประเมิน
คุณภาพการบริการ
3. แตละกลุม นําเสนอผลการวิเคราะหและ
ใหทุกคนในชั้นเรียนรวมกันแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น
4. บรรยายสรุป และสรุปผลการวิเคราะห
รวมทั้งตอบขอซักถาม

ปทุมพร
โพธิ์กาศ

ปทุมพร
โพธิ์กาศ

ปทุมพร
โพธิ์กาศ

7

มคอ. 3
12

บทที่ 8 การบริการที่มีประสิทธิภาพ
และการแกปญหาเมื่อลูกคาไมพอใจ
- คุณสมบัติที่ดีของพนักงานในงาน
บริการ
- การเขาใจในธรรมชาติของลูกคา
- ประเภทของลูกคา
- วิธีการใหบริการและการแกไขปญหา
เมื่อลูกคาไมพอใจ

3
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บทที่ 8 (ตอ) การสื่อสารในงาน
บริการ
- ความหมายของการสื่อสารงาน
บริการ
- สวนประกอบของการสื่อสาร
- ประเภทของการติดตอสื่อสาร
- เทคนิคในการสื่อสารของ
ผูปฏิบัติงานบริการ
บทที่ 9 การรับรู
- การศึกษาการรับรู
- ปจจัยสนับสนุนการรับรูการบริการ
- แนวทางการเสริมสรางการรับรูก าร
บริการ
บทที่ 10 การบริหารการบริการ
- ความหมายของการบริหารการ
บริการ
- ขั้นตอนของการบริหารการบริการ
- หลักสําคัญของการบริหารการ
บริการ
- แนวคิดการพัฒนาการบริหารงาน
บริการ
บทที่ 11 การประชาสัมพันธงาน
บริการ
- ความหมายของการประชาสัมพันธ
ในงานบริการ
- ความสําคัญของการประชาสัมพันธ
ในงานบริการ
- วัตถุประสงคและองคประกอบของ
การประชาสัมพันธในงานบริการ
- ขั้นตอนของกระบวนการ
ประชาสัมพันธ
- เครื่องมือที่ใชในการประชาสัมพันธ

3

14

15

16

3

1. การบรรยายเนื้อหาในเอกสาร
ประกอบการสอน รายวิชาจิตวิทยาการ
บริการ (บทที่ 8)
2. เปดวีดีทัศนลักษณะการบริการที่ดี
ขั้นตอนการบริการของพนักงานบริการและ
วิธีในการแกปญหาใหนักศึกษาดู
3. ใหนักศึกษาเขียนสรุปและวิเคราะห
วิธีการแกปญหาในงานบริการจากวีดีทัศนที่
ไดดสู ง อาจารยบรรยายสรุป
1. การบรรยายเนื้อหาในเอกสาร
ประกอบการสอน รายวิชาจิตวิทยาการ
บริการ (บทที่ 8 ตอ และบทที่ 9)
2. ใหนักศึกษาเขียนขอคําถามที่ครู
กําหนดใหเพื่อประกอบการดูวดี ีทัศน
3. เปดวีดีทัศนมารยาทในการสื่อสารและ
การใชโทรศัพทใหนักศึกษาดู
3. ใหนักศึกษาเขียนสรุปจากวีดีทศั นและ
ตอบขอคําถามจากการวิเคราะหสงิ่ ที่ไดดูจา
กวีดีทัศนนําสงอาจารย
4. อาจารยบรรยายสรุปและตอบขอซักถาม

1. การบรรยายเนื้อหาในเอกสาร
ประกอบการสอน รายวิชาจิตวิทยาการ
บริการ (บทที่ 10)
2. แบงกลุมเพื่อวิเคราะหแนวคิดการ
พัฒนาการบริหารงานบริการ
3. แตละกลุม นําเสนอผลการวิเคราะหและ
ใหทุกคนในชั้นเรียนรวมกันแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น
3
1. การบรรยายเนื้อหาในเอกสาร
ประกอบการสอน รายวิชาจิตวิทยาการ
บริการ (บทที่ 11)
2. เปดวีดีทัศนเกี่ยวกับการประชาสัมพันธใน
งานบริการใหนักศึกษาดู
3. นักศึกษารวมกันวิเคราะหและแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นในเรื่องของการประชาสัมพันธ
การบริการ
4. บรรยายสรุป และสรุปผลการวิเคราะห
รวมทั้งตอบขอซักถาม
5. อาจารยและนักศึกษารวมกันสรุปเนื้อหา
รายวิชาทั้งหมดที่ไดเรียน
สอบปลายภาค

ปทุมพร
โพธิ์กาศ

ปทุมพร
โพธิ์กาศ

ปทุมพร
โพธิ์กาศ

ปทุมพร
โพธิ์กาศ
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่
1
2
3
4

ผลการ
เรียนรู
1.1 – 1.3
2.1 – 2.3
3.1 – 3.3
4.1 – 4.3
5.1 – 5.3

วิธีการประเมิน
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
รายงานเดี่ยวและกลุม
การเขาชั้นเรียน
การมีสวนรวมกิจกรรมในชั้นเรียน เชน การ
อภิปรายกลุม การระดมสมอง การศึกษากรณี
ตัวอยาง และบทบาทสมมติ เปนตน

สัปดาหที่
ประเมิน
8
จัดสอบนอกตาราง
ตลอดภาคเรียน
ตลอดภาคเรียน

สัดสวนของการ
ประเมินผล
30%
40%
10%
20%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตําราหลัก
ปทุมพร โพธิ์กาศ. (2558). เอกสารประกอบการเรียนจิตวิทยาการบริการ. พิมพครั้งที่ 3.
กรุงเทพมหานคร: โครงการสวนดุสิต กราฟฟคไซท.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
สมิต สัชฌุกร. (2546). การตอนรับและการบริการที่เปนเลิศ. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ
สายธาร.
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
เว็บไซตที่เกี่ยวของกับเนื้อหารายวิชา อาทิ
http://www.psychology.com. http://academics.rmu.edu.
http://ccwebsiteclass.net.
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุมระหวางนักศึกษาและอาจารยผูสอน
- แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา (ผานระบบบริหารการศึกษา)
ขอเสนอแนะผาน ระบบสารสนเทศ ที่อาจารยผูสอนจัดทําขึ้นเพื่อเปนชองทางหนึ่งในการเรียนการสอนและ
สื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
- การสังเกตการณการเรียนการสอนในชั่วโมงสอน
- ผลการเรียนของนักศึกษา
- ผลการประเมินการเรียนการสอน
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3. การปรับปรุงการสอน
- การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารยในหลักสูตร
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- ใชการทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยทานอื่นที่อยูภายใน
หรือภายนอกหลักสูตร หรือโดยผูทรงคุณวุฒิ
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษาโดย
ตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีและเกณฑในการใหคะแนน และการใหคะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุกปหรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ตามขอ 4
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