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รายวิชา  TIM1202 จติวิทยาการบรกิารและการพัฒนาบุคลกิภาพ 
สาขาวิชา การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ  วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 

 

 

 

 

 

รายงานผลการด าเนนิการของรายวชิา 
 รหัสวิชา TIH๑๒๐๒ รายวิชา จิตวิทยาการบริการและการพัฒนาบุคลิกภาพ 

สาขาวิชา การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 
วิทยาลยัการจัดการอตุสาหกรรมบรกิาร มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนนัทา 

ภาคการศึกษา ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา   

รหัสวชิา   TIH๑๒๐๒ 

ชื่อรายวชิาภาษาไทย จิตวิทยาการบริการและการพัฒนาบุคลิกภาพ 

ชื่อรายวชิาภาษาอังกฤษ Service Psychology and Personality Development 

 

๒. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้  (ถา้ม)ี 

      – 

 

๓. อาจารย์ผู้รับผดิชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (section) 

     อาจารย ์ดร. สุจติรา  รมิดุสิต กลุ่มเรียน  ๐๐๓ 

   

๔. ภาคการศึกษา/ปีการศกึษาทีเ่ปิดสอนรายวิชา   

    ๑/๒๕๖๔  

 

๕.  สถานที่เรียน  Google classroom 
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สาขาวิชา การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ  วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 

 หมวดที่ ๒ การจดัการเรียนการสอนที่เปรียบเทยีบกับแผนการสอน 

 

๑.รายงานชั่วโมงการสอนจรงิเทยีบกับแผนการสอน 

หัวข้อ 

จ านวนชัว่โมงตาม

แผนการสอน 

จ านวนชัว่โมง

ที่สอนจรงิ 

ระบุเหตุผลที่การสอนจริง

ต่างจากแผนการสอนหาก

มคีวามแตกต่างเกนิ ๒๕% 

บทน าและแนะน ารายวชิา ๘ ๘  

ขอบเขตของจิตวิทยา  ๔  ๔  

รากฐานการแสดงพฤตกิรรมของมนุษย์ ๔ ๔  

ความส าคัญของจิตวทิยาในงานบริการ ๔ ๔  

การประยุกตใ์ชห้ลักจิตวทิยาให้เข้าถึงความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล วัฒนธรรมในแตล่ะชนชาติ 

๔ ๔  

หลักมนุษยสัมพันธ์เพื่อใชใ้นการให้บริการลูกค้า ๔ ๔  

การสร้างจิตส านึกในงานบริการ 

 

๔ ๔  

เรียนรู้หลักวิธีการให้บริการอยา่งถูกตอ้งประทับใจ ๔ ๔  

รู้จักแก้ปัญหาในงานบริการ การปรับตัว ๔ ๔  

การสร้างแรงบันดาลใจ ๔ ๔  

การพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับพนักงานบริการ 

เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ 

๔ ๔  

การพัฒนาบุคลิกภาพ   (กายภาพ) ๔ ๔  

การพัฒนาบุคลิกภาพ (การพูด) ๔ ๔  

การพัฒนาบุคลิกภาพ 

(อารมณ ์สติปัญญา) 

๔ ๔  

การพัฒนาบุคลิกภาพ 

(การปรับตัว เจตคติ ความสนใจ) 

๔ ๔  
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๒.  หัวข้อที่สอนไมค่รอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผนและพิจารณานัยส าคัญของหัวข้อต่อผลการเรยีนรูข้องรายวิชาและ

หลักสูตร ในกรณีที่มนีัยส าคญัให้เสนอแนวทางชดเชย 

 

หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน 

(ถ้าม)ี 

นัยส าคญัของหัวข้อที่สอนไม่

ครอบคลุมตามแผน 

แนวทางชดเชย 

   

 

๓. ประสิทธผิลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรยีนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการเรียนรู ้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด

รายวิชา 

ประสิทธผิล ปัญหาของการใชว้ิธีสอน(ถา้มี) 

พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 
ม ี ไม่มี 

คุณธรรม จรยิธรรม ๑) บรรยายและใช้กรณีศึกษา 
๒) ถามตอบ 
๓) สนทนา 
๔) ยกตัวอย่าง จ าลองสถานการณ์
กรณีศึกษาเก่ียวกับคุณธรรม 
จริยธรรมในวิชาชพีธุรกิจท่องเที่ยว  

√   

ความรู ้ ๑) บรรยาย 
๒) อภิปราย 
๓) สาธิต 
๔) สอนแบบใช้โสตทัศนวสัดุ 

√   

ทักษะทางปัญญา ๑) บรรยาย 
๒) อภิปราย 
๓) สาธิต 
๔) สอนให้นักศึกษาวิเคราะห์ข่าว 
๕) สอนแบบให้แก้ปัญหา ยกตัวอย่าง
กรณีศึกษา 

√   

ทักษะความสัมพนัธ ์    

ระหว่างบุคคลและ  

ความรับผดิชอบ 

๑) สอดแทรกประสบการณ์และ
เหตุการณ์จริงที่เกิดข้ึนในวิชาชพี  
๒) ให้นักศึกษาท างานค้นควา้งานวิจัย   

√   

ทักษะการวิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การสือ่สาร

และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๑) บรรยาย 
๒) มอบหมายให้นักศึกษาสื่อสารการ
ใช้ค าศ พท์ที่ใช้ในธุรกิจท่องเที่ยว   
๓) ให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลในระบบ
สารสนเทศ อินเตอร์เน็ต  

√   
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๔. ข้อเสนอการด าเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน 

ระบุข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงวิธีสอน ซึ่งได้จากปัญหาที่พบในข้อ ๓ 

 

 

หมวดที่ ๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 
 

๑. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน  ๑๐   คน 

๒. จ านวนนักศึกษาที่คงอยูเ่มื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา  ๑๐   คน 

๓. จ านวนนักศึกษาที่ถอน  (W)................-................. คน 

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน คิดเป็นร้อยละ 

A ๖ ๖๐ 

A- ๓ ๓๐ 

B+   

B   

B-   

C+   

C   

C-   

D+   

D   

D-   

F   

I ๑ ๑๐ 

 

๕. ปัจจัยที่ท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้าม)ี 

 – 

 

๖. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไวใ้นรายละเอียดรายวชิา 

ระบุความคลาดเคลือ่นจากแผนการประเมินผลการเรยีนรูท้ี่ก าหนดไว้ใน มคอ.๓ หมวด ๕ ข้อ ๒ 
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๖.๑ ความคลาดเคลื่อนดา้นก าหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

  

 

๖.๒ ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมนิผลการเรียนรู้ (ถา้มี) 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

  

 

๗. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

ประเมินผลการท างานรว่มกันระหวา่งผู้สอนและกลุ่ม

นักศึกษา 

ได้ผลด ีนศ.ทราบขอ้บกพร่อง น าไปพัฒนาปรังปรุงตอ่ไป 

 

 

หมวดที่ ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนนิการ 

 

๑.ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิง่อ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใชแ้หล่งทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  

(ถ้าม)ี 

ผลกระทบ 

  

 

๒.ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 

ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรูข้องนักศึกษา 

  

 

หมวดที่ ๕ การประเมนิรายวิชา 

 
๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 

๑.๑ ข้อวิพากษ์ที่ส าคญัจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจดุแขง็และจดุอ่อน 
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๑.๒ ความเห็นของอาจารยผ์ู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ ๑.๑ 

  

๒.  ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธอีื่น 

๒.๑ ข้อวิพากษ์ที่ส าคญัจากผลการประเมินโดยวิธอีื่น 

ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจดุแขง็และจดุอ่อน 

  

๒.๒ ความเห็นของอาจารยผ์ู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ ๒.๑ 

 

 

หมวดที่ ๖ แผนการปรบัปรุง 

 
๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผา่นมา 

แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ ปี

การศึกษาที่ผ่านมา 

ผลการด าเนนิการ 

  

 

๒. การด าเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 

 ปรับวธิกีารสอนด้วยระบบออนไลน์ รวมถงึการฝึกปฏบิตัิการการพฒันาบุคลิกภาพในด้านต่างๆ ด้วย

การเรียนรูแ้ละเพิ่มทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทลัให้มากขึน้ 

 

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปกีารศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

   

 

๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวชิาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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เพิ่มเตมิ 

รายงานการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน ์
 

(1) ช่องทางการสอนออนไลน์และการมอบหมายงาน 

 เว็บไซต์อาจารย์  link: https://elchm.ssru.ac.th/suchitra_ri/ 

 Moodle   link/code: https://elchm.ssru.ac.th/suchitra_ri/  

 Google Meet  link/code: https://meet.google.com/fzr-qzzr-jyp 

Google classroom link/code: https://classroom.google.com/c/MzY3NDc4MjU0NDYw 

 ZOOM   link/code: ________________________________ 

 อื่น ๆ (โปรดระบุ)  ________________________________________________ 

     link/code: ________________________________ 

(2) นวัตกรรมการสอน 

 Kahoot!   link/screen capture _______________________________ 

 Padlet   link/screen capture _______________________________ 

 Mentimeter  link/screen capture _______________________________ 

 Plickers   link/screen capture _______________________________ 

 Flinga   link/screen capture _______________________________ 

 Wheelofnames  link/screen capture _______________________________ 

 
 

 

 อื่น ๆ (โปรดระบุ)  ___________________________________________________ 

     link/screen capture _______________________________ 
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(3) ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา 

เรียนออนไลน์ นักศกึษามักปิดกล้อง ท าให้การสื่อสารระหว่างบุคคลมปีระสิทธภิาพน้อยลง 

(4) ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 

จัดชว่งเวลาให้นักศกึษาเปิดกล้องเพื่อสื่อสารให้เห็นหน้าตา สีหน้าแววตา และอิรยิาบถต่างๆ บ้าง 

 

 

 

                ลงชื่อ  สุจติรา  รมิดุสิต                                ลงชื่อ  ฉันทัช  วรรณถนอม 

                (อาจารยส์ุจิตรา  รมิดสุิต)                      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทัช  วรรณถนอม)  

               อาจารย์ผูร้ับผดิชอบรายวิชา                               อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

       วนัที่ ๒๖ เดอืน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔                      วันที ่๒๖ เดอืน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

      


