รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)

รหัสวิชา 3572703 ชื่อรายวิชา การบริหารความสัมพันธ์ ลูกค้ า
ประจําภาคเรี ยนที่ 2/2556

อาจารย์ ผ้ ูสอน
ดร.สิรินาถ แพทยังกุล
หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกค้ า

อาจารย์ ผ้ ูประสานงานรายวิชา
ดร.สิรินาถ แพทยังกุล

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

มคอ. 3

คํานํา
การบริหารความสัมพันธ์ ลกู ค้ า เป็ นรายวิชาเฉพาะด้ านที่จะให้ ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎี
กระบวนการการให้ บริการลูกค้ าและการบริหารงานด้ านข้ อมูล รวมถึงนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่จะนํามาใช้ ในการสนับสนุนการบริการข้ อมูลเพื่อการให้ ความสะดวกแก่ลกู ค้ า
และองค์กร ในรายวิชานี ้นักศึกษาจะได้ ฟังบรรยายจากทั ้งผู้สอนและวิทยากรจากคู่ความ
ร่วมมือที่จะให้ ความรู้ที่ใช้ ในองค์กรจริงและกรณีศกึ ษาที่เกิดขึ ้นจริงจากมืออาชีพ
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สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

หน้ า
ข้ อมูลทั่วไป
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ลักษณะและการดําเนินการ
การพัฒนาผลการเรี ยนรู้ของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรี ยนการสอน
การประเมินและปรั บปรุ งการดําเนินการของรายวิชา

4
4
5
5
7
8
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
หลักสูตรการบริการลูกค้ า คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
3572703 การบริ หารความสัมพันธ์ลกู ค้ า
2. จํานวนหน่ วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
การบริ การลูกค้ า หมวดวิชาเฉพาะด้ าน
4. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน
ดร.สิรินาถ แพทยังกุล
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. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่ าสุด
ตุลาคม 2556

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
นักศึกษาเข้ าใจหลักการนําเสนองานและนําไปปฏิบตั ไิ ด้ ทังในเรื
้ ่ องของการใช้ เสียง ภาษาพูด และ
ภาษากาย ได้ เหมาะสมกับหัวข้ อ และสถานการณ์
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรั บปรุ งรายวิชา
-
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
3572703
การบริหารความสัมพันธ์ ลูกค้ า
3(3-0-6)
Customer Relationship Management
นวัตกรรมในการกําหนดการบริหารความสัมพันธ์ลกู ค้ า กลยุทธ์สําหรับวิธีเปลี่ยนการ
ให้ บริ การ เทคโนโลยีใหม่ๆ กระบวนการและขันตอน
้
การบริหารฐานข้ อมูลลูกค้ า และทฤษฎีการให้ บริการ
Innovation for determining a customer relationship management (CRM),
strategy for changing service method, new technology, processes and procedures, customer
database management and servicing theory.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึ ก
สอนเสริม

บรรยาย 16 สัปดาห์

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การ
ฝึ กงาน

-

การศึกษาด้ วยตนเอง

6 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์

3. จํานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ท่ ีอาจารย์ ให้ คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
3 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริ ยธรรมที่ต้องพัฒนา
การเข้ าชันเรี
้ ยน การรู้จกั บทบาทหน้ าที่ของตัวเอง และผู้อื่น
1.2 วิธีการสอน
อบรมและสร้ างข้ อตกลง
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1.3 วิธีการประเมินผล
การเข้ าชันเรี
้ ยน และพฤติกรรม
2. ความรู้
2.1 ความรู้ ที่ต้องได้ รับ
ทฤษฎีการบริ การ และเทคโนโลยีที่ใช้ การบริ หารข้ อมูล
2.2 วิธีการสอน
บรรยาย มอบหมายงานให้ ทํา
2.3 วิธีการประเมินผล
ถามตอบและทดสอบความรู้ ความเข้ าใจ
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาที่ต้องพัฒนา
เข้ าใจหลักการและทฤษฎี และอธิบายกระบวนการบริหารความสัมพันธ์ลกู ค้ าได้
3.2 วิธีการสอน
ให้ ความรู้ มอบหมายงาน และประเมิน
3.3 วิธีการประเมินผล
ถามตอบและทดสอบความรู้
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
การเป็ นผู้ฟังที่ดี และรับฟั งความคิดเห็นเพื่อนร่วมงาน รู้จกั กาลเทศะ
4.2 วิธีการสอน
มอบงานกลุม่
4.3 วิธีการประเมินผล
ดูผลจากงานกลุม่ ที่มอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
วิชานี ้เน้ นการฟั งบรรยาย และการนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ ในการบริหารข้ อมูล
5.2 วิธีการสอน
บรรยาย ยกตัวอย่างจากกรณีศกึ ษา
5.3 วิธีการประเมินผล
ให้ ตอบคําถาม มอบหมายงาน และทดสอบความรู้
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ หัวข้ อ/รายละเอียด
ที่

จํานวน กิจกรรมการเรียน การสอน สื่อ
ชั่วโมง
ที่ใช้ (ถ้ ามี)

1

บทนําการบริ หารลูกค้ า
สัมพันธ์

3

2

วิวฒ
ั นาการของการ
บริ หารลูกค้ าสัมพันธ์
คุณค่าของลูกค้ าสัมพันธ์

3

3
4
5
6

การจัดกลุม่ ลูกค้ า การหา
ลูกค้ าใหม่และการรักษา
ลูกค้ า
กลยุทธ์การตลาดและการ
บริ หารลูกค้ า
กลยุทธ์การขายและการ
บริ หารลูกค้ าสัมพันธ์

3
3

การบริ หารลูกค้ าสัมพันธ์
และการติดต่อสือ่ สาร

3

8

สอบกลางภาค

3

9

กลยุทธ์องค์การในการ
บริ หารลูกค้ าสัมพันธ์
หลักจริ ยธรรมของการ
บริ หารลูกค้ าสัมพันธ์
เทคโนโลยยีการบริ หาร
ลูกค้ าสัมพันธ์
การบริ หารลูกค้ าสัมพันธ์
กรณีศกึ ษา
ความท้ าทายในอนาคต
ของการบริ หารลูกค้ า
สัมพันธ์

3

11
12
13

ดร.สิรินาถ
แพทยังกุล

3
3

7

10

บรรยาย โดยใช้ powerpoint slides

ผู้สอน

3
3
3
3
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14
15
16

นําเสนอโครงงานกลุม่
นําเสนอโครงงานกลุม่
สอบ

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
กิจกรรมการ
เรี ยนรู้
นําเสนอโครงงานกลุม่
1

3
3
3

วิธีการ
ประเมิน
ฟั งการ
นําเสนอ

สัปดาห์ ท่ ี
ประเมิน
14-15

สัดส่ วนของการ
ประเมินผล
[คลิกพิมพ์]

หมวดที่ 6 ทรั พยากรประกอบการเรี ยนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
การบริ หารความสัมพันธ์ลกู ค้ า
2. เอกสารและข้ อมูลสําคัญ
เอกสารจากวิทยากรคูค่ วามร่ วมมือจากทรู คอร์ ปเปอร์ เรชัน่
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
เอกสารและงานวิจยั ค้ นคว้ าเพื่อใช้ ประกอบการเรี ยนการสอน

หมวดที่ 7 การประเมินและปรั บปรุ งการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ให้ ประเด็นคําถามเพื่อตอบ
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
สอบถามจากนักศึกษาระหว่างที่สอนเป็ นระยะ และให้ ถามคําถามเมื่อไม่เข้ าใจ รวมถึงผลการ
ประเมินการสอนจากฝ่ ายวิชาการฯ
3. การปรั บปรุ งการสอน
นําข้ อคําถามหรื อความเห็นกั ศึกษาจาก ข้ อ 2 มาปรับปรุง
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ประเมินจากที่นกั ศึกษานําเสนองานหน้ าชันเรี
้ ยน การตอบคําถามในชันเรี
้ ยน และการทดสอบ
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรั บปรุ งประสิทธิผลของรายวิชา
นําผลจากข้ อ 2 และข้ อ 4 มาปรับปรุงในการเตรี ยมสอนครัง้ ต่อไป
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