รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
ประจําภาคเรียนที่ 2/2556

รหัสวิชา 3572704
ชื่อรายวิชา ทักษะการโนมนํา เจรจาตอรอง และการจัดการคํารองเรียนของลูกคา
ตอนเรียน A1
นักศึกษาหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกคา
รหัส (2 ตัวแรก) 55

อาจารยผสู อน
อ.ปริศนา มั่นเภา

ผูประสานงานรายวิชา
อ.ปริศนา มั่นเภา

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
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คํานํา
รายละเอียดของรายวิชา 3572704 ทักษะการโนมนํา เจรจาตอรองและการจัดการคํารองเรียนของ
ลูกคา มุงเนนใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับหลักการและเทคนิคในสถานการณการโนมนํา ทฤษฎี
การสื่ อสาร ทฤษฎี การเจรจาต อรอง เทคนิคการสรางสัมพัน ธร ะหวางลูกคาเชิงรุกและมีป ระสิทธิภ าพ
เทคนิคการจัดการคํารองเรียนของลูกคา ทักษะหลักจิตวิทยาในการโนมนํา ทักษะการสื่อสารและปฏิสัมพันธ
จริยธรรมการสื่อสาร รายละเอียดของรายวิชานี้เปนสวนสําคัญตอผูเรียน ที่เนนทั้งการเรียนการสอนที่เปน
ทฤษฎี การศึกษาคนคว าดว ยตนเอง และการทํางานที่ไดรับ มอบหมาย เพื่อใหผูเรียนไดแนวทางในการ
บริหารและการจัดการกระบวนการเรียนรูจากกิจกรรมการเรียนการสอนภายในหองเรียน รวมถึงติดตาม
นวัตกรรมที่เกี่ยวของ โดยใชทักษะการคนควาเพิ่มเติมจากการเรียนรูภายนอกหองเรียน ซึ่งผูเรียนสามารถ
นําความรูที่ไดจากรายวิชานี้ไปประยุกตใชในอนาคตได

อาจารยผูสอน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบริการลูกคา
ตุลาคม 2556

2

มคอ. 3

สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

หนา
ขอมูลทั่วไป
จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
ลักษณะและการดําเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

4
5
5
6
9
11
11

3

มคอ. 3

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
3572704 ทักษะการโนมนํา เจรจาตอรอง และการจัดการคํารองเรียนของลูกคา
(Influencing and Negotiation Skills and Customer Complaining Handling)
2. จํานวนหนวยกิต
3 (3-0-6) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกคา ประเภทหมวดวิชาเฉพาะดาน
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน ตอนเรียน A1
อ.ปริศนา มั่นเภา
อาจารยผูสอน prisana_mun@hotmail.com
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2556 / ชั้นปที่ 2
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
หองเรียน ภายในมหาวิทยาลัย
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
29 พฤษภาคม 2556
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อใหนักศึกษาเขาใจความสําคัญของการเจรจาตอรอง, แนวคิดและทฤษฎีในการเจรจาตอรอง,
และเทคนิคตางๆในการตอรองใหมีประสิทฺธิผล รวมทั้งจริยธรรมในการสื่อสาร เพื่อการตอรอง
1.2 เพื่อใหนักศึกษามีทักษะในการคิดวิเคราะหและสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาได นอกจากนี้ยัง
สามารถศึกษาคนควาขอมูลจากสื่อตาง ๆ และนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตจริง
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อพัฒนาเนื้อหารายวิชาใหมีความทันสมัย เพื่อความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงและสถานการณ
ทางการจัดการในปจจุบัน
2.2 เพื่อการพัฒนาเนื้อหา ตลอดจนประเด็นสําคัญที่ผูสอนเห็นควรใหปรับปรุงเพื่อความถูกตอง
2.3 เพื่อใหผูเรียนเกิดทัศนคติที่ดีตอรายวิชา ทักษะการโนมนํา เจรจาตอรอง และการจัดการคํารองเรียน
ของลูกคา เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในการเรียน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
เทคนิคในสถานการณการโนมนํา ทฤษฎีการสื่อสาร ทฤษฎีการเจรจาตอรอง เทคนิคการสรางสัมพันธ
ระหวางลูกคาเชิงรุกและมีประสิทธิภาพ เทคนิคการจัดการคํารองเรียนของลูกคา ทักษะหลักจิตวิทยาในการ
โนมนํา ทักษะการสื่อสารและปฏิสัมพันธ จริยธรรมการสื่อสาร
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

45

สอนเสริมตามความ
ตองการของนักศึกษา
เฉพาะราย

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
ไมมี

การศึกษาดวยตนเอง
90

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
ผูเรียนสามารถนัดหมายกับผูสอนผานทาง e-mail กอน 24 ชั่วโมง แตละคน/กลุม สามารถปรึกษาได
ครั้งละไมเกิน 30 นาที ตั้งแตวันจันทรถึงวันศุกรระหวาง 10:00 – 12:00 น. หรือ 13:00 – 15:00 น. (ไม
เกิน 16 ชั่วโมงตอสัปดาห) ยกเวนวันที่ผูสอนติดภารกิจ วันสอน และวันหยุดราชการ ทั้งนี้ผูเรียนสามารถ
ติ ด ต อ ผ า นทาง e-mail
หรื อ สั ง คมออนไลน (Facebook
Fan
Page
ที่ URL:
http://www.facebook.com/sducustomerservice) ซึ่งระบบดังกลาวสามารถติดตอกับผูสอนไดตลอด
24 ชั่ วโมง รวมถึ งระบบการเรี ย นการสอนออนไลนของมหาวิทยาลัย ที่ส ามารถเรีย นรูไดดวยตนเอง
URL: http://elearning.dusit.ac.th/course/view.php?id=71
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1) มีทัศนคติที่ดีตออาชีพและแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติ
ตนตอผูอื่นอยางสม่ําเสมอ
2) มีความรับผิดชอบในหนาที่ เปนสมาชิกที่ดีและมีสวนรวมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนามีภาวะผูนํา
และเปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่น
1.2 วิธีการสอน
1) บรรยายพรอมยกตัวอยางกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวของกับการทําธุรกิจ
โดยมีวัตถุประสงคไมทุจริต หรือจากมิจฉาชีพการปองกันตนเอง
2) อภิปรายกลุม
3) กําหนดใหนักศึกษาหาตัวอยางที่เกี่ยวของ
1.3 วิธีการประเมินผล
1) พฤติกรรมการเขาชั้นเรียนและสงงานที่ไดรับมอบหมายตามขอบเขตที่ใหและตรงเวลา
2) มีการอางอิงเอกสารที่ไดนํามาทํารายงานอยางถูกตองและเหมาะสม
3) ประเมินผลการนําเสนอรายงานที่มอบหมาย
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
1) มีความรูในสาขาวิชาการบริการลูกคาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยางกวางขวางเปนระบบ
เปนสากล และทันสมัยตอสถานการณโลก
2) มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรตางๆที่เกี่ยวของ
2.2 วิธีการสอน
1) การสอนโดยการบรรยาย และใชสื่อประกอบการสอน เชน เอกสารประกอบ PowerPoint
เปนตน
2) การอภิปรายประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับสาระการเรียนรูและตามดวยตัวอยางในการศึกษา
3) การทําแบบฝกหัดและวิเคราะหกรณีศึกษา
2.3 วิธีการประเมินผล
1) สอบยอย 2 ครั้งและสอบปลายภาค 1 ครั้ง ดวยขอสอบที่เนนการวัดหลักการและทฤษฎี
2) การมอบหมายใหนักศึกษาทํางานกลุม
3) นําเสนอสรุปการอานจากการคนควาขอมูลที่เกี่ยวของ
4) วิเคราะหกรณีศึกษา
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
1) มีความสามารถประมวลและศึกษาขอมูลเพื่อวิเคราะหสาเหตุของปญหาและความขัดแยงรวมทั้ง
หาแนวทางปองกันและแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม ทั้งเชิงกวางและเชิงลึก
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2) มีความสามารถประยุกตใชความรูภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปใชประโยชนในการฝกประสบการณ
ภาคสนาม และการปฏิบัติงานจริง ตามสถานการณไดอยางเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
1) การสอนโดยการบรรยาย และใชสื่อประกอบการสอน เชน เอกสารประกอบ PowerPoint
เปนตน
2) การอภิปรายประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับสาระการเรียนรูและตามดวยตัวอยางในการศึกษา
3) การทําแบบฝกหัดและวิเคราะหกรณีศึกษา
3.3 วิธีการประเมินผล
1) สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเนนขอสอบที่มีการวิเคราะหสถานการณหรือเนนการวิเคราะห
แนวคิดในการประยุกต
2) ประเมินจากชิ้นงานที่สง
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
1) มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายตามหนาที่และบทบาทของตน
ในกลุมงานไดอยางเหมาะสม รวมทั้งมีสวนรวมในการชวยเหลือผูรวมงานและแกไขปญหากลุม
2) มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธและสามารถสรางสัมพันธภาพอันดีกับผูอื่น
และปรับตัวเชิงวิชาชีพได
3) มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพใหทันสมัยอยางตอเนื่องและตรงตาม
มาตรฐานสากล
4.2 วิธีการสอน
1) การสอนโดยการบรรยาย และใชสื่อประกอบการสอน เชน เอกสารประกอบ PowerPoint
เปนตน
2) จัดกิจกรรมกลุมในการวิเคราะหกรณีศึกษา
3) มอบหมายงานกลุมและรายบุคคล
4.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินพฤติกรรมในหองเรียน และการทํากิจกรรมกลุม การมีสวนรวมในการอภิปราย
2) การวิเคราะหกรณีศึกษา และการทํากิจกรรม
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
1) มีความสามารถใชการสื่อสารภาษาไทยและภาษาตางประเทศที่จําเปนตอการทําธุรกิจไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ทั้งการฟง การพูด การอาน และการเขียน
2) สามารถในการสื่อสารลูกคา หรือผูรับบริการไดอยางเหมาะสมตามสถานการณและวัฒนธรรม
5.2 วิธีการสอน
1) มอบหมายงานใหนักศึกษาคนควาดวยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และทํา
รายงานโดยเนนการนําตัวเลขหรือมีสถิติอางอิงจากแหลงที่มาขอมูลที่นาเชื่อถือ
2) นําเสนอโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
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5.3 วิธีการประเมินผล
1) การวิเคราะหผลการทําแบบฝกหัด กรณีศึกษา
2) ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดวยขอสอบ
3) การมีสวนรวมในการอภิปรายในชั้นเรียน
4) การจัดทํารายงาน และนําเสนอดวยสื่อเทคโนโลยี
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการสอน
สัปดาห
จํานวน
หัวขอ / รายละเอียด
ที่
ชัว่ โมง
1
ปฐมนิเทศการเรียนการสอน แนะนํา
3
บทเรียนและเครื่องมือเสริมการเรียนรู
2
ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับการ
3
สื่อสาร การโนมนาวใจ และความสําคัญ
ของการเจรจาตอรอง
3
ทักษะการสื่อสารเพื่อการโนมนาวจูงใจ
3
และการเจรจาตอรอง
4
เทคนิคการโนมนาวจูงใจ
3

5

การสรางมิตรภาพกับคูเจรจา

3

6

การเจรจาตอรองอยางมีประสิทธิภาพ

3

7

3

12

Workshop ฝกปฏิบัติการโนมนาวจูงใจ
และการเจรจาตอรอง
สอบกลางภาค
ความสําคัญของลูกคาตอบทบาทของผู
ใหบริการความสําคัญของขอรองเรียน
ของลูกคา
ทักษะที่สําคัญตอการจัดการขอรองเรียน
ของลูกคา
กระบวยการจัดการขอรองเรียนของ
ลูกคา
เทคนิคการจัดการคํารองเรียนของลูกคา

13

เทคนิคการจัดการของลูกคาหลายแบบ

3

14

นําเสนอโครงการ (1)

15

นําเสนอโครงการ (2)

16

สอบปลายภาค

8
9
10
11

กิจกรรมการเรียนการ
สอน สื่อที่ใช (ถามี)
บรรยาย

อ.ปริศนา มั่นเภา

บรรยาย / อภิปรายกลุม

อ.ปริศนา มั่นเภา

บรรยาย / อภิปรายกลุม /
แสดงความคิดเห็นรวมกัน
วิเคราะหกรณีตัวอยาง /
อภิปรายกลุม
บรรยาย / อภิปรายกลุม /
แสดงความคิดเห็นรวมกัน
บรรยาย / อภิปรายกลุม /
แสดงความคิดเห็นรวมกัน
อภิปรายกลุม / ทดสอบ

อ.ปริศนา มั่นเภา

ผูสอน

อ.ปริศนา มั่นเภา
อ.ปริศนา มั่นเภา
อ.ปริศนา มั่นเภา
อ.ปริศนา มั่นเภา

3

บรรยาย / อภิปรายกลุม / อ.ปริศนา มั่นเภา
แสดงความคิดเห็นรวมกัน

3

อ.ปริศนา มั่นเภา

3

บรรยาย / อภิปรายกลุม /
แสดงความคิดเห็นรวมกัน
บรรยาย / อภิปรายกลุม /
แสดงความคิดเห็นรวมกัน
บรรยาย / อภิปรายกลุม /
แสดงความคิดเห็นรวมกัน
บรรยาย / อภิปรายกลุม /
แสดงความคิดเห็นรวมกัน
อภิปรายกลุม

3

อภิปรายกลุม

อ.ปริศนา มั่นเภา

3
3

อ.ปริศนา มั่นเภา
อ.ปริศนา มั่นเภา
อ.ปริศนา มั่นเภา
อ.ปริศนา มั่นเภา
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู

กิจกรรมที่
1

2
3

4

ผลการเรียนรู
ดานคุณธรรม จริยธรรม

วิธีการประเมิน

ตรวจสอบรายชื่อเมื่อเขา
ชั้นเรียนทันเวลา
การสงงานที่ถูกตอง
สมบูรณและตรงเวลา
สังเกตจากพฤติกรรมและ
การแตงกายในหองเรียน
1.ดานคุณธรรม จริยธรรม คะแนนที่ไดจากการสอบ
ขอเขียนกลางภาคเรียน
2.ดานความรู
3.ดานทักษะทางปญญา
1.ดานคุณธรรม จริยธรรม การนําเสนอผลงาน
2.ดานความรู
รายงานกลุม รายงานเดี่ยว
3.ดานทักษะทางปญญา กรณีศึกษา
4.ดานทักษะความสัมพันธ การมีสวนรวมในชั้นเรียน
ระหวางบุคคลและความ สังเกตจากพฤติกรรมและ
รับผิดชอบ
การแตงกายในหองเรียน
5.ดานทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.ดานคุณธรรม จริยธรรม คะแนนที่ไดจากการสอบ
ขอเขียนปลายภาคเรียน
2.ดานความรู
3.ดานทักษะทางปญญา

สัปดาหที่
ประเมิน
ทุกสัปดาห

สัดสวนของการ
ประเมินผล
ไมคิดคะแนน

8

30 %

15

30 %

16

40 %
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
ไพโรจน บาลัน. การเจรจาตอรอง. กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอ็กซเปอรเน็ท จํากัด, 2550
ลลินทิพย สมบูรณเรืองศรี. ทักษะการเจรจตอรอง. กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอ็กซเปอรเน็ท จํากัด, 2554
วรานนท ตั้งจักรวรานนท. สุดยอด..วิธีการเจรจาตอรองที่ประสบผลสําเร็จ. กรุงเทพมหานคร : บริษัท
เอ็กซเปอรเน็ท จํากัด, 2546.
วิชัย โถสุวรรณจินดา. เรื่องการเจรจาตอรอง. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน),
2554
วิบูล จารุวงศวณิชย และนิสิต มโนตั้งวรพันธุ. กลยุทธการเจรจาตอรอง.กรุงเทพมหานคร : สถาบัน
บัณฑิต บริหารธุรกิจ ศศินทร แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2555.
สรวิทย บัวศรี. Contact Center & Management. กรุงเทพมหานคร : บริษัท คอนแทคส มายด จํากัด,
2550.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
 การสนทนากลุม ระหวางผูสอนและผูเรียน
 การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน
 แบบประเมินผูสอน
2. กลยุทธการประเมินการสอน
 ผลการสอบ
3. การปรับปรุงการสอน
 แลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูสอนในรายวิชาเดียวกัน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
 การสอบถามจากนักศึกษา
 การทวนสอบจากคะแนนสอบ
 การตรวจรายงานที่เสร็จสิ้น
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
 ปรับปรุงรายวิชาทุกปหรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4
 เปลี่ยนหรือสลับ อาจารยผูสอน เพื่อใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้กับปญหา
ที่มาจากงานวิจัยของอาจารยและหรือผูเชี่ยวชาญ
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