รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจาภาคเรียนที่ 2/2560

รหัสวิชา 3633106 ชื่อรายวิชา ศิลปะการขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
Salesmanship for Financial Product

อาจารย์ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภุชงค์ เมนะสินธุ์

คานา
รายละเอี ย ดรายวิ ช าศิ ล ปะการขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างการเงิ น (Salesmanship for Financial
Product) รหัสวิชา 3633106 เป็น การจัดทารายละเอียดประกอบรายวิช าศิลปะการขายผลิตภัณฑ์ทาง
การเงิน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเลือก โดยมุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การเงิ น กระบวนการขาย ศิลปะการขาย
ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน การใช้ศิลปะการขาย ศึกษาความต้องการของลูกค้า ศึกษาพฤติกรรมของลูกค้า
และเทคนิคในการแก้ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับลูกค้า มนุษยสัมพันธ์ในการประกอบอาชีพ ตลอดจนการเรียนรู้ถึง
จรรยาบรรณและเจตคติที่ดีของนักขาย
รายละเอี ย ดรายวิช านี้ เป็ น ส่ ว นส าคั ญ ต่ อผู้ เรีย น ที่ เน้ น ทั้ งการเรียนการสอนที่ เป็ น ทฤษฎี แ ละ
การศึกษาค้น คว้าด้วยตนเอง เพื่อให้ ผู้เรียนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทฤษฎีและกรณีศึกษา จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยใช้ทักษะการค้นคว้าด้ วย
ตนเองเพิ่ ม เติ ม นอกเหนื อ จากการเรี ย นภายในห้ อ ง ผู้ เรีย นสามารถน าความรู้ ที่ ได้ จ ากรายวิ ช านี้ ไป
ประยุกต์ใช้ในอนาคตได้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
พฤศจิกายน 2560
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
3633106 ศิลปะการขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน (Salesmanship for Financial Product)
2. จานวนหน่วยกิต
3 (2-2-5) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
3.2 ประเภทรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ วิชาบังคับ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภุชงค์ เมนะสินธุ์
4.2 อาจารย์ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภุชงค์ เมนะสินธุ์ ตอนเรียน A1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)(ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
9.1 วันที่จัดทา
10 พฤษภาคม 2559
9.2 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด
20 พฤศจิกายน 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้ผู้ศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ความสาคัญของการขาย
และศิลปะการขาย
2. เพื่อให้ผู้ศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับกระบวนการขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
3. เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถนาเอาความรู้และหลักทฤษฎีทางด้านการขายมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจาวัน
5. เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถเข้าใจและเรียนรู้ถึงประสบการณ์ในการอยู่ร่วมกันในสังคม
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. เพื่อให้ผู้ศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจถึงกระบวนการขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินได้อย่างถูกต้อง
ตลอดจนการนาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถนาเอาความรู้และหลักทฤษฎีทางด้านการขายมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจาวัน
ได้

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การเงิน กระบวนการขาย ศิลปะการขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน การใช้
ศิลปะการขาย ศึกษาความต้องการของลูกค้า ศึกษาพฤติกรรมของลูกค้า และเทคนิค ในการแก้ปัญหา
ต่างๆ เกี่ยวกับลูกค้า มนุษยสัมพันธ์ในการประกอบอาชีพ ตลอดจนการเรียนรู้ถึงจรรยาบรรณและเจตคติที่ดี
ของนักขาย
Knowledge about sales process, sales tactics for financial product, financial
instrument, credit cards, and use of sales tactics, study the customer’s behavior and
technique in solving various problem related to clients, the human relations in the
profession, including learning of the ethics and the good attitude of the salesman.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
30 ชั่วโมงต่อภาค สอนเสริมเพื่อทดแทน
การศึกษา
คาบเรียนที่ไม่สามารถทา
การสอนได้ หรือตามที่
ผู้เรียนร้องขอ เพื่อ
ทบทวนความรู้ความ
เข้าใจให้มีความชัดเจน
ยิ่งขึ้น

ฝึกปฏิบัติ
30 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

การศึกษาด้วยตนเอง
75 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา
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3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ให้คาปรึกษาได้ตามเวลาที่เหมาะสม และกาหนดไว้ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1
ชั่วโมง
- อาจารย์ประจารายวิชา จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการของผู้เรียน
โดยมีการนัดหมายล่วงหน้า

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 (1) มีความซื่อสัตย์สุจริต ซื่อตรงต่อหน้าที่ ต่อตนเองและต่อผู้อื่น ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นและ
มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
 (2) มีความพอเพีย งเป็ น หลั กในการดาเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมี
เหตุผลและการสร้างภูมิคุ้มกัน
 (3) มีความเคารพต่อกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์การและสังคม
 (4) มีจิตสานึกและมโนธรรมที่จะแยกแยะความถูกต้อง ความดี และความชั่ว
1.2 วิธีการสอน
(1) กาหนดวัฒนธรรมองค์กรให้กับนักศึกษาปิิบัติตามกฎระเบียบวินัย และข้อบังคับ
(2) ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบี ยบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียน การแต่งกายตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
(3) มอบหมายงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงาน โดยเน้นการส่งงานให้ตรงเวลา
(4) ฝึกนักศึกษาให้มีความรับผิดชอบในการทางาน มีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต ไม่คัดลอกงานของ
ผู้อื่นมาเป็นของตน
1.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย
(2) ประเมินจากการแต่งกายของนักศึกษาที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่มและบุคคล
(4) ประเมินจากงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงาน ที่ได้รับมอบหมาย มีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต
ไม่นาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
 (1) มีความรู้ความเข้าใจในสาระสาคัญของศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการเรียนด้าน
การเงิน
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 (2) มีความรู้ความเข้าใจในสาระสาคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ การตลาด การผลิตและ
การดาเนินงาน รวมทั้งการจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์
 (3) มีความรู้ ความเข้าใจในสาระสาคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจ ในด้านการวางแผน
การปฎิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการดาเนินงาน รวมทั้งการปรับปรุงแผนงาน
 (4) มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ รวมทั้งมีความ
เข้าใจในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทัน
2.2 วิธีการสอน
(1) สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหารายวิชาศิลปะการขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
(2) บรรยายจากสื่อ Power Point พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
(3) สอนแบบการอภิป รายกลุ่ ม สนทนาโต้ตอบ แลกเปลี่ ยนความคิ ด เพื่ อวัดความเข้าใจและ
เสริมสร้างความรู้ใหม่ๆ
(4) กาหนดให้นักศึกษาทารายงานกลุ่ม พร้อมการนาเสนองานหน้าชั้นเรียน
(5) มอบหมายงานต่างๆ ให้นักศึกษาฝึกปิิบัติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัยและแบบอัตนัย
(2) ประเมินจากการสอบปิิบัติ เรื่องบุคลิกภาพสาหรับพนักงานขาย
(3) ประเมินจากการสอบปิิบัติ เรื่องวิธีการเข้าพบและการเสนอขาย
(4) ประเมินจากการสอบประมวลความรู้ เพื่อวัดความเข้าใจของนักศึกษา
(5) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการอภิปรายกลุ่ม
(6) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาได้ทาการศึกษาค้นคว้า พร้อมการนาเสนอหน้าชั้นเรียน
(7) ประเมินจากงาน /กิจกรรมต่างๆ ที่มอบหมายให้นักศึกษาฝึกปิิบัติทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน เช่นแบบฝึกหัดทบทวน การสัมภาษณ์พนักงานขาย
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 (1) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชา
ที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อให้เกิดนวัตกรรม กิจกรรม หรือแนวทางในการบริหารธุรกิจใหม่ๆ
 (2) สามารถสืบค้น จาแนกและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้ซึ่งสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการ
แก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเหมาะสม
 (3) สามารถคิ ดค้ น ใหม่ ๆ รวมทั้ งสามารถวิเคราะห์ ท างเลื อกและผลกระทบที่ เป็ น ผลจาก
ทางเลือกอย่างรอบด้าน มีความกล้าในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์
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3.2 วิธีการสอน
(1) สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหารายวิชาศิลปะการขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
(2) สอนแบบการอภิ ป รายกลุ่ ม สนทนาโต้ ต อบ แลกเปลี่ ย นความคิ ด เพื่ อวัด ความเข้ าใจและ
เสริมสร้างความรู้ใหม่ๆ
(3) กาหนดให้นักศึกษาฝึกการสืบค้นข้อมูลและจัดทารายงานศิลปะการขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
(ละครนักขาย)
(4) มอบหมายงานต่างๆ ให้นักศึกษาฝึกปิิบัติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
3.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัยและแบบอัตนัย
(2) ประเมินจากการสอบปิิบัติ เรื่องบุคลิกภาพสาหรับพนักงานขาย
(3) ประเมินจากการสอบปิิบัติ เรื่องวิธีการเข้าพบและการเสนอขาย
(4) ประเมินจากการสอบประมวลความรู้ เพื่อวัดความเข้าใจของนักศึกษา
(5) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการอภิปรายกลุ่ม
(6) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาได้ทาการศึกษาค้นคว้า มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พร้อมการ
นาเสนอหน้าชั้นเรียน
(7) ประเมินจากงาน /กิจกรรมต่างๆ ที่มอบหมายให้นักศึกษาฝึกปิิบัติทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน เช่นแบบฝึกหัดทบทวน การสัมภาษณ์พนักงานขาย
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 (1) สามารถประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์และสร้างสัมพันธภาพอันดีกับผู้อื่น
 (2) สามารถท างานเป็ น กลุ่ ม และแสดงภาวะผู้ น า ผู้ ต ามได้ อ ย่ างเหมาะสมและมี ค วาม
รับผิดชอบ
 (3) สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความคิดเห็นที่มีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์
4.2 วิธีการสอน
(1) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปิิบัติการ
(2) มอบหมายงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงาน (กลุ่ม) โดยเน้นความรู้ที่ได้ศึกษาในชั้นเรี ยน
เพื่อดูความสามารถในการทางานเป็นทีม กล้าที่จะแสดงภาวะผู้นา ผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
4.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากพฤติกรรมในห้องเรียน เช่น การเข้าเรี ยน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมในห้องเรียน
พฤติกรรมการทางานเป็นทีม และการส่งงาน
(2) ประเมิ น จากการน าเสนอผลงานต่ างๆ /รายงาน (กลุ่ ม ) และการเป็ น ผู้ น า ผู้ ต ามในการ
อภิปรายซักถาม
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้องพัฒนา
 (1) สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์
และการตัดสินใจทางธุรกิจ
 (2) สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 (3) สามารถสื่ อสารเพื่ ออธิบ ายและสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้อง ทั้ งในรูป แบบการเขียน
รายงาน และการนาเสนอด้วยวาจา
 (4) สามารถน าเทคโนโลยีไปเป็ นเครื่องมือในการสนั บสนุ นในการดาเนิ นงาน และทราบ
ข้อกาหนดของเทคโนโลยีทางด้านการเงิน
5.2 วิธีการสอน
(1) มอบหมายงานให้ นักศึกษา ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจาก Website สื่อการสอน e-learning
และการทารายงาน โดยมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
(2) กาหนดให้นักศึกษานาเสนอผลงาน /รายงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า โดยใช้รูปแบบและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง
5.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงานที่ได้รับมอบหมาย
(2) ประเมินจากผลการสืบค้น เทคนิคการนาเสนอโดยการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสม
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มคอ. 3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาห์ที่
1

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
แนะนาบทเรียนและรายละเอียด
ในการจัดการเรียนการสอน
หนังสือเรียน และเกณฑ์การ
วัดผล
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะการ
ขาย
- ความหมายของการขาย
- ความหมายของศิลปะการขาย
- ความสาคัญของศิลปะการขาย
- บทบาทของศิลปะการขาย
- การขายโดยใช้พนักงานขาย
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถอธิบายถึง
บทบาทของการขายในยุค
ปัจจุบันได้ว่ามีความสาคัญ
อย่างไร

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. แนะนาวิธีการเรียนการสอน และ
อธิบายเนื้อหารายวิชา จุดประสงค์ และ
เป้าหมายของรายวิชา เกณฑ์การวัดผล
และประเมินผล แนะนาหนังสือเรียน
และwebsite เพิ่มเติม
2. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง
กับสาระการเรียนรู้
3. ให้นักศึกษาทาใบงานที่อาจารย์กาหนด
ขึ้น เพื่อฝึกคิดฝึกวิเคราะห์ และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
4. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
5. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
วิชาศิลปะการขายผลิตภัณฑ์
ทางการเงิน
2. สื่อการสอน Power
point
3. ใบงานเรื่องบทบาทการ
ขายในยุคปัจจุบัน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)
1

ผู้สอน
ผศ.ภุชงค์
เมนะสินธุ์

10

มคอ. 3
สัปดาห์ที่
2

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
หน้าที่และความรับผิดชอบของ
พนักงานขาย
- หน้าที่และความรับผิดชอบของ
พนักงานขาย
- โอกาสและความก้าวหน้าของ
พนักงานขาย
- ลักษณะของงานขาย

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง
กับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาทาใบงานที่อาจารย์กาหนด
ขึ้น เพื่อฝึกคิดฝึกวิเคราะห์ และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
วิชาศิลปะการขายผลิตภัณฑ์
ทางการเงิน
2. สื่อการสอน Power
point
3. วีดิทัศน์ เรื่องลักษณะของ
การขาย
4. ใบงานเรื่องลักษณะของ
การขาย

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง
กับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษา ศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ทาง
การเงินที่นักศึกษาสนใจ โดยการอภิปราย
ในกลุ่ม พร้อมนาเสนออาจารย์ผู้สอนหน้า
ชั้นเรียน

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
วิชาศิลปะการขายผลิตภัณฑ์
ทางการเงิน
2. สื่อการสอน Power
point
3. ใบงาน เรื่องผลิตภัณฑ์ทาง
การเงิน

Learning Outcome
นักศึกษาสามารถอธิบายถึง
ลักษณะของงานขายได้
3

ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
- ความหมายของสถาบันทาง
การเงิน
- ประเภทของสถาบันทาง
การเงิน
- ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
- ผลิตภัณฑ์ทางการเงินของ
สถาบันการเงินที่ประกอบกิจการ
ธนาคาร

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)
1

3 , 4

ผู้สอน
ผศ.ภุชงค์
เมนะสินธุ์

ผศ.ภุชงค์
เมนะสินธุ์
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

- ผลิตภัณฑ์ทางการเงินของ
สถาบันการเงินที่ไม่ประกอบ
กิจการธนาคาร

4

Learning Outcome
นักศึกษาสามารถอธิบายและ
แยกประเภทของผลิตภัณฑ์ทาง
การเงินได้
ช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้า
- ช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้า
- ประเภทของงานขาย
- พนักงานกับงานขายแบบ
สร้างสรรค์

Learning Outcome
นักศึกษาสามารถอภิปรายและ
แสดงบทบาทสมมุติของพนักงาน
ขายประเภทต่างๆ

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
วิชาศิลปะการขายผลิตภัณฑ์
ทางการเงิน
2. สื่อการสอน Power
point
3. วีดิทัศน์ เรื่องประเภทของ
งานขาย
4. ใบงาน เรื่องประเภทของ
งานขาย

4 ,5

ผู้สอน

3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง
กับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษา ศึกษาข้อมูลของงานขาย
ในแต่ละประเภท เพื่อการกาหนดสินค้า
และตลาด โดยการอภิปรายและแสดง
บทบาทสมมุติของพนักงานขายประเภท
ต่างๆ โดยการแบ่งกลุ่มในชั้นเรียน
3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

ผศ.ภุชงค์
เมนะสินธุ์
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่
5

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
บุคลิกภาพสาหรับพนักงานขาย
- ความหมายของบุคลิกภาพ
- ความสาคัญของบุคลิกภาพ
สาหรับพนักงานขาย
- คุณสมบัติของพนักงานขายที่ดี
- ลักษณะบุคลิกภาพที่ดีในอาชีพ
การขาย
- การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อ
ความสาเร็จในงานขาย

Learning Outcome
นักศึกษาผู้ชายสามารถผูกเนคไท
ได้ตามแบบสากล
นักศึกษาผู้หญิงสามารถเกล้าผม
ในการออกสังคมได้

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง
กับสาระการเรียนรู้
2. สอนและฝึกปิิบัติ เรื่องบุคลิกภาพ
สาหรับพนักงานขายในหัวข้อ “การผูก
เทคไท” สาหรับนักศึกษาชาย และ “การ
เกล้าผม” สาหรับนักศึกษาหญิง
3. ให้นักศึกษา ศึกษาข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์พนักงานขายและสังเกต
บุคลิกภาพของพนักงานขาย แล้วนามา
อภิปราย แสดงความคิดเห็น ตลอดจน
การนามาปรับปรุงบุคลิกภาพของตนเอง
และเพื่อนร่วมชั้นเรียน ในสัปดาห์ต่อไป
4. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
5. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
วิชาศิลปะการขายผลิตภัณฑ์
ทางการเงิน
2. สื่อการสอน Power
point
3. วีดิทัศน์ เรื่องบุคลิกภาพ
สาหรับพนักงานขาย
4. ใบงาน เรื่องบุคลิกภาพ
สาหรับพนักงานขาย

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)
4 ,5

ผู้สอน
ผศ.ภุชงค์
เมนะสินธุ์

13

มคอ. 3
สัปดาห์ที่
6

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
ทักษะในการติดต่อสื่อสาร
- ทักษะในการติดต่อสื่อสาร
- การพัฒนาทักษะในการสื่อสาร

Learning Outcome
- นักศึกษาผู้ชายสามารถผูกเนค
ไท ได้ตามแบบสากล
- นักศึกษาผู้หญิงสามารถเกล้า
ผมในการออกสังคมได้
- นักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดี
รวมทั้งสามารถสื่อสารกับบุคคล
อื่นได้

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง
กับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาออกมาอภิปราย แสดง
ความคิดเห็นหน้าชั้นเรียน ในประเด็นที่ไป
การสัมภาษณ์พนักงานขายและการ
สังเกตบุคลิกภาพของพนักงานขาย
ตลอดจนการเสนอแนะ การนามา
ปรับปรุงบุคลิกภาพของตนเองและเพื่อน
ร่วมชั้นเรียน
3. สอบปิิบัติ เรื่องบุคลิกภาพสาหรับ
พนักงานขายในหัวข้อ “การผูกเทคไท”
สาหรับนักศึกษาชาย และ “การเกล้าผม”
สาหรับนักศึกษาหญิง
4. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
5. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
วิชาศิลปะการขายผลิตภัณฑ์
ทางการเงิน
2. สื่อการสอน Power
point

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)
4 ,5

ผู้สอน
ผศ.ภุชงค์
เมนะสินธุ์

14

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

7

การศึกษาพฤติกรรมลูกค้า
- ความสาคัญของลูกค้า
- ประเภทของลูกค้า
- ทาไมผู้บริโภคจึงซื้อ
- พฤติกรรมลูกค้า
- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อของลูกค้า
- กระบวนการตัดสินใจซื้อของ
ลูกค้า

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง
กับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษา ศึกษาข้อมูลของ
พฤติกรรมลูกค้าในแต่ละประเภท เพื่อ
การกาหนดสถานการณ์การซื้อขายของ
ลูกค้า แล้วนามาอภิปรายและแสดง
บทบาทสมมุติ โดยการแบ่งกลุ่มย่อยใน
ชั้นเรียน
3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
วิชาศิลปะการขายผลิตภัณฑ์
ทางการเงิน
2. สื่อการสอน Power
point
3. วีดิทัศน์ เรื่องพฤติกรรม
ของลูกค้า
4. ใบงาน เรื่องพฤติกรรม
ของลูกค้า

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง
กับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษา วิเคราะห์กรณีศึกษา
เกี่ยวกับจิตวิทยาและมนุษยสัมพันธ์ใน

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
วิชาศิลปะการขายผลิตภัณฑ์
ทางการเงิน
2. สื่อการสอน Power
point

Learning Outcome
นักศึกษาสามารถอธิบายในด้าน
พฤติกรรมและกระบวนการซื้อ
สินค้าได้
8

จิตวิทยาและมนุษยสัมพันธ์ใน
การประกอบอาชีพขาย
- ความหมายของจิตวิทยา
- จิตวิทยาสาหรับอาชีพขาย
- จิตวิทยาในการพัฒนา
สัมพันธภาพกับลูกค้า

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)
2 , 3 ,4

4,5

ผู้สอน
ผศ.ภุชงค์
เมนะสินธุ์

ผศ.ภุชงค์
เมนะสินธุ์

15

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

- ปัจจัยเสริมด้านจิตวิทยาที่
พนักงานขายควรรู้
- ความหมายของมนุษยสัมพันธ์
- หลักมนุษยสัมพันธ์
- มนุษยสัมพันธ์กับอาชีพขาย
- จิตวิทยาและมนุษยสัมพันธ์กับ
การประกอบอาชีพขาย

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

การประกอบอาชีพขาย แล้วนามา
อภิปรายแสดงความคิดเห็น โดยการ
แบ่งกลุ่มย่อยในชั้นเรียน
3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

3. วีดิทัศน์ เรื่องจิตวิทยาและ
มนุษยสัมพันธ์ในการ
ประกอบอาชีพขาย
4. ใบงาน เรื่องจิตวิทยาและ
มนุษยสัมพันธ์ในการ
ประกอบอาชีพขาย

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง
กับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาทาใบงานที่อาจารย์กาหนด
ขึ้น เพื่อฝึกคิดฝึกวิเคราะห์ และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
วิชาศิลปะการขายผลิตภัณฑ์
ทางการเงิน
2. สื่อการสอน Power
point

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

Learning Outcome
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์
ลักษณะลูกค้า โดยใช้หลักทาง
จิตวิทยาและมนุษย์สัมพันธ์ใน
การประกอบอาชีพขาย
9

ข้อมูลที่พนักงานขายควรรู้
- ประเภทของข้อมูล
- ข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
- ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
- ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า
- ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
- ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า

4

3,4,5

ผศ.ภุชงค์
เมนะสินธุ์

16

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

- ข้อมูลเกี่ยวกับการแข่งขัน
- ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทาง
การตลาด
10

11

กระบวนการขาย
- กระบวนการขาย
- การแสวงหาลูกค้าคาดหวัง
- การเตรียมตัวก่อนการเข้าพบ

Learning Outcome
นักศึกษาสามารถอธิบายขั้นตอน
กระบวนการขายได้
กระบวนการขาย
- การเข้าพบ
- การเสนอขายและการสาธิต

4

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

3. วีดิทัศน์ เรื่องข้อมูลที่
พนักงานควรรู้
4. ใบงาน เรื่องข้อมูลที่
พนักงานควรรู้

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง
กับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษา วางแผนการสร้างละคร
กระบวนการขายเป็นกลุ่ม โดยกาหนด
ผลิตภัณฑ์ที่จะขายพร้อมนาเสนอหน้าชั้น
เรียน
3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง
กับสาระการเรียนรู้

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
วิชาศิลปะการขายผลิตภัณฑ์
ทางการเงิน
2. สื่อการสอน Power
point
3. วีดิทัศน์ เรื่องกระบวนการ
ขาย
4. ใบงาน เรื่องกระบวนการ
ขาย

2 ,3

ผศ.ภุชงค์
เมนะสินธุ์

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
วิชาศิลปะการขายผลิตภัณฑ์
ทางการเงิน

2 ,3

ผศ.ภุชงค์
เมนะสินธุ์

17

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

Learning Outcome
นักศึกษาสามารถเข้าพบและ
เสนอขายสินค้ากับลูกค้าได้อย่าง
ถูกวิธี

12

กระบวนการขาย
- การขจัดข้อโต้แย้ง
- การปิดการขาย
- การติดตามและบริการหลังการ
ขาย

Learning Outcome
นักศึกษาสามารถขจัดข้อโต้แย้ง
และสามารถปิดการขายได้

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

2. สอนและสอบปิิบัติวิธีการเข้าพบและ
การเสนอขาย (รายบุคคล) โดยใช้วิธีการ
แสดงละครสด
3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

2. สื่อการสอน Power
point
3. วีดิทัศน์ เรื่องกระบวนการ
เสนอขายสินค้า
4. ใบงาน เรื่องกระบวนการ
เสนอขายสินค้า

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง
กับสาระการเรียนรู้
2. วีดิทัศน์ เรื่องวิธีการปิดการขายและ
การขจัดข้อโต้แย้ง
3. สอนและสอบปิิบัติวิธีการ เข้าพบ
และการเสนอขาย (รายบุคคล) โดยใช้
วิธีการแสดงละครสด
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
วิชาศิลปะการขายผลิตภัณฑ์
ทางการเงิน
2. สื่อการสอน Power
point
3. วีดิทัศน์ เรื่องวิธีการปิด
การขายและการขจัดข้อ
โต้แย้ง
4. ใบงาน เรื่องวิธีการปิดการ
ขายและการขจัดข้อโต้แย้ง

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

2 ,3

ผู้สอน

ผศ.ภุชงค์
เมนะสินธุ์
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่
13

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
การจัดการการบริการ
- ความหมายของการบริการ
- ความสาคัญของการบริการ
- ประโยชน์ของการบริการ
- องค์ประกอบของตลาดสาหรับ
ธุรกิจบริการ
- ลักษณะของการบริการ
- ประเภทของงานบริการ
- ประเภทลูกค้าของธุรกิจการ
บริการ
- พฤติกรรมและความต้องการ
ของลูกค้า

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง
กับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษา ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการ
บริการ พร้อมการอภิปราย “การบริการมี
ความสาคัญอย่างไรกับพนักงานขาย”
โดยการแบ่งกลุ่มย่อยในชั้นเรียน
3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
วิชาศิลปะการขายผลิตภัณฑ์
ทางการเงิน
2. สื่อการสอน Power
point
3. กรณีศึกษา เรื่องการ
บริการของพนักงาน
4. ใบงาน เรื่องการบริการ
ของพนักงาน

5

ผศ.ภุชงค์
เมนะสินธุ์

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง
กับสาระการเรียนรู้

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
วิชาศิลปะการขายผลิตภัณฑ์
ทางการเงิน

1 , 2 , 3 ,4,

ผศ.ภุชงค์
เมนะสินธุ์

Learning Outcome
นักศึกษาสามารถอธิบายเกี่ยวกับ
การบริการกับงานขายได้
14

กลยุทธ์ทางการตลาดที่เกี่ยวกับ
การบริการ
- กลยุทธ์ทางการตลาดที่เกี่ยวกับ
การบริการ

19

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

- การสร้างมาตรฐานในการ
ให้บริการ
- การนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
กับธุรกิจบริการ

15

Learning Outcome
1 นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ถึง
กลยุทธ์ทางการตลาดที่เกี่ยวกับ
การบริการได้
2. นักศึกษาสามารถสอบ
ประมวลความรู้ทางด้านศิลปะ
การขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินได้
จรรยาบรรณสาหรับพนักงาน
ขาย
- ความหมายของจรรยาบรรณ
- จรรยาบรรณต่อลูกค้า
- จรรยาบรรณต่อบริษัท
- จรรยาบรรณต่อคู่แข่งขัน
- จรรยาบรรณต่อสังคม
- จรรยาบรรณต่อตัวพนักงาน
ขาย

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

2. ให้นักศึกษา ศึกษาข้อมูลพร้อมการ
2. สื่อการสอน Power
อภิปราย เกี่ยวกับการนาเทคโนโลยีมา
point
ประยุกต์ใช้กับงานขาย ว่าในปัจจุบันนั้นมี 3. ข้อสอบประมวลความรู้
ความสาคัญอย่างไร โดยการแบ่งกลุ่ม
ย่อยในชั้นเรียน
3. สอบประมวลความรู้ทางด้านศิลปะ
การขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
4. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
5. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย
4

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง
กับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษา ศึกษาข้อมูลพร้อมการ
อภิปราย เกี่ยวกับจรรยาบรรณสาหรับ
งานขายว่ามีความสาคัญอย่างไร โดยการ
แบ่งกลุ่มย่อยในชั้นเรียน

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
วิชาศิลปะการขายผลิตภัณฑ์
ทางการเงิน
2. สื่อการสอน Power
point
3. วีดิทัศน์ เรื่องจรรยาบรรณ
สาหรับพนักงานขาย
4. ผลงานนักศึกษา

1 , 2 , 3 ,4,

ผศ.ภุชงค์
เมนะสินธุ์

20

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
- กรณีศึกษาจรรยาบรรณต่อคู่
แข่งขัน
- แนวโน้มอาชีพการขายใน
อนาคต
การนาเสนอผลงาน

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย
5. การนาเสนอผลงาน

21

มคอ. 3
2.แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

1. การเข้าชั้นเรียน (1.3)
/ การตรงต่อเวลา /
การแต่งกาย
(บุคลิกภาพนักขาย)

2. แบบฝึกหัด/
กิจกรรม / งานที่
ได้รับมอบหมาย

(1.1) (1.3) (2.1)
(2.2) (2.3) (3.1)
(4.1) (5.3)

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
1. ประเมิ น จากการตรงเวลาของ 1-15
10%
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่ง
งา น ต า ม ก าห น ด ร ะ ย ะ เว ล า ที่
มอบหมาย
2. ประเมิ น จากการแต่ ง กายของ
นักศึกษาที่เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
3. ประเมินจากความรับผิ ดชอบใน
หน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่ ม
และบุคคล
วิธีการประเมินผล

1. ประเมิ น จากการตรงเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่ง
งา น ต า ม ก าห น ด ร ะ ย ะ เว ล า ที่
มอบหมาย
2.ประเมิ น จากความรับ ผิ ด ชอบใน
หน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่ ม
และบุคคล
3. ประเมินจากงาน /กิจกรรมต่างๆ
ที่ มอบหมายให้ นั ก ศึก ษาฝึ กปิิ บั ติ
ทั้ งในห้ อ งเรีย นและนอกห้ อ งเรี ย น
ต้องมีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต ไม่นา
ผลงานของผู้ อื่น มาเป็ นของตนเช่ น
แบบฝึ ก หั ดทบทวน การสั มภาษณ์
พนักงานขาย
4. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นการอภิปรายกลุ่ม
5 . ป ร ะ เมิ น จ าก พ ฤ ติ ก ร รม ใน
ห้ อ งเรี ย น เช่ น การมี ส่ ว นร่ ว มใน
กิจกรรมในห้องเรียน พฤติกรรมการ
ทางานเป็นทีม

1-15

10%

22

มคอ. 3
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

3. สอบปิิบัติ
(2.2)
“การผูกเทคไท”
สาหรับนักศึกษา
ชาย และ“การเกล้า
ผม” สาหรับ
นักศึกษาหญิง

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
1. ประเมินจากการสอบปิิบัติ เรื่อง
6
5%
บุคลิกภาพสาหรับพนักงานขาย
วิธีการประเมินผล

4. สอบปิิบัติ
(2.1) (2.2) (2.3)
วิธีการ เข้าพบและ (3.1) (3.2)
การเสนอขาย
(รายบุคคล) โดยใช้
วิธีการแสดงละคร
สด

1. ประเมินจากการสอบปิิบัติ เรื่อง
วิธีการเข้าพบและการเสนอขาย

11

5%

5. สอบประมวล
ความรู้ทางด้าน
ศิลปะการขาย
ผลิตภัณฑ์ทาง
การเงิน
- องค์ความรู้
- ศัพท์
ภาษาอังกฤษ
6. รายงาน “ละคร
นักขาย”และการ
นาเสนอ

(1.1) (1.3) (2.1)
(2.2) (2.3) (3.1)
(4.1) (5.3)

1. ประเมินจากการสอบประมวล
ความรู้ เพื่อวัดความเข้าใจของ
นักศึกษา

14

10%

(1.1) (1.3) (2.1)
(2.2) (2.3) (3.1)
(3.2) (4.1) (5.3)

1. ประเมิ น จากการตรงเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่ง
งา น ต า ม ก าห น ด ร ะ ย ะ เว ล า ที่
มอบหมาย
2. ประเมิ น จากการแต่ ง กายของ
นักศึกษาที่เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
3. ประเมินจากความรับผิ ดชอบใน
หน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่ ม
และบุคคล

1-14
15

20%
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กิจกรรมที่

7. สอบปลายภาค

ผลการเรียนรู้

(2.1) (2.2) (2.3)
(3.1) (3.2)

วิธีการประเมินผล
4. ประเมิ น จากรายงานที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย มีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต
ไม่นาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
5. ประเมินจากการนาเสนอผลงาน
(กลุ่ ม ) หน้ าชั้ น เรี ย น การเป็ น ผู้ น า
และผู้ ต ามในการอภิ ป รายซั ก ถาม
ตลอดจนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
และสามารถแก้ไขปัญหาในประบวน
การขายได้
6. ประเมินจากผลการสืบค้นเทคนิค
ก าร น า เส น อ โด ย ก าร เลื อ ก ใช้
เท คโน โลยี ส ารส น เท ศได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
1. ประเมินจากการสอบปลายภาค
โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัยและแบบ
อัตนัย

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล

16

40%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
ภุชงค์ เมนะสินธุ์. (2559). เอกสารประกอบการเรียนวิชาศิลปะการขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน. กรุงเทพฯ :
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์. (2558). ศิลปการขาย.. กรุงเทพฯ : จามจุรีโปรดักท์.
ศศนันท์ วิวัฒนชาต. (2558). เทคนิคการขายอย่างมีประสิทธิภาพ .. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
3.1 หนังสือพิมพ์เส้นทางนักขาย
3.2 หนังสือ/วารสารทางด้านการตลาดและขาย
3.3 เว็บไซต์สานักหอสมุดของสถาบันการศึกษาต่างๆ
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการสอน เพื่อกากับดูแลการสอนให้ได้คุณภาพ
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน
3. การปรับปรุงการสอน
นาผลที่ได้จากการประเมินในข้อ 2 มาปรับปรุงการสอนและหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการเรียนการ
สอนโดยจัดกิจกรรม “การวิพากษ์แนวการสอนโดยผู้สอน”
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การแต่งตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบ
ข้อสอบ การพิจารณาจากรายงานของผู้เรียนวิธีการให้คะแนนสอบและการให้คะแนนตามข้อกาหนดการวัด
และประเมินผลประจารายวิชา
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ปรับปรุงรายละเอียดวิชาทุกภาคการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวน
สอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
ปรับปรุงรูปแบบการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
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