รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจําภาคเรียนที่ 1/2561

รหัสวิชา 3643401 ชื่อรายวิชา ศิลปะการขายและการบริการ
Salesmanship and Service Excellence

อาจารย์ผู้สอน
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ แสงเย็น

คํานํา
รายละเอียดรายวิชาศิลปะการขายและการบริการ (Salesmanship and Service Excellence)
รหัสวิชา 3643401 เป็นการจัดทํารายละเอียดประกอบรายวิชาศิลปะการขายและการบริการ หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเลือก โดยมุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับศิลปะการขายและการบริการ หลักการ กระบวนการ
ขาย เทคนิค และทักษะสําหรับการขาย การบริการ และการเจรจาต่อรองที่ประสบความสําเร็จ พฤติกรรม
ของลูกค้า เทคนิคในการแก้ไขปัญหาของลูกค้า จิตวิทยาและมนุษย์สัมพันธ์ในการขายและการบริการ การ
พัฒนาตนเองสําหรับพนักงานขายและผู้ให้บริการที่เป็นเลิศ จรรยาบรรณของพนักงานขายและผู้ให้บริการ
รายละเอี ย ดรายวิช านี้ เป็ น ส่ วนสํ าคั ญ ต่ อ ผู้ เรียน ที่ เน้ น ทั้ งการเรีย นการสอนที่ เป็ น ทฤษฎี แ ละ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทฤษฎีและกรณีศึกษา จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยใช้ทักษะการค้นคว้าด้วย
ตนเองเพิ่ ม เติ ม นอกเหนื อ จากการเรี ย นภายในห้ อ ง ผู้ เรี ย นสามารถนํ าความรู้ ที่ ได้ จ ากรายวิ ช านี้ ไป
ประยุกต์ใช้ในอนาคตได้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู้ อน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
กรกฎาคม 2561

2

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

หน้า
ข้อมูลทั่วไป
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ลักษณะและการดําเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

4
5
5
6
10
24
25

3

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชือ่ รายวิชา
3643401 ศิลปะการขายและการบริการ
Salesmanship and Service Excellence
2. จํานวนหน่วยกิต
3 (2-2-5) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
3.2 ประเภทรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเลือก
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภุชงค์ เมนะสินธุ์
4.2 อาจารย์ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ แสงเย็น ตอนเรียน A1, B1
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปีทเี่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite)(ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่าสุด
9.1 วันที่จดั ทํา
14 กรกฎาคม 2559
9.2 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด
14 กรกฎาคม 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้ผู้ศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญของการขายศิลปะการ
ขายและการบริการ
2. เพื่อให้ผู้ศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการขาย
3. เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่ อ ให้ ผู้ ศึ ก ษาสามารถนํ า เอาความรู้ แ ละหลั ก ทฤษฎี ท างด้ า นการขายมาประยุ ก ต์ ใช้ กั บ
ชีวิตประจําวัน
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
-

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศิลปะการขายและการบริการ หลักการ กระบวนการขาย เทคนิค และทักษะสําหรับการขาย การ
บริการ และการเจรจาต่อรองที่ประสบความสําเร็จ พฤติกรรมของลูกค้า เทคนิคในการแก้ไขปัญหาของ
ลูกค้า จิตวิทยาและมนุษย์สมั พันธ์ในการขายและการบริการ การพัฒนาตนเองสําหรับพนักงานขายและผู้
ให้บริการที่เป็นเลิศ จรรยาบรรณของพนักงานขายและผู้ให้บริการ
Salesmanship and service excellence. Principles, selling process, techniques, and
skills for successful sales, services, and negotiations. Customer behavior. Techniques in
customer’s problem solving. Psychology and human relations in selling and servicing. Selfdevelopment for excellent salespersons and service providers. Code of conduct for
salespersons and service providers.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
30 ชั่วโมงต่อภาค สอนเสริมเพื่อทดแทน
คาบเรียนที่ไม่สามารถทํา
การศึกษา
การสอนได้ หรือตามที่
ผู้เรียนร้องขอ เพื่อ
ทบทวนความรู้ความ
เข้าใจให้มคี วามชัดเจน
ยิ่งขึ้น

ฝึกปฏิบัติ
30 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

การศึกษาด้วยตนเอง
75 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา
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3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
- อาจารย์ประจํารายวิชา ให้คําปรึกษาได้ตามเวลาที่เหมาะสม และกําหนดไว้
- อาจารย์ประจํารายวิชา จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุม่ ตามความต้องการของผู้เรียน
โดยมีการนัดหมายล่วงหน้า

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 1.1.1 ตระหนักในคุณค่าแห่งวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรทางวิชาการและ
วิชาชีพ
 1.1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม
และสิ่งแวดล้อม
 1.1.3 มีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
 1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์
1.2 วิธีการสอน
(1) กําหนดวัฒนธรรมองค์กรให้กับนักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัย และข้อบังคับ
(2) ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียน การแต่งกายตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
(3) มอบหมายงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงาน/แบบฝึกหัด โดยเน้นการส่งงานให้ตรงเวลา
(4) ฝึกนักศึกษาให้มีความรับผิดชอบในการทํางาน มีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต ไม่คัดลอกงานของ
ผู้อื่นมาเป็นของตน
1.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกําหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย
(2) ประเมินจากการแต่งกายของนักศึกษาที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่มและบุคคล
(4) ประเมินจากงาน /กิจกรรม /กรณี ศึกษา /รายงาน/แบบฝึกหัด ที่ได้รับมอบหมาย มีความ
ซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต ไม่นําผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาสาชาวิชาการจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก
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 2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ของศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ด้าน
การจัดการธุรกิจค้าธุรกิจค้าปลีก โดยสามารถบูรณาการและนํามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
 2.2.3 มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก โดยใช้วิธีการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์
 2.1.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าและความเปลี่ยนแปลงทางราชการและวิชาชีพทางด้าน
การจัดการธุรกิจค้าปลีก ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
2.2 วิธีการสอน
(1) สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหารายวิชาการจัดการราคา
(2) บรรยายจากสื่ อ Power Point พร้อ มยกตั วอย่า งประกอบโดยเน้ น ตั วอย่างการแก้ ปั ญ หา
ทางด้านการจัดการราคา
(3) มอบหมายงานต่ างๆ ให้ นั ก ศึ ก ษาฝึ ก ปฏิ บั ติ ทั้ งในห้ อ งเรี ย นและนอกห้ อ งเรี ย น เช่ น การ
มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าจากสื่อต่าง ๆ แบบรายงานเฉพาะบุคคลหรือรายงานกลุ่ม พร้อมวิเคราะห์
ประเด็นที่เรียนมานําเสนอหน้าชั้นเรียน
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย/ข้อสอบอัตนัย
(2) ประเมินจากการสอบประมวลความรู้ เพื่อวัดความเข้าใจของนักศึกษา
(3) ประเมินจากงาน /กิจกรรมต่างๆ ที่มอบหมายให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน เช่น แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน และแบบฝึกหัดเพิ่มเติม
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาทีต่ ้องพัฒนา
 3.1.1 มีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
 3.1.2 สามารถสืบค้น จําแนก และประเมินข้อมูล เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
 3.1.3 สามารถประยุก ต์ค วามรู้แ ละทั ก ษะกั บ การแก้ ไขปั ญ หาทางธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
(1) สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหารายการจัดการราคา
(2) บรรยายจากสื่ อ Power Point พร้ อ มยกตั วอย่ า งประกอบโดยเน้ น ตั วอย่างการแก้ ปั ญ หา
ทางด้านการจัดการราคา
(3) มอบหมายงานต่างๆ ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
3.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย/ข้อสอบอัตนัย
(2) ประเมินจากการสอบประมวลความรู้ เพื่อวัดความเข้าใจของนักศึกษา
(3) ประเมินจากงาน /กิจกรรมต่างๆ ที่มอบหมายให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน เช่น แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน และแบบฝึกหัดเพิ่มเติม
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 4.1.1 สามารถทํางานเป็นกลุ่ม และสามารถแสดงภาวะผู้นํา สมาชิกของกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
 4.1.2 สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ต่างๆ
ทั้งในบทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทสมาชิกของกลุ่ม
 4.1.3 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
(1) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ
(2) มอบหมายงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงาน (กลุ่ม) /แบบฝึกหัด โดยเน้นความรู้ที่ได้ศึกษา
ในชั้นเรียน เพื่อดูความสามารถในการทํางานเป็นทีม กล้าที่จะแสดงภาวะผู้นํา ผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตาม
สถานการณ์
4.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากพฤติกรรมในห้องเรียน เช่น การเข้าเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมในห้องเรียน
พฤติกรรมการทํางานเป็นทีม และการส่งงาน
(2) ประเมิ น จากการนํ าเสนอผลงานต่ างๆ /รายงาน (กลุ่ ม ) และการเป็ น ผู้ นํ า ผู้ ต ามในการ
อภิปรายซักถาม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
 5.1.1 มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทํางานที่เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ
ค้าปลีก
 5.1.2 สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง
สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
5.1.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รปู แบบของ
สื่อการนําเสนอได้อย่างเหมาะสม
 5.1.4 สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศและใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
(1) สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหารายวิชาการจัดการราคา
(2) บรรยายจากสื่ อ Power Point พร้อ มยกตั วอย่า งประกอบโดยเน้ น ตั วอย่ างการแก้ ปั ญ หา
ทางด้านสถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
(3) มอบหมายงานต่างๆ ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
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5.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย/ข้อสอบอัตนัย
(2) ประเมินจากแบบทดสอบ เพื่อวัดความเข้าใจของนักศึกษา
(3) ประเมินจากการนําเสนอผลงานต่างๆ /รายงาน (กลุ่ม)
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มคอ. 3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาห์ที่ หัวข้อการสอน /
Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุ

ผู้สอน

ข้อ)
1

แนะนําบทเรียนและ
รายละเอียดในการ
จัดการเรียนการสอน
หนังสือเรียน และ
เกณฑ์การวัดผล
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
ศิลปะการขาย
- ความหมายของการ
ขาย
- ความหมายของ
ศิลปะการขาย
- ความสําคัญของ
ศิลปะการขาย
- บทบาทของศิลปะ
การขาย
- การขายโดยใช้
พนักงานขาย

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. แนะนําวิธีการเรียนการสอน และอธิบายเนื้อหารายวิชา จุดประสงค์ และ
เป้าหมายของรายวิชา เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล แนะนําหนังสือเรียน
และwebsite เพิ่มเติม
2. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่
เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
3. ให้นักศึกษาทําใบงานด้านการขายที่อาจารย์กําหนดขึ้น เพื่อฝึกคิดฝึก
วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
4. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
5. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาศิลปะการขาย
และการบริการ
2. สื่อการสอน
Power point
3. ใบงานด้านการ
ขาย

1

ผศ.สุร
ศักดิ์
แสงเย็น
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่ หัวข้อการสอน /
Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุ

ผู้สอน

ข้อ)

2

Learning
Outcome
นักศึกษาสามารถ
วิเคราะห์ลักษณะ
รูปแบบและวิวัฒนา
กรของงานขายได้
หน้าที่และความรับ
ผิด ชอบของ
พนักงานขาย
- หน้าทีแ่ ละความรับ
ผิด ชอบของพนักงาน
ขาย
- โอกาสและ
ความก้าวหน้าของ
พนักงานขาย
- ลักษณะของงานขาย

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่
เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาดูวีดีทัศน์ เรื่องลักษณะของงานขาย เพื่อฝึกคิดฝึกวิเคราะห์
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1.เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาศิลปะการขาย
และการบริการ
2. สื่อการสอน
Power point
3. วีดิทัศน์ เรื่อง
ลักษณะของงาน
ขาย
4. ใบงาน

1

ผศ.สุร
ศักดิ์
แสงเย็น
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่ หัวข้อการสอน /
Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุ

ผู้สอน

ข้อ)

Learning
Outcome
นักศึกษาสามารถรู้และ
เข้าใจในงานขายแต่ละ
ลักษณะของงานได้
3

ช่องทางการจัด
จําหน่ายสินค้า
- ช่องทางการจัด
จําหน่ายสินค้า
- ประเภทของงาน
ขาย
- พนักงานกับงานขาย
แบบสร้างสรรค์
Learning
Outcome
นักศึกษาสามารถ
ทราบถึงบทบาทของ
พนักงานขายได้

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่
เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษา ศึกษาข้อมูลของงานขายในแต่ละประเภท เพื่อการกําหนด
สินค้าและตลาด โดยการอภิปรายและแสดงบทบาทสมมุติของพนักงานขาย
ประเภทต่างๆ โดยการแบ่งกลุ่มในชั้นเรียน
3. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาศิลปะการขาย
และการบริการ

3 , 4

ผศ.สุร
ศักดิ์
แสงเย็น

2. สื่อการสอน
Power point
3. วีดิทัศน์ เรื่อง
ลักษณะของงาน
ขายในแต่ละ
ประเภท

12

มคอ. 3
สัปดาห์ที่ หัวข้อการสอน /
Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุ

ผู้สอน

ข้อ)
4

บุคลิกภาพสําหรับ
พนักงานขาย
- ความหมายของ
บุคลิกภาพ
- ความสําคัญของ
บุคลิกภาพสําหรับ
พนักงานขาย
- คุณสมบัติของ
พนักงานขายที่ดี
- ลักษณะบุคลิกภาพ
ที่ดีในอาชีพการขาย
- การพัฒนา
บุคลิกภาพเพื่อ
ความสําเร็จในงาน
ขาย
Learning
Outcome
นักศึกษาสามารถ
แต่งตัวให้มีบุคลิคภาพ
ที่ดีได้

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่
เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้ชมวีดิทัศน์ เรื่องบุคลิกภาพสําหรับพนักงานขาย เพื่อฝึกวิเคราะห์ และ
นํามาปฏิบัติ
3. ให้นักศึกษาปฏิบัติในด้านการแต่งตัว การเดิน การนั่ง
4. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาศิลปะการขาย
และการบริการ
2. สื่อการสอน
Power point
3. วีดิทัศน์ เรื่อง
บุคลิกภาพสําหรับ
พนักงานขาย

4 ,5

ผศ.สุร
ศักดิ์
แสงเย็น
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่ หัวข้อการสอน /
Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุ

ผู้สอน

ข้อ)

5

การแต่งกายเพื่อ
เสริมสร้างบุคลิกภาพ
- เส้นผมและทรงผม
- ผิวพรรณและการ
แต่งหน้า
- การเลือกเสื้อผ้าและ
เครื่องแต่งกายสําหรับ
ผู้ชาย
- การเลือกเสื้อผ้าและ
เครื่องแต่งกายสําหรับ
ผู้หญิง
Learning
Outcome
นักศึกษาสามารถผูก
เนคไท ได้ตามแบบ
สากล
นักศึกษาผู้หญิง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่
เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. สอนปฏิบัติ เรื่องบุคลิกภาพสําหรับพนักงานขายในหัวข้อ “การผูกเทคไท”
สําหรับนักศึกษาชาย และ “การเกล้าผม” สําหรับนักศึกษาหญิง
3. ให้นักศึกษา ศึกษาข้อมูลโดยการสัมภาษณ์พนักงานขายและสังเกต
บุคลิกภาพของพนักงานขาย แล้วนํามาอภิปราย แสดงความคิดเห็น
ตลอดจนการนํามาปรับปรุงบุคลิกภาพของตนเองและเพื่อนร่วมชั้นเรียน ใน
สัปดาห์ต่อไป
4. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
5. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

ผศ.สุร
ศักดิ์
แสงเย็น

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาศิลปะการขาย
และการบริการ
2. สื่อการสอน
Power point
3. วีดิทัศน์ เรื่อง
ลักษณะของการ
แต่งกาย ทรงผม
และวิธีการเลือก
เสื้อผ้าให้เหมาะสม
กับร่างกาย

14

มคอ. 3
สัปดาห์ที่ หัวข้อการสอน /
Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุ

ผู้สอน

ข้อ)

6

7

สามารถเกล้าผมใน
การออกสังคมได้
ทักษะในการ
ติดต่อสื่อสาร ทักษะในการ
ติดต่อสื่อสาร
- การพัฒนาทักษะใน
การสื่อสาร
Learning
Outcome
นักศึกษามีบุคลิกภาพ
ที่ดีรวมทั้งสามารถ
สื่อสารกับบุคคลอื่นได้
การศึกษาพฤติกรรม
ลูกค้า
- ความสําคัญของ
ลูกค้า
- ประเภทของลูกค้า
- ทําไมผู้บริโภคจึงซื้อ

3

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่
เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาออกมาอภิปรายกรณีศึกษาเรือ่ งวิธีการสื่อสาร แสดงความ
คิดเห็นหน้าชั้นเรียน ในประเด็นวิธีการติดต่อสื่อสารของพนักงานขาย
ตลอดจนการเสนอแนะ การนํามาปรับปรุงบุด้านการสือ่สารของตนเองและ
เพื่อนร่วมชั้นเรียน
3. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาศิลปะการขาย
และการบริการ
2. สื่อการสอน
Power point
3. กรณีศึกษาด้าน
การสื่อสาร

4 ,5

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่
เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษา ดูวีดีทัศน์ เรื่องพฤติกรรมของลูกค้าในลักษณะต่างๆในแต่ละ
ประเภท เพื่อการกําหนดสถานการณ์การซื้อขายของลูกค้า แล้วนํามา
อภิปรายและแสดงบทบาทสมมุติ โดยการแบ่งกลุ่มย่อยในชั้นเรียน

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาศิลปะการขาย
และการบริการ
2. สื่อการสอน

2 , 3 ,4

ผศ.สุร
ศักดิ์
แสงเย็น

ผศ.สุร
ศักดิ์
แสงเย็น
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่ หัวข้อการสอน /
Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุ

ผู้สอน

ข้อ)

- พฤติกรรมลูกค้า
- ปัจจัยทีม่ ีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซือ้ ของ
ลูกค้า
- กระบวนการ
ตัดสินใจซื้อของลูกค้า

8

Learning
Outcome
นักศึกษาสามารถ
อธิบายในด้าน
พฤติกรรมและ
กระบวนการซื้อสินค้า
ได้
จิตวิทยาและมนุษย
สัมพันธ์ในการ
ประกอบอาชีพขาย
- ความหมายของ
จิตวิทยา
- จิตวิทยาสําหรับ

3

3. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

Power point
3. วีดิทัศน์ เรื่อง
พฤติกรรมของ
ลูกค้า
4. ใบงาน

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่
เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษา วิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกับจิตวิทยาและมนุษยสัมพันธ์ใน
การประกอบอาชีพขาย แล้วนํามาอภิปรายแสดงความคิดเห็น โดยการ
แบ่งกลุ่มย่อย ในชั้นเรียน

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาศิลปะการขาย
และการบริการ
2. สื่อการสอน

4,5

ผศ.สุร
ศักดิ์
แสงเย็น
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่ หัวข้อการสอน /
Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุ
ข้อ)

อาชีพขาย
- จิตวิทยาในการ
พัฒนาสัมพันธภาพกับ
ลูกค้า
- ปัจจัยเสริมด้าน
จิตวิทยาที่พนักงาน
ขายควรรู้
- ความหมายของ
มนุษยสัมพันธ์
- หลักมนุษยสัมพันธ์
- มนุษยสัมพันธ์กับ
อาชีพขาย

3. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

Power point
3. กรณีศึกษาด้าน
จิตวิทยากับการ
ขาย

- จิตวิทยาและมนุษย
สัมพันธ์กับการ
ประกอบอาชีพขาย
Learning
Outcome
นักศึกษาสามารถ
17

ผู้สอน

มคอ. 3
สัปดาห์ที่ หัวข้อการสอน /
Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุ

ผู้สอน

ข้อ)

วิเคราะห์ลักษณะ
ลูกค้า โดยใช้หลักทาง
จิตวิทยาและมนุษย์
สัมพันธ์ในการ
ประกอบอาชีพขาย
9

ข้อมูลที่พนักงานขาย
ควรรู้
- ประเภทของข้อมูล
- ข้อมูลเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรม
- ข้อมูลเกี่ยวกับ
บริษัท
- ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า
- ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง
- ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า
- ข้อมูลเกี่ยวกับการ
แข่งขัน
- ข้อมูลเกี่ยวกับ

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่
เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาทําใบงานเกี่ยวกับข้อมูลในงานขาย หรือที่อาจารย์กําหนดขึ้น
เพื่อฝึกคิดฝึกวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาศิลปะการขาย
และการบริการ
2. สื่อการสอน
Power point
3. ใบงานเกี่ยวกับ
ข้อมูลในด้านงาน
ขาย

3,4,5

ผศ.สุร
ศักดิ์
แสงเย็น
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่ หัวข้อการสอน /
Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุ

ผู้สอน

ข้อ)

10

11

สิ่งแวดล้อมทาง
การตลาด
กระบวนการขาย
- กระบวนการขาย
- การแสวงหาลูกค้า
คาดหวัง
- การเตรียมตัวก่อน
การ เข้าพบ
Learning
Outcome
นักศึกษารสามารถ
อธิบายขั้นตอนในการ
หาลูกค้าได้
กระบวนการขาย
- การเข้าพบ
- การเสนอขายและ
การสาธิต
Learning

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่
เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษา วางแผนการสร้างละครกระบวนการขายเป็นกลุ่ม โดยกําหนด
ผลิตภัณฑ์ที่จะขายพร้อมนําเสนอหน้าชั้นเรียน
3. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาศิลปะการขาย
และการบริการ
2. สื่อการสอน
Power point
3. วีดิทัศน์ เรื่อง
กระบวนการขาย

2 ,3

ผศ.สุร
ศักดิ์
แสงเย็น

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้อง
กับสาระการเรียนรู้
2. สอนและสอบปฏิบัติวิธีการ เข้าพบและการเสนอขาย (รายบุคคล) โดย
ใช้วิธีการแสดงละครสด
3. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาศิลปะการขาย
และการบริการ
2. สื่อการสอน

2 ,3

ผศ.สุร
ศักดิ์
แสงเย็น
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่ หัวข้อการสอน /
Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุ

ผู้สอน

ข้อ)

12

Outcome
นักศึกษาสามารถเข้า
พบและเสนอขาย
สินค้ากับลูกค้าได้
กระบวนการขาย
- การขจัดข้อโต้แย้ง
- การปิดการขาย
- การติดตามและ
บริการหลังการขาย

4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

3

Learning
Outcome
นักศึกษาสามารถขจัด
ข้อโต้แย้งและสามารถ
ปิดการขายได้
13

การจัดการการ
บริการ
- ความหมายของการ

3

Power point
3. วีดิทัศน์ เรื่อง
กระบวนการเสนอ
ขายสินค้า
กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่
1. เอกสาร
เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
ประกอบการสอน
2. วีดิทัศน์ เรื่องวิธีการปิดการขายและการขจัดข้อโต้แย้ง
วิชาศิลปะการขาย
3. สอนและสอบปฏิบัติวิธีการ เข้าพบและการเสนอขาย (รายบุคคล) โดยใช้ และการบริการ
วิธีการแสดงละครสด
2. สื่อการสอน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย Power point
3. วีดิทัศน์ เรื่อง
วิธีการปิดการขาย
และการขจัดข้อ
โต้แย้ง
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่
เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอน

2 ,3

ผศ.สุร
ศักดิ์
แสงเย็น

5

ผศ.สุร
ศักดิ์
แสงเย็น
20

มคอ. 3
สัปดาห์ที่ หัวข้อการสอน /
Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุ
ข้อ)

บริการ
- ความสําคัญของการ
บริการ
- ประโยชน์ของการ
บริการ
- องค์ประกอบของ
ตลาดสําหรับธุรกิจ
บริการ
- ลักษณะของการ
บริการ
- ประเภทของงาน
บริการ
- ประเภทลูกค้าของ
ธุรกิจการบริการ
- พฤติกรรมและความ
ต้องการของลูกค้า

2. ให้นักศึกษา ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการบริการ พร้อมการอภิปราย “การ
บริการมีความสําคัญอย่างไรกับพนักงานขาย” โดยการแบ่งกลุ่มย่อยในชั้น
เรียน
3. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

วิชาศิลปะการขาย
และการบริการ
2. สื่อการสอน
Power point
3. กรณีศึกษา เรื่อง
การบริการของ
พนักงาน

Learning
Outcome
นักศึกษาสามารถ
21

ผู้สอน

มคอ. 3
สัปดาห์ที่ หัวข้อการสอน /
Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุ

ผู้สอน

ข้อ)

อธิบายเกี่ยวกับการ
บริการกับงานขายได้
14

กลยุทธ์ทางการตลาด
ที่เกี่ยวกับการบริการ
- กลยุทธ์ทาง
การตลาดที่เกี่ยวกับ
การบริการ
- การสร้างมาตรฐาน
ในการให้บริการ
- การนําเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้กับธุรกิจ
บริการ

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่
เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษา ศึกษาข้อมูลพร้อมการอภิปราย เกี่ยวกับการนําเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้กับงานขาย ว่าในปัจจุบันนั้นมีความสําคัญอย่างไร โดยการ
แบ่งกลุ่มย่อยในชั้นเรียน
3. สอบประมวลความรู้ทางด้านศิลปะการขายและการบริการ
4. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
5. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

1 , 2 , 3 ,4, ผศ.สุร
สื่อการสอน
ศักดิ์
1. เอกสาร
แสงเย็น
ประกอบการสอน
วิชาศิลปะการขาย
และการบริการ
2. สื่อการสอน
Power point
3. ข้อสอบประมวล
ความรู้

Learning
Outcome
1 นักศึกษาสามารถ
วิเคราะห์ถึงกลยุทธ์
22

มคอ. 3
สัปดาห์ที่ หัวข้อการสอน /
Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุ

ผู้สอน

ข้อ)

15

ทางการตลาดที่
เกี่ยวกับการบริการ
2. นักศึกษาสามารถ
สอบประมวลความรู้
ทางด้านศิลปะการ
ขายและด้านการ
บริการ
จรรยาบรรณสําหรับ
พนักงานขาย
- ความหมายของ
จรรยาบรรณ
- จรรยาบรรณต่อ
ลูกค้า
- จรรยาบรรณต่อ
บริษัท
- จรรยาบรรณต่อคู่
แข่งขัน
- จรรยาบรรณต่อ
สังคม
- จรรยาบรรณต่อ

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่
เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษา ศึกษาข้อมูลพร้อมการอภิปราย เกี่ยวกับจรรยาบรรณสําหรับ
งานขายว่ามีความสําคัญอย่างไร โดยการแบ่งกลุ่มย่อยในชั้นเรียน
3. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย
5. การนําเสนอผลงาน

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาศิลปะการขาย
และการบริการ
2. สื่อการสอน
Power point
3. ผลงานนักศึกษา

4

ผศ.สุร
ศักดิ์
แสงเย็น
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่ หัวข้อการสอน /
Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุ
ข้อ)

พนักงานขาย

24

ผู้สอน

มคอ. 3
2.แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

1. การเข้าชั้นเรียน 1.1.1, 1.1.3
/ การตรงต่อเวลา /
การแต่งกาย
(บุคลิกภาพนักขาย)

2. แบบฝึกหัด/
กิจกรรม / งานที่
ได้รับมอบหมาย

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
5%
1. ประเมิ น จากการตรงเวลาของ 1-15
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่ง
งาน ต า ม กํ าห น ด ร ะ ย ะ เว ล า ที่
มอบหมาย
2. ประเมิ น จากการแต่ ง กายของ
นักศึกษาที่เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
3. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่ม
และบุคคล
วิธีการประเมินผล

1. ประเมิ น จากการตรงเวลาของ
1.1.1, 1.1.3,
1.1.4, 2.1.1 2.1.2 นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่ง
3.1.1, 3.1.2, 4.1.1 งาน ต า ม กํ าห น ด ร ะ ย ะ เว ล า ที่
4.1.2, 5.1.2, 5.1.3
มอบหมาย
2.ประเมิ น จากความรั บ ผิ ด ชอบใน
หน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่ม
และบุคคล
3. ประเมินจากงาน /กิจกรรมต่างๆ
ที่ ม อบหมายให้ นั ก ศึ ก ษาฝึ กปฏิ บั ติ
ทั้ งในห้ อ งเรีย นและนอกห้ อ งเรีย น
ต้องมีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต ไม่นํา
ผลงานของผู้อื่น มาเป็ นของตนเช่ น
แบบฝึ ก หั ด ทบทวน การสั ม ภาษณ์
พนักงานขาย
4. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นการอภิปรายกลุ่ม
5 . ป ระ เมิ น จ าก พ ฤ ติ ก รรม ใน
ห้ อ งเรี ย น เช่ น การมี ส่ ว นร่ ว มใน
กิจกรรมในห้องเรียน พฤติกรรมการ
ทํางานเป็นทีม

1-15

5%
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มคอ. 3
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

3. สอบปฏิบัติ
2.1.1
“การผูกเทคไท”
สําหรับนักศึกษา
ชาย และ“การเกล้า
ผม” สําหรับ
นักศึกษาหญิง
4. สอบปฏิบัติ
2.1.1, 2.1.2,
วิธีการ เข้าพบและ 3.1.1, 3.1.2
การเสนอขาย
(รายบุคคล) โดยใช้
วิธีการแสดงละคร
สด
5. สอบ ป ระมวล
ค ว า ม รู้ ท า งด้ า น
ศิลปะการขายและ
การบริการ
- องค์ความรู้
- ศัพท์ภาษา
อังกฤษ
6. รายงาน “ละคร
นั ก ขาย”และการ
นําเสนอ

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
1. ประเมินจากการสอบปฏิบัติ เรื่อง
6
5%
บุคลิกภาพสําหรับพนักงานขาย
วิธีการประเมินผล

1. ประเมินจากการสอบปฏิบัติ เรื่อง
วิธีการเข้าพบและการเสนอขาย

11

5%

2.1.1, 2.1.2,
3.1.1, 3.1.2,
5.1.2, 5.1.3

1. ประเมินจากการสอบประมวล
ความรู้ เพื่อวัดความเข้าใจของ
นักศึกษา

14

10%

1.1.1, 1.1.3,
1.1.4, 2.1.1,
2.1.2, 3.1.1,
3.1.2, 4.1.1,
4.1.2, 5.1.2,
5.1.3

1. ประเมิ น จากการตรงเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่ง
งาน ต า ม กํ าห น ด ร ะ ย ะ เว ล า ที่
มอบหมาย
2. ประเมิ น จากการแต่ ง กายของ
นักศึกษาที่เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
3. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่ม
และบุคคล
4. ประเมิ น จากรายงานที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย มีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต
ไม่นําผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน

1-14
15

30%

26

มคอ. 3
กิจกรรมที่

7. สอบปลายภาค

ผลการเรียนรู้

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

วิธีการประเมินผล
5. ประเมินจากการนําเสนอผลงาน
(กลุ่ ม ) หน้ า ชั้ น เรี ย น การเป็ น ผู้ นํ า
และผู้ ต ามในการอภิ ป รายซั ก ถาม
ตลอดจนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
แ ล ะ ส า ม า ร ถ แ ก้ ไข ปั ญ ห า ใน
กระบวนการขายได้
6. ประเมินจากผลการสืบค้นเทคนิค
ก าร นํ า เส น อ โด ย ก าร เลื อ ก ใช้
เท คโน โลยี ส ารสน เท ศได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
1. ประเมินจากการสอบปลายภาค
โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัยและแบบ
อัตนัย

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล

16

40%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
ภุชงค์ เมนะสินธุ์. (2560). เอกสารประกอบการเรียนวิชาศิลปะการขายและการบริการ. กรุงเทพฯ :
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์. (2550). ศิลปการขาย (พิมพ์ครัง้ ที่ 2). กรุงเทพฯ : จามจุรีโปรดักท์.
ศศนันท์ วิวัฒนชาต. (2549). เทคนิคการขายอย่างมีประสิทธิภาพ (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
3.1 หนังสือพิมพ์เส้นทางนักขาย
3.2 หนังสือ/วารสารทางด้านการตลาดและขาย
3.3 เว็บไซต์สํานักหอสมุดของสถาบันการศึกษาต่างๆ
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มคอ. 3
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- แบบประเมินผู้สอนประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- การทวนสอบผลโดยอาจารย์สอน เช่น การสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
นําผลที่ได้จากการประเมินในข้อ 2 มาปรับปรุงการสอนและหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการเรียน
การสอนโดยจัดกิจกรรม “การวิพากษ์แนวการสอนโดยผู้สอน”
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การแต่งตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบ
ข้อสอบ การพิจารณาจากรายงานของผู้เรียนวิธีการให้คะแนนสอบและการให้คะแนนตามข้อกําหนดการวัด
และประเมินผลประจํารายวิชา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ปรับปรุงรายละเอียดวิชาทุกภาคการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหรือตามข้อเสนอแนะและผลการ
ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 ปรับปรุงรูปแบบการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ
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