รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจาภาคเรียนที่ 2561

รหัสวิชา 3643401 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) ศิลปะการขายและการบริการ
(ภาษาอังกฤษ) Salesmanship and Service Excellence

อาจารย์ผู้สอน
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ยอดแก้ว
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คานา
มคอ.3 รายวิชาศิลปะการขายและการบริการ (Salesmanship and Service Excellence) รหัส
วิชา 3643401 เป็นการจัดท ารายละเอียดประกอบรายวิชาศิล ปะการขายและการบริก าร หลัก สูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชากลุ่มวิชาเลือกโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พนักงานขาย บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ ช่องทางการจัดจาหน่ายของ
พนัก งานขาย บุค ลิก ภาพส าหรั บ พนัก งานขาย การแต่ง กายเพื่ อเสริ ม สร้า งบุคลิก ภาพ ทั ก ษะในการ
ติดต่อสื่อ สาร ศึก ษาพฤติก รรมลูก ค้า จิตวิท ยา และมนุษยสัม พันธ์ในการประกอบอาชีพขาย ข้อมู ล ที่
พนักงานขายควรรู้ กระบวนการขาย การจัดการการบริการ กลยุทธ์ทางการตลาดที่เกี่ยวกับการบริการ
และจรรยาบรรณสาหรับพนักงานขาย
รายละเอียดวิชานี้เป็นส่วนสาคัญต่อผู้เรียนสาขาการตลาด ที่เน้นการเรียนการสอนทฤษฎีและ
การศึก ษาค้นคว้าพั ฒนาด้วยตนเอง ตามรูป แบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพื่อ
ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอน
กับ ผู้เ รียน ด้วยเทคนิคหรือ กิ จกรรมการค้นคว้า การใช้เ ทคโนโลยีด้วยตนเองหรือท างานเป็นที ม อย่าง
สร้างสรรค์ โดยผู้สอนมีบทบาทอานวยความสะดวกและจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วย
ตนเองและปฏิบัติจริง เพื่อทาให้ผู้เรียนสามารถนาความรู้ที่ได้จากรายวิชานี้ไปประยุกต์ใช้ในอนาคต
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สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

หน้า
ข้อมูลทั่วไป
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ลักษณะและการดาเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา

4
5
5
6
10
21
22
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3643401 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) ศิลปะการขายและการบริการ
(ภาษาอังกฤษ) Salesmanship and Service Excellence
2. จานวนหน่วยกิต
3 (2-2-5) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด
3.2 ประเภทรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเลือก
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ยอดแก้ว
อาจารย์ผู้สอน
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ยอดแก้ว ตอนเรียน A 1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่จัดทา 1 สิงหาคม 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้ผู้ศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ความสาคัญของการขายศิลปะการ
ขายและการบริการ
2. เพื่อให้ผู้ศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการขาย
3. เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถนาเอาความรู้และหลักทฤษฎีทางด้านการขายมาประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจาวัน
5. เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถเข้าใจและเรียนรู้ถึงประสบการณ์ในการอยู่ร่วมกันในสังคม
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. เพื่อให้ผู้ศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจในหน้าที่และวิธีการดาเนินการทางการขายได้
2. เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่ อ ให้ ผู้ ศึก ษาสามารถนาเอาความรู้ และหลั ก ทฤษฎี ท างด้ า นการขายมาประยุก ต์ ใช้ กั บ
ชีวิตประจาวันได้

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศิลปะการขายและการบริการ หลักการ กระบวนการขาย เทคนิค และทักษะสาหรับการขาย การ
บริการ และการเจรจาต่อรองที่ประสบความสาเร็จ พฤติกรรมของลูกค้า เทคนิคในการแก้ไขปัญหาของ
ลูกค้า จิตวิทยาและมนุษย์สมั พันธ์ในการขายและการบริการ การพัฒนาตนเองสาหรับพนักงานขายและผู้
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. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
30 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา

สอนเสริมเพื่อทดแทนคาบ
เรียนที่ไม่สามารถทาการ
สอนได้ หรือตามที่ผเู้ รียน
ร้องขอ เพื่อทบทวน
ความรู้ความเข้าใจให้มี
ความชัดเจนยิง่ ขึ้น

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน

การศึกษาด้วยตนเอง

30 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา

75 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา
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3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ให้คาปรึกษาได้ตามเวลาทีเ่ หมาะสม และกาหนดไว้
- อาจารย์ประจารายวิชา จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุม่ ตามความต้องการของ
ผู้เรียน โดยมีการนัดหมายล่วงหน้า

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
รายวิชาศิลปะการขายและการบริการ มีรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบ
หลักหรือรับผิดชอบรอง ทั้ง 5 ด้านโดยแสดงเครื่องหมาย  ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
ในแต่ละด้านดังนี้
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นมีความรับผิดชอบต่อ ตนเอง สังคม
และสิ่งแวดล้อม
 1.1.2 มีความพอเพียงเป็ นหลักในการดาเนินชีวิต โดยยึด แนวคิด ความพอประมาณ ความมี
เหตุผลและการสร้างภูมิคุ้มกัน
1.1.3 มีจิตสานึกและมโนธรรมที่จะแยกแยะความถูกต้องความดี และความชั่ว
1.1.4 มีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมที่มีความสาคัญทางธุรกิจ สามารถจัดการ
ปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ
1.2 วิธีการสอน
(1) กาหนดวัฒนธรรมองค์กรให้กับนักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัย และข้อบังคับ
(2) เน้นปลูกฝังให้นักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดี การแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย มีระเบียบ
วินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียน
(3) มอบหมายงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงาน โดยเน้นการส่งงานให้ตรงเวลา
(4) ฝึกนักศึกษาให้มีความรับผิดชอบในการทางาน การใช่วาจาสุภาพ การไม่ทุจริต ไม่คัดลอกงาน
ของผู้อื่นมาเป็นของตน
1.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่ งงานตามกาหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย
(2) ประเมินจากการพูดที่สุภาพ การแต่งกายของนักศึกษาที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่มและบุคคล
(4) ประเมินจากงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงาน ที่ได้รับมอบหมาย มีการใช้วาจาสุภาพ มี
ความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต ไม่นาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
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2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รบั
 2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานทีจ่ าเป็นทางการตลาดมี
ความรู้ในเรื่องกระบวนการขาย การใช้ศิลปะการขายและการบริการ
 2.1.2 มี ความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญ ของพฤติกรรมของลูก ค้าและเทคนิคในการ
แก้ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับลูกค้า
 2.1.3 มี ความรู้ และความเข้ าใจในสาระส าคั ญเกี่ ยวกับ ใช้จิ ตวิ ทยาและมนุษย์ สัม พันธ์ ในการ
ประกอบอาชีพขายและบริการ การจัดการงานขาย ในด้านการวางแผน การปฏิบัติการ การควบคุมและการ
ประเมินผลการดาเนินงาน รวมทั้งการปรับปรุงแผนงาน
 2.1.4 มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพในการปรับปรุงตนเองให้มี
คุณสมบัติของนักขายที่ดี รวมทั้งมีความเข้าใจในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบ ตลอดจนเรียนรู้
ถึงจรรยาบรรณและเจตคติที่ดีของนักขาย
2.2 วิธีการสอน
(1) การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้ ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูส้ อนกับผู้เรียน ด้วยเทคนิคหรือกิจกรรมการ
ค้นคว้า การใช้เทคโนโลยีด้วยตนเองหรือทางานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์ และการแสดงออกด้วยรูปแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ทหี่ ลากหลายสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ในรายวิชาศิลปะการขายและการบริการ
(2) การจัดการเรียนการสอนใช้สื่อ Power point ประกอบการบรรยาย โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม
ในการสอนด้วยการจัดให้มีการตอบคาถาม แสดงความคิดเห็นจากการค้นคว้าทฤษฏี
(3) สอนแบบการเรียนรูจ้ ริง การอภิปรายกลุ่ม สนทนาโต้ตอบ แลกเปลี่ยนความคิด เพื่อวัดความ
เข้าใจและเสริมสร้างความรู้ใหม่ๆ
(4) กาหนดให้นกั ศึกษาทารายงานกลุม่ และวิเคราะห์กรณีศกึ ษา ผลิตภัณฑ์จริง พร้อมการนาเสนอ
งานหน้าชั้นเรียน
(5) มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าทฤษฏีเพิ่มเติมทีบ่ ้าน เพื่อมาทากิจกรรมในชั้นเรียน จากโจทย์ที่
ผู้สอนกาหนด
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัยและแบบอัตนัย
(2) ประเมินจากการสอบปฏิบัติ เรื่องบุคลิกภาพสาหรับพนักงานขาย
(3) ประเมินจากการสอบปฏิบัติ เรื่องวิธีการเข้าพบและการเสนอขาย
(4) ประเมินจากการสอบประมวลความรู้ เพื่อวัดความเข้าใจของนักศึกษา
(5) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการอภิปรายกลุ่ม
(6) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาได้ทาการศึกษาค้นคว้า พร้อมการนาเสนอหน้าชั้นเรียน
(7) ประเมินจากงาน /กิจกรรมต่างๆ ที่มอบหมายให้นกั ศึกษาฝึกปฏิบัตทิ ั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน เช่นแบบฝึกหัดทบทวน การสัมภาษณ์พนักงานขาย
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3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 3.1.1 สามารถสืบค้น จาแนก และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้ซึ่งสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ใน
การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเหมาะสม
 3.1.2 สามารถคิดริเ ริ่มสร้างสรรค์ ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบรูณาการความรู้ใน
สาขาวิชาที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อให้เกิดนวัตกรรม กิจกรรม หรือแนวทางในการบริหารการขายและ
บริการกับธุรกิจใหม่ๆ
 3.1.3 สามารถคิดค้นทางเลือกใหม่ๆ ศิลปะการขายและบริการ รวมทัง้ สามารถวิเคราะห์
ทางเลือกและผลกระทบทีเ่ ป็นผลจากทางเลือกอย่างรอบด้าน โดยการนาความรู้และประสบการณ์มา
ประยุกต์ใช้
3.2 วิธีการสอน
(1) การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้ ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มุ่ งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกั บหลักการและทฤษฎีที่
สาคัญในเนื้อหารายวิชาศิลปะการขายและการบริการ
(2) สอนแบบการอภิป รายกลุ่ม สนทนาโต้ตอบ แลกเปลี่ยนความคิด เพื่อวัดความเข้ าใจและ
เสริมสร้างความรู้ใหม่ๆ
(3) กาหนดให้นักศึกษาฝึกการสืบค้นข้อมูลและจัดทารายงานศิลปะการขายและการบริการ (ละคร
นักขาย)
(4) มอบหมายงานต่างๆ ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
3.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัยและแบบอัตนัย
(2) ประเมินจากการสอบปฏิบัติ เรื่องบุคลิกภาพสาหรับพนักงานขาย
(3) ประเมินจากการสอบปฏิบัติ เรื่องวิธีการเข้าพบและการเสนอขาย
(4) ประเมินจากการสอบประมวลความรู้ เพื่อวัดความเข้าใจของนักศึกษา
(5) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการอภิปรายกลุ่ม
(6) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาได้ทาการศึกษาค้นคว้า มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ พร้อมการ
นาเสนอหน้าชั้นเรียน
(7) ประเมินจากงาน /กิจกรรมต่างๆ ที่มอบหมายให้นกั ศึกษาฝึกปฏิบัตทิ ั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน เช่นแบบฝึกหัดทบทวน การสัมภาษณ์พนักงานขาย
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 4.1.1 มี ความสามารถในใช้ค าพูด การประสานงาน มี ม นุ ษย์ สัม พั นธ์ แ ละสามารถสร้ า ง
สัมพันธภาพอันดี การให้บริการกับผู้อื่น และการปรับตัวเชิงวิชาชีพ
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 4.1.2 มีความกระตือรือร้น มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาตนเองในศิลปะการขาย
และอาชีพบริการสามารถทางานเป็นกลุ่ม และสามารถแสดงภาวะผู้นาผู้ตามได้อย่างเหมาะสม
 4.1.3 มีความคิดริเริ่มและความคิดเห็นทีม่ ีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ของทีมงาน
4.2 วิธีการสอน
(1) การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้ ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
(2) มอบหมายงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงาน (กลุ่ม) โดยเน้นความรู้ที่ได้ศึกษาในชั้นเรี ยน
เพื่อดูความสามารถในการทางานเป็นทีม กล้าที่จะแสดงภาวะผู้นา ผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
4.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากพฤติกรรมในห้องเรียน เช่น การเข้าเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมในห้องเรียน
พฤติกรรมการทางานเป็นทีม และการส่งงาน
(2) ประเมินจากการนาเสนอผลงานต่างๆ /รายงาน (กลุม่ ) และการเป็นผู้นา ผู้ตามในการอภิปราย
ซักถาม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
 5.1.1 สามารถประยุ กต์ ใช้ห ลัก คณิต ศาสตร์ สถิ ติ และการวิเ คราะห์เ ชิง ปริม าณมาใช้ในการ
วิเคราะห์และตัดสินใจในศิลปะการขาย
 5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการบริการ
 5.1.3 สามารถสื่อสารเพื่ ออธิบ ายงานขายและสร้างความเข้าใจในงานบริก าร การเขียน
รายงาน และการนาเสนออย่างถูกต้อง
 5.1.4 สามารถนาเทคโนโลยีไปเป็นเครือ่ งมือในการสนับสนุนในการดาเนินงานขายและการ
บริการ
5.2 วิธีการสอน
(1) มอบหมายงานให้นัก ศึกษา ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจาก Website สื่อการสอน e-learning
และการทารายงานโดยมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
(2) กาหนดให้นักศึกษานาเสนอผลงาน /รายงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าโดยใช้รูปแบบและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง
5.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงานที่ได้รับมอบหมาย
(2) ประเมินจากผลการสืบค้น เทคนิคการนาเสนอโดยการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสม
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาห์ที่ หัวข้อการสอน / Learning Outcome

1

2

แนะนาบทเรียนและรายละเอียดในการ
จัดการเรียนการสอนหนังสือเรียนและเกณฑ์
การวัดผล
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะการขาย
- ความหมายของการขาย
- ความหมายของศิลปะการขาย
- ความสาคัญของศิลปะการขาย
- บทบาทของศิลปะการขาย
- การขายโดยใช้พนักงานขาย
Learning Outcome
-อธิบายแนวคิดในความหมายของการขาย
บทบาท และศิลปะการขายทางการตลาดที่
สอดคล้องกับความเป็นปัจจุบัน
หน้าที่และความรับผิด ชอบของพนักงาน
ขาย

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

4

1. ผู้สอนบรรยายแนะนาตัวและอธิบายเนื้อหา
รายวิชา วัตถุประสงค์ของรายวิชา การเรียน
การสอน และเกณฑ์การวัดผลและประเมินผล
ตลอดจนแนะนาหนังสือ แหล่งการเรียนรู้ และ
website เพิ่มเติม
2. ผู้สอนบรรยาย เนื้อหาบทเรียน
3. นักศึกษาแสดงความคิดอภิปรายเนือ้ หา
4. ผู้สอนสรุปเนื้อหาและกิจกรรม

1. หนังสือ
2. สื่อ Power
Point แนะนา
บทเรียน
3. สื่อ Power
Point เนื้อหา

4

1. ผู้สอนบรรยาย
1. สื่อ Power
2. นักศึกษาแบ่งกลุม่ วิเคราะห์ประเด็นสาคัญใน Point เนื้อหา

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
(ระบุข้อ)
1,2

ผู้สอน

ผศ.ดร.
ปราโมทย์
ยอดแก้ว

1,2

ผศ.ดร.
ปราโมทย์
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สัปดาห์ที่ หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

หน้าที่และความรับผิดชอบศิลปะการขายและ
บริการ
3. ผู้สอนสรุปเนื้อหาและกิจกรรม

2. ศิลปะการ
ขายและ
บริการ
3. วีดีทัศน์

4

1. ผู้สอนบรรยาย
2. นักศึกษาแบ่งกลุม่ และช่วยกันหาข้อมูล
วิเคราะห์ช่องทางการจัดจาหน่าย กับประเภท
งานขาย
3. ผู้สอนสรุปเนือ้ หาและกิจกรรม

1. สื่อ Power
Point เนื้อหา
2. สื่อการขาย
และบริการ
3. วีดีทัศน์

1,2

4

1. ผู้สอนบรรยาย
2. ให้นักศึกษาร่วมกัน วิเคราะห์บุคลิกภาพ
พนักงานขาย และการพัฒนาบุคลิกภาพ
พนักงานขาย

1. สื่อ Power
Point เนื้อหา
2. รูปสื่อ
บุคลิกภาพ

2,3

- หน้าที่และความรับผิด ชอบของพนักงานขาย
- โอกาสและความก้าวหน้าของพนักงานขาย
- ลักษณะของงานขาย
Learning Outcome
-อธิบายหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน
ขายกับโอกาสความก้าวหน้าทางการตลาดที่
สอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน
3

4

ช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้า
- ช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้า
- ประเภทของงานขาย
- พนักงานกับงานขายแบบสร้างสรรค์
Learning Outcome
-สามารถวิเคราะห์งานขายแบบสร้างสรรค์กบั
ช่องทางการจัดจาหน่าย
บุคลิกภาพสาหรับพนักงานขาย
- ความหมายของบุคลิกภาพ
- ความสาคัญของบุคลิกภาพสาหรับพนักงาน
ขาย

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
(ระบุข้อ)

ผู้สอน

ยอดแก้ว

ผศ.ดร.
ปราโมทย์
ยอดแก้ว

ผศ.ดร.
ปราโมทย์
ยอดแก้ว
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สัปดาห์ที่ หัวข้อการสอน / Learning Outcome

5

- คุณสมบัติของพนักงานขายที่ดี
- ลักษณะบุคลิกภาพที่ดีในอาชีพการขาย
- การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความสาเร็จในงาน
ขาย
Learning Outcome
-อภิปรายบุคลิกภาพกับตลาดเป้าหมายเพื่อ
ความสาเร็จในงานขาย
การแต่งกายเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ
- เส้นผมและทรงผม
- ผิวพรรณและการแต่งหน้า
- การเลือกเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายสาหรับ
ผู้ชาย
- การเลือกเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายสาหรับ
ผู้หญิง
Learning Outcome
-อธิบายการเลือกเสื้อผ้าและเครือ่ งแต่งกายกับ
การพัฒนาบุคลิกภาพ

จานวน
ชั่วโมง

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3. ผู้สอนสรุปเนื้อหาและกิจกรรม

สาหรับ
พนักงานขาย
3. วีดีทัศน์

1. ผู้สอนบรรยาย
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มร่วมกัน วิเคราะห์การ
แต่งกาย
3. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มร่วมกันพัฒนา
บุคลิกภาพทาง กาย วาจา ใจ
4. ผู้สอนสรุปเนื้อหาและกิจกรรม

1. สื่อ Power
Point เนื้อหา
2. กรณีศึกษา

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
(ระบุข้อ)

ผู้สอน

2,3
ผศ.ดร.
ปราโมทย์
ยอดแก้ว

12

มคอ. 3
สัปดาห์ที่ หัวข้อการสอน / Learning Outcome

6

7

ทักษะในการติดต่อสื่อสาร
- ทักษะในการติดต่อสื่อสาร
- การพัฒนาทักษะในการสือ่ สาร
Learning Outcome
-อธิบายการใช้สื่อที่ถูกต้อง และสร้างรูปแบบ
ทักษะการใช้สื่อที่ดี
การศึกษาพฤติกรรมลูกค้า
- ความสาคัญของลูกค้า
- ประเภทของลูกค้า
- ทาไมผู้บริโภคจึงซื้อ
- พฤติกรรมลูกค้า
- ปัจจัยที่มอี ิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของ
ลูกค้า
- กระบวนการตัดสินใจซือ้ ของลูกค้า
Learning Outcome
-อธิบายพฤติกรรมผูบ้ ริโภคในปัจจุบัน
และอธิบายปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรม
ผู้บริโภค ในการซื้อ

จานวน
ชั่วโมง
4

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
ผู้สอน
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
(ระบุข้อ)
1. ผู้สอนบรรยาย
1. สื่อ Power
2,3
ผศ.ดร.
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์การใช้ Point เนื้อหา
ปราโมทย์
สื่อ สร้างรูปแบบการใช้สื่อ
2. กรณีศึกษา
ยอดแก้ว
3. ให้นักศึกษาแต่ละคนฝึกและทดสอบการ
ติดต่อสื่อสาร
4. ผู้สอนสรุปเนื้อหาและกิจกรรม
1. ผู้สอนบรรยาย
2. ให้นักศึกษาแต่ละคนค้นข้อมูลพฤติกรรม
ลูกค้าในการซื้อสินค้าและการใช้บริการ
3. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์
แยกแยะข้อมูลพฤติกรรมลูกค้าในการซือ้ สินค้า
และการใช้บริการ
4. ผู้สอนสรุปเนื้อหาและกิจกรรม

1. สื่อ Power
Point เนื้อหา
2. วีดีทัศน์
พฤติกรรม
ผู้บริโภคและ
การใช้บริการ

2,3
ผศ.ดร.
ปราโมทย์
ยอดแก้ว

13

มคอ. 3
สัปดาห์ที่ หัวข้อการสอน / Learning Outcome

8

9

จิตวิทยาและมนุษยสัมพันธ์ในการประกอบ
อาชีพขาย
- ความหมายของจิตวิทยา
- จิตวิทยาสาหรับอาชีพขาย
- จิตวิทยาในการพัฒนาสัมพันธภาพกับลูกค้า
- ปัจจัยเสริมด้านจิตวิทยาทีพ่ นักงานขายควรรู้
- ความหมายของมนุษยสัมพันธ์
- หลักมนุษยสัมพันธ์
- มนุษยสัมพันธ์กับอาชีพขาย
- จิตวิทยาและมนุษยสัมพันธ์กับการประกอบ
อาชีพขาย
Learning Outcome
-อธิบายจิตวิทยาและมนุษยสัมพันธ์ในการ
ประกอบอาชีพขาย
ข้อมูลที่พนักงานขายควรรู้
- ประเภทของข้อมูล
- ข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรม

จานวน
ชั่วโมง
4

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
ผู้สอน
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
(ระบุข้อ)
1. การบรรยายโดยให้ผเู้ รียนมีส่วนร่วมอภิปราย 1. สื่อ Power
2,3
ในประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้
Point เนื้อหา
ผศ.ดร.
2. ให้นักศึกษา วิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกับ
2. วีดีทัศน์
ปราโมทย์
ยอดแก้ว
จิตวิทยาและมนุษยสัมพันธ์ในการประกอบ
อาชีพขาย แล้วนามาอภิปรายแสดงความ
คิดเห็น โดยการแบ่งกลุ่มย่อยในชั้นเรียน
3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถาม
ในประเด็นที่สนใจและสงสัย

1. ผู้สอนบรรยาย
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์สิ่งที่นกั
ขายควรรู้ นาเสนอสิ่งที่นกั ขายควรรู้ ถาม ตอบ
3. ผู้สอนสรุปเนื้อหาและกิจกรรม

1. สื่อ Power
Point เนื้อหา
2. ตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์

3,4
ผศ.ดร.
ปราโมทย์
ยอดแก้ว
14

มคอ. 3
สัปดาห์ที่ หัวข้อการสอน / Learning Outcome

10

- ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
- ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า
- ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
- ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า
- ข้อมูลเกี่ยวกับการแข่งขัน
- ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางการตลาด
Learning Outcome
-อธิบายนาเสนอสิ่งที่นกั ขายควรรู้ ควรถาม
ตอบ
กระบวนการขาย
- กระบวนการขาย
- การแสวงหาลูกค้าคาดหวัง
- การเตรียมตัวก่อนการ เข้าพบ
Learning Outcome
-อธิบายกระบวนการขาย การเตรียมตัว และ
การแสวงหาลูกค้า

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
(ระบุข้อ)

ผู้สอน

3. วีดีทัศน์

4

1. การบรรยายโดยให้ผเู้ รียนมีส่วนร่วมอภิปราย
ในประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษา วางแผนการสร้างละคร
กระบวนการขายเป็นกลุม่ โดยกาหนด
ผลิตภัณฑ์ทจี่ ะขายพร้อมนาเสนอหน้าชั้นเรียน
3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถาม
ในประเด็นที่สนใจและสงสัย
5. ผู้สอนสรุปเนื้อหาและกิจกรรม

1. สื่อ Power
Point เนื้อหา
2. ตัวอย่าง
อุปกรณ์
เครื่องมือ
ผลิตภัณฑ์ขาย

3,4
ผศ.ดร.
ปราโมทย์
ยอดแก้ว

15

มคอ. 3
สัปดาห์ที่ หัวข้อการสอน / Learning Outcome

11

กระบวนการขาย
- การเข้าพบ
- การเสนอขายและการสาธิต

จานวน
ชั่วโมง
4

Learning Outcome
-อธิบายความสาคัญการเสนอขายกับการ
สาธิต
-อธิบายปฏิบัติวิธีการเข้าพบและการเสนอขาย
(รายบุคคล)

12

กระบวนการขาย
- การขจัดข้อโต้แย้ง
- การปิดการขาย
- การติดตามและบริการหลังการขาย
Learning Outcome
-อธิบายความสาคัญการขจัดข้อโต้แย้ง
-อธิบายการปิดการขายและการติดตาม

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
ผู้สอน
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
(ระบุข้อ)
1. การบรรยายโดยให้ผเู้ รียนมีส่วนร่วมอภิปราย 1. สื่อ Power
1,3
ในประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้
Point เนื้อหา
ผศ.ดร.
2. สอนและสอบปฏิบัติวิธีการ เข้าพบและ 2. รูปสื่อ
ปราโมทย์
ยอดแก้ว
การเสนอขาย (รายบุคคล) โดยใช้วิธีการแสดง ผู้ผลิต
ผลิตภัณฑ์
ละครสด
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถาม 3. วีดีทัศน์
ในประเด็นที่สนใจและสงสัย
4. ผู้สอนสรุปเนื้อหาและกิจกรรม

1. การบรรยายโดยให้ผเู้ รียนมีส่วนร่วมอภิปราย
ในประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาทาใบงานทีอ่ าจารย์กาหนดขึ้น
เพื่อฝึกคิดฝึกวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกัน
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถาม
ในประเด็นที่สนใจและสงสัย

1. สื่อ Power
Point เนื้อหา
2. รูปสื่อ
ผู้ผลิต
ผลิตภัณฑ์
3. วีดีทัศน์

2,3
ผศ.ดร.
ปราโมทย์
ยอดแก้ว

16

มคอ. 3
สัปดาห์ที่ หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
(ระบุข้อ)

1. การบรรยายโดยให้ผเู้ รียนมีส่วนร่วมอภิปราย
ในประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการบริการ
พร้อมการอภิปราย “การบริการมีความสาคัญ
อย่างไรกับพนักงานขาย” โดยการแบ่งกลุ่มย่อย
ในชั้นเรียน
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถาม
ในประเด็นที่
4. ผู้สอนสรุปเนื้อหาและกิจกรรม

1. สื่อ Power
Point เนื้อหา
2. ตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์
3. วีดีทัศน์

2,3,4

1. ผู้สอนบรรยาย
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มวิเคราะห์ และ
สร้างกลยุทธ์การบริการ
3. นาเสนอผลการวิเคราะห์และสร้างกลยุทธ์

1. สื่อ Power
Point เนื้อหา
2. ตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์

1,2,3,4

ผู้สอน

4. ผู้สอนสรุปเนื้อหาและกิจกรรม
13

14

การจัดการการบริการ
-ความหมายของการบริการ
- ความสาคัญของการบริการ
- ประโยชน์ของการบริการ
- องค์ประกอบของตลาดสาหรับธุรกิจบริการ
- ลักษณะของการบริการ
- ประเภทของงานบริการ
- ประเภทลูกค้าของธุรกิจการบริการ
- พฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า
Learning Outcome
-สามารถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการบริการ
พร้อมการอภิปราย “การบริการมีความสาคัญ
อย่างไรกับพนักงานขาย”
กลยุทธ์ทางการตลาดที่เกีย่ วกับการบริการ
- กลยุทธ์ทางการตลาดทีเ่ กี่ยวกับการบริการ
- การสร้างมาตรฐานในการให้บริการ

4

4

ผศ.ดร.
ปราโมทย์
ยอดแก้ว

ผศ.ดร.
ปราโมทย์
ยอดแก้ว
17

มคอ. 3
สัปดาห์ที่ หัวข้อการสอน / Learning Outcome

15

- การนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กบั ธุรกิจ
บริการ
Learning Outcome
- สามารถวิเคราะห์ และสร้างกลยุทธ์การ
บริการ
- นาเสนอผลการวิเคราะห์และสร้างกลยุทธ์
จรรยาบรรณสาหรับพนักงานขาย
- ความหมายของจรรยาบรรณ
- จรรยาบรรณต่อลูกค้า
- จรรยาบรรณต่อบริษัท
- จรรยาบรรณต่อคู่แข่งขัน
- จรรยาบรรณต่อสังคม
- จรรยาบรรณต่อตัวพนักงานขาย
- กรณีศึกษาจรรยาบรรณ
Learning Outcome
- สามารถอภิปรายจรรยาบรรณพนักงานขาย

จานวน
ชั่วโมง

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

การบริการของกลุ่ม
4. ผู้สอนสรุปเนื้อหาและกิจกรรม

3. วีดีทัศน์

1. การบรรยายโดยให้ผเู้ รียนมีส่วนร่วมอภิปราย
ในประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู้
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม ศึกษาข้อมูลพร้อมการ
อภิปราย เกี่ยวกับจรรยาบรรณสาหรับงานขาย
ว่ามีความสาคัญอย่างไร
3. ผู้สอนสรุปเนื้อหาและกิจกรรม

1. สื่อ Power
Point เนื้อหา
2. หนังสือ
3. วีดีทัศน์

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
(ระบุข้อ)

ผู้สอน

1,2,3,4
ผศ.ดร.
ปราโมทย์
ยอดแก้ว

หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห์ จานวน 15 สัปดาห์
18

มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

1.การเข้าชั้นเรียน / การ (1.1.1) (1.1.3)
ตรงต่อเวลา /
การแต่งกาย และการ
พัฒนาบุคลิกภาพนักขาย
(กิจกรรมเดี่ยว)

2.แบบฝึกหัด/ กิจกรรม
/ งานที่ได้รับมอบหมาย
(กิจกรรมเดี่ยว)

(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)

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
1. ประเมิ นจากการตรงเวลา 1-15
10%
ของนั ก ศึ ก ษาในการเข้ า ชั้ น
เรียน การส่ง งานตามก าหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย
2. ประเมิ นจากการแต่ ง กาย
ของนั ก ศึ ก ษาที่ เ ป็ น ไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
3 . ป ร ะ เ มิ น จ า ก ค ว า ม
รั บ ผิ ด ชอบในหน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายรายกลุ่มและบุคคล
1. ประเมิ นจากการตรงเวลา 1-15
10%
ของนั ก ศึ ก ษาในการเข้ า ชั้ น
เรียน การส่ง งานตามก าหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย
2.ประเมินจากความรับผิดชอบ
ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายราย
กลุ่มและบุคคล
3. ประเมินจากงาน /กิจกรรม
ต่างๆ ที่มอบหมายให้นักศึกษา
ฝึก ปฏิบัติทั้ง ในห้องเรียนและ
นอกห้ อ งเรี ย น ต้ อ งมี ค วาม
ซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต ไม่นาผลงาน
ของผู้ อื่ น มาเป็ น ของตนเช่ น
แ บ บ ฝึ ก หั ด ท บ ท ว น ก า ร
สัมภาษณ์พนักงานขาย
4. ประเมินจากการมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นการ
อภิปรายกลุ่ม
5. ประเมิ น จากพฤติก รรมใน
วิธีการประเมินผล
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กิจกรรมที่

3. การปฏิบัตกิ ารแต่ง
กาย “การผูกเนกไท”
สาหรับนักศึกษาชาย
และ“การเกล้าผม”
สาหรับนักศึกษาหญิง
การแสดงความสามารถ
พิเศษ (กิจกรรมเดี่ยว)
4. สอบปฏิบัติวิธีการ
เข้าพบและการเสนอขาย
(รายบุคคล) โดยใช้การ
แสดงละครสดประมวล
ความรู้ทางด้านศิลปะ
การขายและการบริการ
- องค์ความรู้
- ศัพท์ภาษาอังกฤษ
(กิจกรรมเดี่ยว)
5.รายงาน “กิจกรรมนัก
ขาย”และการนาเสนอ
(กิจกรรมกลุ่ม)

ผลการเรียนรู้

(2.1.1) (2.1.2)
(2.1.3) (4.1.1)
(4.1.2)

วิธีการประเมินผล
ห้องเรียน เช่น การมีส่วนร่วม
ใ น กิ จ ก ร ร ม ใ น ห้ อ ง เ รี ย น
พฤติกรรมการทางานเป็นทีม
1. ประเมินจากการสอบปฏิบัติ
เรื่องบุคลิกภาพสาหรับ
พนักงานขาย

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล

6-14

10%

(2.1.1)(2.1.2)
(3.1.1) (3.1.2)
(5.1.2) (5.1.3)

1. ประเมินจากการสอบปฏิบัติ
เรื่องวิธีการเข้าพบและการ
เสนอขาย
2ประมวลความรู้ เพื่อวัดความ
เข้าใจของนักศึกษา

11-14

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 นจากการตรงเวลา
ของนั ก ศึ ก ษาในการเข้ า ชั้ น
เรียน การส่ง งานตามก าหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย
2. ประเมิ นจากการแต่ ง กาย
ของนั ก ศึ ก ษาที่ เ ป็ น ไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
3 . ป ร ะ เ มิ น จ า ก ค ว า ม
รั บ ผิ ด ชอบในหน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายรายกลุ่มและบุคคล
4. ประเมินจากรายงานที่ได้รับ

1-15

30%
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กิจกรรมที่

7. สอบปลายภาค

ผลการเรียนรู้

(2.1.1)(2.1.2)
(3.1.1) (3.1.2)

วิธีการประเมินผล
มอบหมาย มีความซื่อสัตย์ ไม่
ทุจริต ไม่นาผลงานของผู้อื่นมา
เป็นของตน
5. ประเมิ นจากการนาเสนอ
ผลงาน (กลุ่ ม ) หน้า ชั้ นเรี ย น
การเป็นผู้นาและผู้ตามในการ
อภิ ป รายซั ก ถาม ตลอดจนมี
ความคิดริเ ริ่ม สร้างสรรค์และ
ส า ม า ร ถ แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ใ น
กระบวนการขายได้
6. ประเมิ นจากผลการสืบ ค้น
เทคนิ ค การน าเสนอโดยการ
เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้อย่างเหมาะสม
1. ประเมินจากการสอบปลาย
ภาค โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย
และแบบอัตนัย

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
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30%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
ภุชงค์ เมนะสินธุ์. (2557). เอกสารประกอบการสอนวิชาศิลปะการขายและการบริการ. กรุงเทพฯ:
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
2.1 ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์. (2550). ศิลปการขาย (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : จามจุรโี ปรดักท์.
2.2 ศศนันท์ วิวัฒนชาต. (2549). เทคนิคการขายอย่างมีประสิทธิภาพ (พิมพ์ครัง้ ที่ 3). กรุงเทพฯ
:โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
3.1 หนังสือพิมพ์เส้นทางนักขาย
3.2 หนังสือ/วารสารทางด้านการตลาดและขาย
3.3 เว็บไซต์สานักหอสมุดของสถาบันการศึกษาต่างๆ
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- แบบประเมินผูส้ อนและแบบประเมินรายวิชา

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการสอน เพื่อกากับดูแลการสอนให้ได้คุณภาพ
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน

3. การปรับปรุงการสอน
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การทาวิจัยในชั้นเรียน

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การแต่งตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบข้อสอบ
การพิจารณาจากรายงานของผู้เรียนวิธีการให้คะแนนสอบและการให้คะแนนตามข้อกาหนดการวัดและประเมินผล
ประจารายวิชา

5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
-ปรับปรุงรายละเอียดวิชาทุกภาคการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหรือตามข้ อเสนอแนะและผลการทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
-ปรับปรุงรูปแบบการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และ
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
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