รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจําภาคเรียนที่ 2/2561

รหัสวิชา 3643401 ชื่อรายวิชา ศิลปะการขายและการบริการ
Salesmanship and Service Excellence

อาจารย์ผู้สอน
(1) อ.รติญา นนธิราช
(2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภุชงค์ เมนะสินธุ์

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
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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
(1) อ.รติญา นนธิราช
ตอนเรียน A1
(2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภุชงค์ เมนะสินธุ์ ตอนเรียน B1
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปีทเี่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ชั้นปีที่ 1
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 2558
9.2 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด
16 พฤศจิกายน 2561
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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
1. เพื่อให้ผู้ศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจถึงกระบวนการขายได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนการนําไปใช้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถนําเอาความรู้และหลักทฤษฎีทางด้านการขายมาประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจําวันได้

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศิลปะการขายและการบริการ หลักการ กระบวนการขาย เทคนิค และทักษะสําหรับการขาย การ
บริการ และการเจรจาต่อรองที่ประสบความสําเร็จ พฤติกรรมของลูกค้า เทคนิคในการแก้ไขปัญหาของ
ลูกค้า จิตวิทยาและมนุษย์สัมพันธ์ในการขายและการบริการ 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 สอนเสริ ม เพื่ อ ทดแทน
การศึกษา
คาบเรียนที่ไม่สามารถทํา
การสอนได้ หรื อ ตามที่
ผู้ เรี ย น ร้ อ ง ข อ เพื่ อ
ท บ ท วน ค วาม รู้ ค วาม
เข้ า ใจให้ มี ค วามชั ด เจน
ยิ่งขึ้น

ฝึกปฏิบัติ
30 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

การศึกษาด้วยตนเอง
75 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา
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3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
- อาจารย์ประจํารายวิชา ให้คําปรึกษาได้ตามเวลาที่เหมาะสม และกําหนดไว้ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1
ชั่วโมง
- อาจารย์ประจํารายวิชา จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุม่ ตามความต้องการของผู้เรียน
มีการนัดหมายล่วงหน้า โดยใช้ช่องทางในการติดต่อสื่อสาร อาทิเช่น Line Facebook เป็นต้น

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 1.1.1 มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจทางด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมทางธุ ร กิ จ และสามารถนํ า ไป
ประยุกต์ใช้ได้
1.1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความเสียสละ ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
 1.1.3 มีวินัย ตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
 1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณ ค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์
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
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2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
 2.1.1 มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ค้าปลีก
 2.1.2 มีความรู้ และความเข้าใจในสาระสําคัญเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจค้าปลีก
2.1.3 มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก
รวมทั้งมีความเข้าใจในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่เกิดขึ้นได้อย่างเท่าทัน
 2.1.4 มีความสามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางด้านการ
จัดการธุรกิจค้าปลีก
2.2 วิธีการสอน
(1) สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหารายวิชาศิลปะการขายและการบริการ
(2) บรรยายจากสื่ อ Power Point พร้ อ มยกตั วอย่า งประกอบโดยเน้ น ตั วอย่างการแก้ ปั ญ หา
ทางด้านศิลปะการขายและการบริการ
(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 มีความสามารถในการสืบค้น จําแนกและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเหมาะสม
 3.1.2 มีความสามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจค้าปลีกได้อย่าง
เหมาะสม
 3.1.3 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้ใน
สาขาวิชาที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อให้เกิดนวัตกรรม หรือแนวทางในการประกอบอาชีพ
3.2 วิธีการสอน
(1) สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหารายวิชาศิลปะการขายและการบริการ
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(2) บรรยายจากสื่ อ Power Point พร้อ มยกตั วอย่ า งประกอบโดยเน้ น ตั วอย่ างการแก้ ปั ญ หา
ทางด้านศิลปะการขายและการบริการ
(3) มอบหมายงานต่างๆ ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
3.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย/ข้อสอบอัตนัย
(2) ประเมินจากการสอบประมวลความรู้ เพื่อวัดความเข้าใจของนักศึกษา
(3) ประเมินจากงาน /กิจกรรมต่างๆ ที่มอบหมายให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน เช่น แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน และแบบฝึกหัดเพิ่มเติม
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.1.1 มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถสร้างสัมพันธภาพอันดี
กับผู้อื่น และปรับตัวเชิงวิชาชีพได้
 4.1.2 มีความกระตือรือร้น สามารถทํางานเป็นกลุ่ม มีความรับผิดชอบ และสามารถแสดง
ภาวะผู้นํา ผู้ตามได้อย่างเหมาะสม มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาตนเองและอาชีพ
 4.1.3 มีความคิดริเริ่มและมีความคิดเห็นที่มีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ของกลุ่ม
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 มีความสามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ใน
การวิเคราะห์และตัดสินใจ
 5.1.2 มีความสามารถสื่อสารภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศได้
 5.1.3 มี ค วามสามารถสื่ อ สารเพื่ อ อธิ บ ายและสร้ า งความเข้ าใจ การเขี ย นรายงาน และ
การนําเสนองานต่อกลุ่มบุคคลที่แตกต่างได้อย่างเหมาะสม
5.1.4 มีความสามารถนําเทคโนโลยีไปเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนในการดําเนินงาน
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5.2 วิธีการสอน
(1) สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหารายวิชาศิลปะการขายและการบริการ
(2) บรรยายจากสื่ อ Power Point พร้อ มยกตั วอย่า งประกอบโดยเน้ น ตั วอย่างการแก้ ปั ญ หา
ทางด้านศิลปะการขายและการบริการ
(3) มอบหมายงานต่างๆ ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
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

สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning
ที่
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

1

แนะนําบทเรียนและรายละเอียดในการ
จัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน และ
เกณฑ์การวัดผล
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะการขาย
- ความหมายของการขาย
- ความหมายของศิลปะการขาย
- ความสําคัญของศิลปะการขาย
- บทบาทของศิลปะการขาย
- การขายโดยใช้พนักงานขาย
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถอธิบายถึงบทบาทของ
การขายในยุคปัจจุบันได้ว่ามี
ความสําคัญอย่างไร

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. แนะนําวิธีการเรียนการสอน และอธิบายเนื้อหารายวิชา
จุดประสงค์ และ เป้าหมายของรายวิชา เกณฑ์การวัดผล
และประเมินผล แนะนําหนังสือเรียน และwebsite เพิ่มเติม
2. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นที่
สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
3. ให้นักศึกษาทําใบงานที่อาจารย์กําหนดขึ้น เพื่อฝึกคิดฝึก
วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
4. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
5. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามในประเด็นที่
สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาศิลปะการ
ขายและการ
บริการ
2. สื่อการสอน
Power point
3. ใบงานเรื่อง
บทบาทการขาย
ในยุคปัจจุบัน

1

(1) (2)
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มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning
ที่
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

2

หน้าที่และความรับผิดชอบของ
พนักงานขาย
- หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของ
พนักงานขาย
- โอกาสและความก้าวหน้าของ
พนักงานขาย
- ลักษณะของงานขาย

Learning Outcome
นักศึกษาสามารถอธิบายถึงลักษณะของ
งานขายได้

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นที่
สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาทําใบงานที่อาจารย์กําหนดขึ้น เพื่อฝึกคิดฝึก
วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามในประเด็นที่
สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1.เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาศิลปะการ
ขายและการ
บริการ
2. สื่อการสอน
Power point
3. วีดิทัศน์ เรื่อง
ลักษณะของการ
ขาย
4. ใบงานเรื่อง
ลักษณะของการ
ขาย

1

(1) (2)
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มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning
ที่
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

3

ช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้า
- ช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้า
- ประเภทของงานขาย
- พนักงานกับงานขายแบบสร้างสรรค์

Learning Outcome
นักศึกษาสามารถอภิปรายและแสดง
บทบาทสมมุตขิ องพนักงานขายประเภท
ต่างๆ

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นที่ 1. เอกสาร
สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
ประกอบการสอน
วิชาศิลปะการ
2. ให้นักศึกษา ศึกษาข้อมูลของงานขายในแต่ละประเภท
ขายและการ
เพื่อการกําหนดสินค้าและตลาด โดยการอภิปรายและแสดง บริการ
บทบาทสมมุตขิ องพนักงานขายประเภทต่างๆ โดยการ
2. สื่อการสอน
Power point
แบ่งกลุ่มในชั้นเรียน
3. วีดิทัศน์ เรื่อง
3. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามในประเด็นที่ ประเภทของงาน
ขาย
สนใจและสงสัย
4. ใบงาน เรื่อง
ประเภทของงาน
ขาย

3,4

(1) (2)
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มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning
ที่
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)
4

บุคลิกภาพสําหรับพนักงานขาย
- ความหมายของบุคลิกภาพ
- ความสําคัญของบุคลิกภาพสําหรับ
พนักงานขาย
- คุณสมบัติของพนักงานขายที่ดี
- ลักษณะบุคลิกภาพที่ดีในอาชีพการ
ขาย
- การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความสําเร็จ
ในงานขาย

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นที่
สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. สอนและฝึกปฏิบัติ เรื่องบุคลิกภาพสําหรับพนักงานขาย
ในหัวข้อ “การผูกเทคไท” สําหรับนักศึกษาชาย และ “การ
เกล้าผม” สําหรับนักศึกษาหญิง
3. ให้นักศึกษา ศึกษาข้อมูลโดยการสัมภาษณ์พนักงานขาย
และสังเกตบุคลิกภาพของพนักงานขาย แล้วนํามาอภิปราย
แสดงความคิดเห็น ตลอดจนการนํามาปรับปรุงบุคลิกภาพ
ของตนเองและเพื่อนร่วมชั้นเรียน ในสัปดาห์ต่อไป
4. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
5. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามในประเด็นที่
สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาศิลปะการ
ขายและการ
บริการ
2. สื่อการสอน
Power point
3. วีดิทัศน์ เรื่อง
บุคลิกภาพ
สําหรับพนักงาน
ขาย
4. ใบงาน เรื่อง
บุคลิกภาพ
สําหรับพนักงาน
ขาย

4,5

(1) (2)
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มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning
ที่
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)
5

การแต่งกายเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ
- เส้นผมและทรงผม
- ผิวพรรณและการแต่งหน้า
- การเลือกเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
สําหรับผู้ชาย
- การเลือกเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
สําหรับผู้หญิง

Learning Outcome
นักศึกษาสามารถผูกเนคไท ได้ตามแบบ
สากล
นักศึกษาผู้หญิงสามารถเกล้าผมในการ
ออกสังคมได้

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นที่
สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาออกมาอภิปราย แสดงความคิดเห็นหน้าชั้น
เรียน ในประเด็นที่ไปการสัมภาษณ์พนักงานขายและการ
สังเกตบุคลิกภาพของพนักงานขาย
ตลอดจนการเสนอแนะ การนํามาปรับปรุงบุคลิกภาพของ
ตนเองและเพื่อนร่วมชั้นเรียน
3. สอบปฏิบัติ เรื่องบุคลิกภาพสําหรับพนักงานขายในหัวข้อ
“การผูกเทคไท” สําหรับนักศึกษาชาย และ “การเกล้าผม”
สําหรับนักศึกษาหญิง
4. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
5. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามในประเด็นที่
สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาศิลปะการ
ขายและการ
บริการ
2. สื่อการสอน
Power point
3. วีดิทัศน์ เรื่อง
ลักษณะของการ
แต่งกาย ทรงผม
และวิธีการเลือก
เสื้อผ้าให้
เหมาะสมกับ
ร่างกาย

4,5

(1) (2)
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มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning
ที่
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)
6

ทักษะในการติดต่อสื่อสาร
- ทักษะในการติดต่อสื่อสาร
- การพัฒนาทักษะในการสื่อสาร

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นที่
สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาออกมาอภิปรายกรณีศึกษาเรือ่ งวิธีการสื่อสาร
แสดงความคิดเห็นหน้าชั้นเรียน ในประเด็นวิธีการ
ติดต่อสื่อสารของพนักงานขาย
ตลอดจนการเสนอแนะ การนํามาปรับปรุงบุด้านการสือ่สาร
ของตนเองและเพื่อนร่วมชั้นเรียน
3. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามในประเด็นที่
สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาศิลปะการ
ขายและการ
บริการ
2. สื่อการสอน
Power point
3. กรณีศึกษา
ด้านการสื่อสาร

4 ,5

(1) (2)

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นที่
สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษา ศึกษาข้อมูลของพฤติกรรมลูกค้าในแต่ละ
ประเภท เพื่อการกําหนดสถานการณ์การซื้อขายของลูกค้า
แล้วนํามาอภิปรายและแสดงบทบาทสมมุติ โดยการ
แบ่งกลุ่มย่อยในชั้นเรียน

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาศิลปะการ
ขายและการ
บริการ

2,3,4

(1) (2)

Learning Outcome
นักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดีรวมทั้ง
สามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นได้
7

การศึกษาพฤติกรรมลูกค้า
- ความสําคัญของลูกค้า
- ประเภทของลูกค้า
- ทําไมผู้บริโภคจึงซื้อ
- พฤติกรรมลูกค้า
- ปัจจัยทีม่ ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
ของลูกค้า
- กระบวนการตัดสินใจซื้อของลูกค้า

15

มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning
ที่
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

Learning Outcome
นักศึกษาสามารถอธิบายในด้าน
พฤติกรรมและกระบวนการซื้อสินค้าได้

8

จิตวิทยาและมนุษยสัมพันธ์ในการ
ประกอบอาชีพขาย
- ความหมายของจิตวิทยา
- จิตวิทยาสําหรับอาชีพขาย
- จิตวิทยาในการพัฒนาสัมพันธภาพกับ
ลูกค้า
- ปัจจัยเสริมด้านจิตวิทยาที่พนักงาน
ขายควรรู้
- ความหมายของมนุษยสัมพันธ์
- หลักมนุษยสัมพันธ์

4

3. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามในประเด็นที่
สนใจและสงสัย

2. สื่อการสอน
Power point
3. วีดิทัศน์ เรื่อง
พฤติกรรมของ
ลูกค้า
4. ใบงานเรื่อง
พฤติกรรมของ
ลูกค้า

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นที่
สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษา วิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกับจิตวิทยาและ
มนุษยสัมพันธ์ในการประกอบอาชีพขาย แล้วนํามาอภิปราย
แสดงความคิดเห็น โดยการแบ่งกลุ่มย่อยในชั้นเรียน
3. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามในประเด็นที่
สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาศิลปะการ
ขายและการ
บริการ
2. สื่อการสอน
Power point

4,5

(1) (2)
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มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning
ที่
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

3. วีดิทัศน์ เรื่อง
จิตวิทยาและ
มนุษยสัมพันธ์ใน
การประกอบ
อาชีพขาย
4. ใบงาน เรื่อง
จิตวิทยาและ
มนุษยสัมพันธ์ใน
การประกอบ
อาชีพขาย

- มนุษยสัมพันธ์กับอาชีพขาย
- จิตวิทยาและมนุษยสัมพันธ์กับการ
ประกอบอาชีพขาย

Learning Outcome
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ลักษณะ
ลูกค้า โดยใช้หลักทางจิตวิทยาและ
มนุษย์สัมพันธ์ในการประกอบอาชีพขาย
9

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

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นที่
สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาทําใบงานที่อาจารย์กําหนดขึ้น เพื่อฝึกคิดฝึก
วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามในประเด็นที่
สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาศิลปะการ
ขายและการ
บริการ
2. สื่อการสอน
Power point

3,4,5

(1) (2)
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มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning
ที่
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

- ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทาง
การตลาด

10

กระบวนการขาย
- กระบวนการขาย
- การแสวงหาลูกค้าคาดหวัง
- การเตรียมตัวก่อนการเข้าพบ

Learning Outcome
นักศึกษาสามารถอธิบายขั้นตอน
กระบวนการขายได้

3. วีดิทัศน์ เรื่อง
ข้อมูลที่พนักงาน
ควรรู้
4. ใบงาน เรื่อง
ข้อมูลที่พนักงาน
ควรรู้
4

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นที่
สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษา วางแผนการสร้างละครกระบวนการขายเป็น
กลุ่ม โดยกําหนดผลิตภัณฑ์ทจี่ ะขายพร้อมนําเสนอหน้าชั้น
เรียน
3. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามในประเด็นที่
สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาศิลปะการ
ขายและการ
บริการ
2. สื่อการสอน
Power point
3. วีดิทัศน์ เรื่อง
กระบวนการขาย
4. ใบงาน เรื่อง
กระบวนการขาย

2,3

(1) (2)
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มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning
ที่
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)
11

กระบวนการขาย
- การเข้าพบ
- การเสนอขายและการสาธิต

Learning Outcome
นักศึกษาสามารถเข้าพบและเสนอขาย
สินค้ากับลูกค้าได้อย่างถูกวิธี

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นที่
สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. สอนและสอบปฏิบัติวิธีการเข้าพบและการเสนอขาย
(รายบุคคล) โดยใช้วิธีการแสดงละครสด
3. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามในประเด็นที่
สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาศิลปะการ
ขายและการ
บริการ
2. สื่อการสอน
Power point
3. วีดิทัศน์ เรื่อง
กระบวนการ
เสนอขายสินค้า
4. ใบงาน เรื่อง
กระบวนการ
เสนอขายสินค้า

2,3

(1) (2)
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มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning
ที่
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)
12

กระบวนการขาย
- การขจัดข้อโต้แย้ง
- การปิดการขาย
- การติดตามและบริการหลังการขาย

Learning Outcome
นักศึกษาสามารถขจัดข้อโต้แย้งและ
สามารถปิดการขายได้

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นที่
สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. วีดิทัศน์ เรื่องวิธีการปิดการขายและการขจัดข้อโต้แย้ง
3. สอนและสอบปฏิบัติวิธีการ เข้าพบและการเสนอขาย
(รายบุคคล) โดยใช้วิธีการแสดงละครสด
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามในประเด็นที่
สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาศิลปะการ
ขายและการ
บริการ
2. สื่อการสอน
Power point
3. วีดิทัศน์ เรื่อง
วิธีการปิดการ
ขายและการขจัด
ข้อโต้แย้ง
4. ใบงาน เรื่อง
วิธีการปิดการ
ขายและการขจัด
ข้อโต้แย้ง

2, 3

(1) (2)
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มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning
ที่
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)
13

การจัดการการบริการ
- ความหมายของการบริการ
- ความสําคัญของการบริการ
- ประโยชน์ของการบริการ
- องค์ประกอบของตลาดสําหรับธุรกิจ
บริการ
- ลักษณะของการบริการ
- ประเภทของงานบริการ
- ประเภทลูกค้าของธุรกิจการบริการ
- พฤติกรรมและความต้องการของ
ลูกค้า

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นที่
สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษา ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการบริการ พร้อมการ
อภิปราย “การบริการมีความสําคัญอย่างไรกับพนักงาน
ขาย” โดยการแบ่งกลุ่มย่อยในชั้นเรียน
3. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามในประเด็นที่
สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาศิลปะการ
ขายและการ
บริการ
2. สื่อการสอน
Power point
3. กรณีศึกษา
เรื่องการบริการ
ของพนักงาน
4. ใบงาน เรื่อง
การบริการของ
พนักงาน

5

(1) (2)

Learning Outcome
นักศึกษาสามารถอธิบายเกี่ยวกับการ
บริการกับงานขายได้

21

มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning
ที่
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)
14

กลยุทธ์ทางการตลาดทีเ่ กี่ยวกับการ
บริการ
- กลยุทธ์ทางการตลาดที่เกี่ยวกับการ
บริการ
- การสร้างมาตรฐานในการให้บริการ
- การนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับ
ธุรกิจบริการ

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นที่
สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษา ศึกษาข้อมูลพร้อมการอภิปราย เกี่ยวกับการ
นําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับงานขาย ว่าในปัจจุบันนั้นมี
ความสําคัญอย่างไร โดยการแบ่งกลุ่มย่อยในชั้นเรียน
3. สอบประมวลความรู้ทางด้านศิลปะการขายผลิตภัณฑ์ทาง
การเงิน
4. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
5. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามในประเด็นที่
สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาศิลปะการ
ขายและการ
บริการ
2. สื่อการสอน
Power point
3. ข้อสอบ
ประมวลความรู้

1, 2, 3, 4

(1) (2)

Learning Outcome
1 นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ถึงกลยุทธ์
ทางการตลาดที่เกี่ยวกับการบริการได้
2. นักศึกษาสามารถสอบประมวล
ความรู้ทางด้านศิลปะการขายผลิตภัณฑ์
ทางการเงินได้

22

มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning
ที่
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)
15

จรรยาบรรณสําหรับพนักงานขาย
- ความหมายของจรรยาบรรณ
- จรรยาบรรณต่อลูกค้า
- จรรยาบรรณต่อบริษัท
- จรรยาบรรณต่อคู่แข่งขัน
- จรรยาบรรณต่อสังคม
- จรรยาบรรณต่อตัวพนักงานขาย
- กรณีศกึ ษาจรรยาบรรณต่อคู่แข่งขัน
- แนวโน้มอาชีพการขายในอนาคต
การนําเสนอผลงาน

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นที่
สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษา ศึกษาข้อมูลพร้อมการอภิปราย เกี่ยวกับ
จรรยาบรรณสําหรับงานขายว่ามีความสําคัญอย่างไร โดย
การแบ่งกลุ่มย่อยในชั้นเรียน
3. ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามในประเด็นที่
สนใจและสงสัย
5. การนําเสนอผลงาน

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาศิลปะการ
ขายและการ
บริการ
2. สื่อการสอน
Power point
3. วีดิทัศน์ เรื่อง
จรรยาบรรณ
สําหรับพนักงาน
ขาย
4. ผลงาน
นักศึกษา

4

(1) (2)
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มคอ. 3
2.แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

1. การเข้าชั้นเรียน (1.1.1) (1.1.3)
/ การตรงต่อเวลา / (1.1.4)
การแต่งกาย
(บุคลิกภาพนักขาย)

2. แบบฝึกหัด/
กิจกรรม / งานที่
ได้รับมอบหมาย

(1.1.1) (1.1.3)
(1.1.4) (2.1.1)
(2.1.2) (2.1.4)
(3.1.2) (3.1.3)
(4.1.2) (4.1.3)
(5.1.2) (5.1.3)

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
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่ง
งาน ต า ม กํ าห น ด ร ะ ย ะ เว ล า ที่
มอบหมาย
2.ประเมิ น จากความรับ ผิ ด ชอบใน
หน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่ม
และบุคคล
3. ประเมินจากงาน /กิจกรรมต่างๆ
ที่ ม อบหมายให้ นั ก ศึ ก ษาฝึ กปฏิ บั ติ
ทั้ งในห้ อ งเรี ย นและนอกห้ อ งเรีย น
ต้องมีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต ไม่นํา
ผลงานของผู้อื่น มาเป็ นของตนเช่น
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

(2.1.1) (2.1.2)
3. สอบปฏิบัติ
(2.1.4)
“การผูกเทคไท”
สําหรับนักศึกษา
ชาย และ“การเกล้า
ผม” สําหรับ
นักศึกษาหญิง
(2.1.1) (2.1.2)
4. สอบปฏิบัติ
วิธีการ เข้าพบและ (2.1.4)
(3.1.2) (3.1.3)
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)
(2.1.4)
(3.1.2) (3.1.3)
(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) (2.1.4)
(3.1.2) (3.1.3)
(4.1.2) (4.1.3)
(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

1-14
15

30%

25

มคอ. 3
กิจกรรมที่

7. สอบปลายภาค

ผลการเรียนรู้

(2.1.1) (2.1.2)
(2.1.4)
(3.1.2) (3.1.3)

วิธีการประเมินผล
ไม่นําผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
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. (2561). เอกสารประกอบการเรียนวิชาศิลปะการขายและการบริการ. กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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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