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อาจารยผูสอน

ดร.สิรินาถ แพทยังกุล
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คํานํา
ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการลูกคา มุงใหผูเรียนสามารถสื่อสารและสนทนากับลูกคาในการ
ใหบริการได รวมถึงคําศัพทที่เกี่ยวของในการใหบริการลูกคา รูปแบบการเรียนการสอนจะมีทั้งการ
บรรยายใหความรู มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับการปฏิบัติในชั้นเรียน นักศึกษาจะไดฝกการฟงและ
การพูด อันเปนหัวใจของการสื่อสารที่ดี
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3573124 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการลูกคา
(English for Customer)
2. จํานวนหนวยกิต
3 (3-0-6) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกคา ประเภทหมวดวิชาเฉพาะดาน
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรบั ผิดชอบรายวิชา ดร.สิรินาถ แพทยังกุล
อาจารยผูสอน
ดร.สิรินาถ แพทยังกุล
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
28 กุมภาพันธ 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
นักศึกษาไดรับความรู ความเขาใจ และสามารถนําความรูที่ไดจากรายวิชานี้ไปประยุกตใชได
อยางเหมาะสม กิจกรรมในรายวิชาเนนฝกใหนกั ศึกษาปฏิบตั ิจากการ ทัง้ ลงมีทํากิจกรรมเปน
นรายบุคคล เนื้อหาครอบคลุมบทสนทนา คําศัพทภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของในการใหบริการ
ลูกคา
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหผูเรียนเรียนรู และฝกทักษะ การใชภาษาอังกฤษสําหรับงานบริการตามสถานการณ
ตางๆ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
3573124 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการลูกคา
การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สารในงานบริการ เนนการสนทนา (dialogue) ตาม
สถานการณ คําศัพท ประโยค วลี ที่ใชในการบริการ มารยาท การกลาวทักทาย เสนอความ
ชวยเหลือลูกคา หรือการรับฟงขอปญหาและขอรองเรียน และการนําเสนอสินคา
3573124 English for Customer Service
English language in service mainly focuses on dialogue with the customer,
learning vocabularies, sentences and phrases. Greeting, manner, offering help,
complain handling, and product and service presentation to the customer also
to be taught in the course.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
45

สอนเสริม
สอนเสริมตาม
ความตองการของ
นักศึกษาเฉพาะราย

ปฏิบัติ/งาน
การศึกษาดวยตนเอง
ภาคสนาม/การฝกงาน
ไมมี
90
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3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
3 ชั่วโมง ตอ สัปดาห

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1) มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ
2) มีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ
3) มีภาวะความเปนผูนํา และผูตาม สามารถทํางานเปนทีมได
4) รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น เคารพกฎระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ตามที่ตกลงไว
1.2 วิธีการสอน
 การมีวินัยในการเขาเรียน
และปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยและ
หลักสูตร
 การใหชอมูลลูกคาที่ถูกตอง หรือประสานความชวยเหลือใหไดรับการบริการที่
ลูกคาตองการ
1.3 วิธีการประเมินผล
 ประเมินผลการเขาเรียน ความตรงตอเวลา ฯลฯ ที่ไดตกลงรวมกัน
 ประเมินผลจากการสังเกต และงานทีส่ งในเวลาทีก่ ําหนด
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
1) รูจักคําศัพทและเลือกใชคําศัพทที่ใชในการบริการได
2) สามารถสนทนาเปนภาษาอังกฤษกับลูกคาได
2.2 วิธีการสอน
 สอนเนื้อหา คําศัพทที่เกี่ยวของกับการบริการ และใหลงมือปฏิบัตเิ พื่อดูความรู
ความเขาใจ ใชกระบวนการ role-play, ทําแบบฝก
2.3 วิธีการประเมินผล
 การทดสอบ และสามารถแสดงบทบาทสมมติ โดยใชคําศัพทที่เกี่ยวของไดถูกตอง
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตอ งพัฒนา
 เขาใจสถานการณ เลือกคําศัพท และประโยคได
3.2 วิธีการสอน
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 บรรยาย ทําแบบฝกหัด บทบาทสมมติ
3.3 วิธีการประเมินผล
 วัดผลความรู ความเขาใจ จากการใหทําแบบฝกหัดและประเมินจากบทบาท
สมมติ
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
 มีทักษะในการสรางความสัมพันธระหวางบุคคล เปนผูพูด และผูฟ งที่ดี
 มีทักษะในการสื่อสาร และมีความรับผิดชอบตองานที่ไดรบั มอบหมาย ตรงตอ
เวลา
4.2 วิธีการสอน
 ใชบทบาทสมมติ เพื่อฝกฝนใหสามารถสือ่ สารไดตามสถานการณ
4.3 วิธีการประเมินผล
 ประเมินจากการเลือกใชประโยค คําศัพท ไดตรงตามสถานการณ
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอ งพัฒนา
 ทักษะดานการสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต
 สามารถใชโปรแกรมประยุกตและเทคโนโลยีในการนําเสนองานตามที่ไดรบั
มอบหมาย
5.2 วิธีการสอน
 แนะนําหนังสือ และแหลงสืบคนขอมูล
 มอบหมายงานใหสบื คนและนําขอมูลมาเสนอใหชั้นเรียน
5.3 วิธีการประเมินผล
 นักศึกษานําเสนอสิ่งที่คนมานําเสนอดวยความเขาใจ และเนือ้ หาถูกตอง
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาห
ที่
1.

2.

หัวขอ/รายละเอียด
Introduction to Customer Service
บทบาทและความสําคัญของการใหการบริการลูกคา
ทักษะ และคุณสมบัตินักบริการ
Learning outcome:
เขาใจบทบาทและความสําคัญของงานบริการลูกคา
ตระหนักถึงความสําคัญของการมีทักษะ และคุณสมบัติ
สําหรับนักบริการ
การใหบริการแบบตัวตอตัว (Face to Face with
Customers)
ภาษากาย (Body Language)
ภาษาพื้นฐานการเขาสังคฒ (Basic Socializing
Language)
- Vocabulary
- Phrasal Verbs
- Sentence
Learning Outcome:

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรรมการเรียน
การสอน

3

บรรยาย
Role play
ขมวิดีทัศน

3

บรรยาย
Role play
ขมวิดีทัศน

ผูสอน

8

3.

4.

5.

6.

เขาใจวาการสื่อสารกับลูกคาแบบตัวตอตัวประกอบดวย
อะไรบางเพื่อการสื่อสารสําหรับการบริการ
มีภาษาภายที่เหมาะสมเมื่ออยูตอหนาลูกคา
ใชภาษาพื้นฐานในการเขาสังคมไดจากคําศัพท และวลี
Salutation and Closing
Standard Phrases
Learning outcome:
การทักทาย และการอําลา
การเลือกใชคําและภาษาที่เหมาะสม
Appropriate Manners in Customer Service
Making Appointment for Meeting with Customer
Learning outcome:
มารยาททีเ่ หมาะสมสําหรับคนใหบริการลูกคา
ขั้นตอนการนําเสนอเพื่อการบริการและการขาย
(Steps for Winning Presentation)
Learning Outcome:
สามารถนําเสนอสินคา/บริการอยางเปนขั้นตอนใหกับ
ลูกคาได
Dealing with Customer on the Phone (I)
(Telephone Manners)
Greeting and Self-Introductory over the Phone
First Impression
Customer Expectation

3

บรรยาย
Role play
ขมวิดีทัศน

3

บรรยาย
Role play
ขมวิดีทัศน

3

บรรยาย
Role play
ขมวิดีทัศน

3

บรรยาย
Role play
ขมวิดีทัศน
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7.

8.

9.

Learning Outcome:
รูจักมารยาทในการรับโทรศัพทและการสนทนา การใช
ภาษาและถอยคํา น้ําเสียง
การแนะนําตัวเองและการทักทาย
Dealing with Customer on the Phone (II)
Taking Order
Clarifying and Explaining
Checking Comprehension
Learning Outcome:
เรียนรูการรับฟงคําสัง่ ซื้อหรือการขอรับบริการ
เรียนรูการทวนสอบความเขาใจความตองการของลูกคา
Small Talk
-ความสําคัญของ small talk และขอควรระวัง
Learning outcome:
เห็นถึงความสําคัญของพูดคุยเพื่อสรางความคุนเคย และ
บอกไดวาเรื่องใดควรหลีกเลี่ยงไมชวนคุย
Complaint Handling
Steps and Policy for Complaints Management
Softening bad news and apologizing
Saying “No” in a friendly way
Problem-solving steps
Learning Outcome:
สามารถจัดการกับขอรองเรียนได

3

บรรยาย
Role play
ขมวิดีทัศน

3

บรรยาย
Role play
ขมวิดีทัศน

3

บรรยาย
Role play
ขมวิดีทัศน
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ปฏิเสธลูกคาโดยไมใหลูกคารูส ึกไมดี
10.

11.

12.
13.

14.

Asking for Customer Needs/offering assistance,
sales or service
Learning outcome:
สามารถเสนอความชวยเหลือลูกคา และขั้นตอนการ
แกปญหา
Upselling, Cross-Selling, Closing Sales
Learning outcome:
พูดโนมนาวเพื่อเสนอขายสินคา/บริการที่ราคาสูงกวา
รูจักการเสนอขายสินคา/บริการที่นอกเหนือจากสิ่งที่
รับผิดชอบขายโดยตรง
พูดปดการขายเพื่อทํายอด
Presentation and Demonstration ตามโจทยที่แตละ
กลุมไดรบั จากผูส อน และรับ feedback

3

บรรยาย
Role play
ขมวิดีทัศน

3

บรรยาย
Role play
ขมวิดีทัศน

3

Role play

Follow Up Questions
Asking for Feedback
Learning outcome:
การตั้งคําถามเพื่อการติดตามการบริการหลังการขาย
และปรับปรุงการขาย/การบริการ
Customer Making Claims:
- Warranty and Guarantee

3

บรรยาย
Role play
ขมวิดีทัศน

3

บรรยาย
Role play
ขมวิดีทัศน
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15.

Learning outcome:
สามารถตอบคําถามลูกคาเรื่องการรับประกันและเมื่อ
ลูกคามา Claim สินคา
Following up and After-Sales Service
Learning outcome:

3

บรรยาย
Role play
ขมวิดีทัศน
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่
ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

1

ดานคุณธรรม จริยธรรม

2

1.ดานคุณธรรม จริยธรรม
2.ดานความรู
3.ดานทักษะทางปญญา
1.ดานคุณธรรม จริยธรรม
2.ดานความรู
3.ดานทักษะทางปญญา
4.ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
5.ดานทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.ดานคุณธรรม จริยธรรม คะแนนที่ไดจากการ
2.ดานความรู
สอบขอเขียนปลายภาค
3.ดานทักษะทางปญญา เรียน

3

4

ตรวจสอบรายชื่อเมื่อ
เขาชั้นเรียนทันเวลา
การสงงานที่ถกู ตอง
สมบูรณและตรงเวลา
สังเกตจากพฤติกรรม
และการแตงกายใน
หองเรียน
คะแนนที่ไดจากการ
สอบขอเขียนกลางภาค
เรียน
การนําเสนอผลงาน
รายงานกลุม รายงาน
เดี่ยว กรณีศึกษา
การมีสวนรวมในชั้น
เรียน
สังเกตจากพฤติกรรม
และการแตงกายใน
หองเรียน

สัปดาหที่ประเมิน สัดสวนของการ
ประเมินผล
ทุกสัปดาห
ไมคิดคะแนน

8

30 %

15

30 %

16

40 %
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
Richey (2012) English for Customer Care Oxford Business English. Oxford
University Press
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
Business English/Telephone English - Customer service vocabulary
https://www.youtube.com/watch?v=5Rl6ak69JuM
Talking to Customers in English - Sales English. English Business Conversations
https://www.youtube.com/watch?v=GC2lN85nxKs
English for Sales Assistants
https://www.youtube.com/watch?v=YIEh-veJBck

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา
นักศึกษาสามารถนําเสนอแนวคิด ตลอดจนมีความแลกเปลีย่ นเรียนรู มีความรูสกึ รวมกัน ดวย
ใจที่เปดกวาง สามารถปรับและใชชีวิตไดอยางเหมาะสม
2. กลยุทธการประเมินการสอน
สังเกต สอบถามจากผูเรียนระหวางสอน และผลการประเมินจากทางมหาวิทยาลัย
3. การปรับปรุงการสอน
นําขอสรุปของนักศึกษาทีม่ ีตอผูส อนมาปรับปรุงการสอนตอไป
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ประเมินจากการแบบประเมิน ผลการเรียนรูของนักศึกษา เทียบกับเกณฑการทวนสอบ
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
นําผลจากขอ 2 และขอ 4 มาปรับปรุงในการเตรียมสอนครั้งตอไป
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