รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตร นิเทศศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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รหัสวิชา 3054505 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การบริหารงานลูกคา
(ภาษาอังกฤษ) Account Service Management

อาจารยผูสอน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขนิษฐา ปาลโมกข

มคอ. 3

คํานํา
เอกสาร มคอ.3 ของรายวิชาการบริหารงานลูกคา รหัสวิชา 3054505 จัดทําขึ้นเพื่อใชเปนแนวการ
สอนประจําภาคเรียนที่ 1 / 2561 สําหรับนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร ชั้นปที่ 3 และชั้นปที่ 4 โดยเนื้อหา
เนื้อหาในรายวิชาดังกลาวเกี่ยวของกับการศึกษาวิธีการบริหารงานโฆษณาของบริษัทตัวแทนโฆษณา การหา
ลูกคา การรักษาลูกคา การควบคุมงบประมาณ การแกไขปญหาตางๆใหกับลูกคา การสรางบรรยากาศใน
การทํางานเพื่อใหไดผลงานที่ดี การรวมมือวางแผนโฆษณารวมกันระหวางฝายตางๆในบริษัท
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขนิษฐา ปาลโมกข
18 กรกฎาคม 2562
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รายละเอียดของรายวิชา

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะ
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3054505 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การบริหารงานลูกคา
(ภาษาอังกฤษ) Account Service Management
2. จํานวนหนวยกิต 3 หนวยกิต 3(-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผูชวยศาสตราจารยนุชฤดี รุยใหม
อาจารยผูสอน (1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขนิษฐา ปาลโมกข ตอนเรียน A1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปที่ 4
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
12 กรกฎาคม 2562

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อใหนักศึกษารูและเขาใจ วิธีการบริหารงานโฆษณาของบริษัทตัวแทนโฆษณา
1.2 เพื่อใหนักศึกษารูและเขาใจการหาลูกคา การรักษาลูกคา การควบคุมงบประมาณ การแกไข
ปญหาตางๆใหกับลูกคา
1.3 เพื่อใหนักศึกษาเรียนรูการสรางบรรยากาศในการทํางานเพื่อใหไดผลงานที่ดี รวมทั้งการเรียนรู
เพื่อรวมมือวางแผนโฆษณารวมกันระหวางฝายตางๆในบริษัท
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อใหเนื้อหารายวิชาทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณดานโฆษณาที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
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2.2 เพื่อปรับปรุงเนื้อหารายวิชาใหตรงกับความตองการของนักศึกษาในการเรียนรูและนําไปใช
ประโยชนในการทํางานจริงในอนาคตใหมากที่สุด

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาวิธีการบริหารงานโฆษณาของบริษัทตัวแทนโฆษณา การหาลูกคา การรักษาลูกคา การ
ควบคุมงบประมาณ การแกไขปญหาตางๆใหกับลูกคา การสรางบรรยากาศในการทํางานเพื่อใหไดผล
งานที่ดี การรวมมือวางแผนโฆษณารวมกันระหวางฝายตางๆในบริษัท
Studying of advertising management of advertising agency, customer
prospect, customer relation management, budget control, solving problems for
customers, creation of work environment for productivity, cooperation in
organization
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม
45 ชั่วโมง

ตามปญหาในชั้นเรียน และ
ความตองการของนักศึกษา

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน

การศึกษาดวย
ตนเอง

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
อาจารยผูสอน กําหนดวันเวลา ใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายกลุมและรายบุคคล ตามความตองการของนักศึกษา อยางนอย 6 ชั่วโมง/สัปดาห

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1.1.1 มีความรูและความเขาใจในคุณคาแหงวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีตอ
วิชาชีพ ประยุกตจรรยาบรรณวิชาชีพ อาทิ ความโปรงใส ยึดถือในความถูกตองสูการเรียนวิชาความรู
เบื้องตนเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
1.1.2 มีความซื่อสัตยสุจริต มีวินัย เคารพ และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและ
สังคม ตลอดจนกฎกติกาของการเรียนการสอนรายวิชานี้
1.1.3 สามารถบริหารเวลา จัดสรรกิจกรรมอยางมีประสิทธิภาพทั้งกิจกรรมในชั้นเรียนและงาน
ที่ไดรับหมายหมายใหทํานอกชั้นเรียน เพื่อสรางสมดุลและปรับวิถีชีวิตอยางสรางสรรคในสังคม
1.1.4 มีจิตสํานึก และพฤติกรรมที่คํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตนอยางมี
คุณธรรม ใหความรวมมือตอกิจกรรมและงานกลุมที่ตองมุงเนนความรับผิดชอบเปนสําคัญ
1.2 วิธีการสอน
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(1) ปลูกฝงใหนักศึกษาตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตยสุจริต ความ
รับผิดชอบทางวิชาชีพทั้งตอตนเองและสังคม
(2) สงเสริมใหนักศึกษามีระเบียบวินัย มีการแตงกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(3) สงเสริมใหนักศึกษาตระหนัก เคารพกติกาขององคกรและสังคมใหยอมรับใน
บทบาท สิทธิ หนาที่ของตนเอง และผูอื่น
(4) สงเสริม สนับสนุนใหจัดกิจกรรมที่กระตุนใหนักศึกษามีความเอื้อเฟอเผื่อแผ
เสียสละ จิตสาธารณะ และมีคานิยมที่ดีในการดําเนินชีวิต
1.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการตรงตรงตอเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนด
ระยะเวลา และความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
(2) ประเมินผลจากพฤติกรรม การแสดงออก กิริยามารยาทของนักศึกษาตามบทบาททั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย
(3) ประเมินผลจากการเขารวมกิจกรรมในหลักสูตรและนอกหลักสูตร
(4) ประเมินผลจากความถูกตองเหมาะสมของชิ้นงาน การปฏิบัติกิจกรรมของนักศึกษา
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
 2.1.1 ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตยสุจริต
 2.1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา ความรับผิดชอบตอตนเอง และสังคม
2.2 วิธีการสอน
(1) จัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริง การฝกปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง
(2) จัดใหมีการศึกษาดูงาน หรือมอบหมายงานใหนักศึกษาไปหาความรูเพิ่มเติมจากสถานที่จริง
(3) เชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงดานบริษัทตัวแทนโฆษณามาเปนวิทยากรพิเศษ
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) การทดสอบยอย
(2) การสอบปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากความสมบูรณของเนื้อหารายงาน หรือโครงการที่นักศึกษาจัดทํา
(4) ประเมินจากการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน
(5) ประเมินจากการนําเสนอผลรายงานการศึกษาคนควา
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
 3.1.2 มีความใฝรู รอบรู รูจักใชแหลงขอมูลในการสืบคนหาขอเท็จจริง สามารถพิจารณาและ
ตัดสินใจนําไปใชไดอยางเหมาะสมกับงานในแตละดาน
 3.1.3 สามารถวิเคราะหสถานการณปจจุบัน ประเด็นปญหาทางสังคม การสื่อสาร ประยุกตใช
ทักษะทางสื่อสารเสนอปญหา และแนวทางแกไขไดอยางสรางสรรค
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3.2 วิธีการสอน
(1) มีการฝกกระบวนการคิดวิเคราะหอยางสรางสรรค เชน วิเคราะหสถานการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
แวดวงโฆษณา แวดวงสื่อสารมวลชนและสังคม
(2) จัดการสอนแบบยึดผูเรียนเปนสําคัญ โดยมีกิจกรรมการเรียนการสอนใหรูจัก
คิดวิเคราะห สรางสรรคจากตัวอยาง หรือกรณีศึกษา ตลอดจนการแกปญหาจากสถานการณจําลอง
(3) การอภิปรายกลุมจากกรณีปญหา หรือกรณีตัวอยาง
3.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา
(2) ประเมินจากผลการวิเคราะห สังเคราะหเนื้อในรายงาน ผลงานสรางสรรค
(3) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน ตลอดจนการทดสอบโดยใช
แบบทดสอบหรือสัมภาษณ
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
O 4.1.1 มีความรู ความเขาใจในบริษัทตัวแทนโฆษณา หนาที่และความรับผิดชอบของผูบริหาร
ลูกคา เขาใจกระบวนการทํางานของผูบริหารงานลูกคา แกปญหาการประสานงานภายในและภายนอก
 4.1.2 สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได มีบุคลิกภาพเหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับ
ผูรวมงานในองคกร และบุคคลทั่วไป ตลอดจนสามารถปรับตัวเขากับสถานการณ สังคม และวัฒนธรรม
องคกรได
O 4.1.4 สามารถแสดงออกตามบทบาทหนาที่ และมีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายใน
ปจจุบัน และอนาคต
4.2 วิธีการสอน
(1) สงเสริมใหนักศึกษาเรียนรูแบบการมีสวนรวม หรือฝกการทํางานเปนทีม
(2) ใหนักศึกษารูจักความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ ตลอดจนมีการสอดแทรก
เรื่องความรับผิดชอบตอตนเอง ตอผูอื่น และตอสังคม
(3) มีการเสริมสรางบุคลิกภาพ และการสรางมนุษยสัมพันธ
(4) สงเสริมการพัฒนาความคิด และการนําเสนอความคิดเห็นผานสื่ออยางสรางสรรค
4.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกทางบุคลิกภาพของนักศึกษา
(2) ประเมินจากการวางตน การมีมนุษยสัมพันธของนักศึกษาในการทํางานกลุมในชั้นเรียน
และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรม
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
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 5.1.3 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล และนําเสนอ
งานไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.2 วิธีการสอน
(1) จัดการเรียนการสอนใหนักศึกษาไดปฏิบัติงาน หรือจัดกิจกรรมจากการใชเครื่องมือ อุปกรณ
การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ ที่จําเปนสําหรับการเสริมสราง หรือเพิ่มทักษะ และความ
ชํานาญเชิงวิชาชีพอยางสรางสรรค
(2) การติดตาม วิเคราะห สังเคราะห และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานการโฆษณาและการ
สื่อสารจากสื่อตาง ๆ
(3) สืบคนและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานการโฆษณาโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ รูปแบบการเลือกใชเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ
(2) ประเมินผลการเรียนรูจากความสามารถในการใชภาษาอธิบายขยายความ
เพื่อการสื่อสาร ตลอดจนความสามารถในการอภิปราย ทักษะการนําเสนอผลงานอยางมีประสิทธิภาพ
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1. แผนการสอน

สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1.

ปฐมนิเทศรายวิชา

3

1.แนะนํารายวิชา การจัดการเรียนการสอน
การวัดและประเมินผล
2.ขอตกลงรวมกันในการเรียนการสอน การ
ทํากิจกรรมกลุม

1.สื่อ power point

2.

บทที่ 1
1.ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับบริษัทตัวแทน
โฆษณา
2.ประเภทของบริษัทตัวแทนโฆษณา

3

1.อภิปรายความรูเบื้องตนเกี่ยวกับบริษัท
ตัวแทนโฆษณา
2.บรรยายและอภิปรายในชั้นเรียน
3.ตัวอยางบริษัทตัวแทนโฆษณา

1.สื่อ power point
2.ตัวอยางบริษัทตัวแทนโฆษณา
3.เว็บไซตตางๆ

Learning Outcome
วิธีการเรียน กิจกรรมและการ
ประเมินผล

Learning Outcome
ความรูเกี่ยวกับลักษณะของบริษัท
ตัวแทนโฆษณาและประเภทของบริษัท
ตัวแทนโฆษณา

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา

ผูสอน

1.1.1
1.1.3

(1)

4.1.1
4.1.2
4.1.4
5.1.3

(1)
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3.

บทที่ 1 (ตอ)
1.หนาที่และความรับผิดชอบของบริษัท
ตัวแทนโฆษณา
2.การจัดโครงสรางของบริษัทตัวแทน
โฆษณา
3.ก ารประสานงานของฝายตางๆในบริษัท
ตัวแทนโฆษณา
Learning Outcome
ความรูเกี่ยวกับหนาที่ การจัดโครงสราง
ความเขาใจเกี่ยวกับการประสานงานของ
ฝายตางๆในบริษัทตัวแทนโฆษณา

3

1.บรรยายและอภิปรายในชั้นเรียน
2.ตัวอยางโครงสรางของบริษัทตัวแทน
โฆษณา

1.สื่อ power point
2.ตัวอยางโครงสรางบริษัท
ตัวแทนโฆษณา
3.เว็บไซตตางๆ

4.1.1
4.1.2
4.1.4
5.1.3

(1)

บทที่ 2
1.ความหมายของผูประสานงานลูกคา
2.คุณสมบัติ ที่ดีของผูประสานงานลูกคา
2.หนาที่และความรับผิดชอบของผู
ประสานงานลูกคา
Learning Outcome
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับผูประสานงาน
ลูกคา คุณสมบัติ หนาที่และความ
รับผิดชอบของผูประสานงานลูกคา

3

1.อภิปรายความรูเบื้องตนเกี่ยวกับผู
ประสานงานลูกคา
2.บรรยายและอภิปรายในชั้นเรียน

1.สื่อ power point
2.เว็บไซตตางๆ

4.1.1
4.1.2
4.1.4
5.1.3

(1)

20

4.
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5.

บทที่ 2.(ตอ)
1.กระบวนการทํางาน การประสานงานของ
ผูประสานงานลูกคา
2.เทคนิคในการประสานงานทั้งภายนอก
และภายในบริษัทตัวแทนโฆษณาของผู
ประสานงานลูกคา
Learning Outcome
ความรูและความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการ
ทํางานและเทคนิคการประสานงาน

3

1.อภิปรายความรูเบื้องตนเกี่ยวกับผู
ประสานงานลูกคา
2.บรรยายและอภิปรายในชั้นเรียน

6.

บทที่ 3.
1.การเตรียมตัวกอนเขาพบลูกคา
2.การเตรียมขอมูลกอนเขาพบลูกคา
3.เทคนิคในการเขาพบลูกคา

3

1.บรรยายและอภิปรายในชั้นเรียน
1.สื่อ power point
2.กรณีศึกษาการเตรียมตัวกอนเขาพบลูกคา 2.นําเสนอหนาชั้นเรียน
เทคนิคในการเขาพบลูกคา
3.การจําลองสถานการณการ
เตรียมตัวกอนเขาพบลูกคา
(active learning)

Learning Outcome

ความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการเตรียม
ขอมูล เทคนิคการเขาพบลูกคา

1.สื่อ power point
2.เว็บไซตตางๆ
3.วิดีทัศนการทํางานของผู
ประสานงานลูกคา

4.1.1
4.1.2
4.1.4
5.1.3

(1)

4.1.1
4.1.2
4.1.4
5.1.3

(1)
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7.

บทที่ 3. (ตอ)
1. ความหมายและความสําคัญของ
บุคลิกภาพ
2.บุคลิกภาพที่ดีของผูประสานงานลูกคา
3.ลักษณะของบุคลิกภาพที่ชวยใหการเขา
พบลูกคาและนําเสนองานประสบ
ความสําเร็จ

3

1.บรรยายและอภิปรายในชั้นเรียน
2.กรณีศึกษาบุคลิกภาพของผูประสานงาน
ลูกคา

1.สื่อ power point
2.นําเสนอหนาชั้นเรียน
3.การจําลองสถานการณ
บุคลิกภาพในการเขาพบลูกคา
(active learning)

4.1.1
4.1.2
4.1.4
5.1.3

(1)

Learning Outcome

ความรูและความเขาใจเกี่ยวกับความหมาย
ความสําคัญของบุคลิกภาพ การตระหนักใน
ความสําคัญของบุคลิกภาพ
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8.

9.

10.

บทที่ 4.
1.ความหมายและความสําคัญของขอมูล
สําหรับงานโฆษณา
2.องคประกอบของขอมูลสําหรับการ
สรางสรรคงานโฆษณา
3.ขอมูลสําหรับการวางแผนสื่อโฆษณา
Learning Outcome
จัดเตรียมขอมูลสําหรับงานโฆษณาได

3

บทที่ 5.
1.การกําหนดวัตถุประสงคของการนําเสนอ
งานตอลูกคา
2.การวิเคราะหลูกคา
3.รูปแบบและเทคนิคในการนําเสนองานแก
ลูกคา
Learning Outcome
สามารถวิเคราะหลูกคาได เขาใจรูปแบบ
การนําเสนองาน
บทที่ 5.(ตอ)
1.ปจจัยแหงความสําเร็จในการนําเสนองาน
แกลูกคา
2.เครื่องมือที่ใชในการนําเสนอ
3.หลักและเทคนิคในการเลือกเครื่องมือ
นําเสนอแกลูกคาอยางมีประสิทธิภาพ
Learning Outcome
เขาใจหลักในการนําเสนอ สามารถเลือก
เครื่องมือที่เหมาะสมในการนําเสนอ

3

3

1.บรรยายและอภิปรายในชั้นเรียน
2.ฝกปฏิบัติการหาขอมูลสําหรับการ
สรางสรรคและวางแผนสื่อโฆษณา

1.บรรยายและอภิปรายในชั้นเรียน
2.นําเสนอตัวอยางรูปแบบการนําเสนองาน
แกลูกคา

1.บรรยายและอภิปรายในชั้นเรียน
2.นําเสนอตัวอยางรูปแบบการนําเสนองาน
แกลูกคา

4.1.1
4.1.2
4.1.4
5.1.3

(1)

1.สื่อ power point
2.เว็บไซตตางๆ
3.ตัวอยางสื่อ และการนําเสนอ
งานแกลูกคารูปแบบตางๆ

2.1.2
4.1.1
4.1.2
4.1.4
5.1.3

(1)

1.สื่อ power point
2.เว็บไซตตางๆ
3.ตัวอยางเครื่องมือที่ใชในการ
นําเสนองานแกลูกคา

2.1.2
4.1.1
4.1.2
4.1.4
5.1.3

(1)

1.สื่อ power point
2.เว็บไซตตางๆ
3.การนําเสนอขอมูลสําหรับการ
สรางสรรคและวางแผนสื่อตาม
โจทยที่ไดรับในชั้นเรียน
(active learning)
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11.

12.

13.

14.

บทที่6.
1.รูปแบบการนําเสนองานโฆษณา
2.ลําดับการนําเสนองานโฆษณา
3.เทคนิคในการตอบขอซักถามแกลูกคา
Learning Outcome
นําเสนองานแกลูกคารูปแบบตางๆได

3

1.สื่อ power point
2.เว็บไซตตางๆ
3.ฝก ก ารนําเสนองานแกลูกคา
(active learning)

2.1.2
4.1.1
4.1.2
4.1.4
5.1.3

(1)

บทที่ 6.(ตอ)
1.การประสานงานในบริษัทตัวแทนโฆษณา
2.การสรางมนุษยสัมพันธในบริษัทตัวแทน
โฆษณาและภายนอก
Learning Outcome
เขาใจกระบวนการประสานงาน และ
สามารถสรางมนุษยสัมพันธได
บทที่ 7.
1.ปญหาการทํางานในบริษัทตัวแทนโฆษณา
2.การแกไขปญหาในการประสานงาน
Learning Outcome
สามารถแกปญหาในการประสานงานได

3

1.บรรยายและอภิปรายในชั้นเรียน
2.กรณีศึกษาการสรางมนุษยสัมพันธใน
องคกร

1.สื่อ power point
2.เว็บไซตตางๆ

3.1.2
4.1.1
4.1.2
4.1.4
5.1.3

(1)

3

1.บรรยายและอภิปรายในชั้นเรียน
2.กรณีศึกษาปญหาในการประสานงาน

1.สื่อ power point
2.เว็บไซตตางๆ

4.1.1
4.1.2
4.1.4
5.1.3

(1)

นําเสนอรายงานกลุม
Learning Outcome
รายงานกลุมตามโจทยที่ไดรับ

3

อภิปรายในชั้นเรียน

1.นักศึกษานําเสนอรายงานหนา
ชั้นเรียนเกี่ยวการบริหารงาน
ลูกคาในบริษัทตัวแทนโฆษณา
ยุคปจจุบัน

2.1.2
3.1.2
4.1.1
4.1.2
4.1.4
5.1.3

(1)

1.บรรยายและอภิปรายในชั้นเรียน
2.ฝกปฏิบัติการนําเสนองานแกลูกคา

20

20

14
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15.

สรุปและทบทวนเนื้อหารายวิชา
Learning Outcome
ความเขาใจภาพรวมการบริหารงานลูกคา

16.

สอบปลายภาค

3

อภิปรายในชั้นเรียน ตอบขอซักถาม

1.สื่อ power point

4.1.1
4.1.4

(1)
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู

1.กิจกรรมในชั้นเรียน

1.1.2,1.1.3,2.1.2

2.การจําลอง
สถานการณการเขาพบ
ลูกคา
3.การจําลอง
สถานการณบุคลิกภาพ
ในการเขาพบลูกคา
4.การนําเสนอบันทึก
การประชุมตามโจทยที่
ไดรับในชั้นเรียน
5.การนําเสนอรายงาน
กลุม
6.สอบปลายภาค

1.1.3,2.1.2,3.1.3

วิธีการประเมิน

สัปดาห สัดสวนของการ
ที่
ประเมินผล
ประเมิน (เปอรเซ็นต)

-การเขาชั้นเรียน
-การมีสวนรวม
-การอภิปราย แสดงความคิดเห็น
-คุณภาพในการแสดงสถานการณ
จําลอง

ตลอดภาค
เรียน

10

6

10

4.1.1,4.1.2,4.1.4

-คุณภาพในการแสดงสถานการณ
จําลอง

7

10

3.1.2

-ความถูกตองของบันทึกการประชุม

8

10

1.1.3,2.1.2,5.1.3

-ขอมูล ความพรอม ในการนําเสนอ
รายงานกลุม

14

20
40

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตําราหลัก
เอกสารประกอบการสอนวิชาการบริหารงานลูกคา

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ขนบพันธุ เอี่ยมโอภาส.(2543).การจัดการบริการลูกคา.กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
คาซูโอ,อินาโมริ.(2540).แรงปรารถนาสูความสําเร็จ. (แปลจาก A Passion For Success โดย เยาวภา พุก
กะคุปต).กรุงเทพฯ: แม็คกรอฮิล.
เคนท,เวิรธไทม.(2546).สรางแบรนดดวยศรัทธา . (แปลจาก Building Brands & Beleiversโดย วรรณคํา)
.กรุงเทพฯ: ผูจัดการ
แจ็ค เทราต และสตีฟ ริฟกิน.(2544).แตกตางเพื่ออยูรอด.(แปลจาก Differentiate or Die โดย กรรณ พีระ
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3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
เว็บไซตของบริษัทตัวแทนโฆษณาทั้งไทยและตางประเทศ
เว็บไซตที่เกี่ยวของกับการตลาด

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
1.2 การสังเกตจากพฤติกรรมของผูเรียน
1.3 แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา
1.4 แบบสอบถามความคิดเห็นออนไลนของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1 ผลการสอบ
2.2 ประเมินโดยแบบสอบถามความคิดเห็นออนไลนของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 ใชการสัมมนาระดมความเห็นในการจัดการเรียนการสอนเพื่อรวมหาแนวทางในการปรับปรุง
การสอน
3.2 การวิจัยในชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
จากการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในเนื้อหารายวิชาระหวางการสอนกับนักศึกษา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1 วางแผนปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ป
5.2 ทบทวนประสิทธิผลของรายวิชาจากการประเมินการสอนของนักศึกษาที่ประเมินผาน
แบบสอบถามความคิดเห็นออนไลนของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาจารยผูสอนรวมกัน
ทบทวนเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธที่ใช สรุปวางแผนและพัฒนาปรับปรุงเพื่อใชในปการศึกษาถัดไป
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