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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 ขอมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3573124 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการลูกคา
(English for Customer)
2. จำนวนหนวยกิต
3 (3-0-6) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกคา ประเภทหมวดวิชาเฉพาะดาน
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 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
18 เมษายน 2563
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
นักศึกษาไดรับความรู ความเขาใจ และสามารถนำความรูที่ไดจากรายวิชานี้ไปประยุกตใชได
อยางเหมาะสม กิจกรรมในรายวิชาเนนฝกใหนักศึกษาปฏิบัติจากการ ทั้งลงมีทำกิจกรรมเปน
นรายบุคคล เนื้อหาครอบคลุมบทสนทนา คำศัพทภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของในการใหบริการ
ลูกคา
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหผูเรียนเรียนรู และฝกทักษะ การใชภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการตามสถานการณ
ตางๆ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ
1. คำอธิบายรายวิชา
3573124 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการลูกคา
การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานบริการ 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.
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2. จำนวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
45

สอนเสริม
สอนเสริมตาม
ความตองการของ
นักศึกษาเฉพาะราย

ปฏิบัต/ิ งาน
การศึกษาดวยตนเอง
ภาคสนาม/การฝกงาน
ไมมี
90

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
 การใหชอมูลลูกคาที่ถกู ตอง หรือประสานความชวยเหลือใหไดรับการบริการที่
ลูกคาตองการ
1.3 วิธีการประเมินผล
 ประเมินผลการเขาเรียน ความตรงตอเวลา ฯลฯ ที่ไดตกลงรวมกัน
 ประเมินผลจากการสังเกต และงานที่สงในเวลาที่กำหนด
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2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
1) รูจักคำศัพทและเลือกใชคำศัพทที่ใชในการบริการได
2) สามารถสนทนาเปนภาษาอังกฤษกับลูกคาได
2.2 วิธีการสอน
 สอนเนื้อหา คำศัพทที่เกี่ยวของกับการบริการ และใหลงมือปฏิบัติเพื่อดูความรู
ความเขาใจ ใชกระบวนการ role-play, ทำแบบฝก
2.3 วิธีการประเมินผล
 การทดสอบ และสามารถแสดงบทบาทสมมติ โดยใชคำศัพทที่เกี่ยวของไดถูกตอง
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
 เขาใจสถานการณ เลือกคำศัพท และประโยคได
3.2 วิธีการสอน
 บรรยาย ทำแบบฝกหัด บทบาทสมมติ
3.3 วิธีการประเมินผล
 วัดผลความรู ความเขาใจ จากการใหทำแบบฝกหัดและประเมินจากบทบาท
สมมติ
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
 มีทักษะในการสรางความสัมพันธระหวางบุคคล เปนผูพูด และผูฟงที่ดี
 มีทักษะในการสื่อสาร และมีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย ตรงตอ
เวลา
4.2 วิธีการสอน
 ใชบทบาทสมมติ เพื่อฝกฝนใหสามารถสื่อสารไดตามสถานการณ
4.3 วิธีการประเมินผล
 ประเมินจากการเลือกใชประโยค คำศัพท ไดตรงตามสถานการณ
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
 ทักษะดานการสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต
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 สามารถใชโปรแกรมประยุกตและเทคโนโลยีในการนำเสนองานตามที่ไดรับ
มอบหมาย
5.2 วิธีการสอน
 แนะนำหนังสือ และแหลงสืบคนขอมูล
 มอบหมายงานใหสืบคนและนำขอมูลมาเสนอใหชั้นเรียน
5.3 วิธีการประเมินผล
 นักศึกษานำเสนอสิ่งที่คนมานำเสนอดวยความเขาใจ และเนื้อหาถูกตอง
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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

จำนวน
ชั่วโมง

กิจกรรรมการเรียน
การสอน

3

บรรยาย
Role play
ชมวิดีทัศน
สอนแบบบรรยาย (online) โดยผาน
ระบบ WBSC รวมกับโปรแกรมอื่นที่
นักศึกษาสะดวก

3

บรรยาย
Role play
ชมวิดีทัศน
สอนแบบบรรยาย (online) โดยผาน
ระบบ WBSC รวมกับโปรแกรมอื่นที่
นักศึกษาสะดวก

ผูสอน
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3.

4.

- Phrasal Verbs
- Sentence
Learning Outcome:
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:
มารยาทที่เหมาะสมสำหรับคนใหบริการลูกคา

3

3

บรรยาย
Role play
ชมวิดีทัศน
สอนแบบบรรยาย (online) โดยผาน
ระบบ WBSC รวมกับโปรแกรมอื่นที่
นักศึกษาสะดวก
บรรยาย
Role play
ชมวิดีทัศน
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5.

ขั้นตอนการนำเสนอเพื่อการบริการและการขาย
(Steps for Winning Presentation)
Learning Outcome:
สามารถนำเสนอสินคา/บริการอยางเปนขั้นตอนใหกับ
ลูกคาได

3

6.

Dealing with Customer on the Phone (I)
(Telephone Manners)
Greeting and Self-Introductory over the Phone
First Impression
Customer Expectation
Learning Outcome:
รูจักมารยาทในการรับโทรศัพทและการสนทนา การใช
ภาษาและถอยคำ น้ำเสียง
การแนะนำตัวเองและการทักทาย
Dealing with Customer on the Phone (II)
Taking Order
Clarifying and Explaining
Checking Comprehension

3

7.

3

บรรยาย
Role play
ชมวิดีทัศน
สอนแบบบรรยาย (online) โดยผาน
ระบบ WBSC รวมกับโปรแกรมอื่นที่
นักศึกษาสะดวก
บรรยาย
Role play
ชมวิดีทัศน
สอนแบบบรรยาย (online) โดยผาน
ระบบ WBSC รวมกับโปรแกรมอื่นที่
นักศึกษาสะดวก

สอนแบบบรรยาย (online) โดยผาน
ระบบ WBSC รวมกับโปรแกรมอื่นที่
นักศึกษาสะดวก/
Role play
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8.

9.

10.

Learning Outcome:
เรียนรูการรับฟงคำสั่งซื้อหรือการขอรับบริการ
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
ปฏิเสธลูกคาโดยไมใหลูกคารูสึกไมดี
Asking for Customer Needs/offering assistance,
sales or service
Learning outcome:

ชมวิดีทัศน
สอนแบบบรรยายในชั้นเรียน
3

3

3

สอนแบบบรรยาย (online) โดยผาน
ระบบ WBSC รวมกับโปรแกรมอื่นที่
นักศึกษาสะดวก/Role play
ชมวิดีทัศน
สอนแบบบรรยายในชั้นเรียน
สอนแบบบรรยาย (online) โดยผาน
ระบบ WBSC รวมกับโปรแกรมอื่นที่
นักศึกษาสะดวก/บรรยาย
Role play
ชมวิดีทัศน
สอนแบบบรรยายในชั้นเรียน

บรรยาย
Role play
ชมวิดีทัศน
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11.

12.
13.

14.

สามารถเสนอความชวยเหลือลูกคา และขั้นตอนการ
แกปญหา
Upselling, Cross-Selling, Closing Sales
Learning outcome:
พูดโนมนาวเพื่อเสนอขายสินคา/บริการที่ราคาสูงกวา
รูจักการเสนอขายสินคา/บริการที่นอกเหนือจากสิ่งที่
รับผิดชอบขายโดยตรง
พูดปดการขายเพื่อทำยอด
Presentation and Demonstration ตามโจทยที่แตละ
กลุมไดรับจากผูสอน และรับ feedback
Follow Up Questions
Asking for Feedback
Learning outcome:
การตั้งคำถามเพื่อการติดตามการบริการหลังการขาย
และปรับปรุงการขาย/การบริการ
Customer Making Claims:
- Warranty and Guarantee
Learning outcome:
สามารถตอบคำถามลูกคาเรื่องการรับประกันและเมื่อ

สอนแบบบรรยายในชั้นเรียน
3

บรรยาย
Role play
ชมวิดีทัศน
สอนแบบบรรยายในชั้นเรียน

3

Role play
สอนแบบบรรยายในชั้นเรียน

3

บรรยาย
Role play
ชมวิดีทัศน
สอนแบบบรรยายในชั้นเรียน

3

บรรยาย
Role play
ชมวิดีทัศน
สอนแบบบรรยายในชั้นเรียน
13

ลูกคามา Claim สินคา
15.

Following up and After-Sales Service
Learning outcome:

3

บรรยาย
Role play
ชมวิดีทัศน
สอนแบบบรรยายในชัน้ เรียน

14

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
การสงงานที่ถูกตอง
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 ตลอดจนมีความแลกเปลี่ยนเรียนรู มีความรูสึกรวมกัน ดวย
ใจที่เปดกวาง สามารถปรับและใชชีวิตไดอยางเหมาะสม
2. กลยุทธการประเมินการสอน
สังเกต สอบถามจากผูเรียนระหวางสอน และผลการประเมินจากทางมหาวิทยาลัย
3. การปรับปรุงการสอน
นำขอสรุปของนักศึกษาที่มีตอผูสอนมาปรับปรุงการสอนตอไป
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ประเมินจากการแบบประเมิน ผลการเรียนรูของนักศึกษา เทียบกับเกณฑการทวนสอบ
5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
นำผลจากขอ 2 และขอ 4 มาปรับปรุงในการเตรียมสอนครั้งตอไป
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