หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกคา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ปริญญาตรี
รหัสและชื่อรายวิชา 3572703 การบริหารความสัมพันธลูกคา
จํานวนหนวยกิต 3 (3-0-6)
หลักสูตรและประเภทของรายวิชา วิชาเลือก
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน ดร.สิรินาถ แพทยังกุล
ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน 2/2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)
รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)
สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
วันที่ปรับปรุงรายวิชาครั้งลาสุด 10 ม.ค. 58
สถานะ จัดทําเรียบรอยแลว
จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
จุดมุงหมายของรายวิชา
นักศึกษาเขาใจความสําคัญ หลักการ รวมถึงกระบวนการและขั้นตอนการบริหารความสัมพันธลูกคา
วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ลักษณะและการดําเนินการ
คําอธิบาย : ภาษาไทย
"นวัตกรรมในการกําหนดการบริหารความสัมพันธลูกคา กลยุทธสําหรับวิธีเปลี่ยนการใหบริการ เทคโนโลยี
ใหมๆ กระบวนการและขั้นตอน การบริหารฐานขอมูลลูกคา และทฤษฎีการใหบริการ"
คําอธิบาย : อังกฤษ
"Innovation for determining a customer relationship management (CRM),
1

strategy for changing service method, new technology, processes and procedures,
customer database management and servicizing theory."
จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

ฝกปฏิบัติ

30 ชั่วโมง

การฝกดวยตนเอง
6 ชั่วโมง

จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
3 ชั่วโมง
การพัฒนาผลการเรียนรู
1.คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมตองพัฒนา
1.ความซื่อสัตย สุจริต ไมเอารัดเอาเปรียบ และสามารถจัดการปญหาความขัดแยง
ระหวางผลประโยชนที่ไดรับกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
2.มีทัศนคติที่ดีตออาชีพและแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและ
การปฏิบัติตนตอผูอื่นอยางสม่ําเสมอ
3.ความรับผิดชอบในหนาที่ เปนสมาชิกที่ดีและมีสวนรวมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนามี
ภาวะผูนํา และเปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่น
4.วินัยในการทํางาน และปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับขององคกรและสังคม
1.2 วิธีการสอน
อบรมและสรางขอตกลงรวมกัน
1.3 วิธีการประเมินผล
การเขาชั้นเรียน และพฤติกรรมในชั้นเรียน
2.ความรู
2.1 ความรูตองพัฒนา
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1.มีความรูในสาขาวิชาการบริการลูกคาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยางกวางขวาง
เปนระบบ เปนสากล และทันสมัยตอสถานการณโลก
2.มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
ในงานอาชีพ

3.มีความรูในกระบวนการ และเทคนิคการวิจัยเพื่อแกไขปญหาและตอยอดองคความรู
2.2 วิธีการสอน
บรรยาย มอบหมายงาน
2.3 วิธีการประเมินผล
ถามตอบและทดสอบความรูความเขาใจ

3.ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาตองพัฒนา
1.มีความสามารถประมวลและศึกษาขอมูลเพื่อวิเคราะหสาเหตุของปญหาและความ
ขัดแยงรวมทั้งหาแนวทางปองกันและแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม ทั้งเชิงกวางและเชิงลึก
2.มีความสามารถประยุกตใชความรูภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปใชประโยชนในการฝก
ประสบการณภาคสนาม และการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณไดอยางเหมาะสม
3.มีความสามารถประยุกตใชนวัตกรรมจากภาคธุรกิจ และจากศาสตรอื่นๆที่เกี่ยวของ
เพื่อพัฒนาทักษะการทํางานใหเกิดประสิทธิผล
3.2 วิธีการสอน
ใหความรู มอบหมายงาน และประเมิน
3.3 วิธีการประเมินผล
ถามตอบและทดสอบความรู
4.ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบตองพัฒนา
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1.มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายตามหนาที่และ
บทบาทของตนในกลุมงานไดอยางเหมาะสม รวมทั้งมีสวนรวมในการชวยเหลือผูรวมงานและแกไขปญหากลุม
2.มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธและสามารถสรางสัมพันธภาพอัน
ดีกับผูอื่น และปรับตัวเชิงวิชาชีพได
ตรงตามมาตรฐานสากล

3.มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพใหทันสมัยอยางตอเนื่องและ

4.2 วิธีการสอน
มอบงานกลุม
4.3 วิธีการประเมินผล
ดูผลจากงานกลุมที่มอบ
5.ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศตองพัฒนา
1.มีความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการฟง การพูด การอาน
การเขียน และการสรุปประเด็นไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.มีความสามารถในการสื่อสารกับลูกคา หรือผูรับบริการไดอยางเหมาะสมตาม
สถานการณและวัฒนธรรม
3.มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสาร รูจักเลือกรูปแบบ
ของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับเรื่อง และผูฟงที่แตกตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.มีความสามารถในการใชเทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในการประมวลการ
แปลความหมาย และการวิเคราะหขอมูล
5.2 วิธีการสอน
บรรยาย ยกตัวอยางจากกรณีศึกษา
5.3 วิธีการประเมินผล
ใหตอบคําถาม มอบหมายงาน และทดสอบความรู
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แผนการสอน
จํานวน
ชั่วโมง
3
3
3
3
3

สัปดาห

เนื้อหาที่สอน

1
2
3
4
5

บทนําการบริหารลูกคาสัมพันธ
วิวัฒนาการของการบริหารลูกคาสัมพันธ
คุณคาของลูกคาสัมพันธ
การจัดกลุมลูกคา การหาลูกคาใหมและการรักษาลูกคา
กลยุทธการตลาดและการบริหารลูกคา

6

กลยุทธการขายและการบริหารลูกคาสัมพันธ

3

7

การบริหารลูกคาสัมพันธและการติดตอสื่อสาร

3

8

สอบกลางภาค

3

9

กลยุทธองคการในการบริหารลูกคาสัมพันธ

3

10
11

หลักจริยธรรมของการบริหารลูกคาสัมพันธ
เทคโนโลยยีการบริหารลูกคาสัมพันธ

3
3

12

การบริหารลูกคาสัมพันธ กรณีศึกษา

3

13

ความทาทายในอนาคตของการบริหารลูกคาสัมพันธ

3

14

นําเสนอโครงงานกลุม

3

15

นําเสนอโครงงานกลุม

3

16

สอบปลายภาค

3

d

กิจกรรมการเรียน
การสอน
บรรยาย
บรรยาย ถาม-ตอบ
บรรยาย ถาม-ตอบ
บรรยาย
บรรยาย อภิปราย
บรรยาย อภิปราย
ถาม-ตอบ
บรรยาย มอบหมาย
งาน
ทดสอบความรู
บรรยาย กิจกรรม
กลุม หรืออภิปราย
บรรยาย อภิปราย
บรรยาย ถาม-ตอบ
บรรยาย วิเคราะห
กรณีศึกษา
บรรยาย ถาม-ตอบ
นําเสนอโครงงาน
กลุม
นําเสนอโครงงาน
กลุม
สอบปลายภาค
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การประเมินผล
กิจกรรม
ที่
1
2
3
4

วิธีการ
ทดสอบความรู สอบ
กลางภาค
นําเสนอโครงงาน
นําเสนอโครงงาน
สอบปลายภาค

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวนของการ
ประเมินผล

มาตรฐานการเรียนรู

8
14
15
16

ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
เอกสารและตําราหลัก
การบริหารความสัมพันธลูกคา
เอกสารและขอมูลสําคัญ
เอกสารจากวิทยากรคูความรวมมือจากทรู คอรปเปอรเรชั่น
เอกสารและขอมูลแนะนํา
เอกสารและงานวิจัยคนควาเพื่อใชประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ใหประเด็นคําถามเพื่อตอบ
กลยุธการประเมินการสอน
สอบถามจากนักศึกษาระหวางที่สอนเปนระยะ และใหถามคําถามเมื่อไมเขาใจ รวมถึงผลการ
ประเมินการสอนจากฝายวิชาการฯ
การปรับปรุงการสอน
นําขอคําถามหรือความเห็นักศึกษาจาก ขอ 2 มาปรับปรุง
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
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ประเมินจากที่นักศึกษานําเสนองานหนาชั้นเรียน การตอบคําถามในชั้นเรียน และการทดสอบ
การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
นําผลจากขอ 2 และขอ 4 มาปรับปรุงในการเตรียมสอนครั้งตอไป
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