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รายละเอยีดของรายวิชา 
มหาวทิยาลัยราชภฎัธนบุรี

คณะวทิยาการจดัการ  
 

หมวดที ่1 ขอมลูทัว่ไป 
 

1. รหสัและชือ่รายวชิา1 
                 3544311  การจัดการความสัมพนัธในงานโลจิสตกิส
และซัพพลายเชน    
                          Relationship management in Logistics 
and Supply Chain 
2. จํานวนหนวยกติ1 
                3 หนวยกิต (3-0-6) 
3. หลกัสตูรและประเภทของรายวชิา1
              หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ  
              ประเภทรายวิชาแกน   
4. อาจารยผูรบัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผูสอน1 
                อ.บัณฑิตา  สุขเจริญ และอาจารยสุรสิทธ์ิ  จรัสเพ็ชร 
5. ภาคการศกึษา / ชัน้ปทีเ่รยีน1
                ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2559  ช้ันปที่ 3 

6. รายวชิาทีต่องเรยีนมากอน(Pre- requisites)  
                ไมมี 

7. รายวชิาทีต่องเรยีนพรอมกนั (Co-requisites) (ถาม)ี 1 
                ไมมี 
8. สถานทีเ่รยีน1 
                 มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี – กรุงเทพ และ 
สมุทรปราการ 
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9. วนัทีจ่ดัทาํหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาครัง้ลาสดุ1 
                 1 มิถุนายน 2559 

 
 
 
 
 

หมวดที ่2 จดุมุงหมายและวตัถปุระสงค 
 

 
1. จดุมุงหมายของรายวชิา 
เพื่ อให นักศึกษามึความรู ความเขาใจในความหมายและ
ความสําคัญของการจัดการลูกคาสัมพันธ กลยุทธการบริหารลูกคา
สัมพันธและใหสามารถนําความรูทางดานการจัดการลูกคาสัมพันธ
ไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานปญญาในการนําความรู ความ
เขาใจ ในดานการจัดการลูกคาสัมพันธไปประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ เพ่ือแกปญหาและพัฒนาเพือ่ใหสอดรับกับงานโลจิ
สติกสและสรางความสัมพันธตลอดหวงโซอุปทาน 
 
 

 
2. วตัถปุระสงคในการพฒันา/ปรบัปรงุรายวชิา 

     เพื่อใหนักศึกษามีความรูที่เปนพื้นฐานเพ่ือเปนการเตรียม
ความพรอมในดานการนําความรูความเขาใจไปประยุกตใชใน
การประกอบอาชีพและในชีวิตประจําวันไดโดยการนําความรูที่
เกี่ยวของกับการนําแนวคิดการบริหารลูกคาสัมพันธ  การวางแผน
การบริหารลูกคาสัมพันธ การดูแลลูกคาอยางตอเน่ืองโดยให
สอดคลองกับแนวโนมดานการบริการที่ไดมีความกาวหนาและ
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เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยในปจจุบัน
 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการดาํเนนิการ 
 

 
1. คําอธบิายรายวชิา 
        ศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมตางๆในโซอุปทาน จะถูกผลักดันโดย
โซอุปสงค การ จัดการอุปสงคหรือการจัดการโซอุปสงค จึงเป
นการจัดการที่ตนทางของความ ตองการของลูกคาเพื่อลดความ
ซับซอนตรงปลายทางที่เปนการจัดการโซอุปทานเพื่อ รองรับ
ปริมาณของอุปสงคใหมีความความพอดี ดังน้ันการที่จะไดมาซึ่ง
อุปสงคที่ ถูกตองแมนยําและสามารถติดตามพฤติกรรมของลูกค
าไดอยางตอเน่ือง ผูบริการ องคกรจะตองมีความเขาใจลูกคา การ
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เขาถึงลูกคา แนวคิดการจัดการความสัมพันธ กับลูกคา การเขาถึง
ลูกคา และการเปนสวนหน่ึงในความสัมพันธกับลูกคา แนวคิด การ
จัดการความสัมพันธกับลูกคาจะเปนเครื่องมือในการจัดการขอมูล
เพื่อที่จะเขาใจ พฤติกรรมของลูกคาและอุปสงคไดดีข้ึน  
The study of supply chain activities which driven by 
demand chain. Demand management or demand chain 
management which handling the customer needs from the 
beginning and simplify the end of supply chain for demand 
balancing. Understanding customer needs to get an 
accuracy demand. The concept of customer relationship 
management, customer accession, and be a part of 
customer relationships. The concept of customer 
relationship management is a tool to manage information 
in order to understand customer behavior and demand 
better.           
 
2. จํานวนชัว่โมงทีใ่ชตอภาคการศกึษา

บรรยาย สอนเสรมิ การฝกปฏบิตั/ิ
งาน 

ภาคสนาม/การ
ฝกงาน 

การศกึษาดวย
ตนเอง 

45 ช่ัวโมงตอ
ภาค

การศึกษา 

ไมมี ไมมี มี 6 ช่ัวโมงตอ
สัปดาห 

 
3. ใหคาํปรกึษาและแนะนาํทางวชิาการแกนกัศกึษาโดย 
          3.1 ผูสอนแจงเบอรโทรศัพทแกนักศึกษาที่สามารถติดตอ
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ปรึกษาได 
                092 6355359 
          3.2 ผูสอนให Email Adress แกนักศึกษาที่สามารถตดิตอ
ปรึกษาได 
               sjaruspetch@gmail.com , id line: blueskytg 
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หมวดที่ 4 การพฒันาผลการเรียนรูของนกัศกึษา 
1.การพฒันาผลการเรยีนรู 2.วธิกีารสอน 3.วธิกีารวดัและประเมนิผล 

1. ดานคณุธรรม จรยิธรรม  
 1.1 ตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละ และซื่อสัตยสุจรติ   
 1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา และความ
รับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ และสังคม  
 1.3  เคารพสิทธิและรับฟงความ
คิดเห็นของผูอื่น 
 1.4  เคารพกฎระเบียบและขอบังคับ
ตางๆ ขององคกรและสังคม 
 1.5 มีจรรยาบรรณทางวชิาการและ
วิชาชีพ 

 
1. อาจารยประพฤติตนเปน
แบบอยาง  
2. การเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา
และฝกปฏิบัติ  
3. การเรียนรูโดยการใชสื่อตางๆ  
 

 
1. พฤติกรรมการเขาเรียน 
2. สงงานที่มอบหมายใหทัน
กําหนด 
3. การอภิปราย/การนําเสนอ/ การ
ตอบคําถาม 
4. พิจารณาจากผลงานทีใ่หฝก
ปฏิบัติ  

2. ดานความรู
 2.1 มีความรูและเขาใจอยางถองแท
ในหลักการและกระบวนการทางบัญชี 
 2.2  สามารถคิด วเิคราะหขอมูล และ
สามารถประยุกตใชในการบันทึก
รายการบัญชีได 

1. บรรยาย 
2. ศึกษาดวยตนเอง  
3. การเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา
และฝกปฏิบัต ิ

 
1. การทดสอบวัดระดับความรู และ
การประยกุตใช 
2. การนําเสนองาน 
3. การอภิปรายกรณีศึกษาและฝก
ปฏิบัติการ 
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1.การพฒันาผลการเรยีนรู 2.วธิกีารสอน 3.วธิกีารวดัและประเมนิผล 

 2.3  มีทักษะมากเพียงพอในการปรับ
ใชวิธีการบัญชีทีเ่หมาะสมกับประเภท
ของธุรกจิ 
 2.4  สามารถตดิตามความกาวหนา
ทางวิชาการและองคความรูใหมทีเ่กดิ
ขึ้นกับการเงินและบัญชี 
 2.5 สามารถนําความรูทางบัญชีมา
ประยุกตใชรวมกบัความรูในศาสตรอื่นๆ 
3. ดานทกัษะทางปญญา  
 3.1 สามารถคิดวเิคราะหขอมูล
พื้นฐานทางบัญชีเพื่อประมวลผลรายงาน
ทางการเงินไดเพื่อเปนแนวทางปองกัน
และแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 
 3.2 มีทักษะการจัดทํารายงานการเงิน
ที่เกี่ยวของเพื่อ 
แกปญหาโดยใชเหตุผลเชิงวเิคราะหให
ผูอื่นเขาใจได 
 3.3 มีความสามารถนําความรูในเชิง

1. บรรยาย 
2. ศึกษาดวยตนเอง  
3. การเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา
และฝกปฏิบัต ิ

 
1. การทดสอบวัดระดับความรู และ
การประยกุตใช 
2. การนําเสนองาน 
3. การอภิปรายกรณีศึกษาและฝก
ปฏิบัติการ 
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1.การพฒันาผลการเรยีนรู 2.วธิกีารสอน 3.วธิกีารวดัและประเมนิผล 
ทฤษฎีสูการปฏิบัตไิดอยางเหมาะสม
 3.4 สามารถประยุกตความรูและ
ทักษะมาพัฒนาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการทํางาน 
4. ดานทกัษะความสมัพนัธระหวางบคุคล
และ 
ความรบัผดิชอบ  
 4.1 สามารถทํางานรวมกบัผูอื่น 
รวมกนัแกปญหาที่เกิดขึ้นตามบทบาท
ผูนําหรือผูรวมงานที่ดี  
 4.2 มีความรับผิดชอบตองานทีไ่ดรับ
มอบหมาย 
   4.3 พัฒนาทกัษะมนุษยสัมพันธที่ดี 
และปรับตัวเขากับสถานการณตางๆ ได
อยางเหมาะสม   
  4.4 มีความรับผิดชอบตอตนเอง 
สังคม และวิชาชีพ   

 
1. บรรยาย 
2. ศึกษาดวยตนเอง  
3. การเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา
และฝกปฏิบัต ิ
 

 
1. การสังเกต/การนําเสนอ 
2. ประเมินการปฏบิัติ (พฤตกิรรม 
ทัศนคติ จริยธรรม) 
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1.การพฒันาผลการเรยีนรู 2.วธิกีารสอน 3.วธิกีารวดัและประเมนิผล 
5.  ดานทกัษะการวเิคราะหเชงิตวัเลข 
การสือ่สาร  และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
 5.1 สามารถใชภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศในการสื่อสาร อยางมี
ประสิทธิภาพ 
 5.2 สามารถใชทักษะการวิเคราะห
เชิงตวัเลขเพื่อใชในการประมวลผล
ขอมูลการเงิน และวิเคราะหผล 
 5.3 สามารถนําความรูและเครื่องมือ
ทางการเงินและบัญชีมาประยุกตใชใน
องคกรได 
 5.4 สามารถเลอืกใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสื่อสารและนําเสนอได
อยางเหมาะสม 

 
1. บรรยาย 
2. ศึกษาดวยตนเอง  
3. การเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา
และฝกปฏิบัต ิ
  

 
1. การทดสอบวัดระดับความรู และ
การประยกุตใช 
2. การนําเสนองาน 
3. การอภิปรายกรณีศึกษาและฝก
ปฏิบัติการ 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู  (Curriculum Mapping)   

  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก      หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง     -  หมายถึง   ไมกําหนดผลการ
เรียนรู 
 
 

 

 
หมวดวชิา รหสัและชื่อรายวชิา 

1. คณุธรรม 
จรยิธรรม 

2. ความรู 3.ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลขการ
สื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.
1 

1
2 

1.
3 

1.
4 

1.
5 

2.
1 

2.
2 

2
3 

2.
4 

2.
5 

3.
1 

3.
2 

3.
3 

3.
4 

4
1 

4.
2 

4.
3 

4.
4 

5.
1 

5.
2 

5.
3 

5.
4 

วิชาแกน 

 3544311 การจัดการ
ความสัมพันธในโลจิสติกส
และซัพพลายเชน 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมนิผล 
1. แผนการจดัการเรยีนรู   

 

สปัดาห
ที/่ 
(1) 

สาระ/เนือ้หาการเรยีนรู 
(2) 

วธิสีอนและกจิกรรม
การเรยีนรู 

(3) 

สือ่การเรยีนรู
 (4) 

จํานวนชัว่โมง
(5) 

วธิกีารวดัและ
ประเมินผล 

 (6) 

ชือ่ผูสอน 
 

(7) บรรยา
ย 

ปฏบิตักิ
าร 

ศึกษาดวย
ตนเอง 
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สปัดาห
ที/่ 
(1) 

สาระ/เนือ้หาการเรยีนรู 
(2) 

วธิสีอนและกจิกรรม
การเรยีนรู 

(3) 

สือ่การเรยีนรู
 (4) 

จํานวนชัว่โมง
(5) 

วธิกีารวดัและ
ประเมินผล 

 (6) 

ชือ่ผูสอน 
 

(7) บรรยา
ย 

ปฏบิตักิ
าร 

ศึกษาดวย
ตนเอง 

1 - แนะนํารายวิชาชี้แจง/
ขอตกลงตางๆของวิชานี้
เชนการประเ มินผลการ
มอบหมายงาน/การบาน / 
การประเมินผลกอนการ
เรียนการสอน /การเรียน
การสอนของรายวิชา  /
ภ า ร ะ ง า น แ ล ะ ก า ร
ประเมินผลโดยนักศึกษามี
สวนรวมในการวางแผน 
 

บรรยาย /
อภิปราย/ศึกษา
ดวยตนเอง/ฝก
ปฏิบัต ิ
 

เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
เพาเวอร
พอยด 

1 - - การสังเกต 
การตอบ
คําถาม การ
นําเสนอ
แนวคิด  

อ.บัณฑิ
ตา  
สุขเจริญ 
อ.สุรสิทธิ์  
จรัสเพ็ชร 
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2 บทที่ 1  ความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับการบริหารลูกคา
สัมพันธ 
-  ความหมายการบริหาร
ความสัมพันธลูกคา 
-  ความสําคัญของการ
บริหารความสัมพนัธลูกคา 
-  ประโยชนของการนํา
หลักการ CRM มาใชใน
องคกร 

บรรยาย /
อภิปราย/ศึกษา
ดวยตนเอง/ฝก
ปฏิบัต ิ
 

เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
เพาเวอร
พอยด 

1 1 5 การสังเกต 
การตอบ
คําถาม การ
นําเสนอ
แนวคิด การสง
งานที่รับ
มอบหมาย 

อ.บัณฑิ
ตา  
สุขเจริญ 
อ.สุรสิทธิ์  
จรัสเพ็ชร 
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3 บทที่  2 องคประกอบของ
การบริหารลูกคาสัมพันธ 
-องคประกอบบริหารลูกคา
สัมพันธ 
-การสรางฐานขอมูลของ
ลูกคา 
-ขอมูลเพือ่การตดิตอลูกคา 
-  พฤติกรรมการตดิตอ
สอบถามและรองเรียน
ลูกคา 
-  พฤติกรรมการตอบสนอง
ตอกิจกรรมการตลาดของ
งานลูกคา 

2 1 5 
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4 บทที่  3  เทคโนโลยีการ
บริหารความสัมพนัธลูกคา 
-  ประเภทของเทคโนโลยี 

CRM 
-  เทคโนโลยีปฏิสัมพันธ 
-  เทคโนโลยีฐานขอมูล 

บรรยาย /
อภิปราย/ศึกษา
ดวยตนเอง/ฝก
ปฏิบัต ิ
 

เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
เพาเวอร
พอยด 

1 2 6 การสังเกต 
การตอบ
คําถาม การ
นําเสนอ
แนวคิด การสง
งานที่รับ
มอบหมาย 

อ.บัณฑิ
ตา  
สุขเจริญ 
อ.สุรสิทธิ์  
จรัสเพ็ชร 

5 บทที่  3เทคโนโลยีการ
บริหารความสัมพนัธลูกคา  
(ตอ) 
 -  เทคโนโลยีพัฒนา
ขอเสนอเฉพาะราย 
    -  หลักในการเลอืก
ซอฟแวร CRM 

บรรยาย /
อภิปราย/ศึกษา
ดวยตนเอง/ฝก
ปฏิบัต ิ
 

เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
เพาเวอร
พอยด 

2 1 6 การสังเกต 
การตอบ
คําถาม การ
นําเสนอ
แนวคิด การสง
งานที่รับ
มอบหมาย 

อ.บัณฑิ
ตา  
สุขเจริญ 
อ.สุรสิทธิ์  
จรัสเพ็ชร 

6 บทที่  4  โปรแกรมการ
บริหารความสัมพนัธลูกคา 
-ขั้นตอนการสราง
โปรแกรมความสัมพันธ 

บรรยาย /
อภิปราย/ศึกษา
ดวยตนเอง/ฝก
ปฏิบัต ิ

เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
เพาเวอร
พอยด 

2 1 6 การสังเกต 
การตอบ
คําถาม การ
นําเสนอ
แนวคิด การสง

อ.บัณฑิ
ตา  
สุขเจริญ 
อ.สุรสิทธิ์  
จรัสเพ็ชร 
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-การเรียนรูความตองการ
ลูกคา 
-การเรียนรูความแตกตาง
ของลูกคา 
-การเรียนรูชองทางการ
ติดตอที่ลกูคาตองการ 
-  ขั้นตอนการเตรียมงาน
บริหารลูกคา 
   -  ความผูกพันเพื่อ
ความสัมพันธ 

งานที่รับ
มอบหมาย 

7 บทที่  4  โปรแกรมการ
บริหารความสัมพนัธลูกคา 

(ตอ) 
-  ขั้นตอนการสราง
โปรแกรมความสัมพันธ 
-  การเรียนรูความตองการ
ลูกคา 

บรรยาย /
อภิปราย/ศึกษา
ดวยตนเอง/ฝก
ปฏิบัต ิ
 

เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
เพาเวอร
พอยด 

1 2 6 การสังเกต 
การตอบ
คําถาม การ
นําเสนอ
แนวคิด การสง
งานที่รับ
มอบหมาย 

อ.บัณฑิ
ตา  
สุขเจริญ 
อ.สุรสิทธิ์  
จรัสเพ็ชร 
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-  การเรียนรูความแตกตาง
ของลูกคา 
-  การเรียนรูชองทางการ
ติดตอที่ลกูคาตองการ 
-  ขั้นตอนการเตรียมงาน
บริหารลูกคา 
   -  ความผูกพันเพื่อ
ความสัมพันธ 

8 บทที่  5การรักษา
ความสัมพันธลูกคา 
- การขยายขอบเขต

ความสัมพันธ 
- การเสริมสรางความ

ลึกซึ้งของความสัมพันธ 
- การแบงกลุมเปาหมาย 

   -  ระดับความสัมพันธตอ
ลูกคา 

บรรยาย /
อภิปราย/ศึกษา
ดวยตนเอง/ฝก
ปฏิบัต ิ
 

เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
เพาเวอร
พอยด 

2 2 5 การสังเกต 
การตอบ
คําถาม การ
นําเสนอ
แนวคิด การสง
งานที่รับ
มอบหมาย 

อ.บัณฑิ
ตา  
สุขเจริญ 
อ.สุรสิทธิ์  
จรัสเพ็ชร 
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9 สอบกลางภาค ขอเขียน ขอสอบ 3 - - การสอบ อ.บัณฑิ
ตา  
สุขเจริญ 
อ.สุรสิทธิ์  
จรัสเพ็ชร 

10 บทที่  6  การวางแผนกล
ยุทธในการสรางความพึง
พอใจใหลูกคา 
  -   ความสามารถในการ
แขงขันทางธุรกิจ 
  -   การตรวจสอบลูกคา
ภายนอก 
  -   สรุปเนื้อหา 
-  ขั้นตอนการดําเนินการ
ตอบแบบสอบถามและการ
วิเคราะห 
-  การตรวจสอบลูกคา
ภายนอก 
-  สรุปเนื้อหา 

บรรยาย /
อภิปราย/ศึกษา
ดวยตนเอง/ฝก
ปฏิบัต ิ
 

เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
เพาเวอร
พอยด 

2 1 5 การสังเกต 
การตอบ
คําถาม การ
นําเสนอ
แนวคิด การสง
งานที่รับ
มอบหมาย 

อ.บัณฑิ
ตา  
สุขเจริญ 
อ.สุรสิทธิ์  
จรัสเพ็ชร 
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11 บทที่  7  ระบบการจัดการ
ความสัมพันธกับลกูคาใน
งานโลจิสติกส 
-  ความหมายของระบบ
การจัดการความสัมพันธกับ
ลูกคา 
-  หลักของระบบการ
จัดการความสัมพนัธกับ
ลูกคา 
 

บรรยายสรุป
สาระสําคัญของ
เนื้อหา 
ทดสอบครึ่ง
เนื้อหา 

เพาเวอร
พอยด 

2 1 6 แบบทดสอบ อ.บัณฑิ
ตา  
สุขเจริญ 
อ.สุรสิทธิ์  
จรัสเพ็ชร 

12 
บทที8่  ระบการจัดการ
ความสัมพันธกับลกูคา (ตอ)

-   การสรางระบบการ
จัดการความสัมพนัธกับ
ลูกคาอิเลก็ทรอนิกส 

บรรยาย /
อภิปราย/ศึกษา
ดวยตนเอง/ฝก
ปฏิบัต ิ
 

เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
เพาเวอร
พอยด 

2 1 6 การสังเกต 
การตอบ
คําถาม การ
นําเสนอ
แนวคิด การสง
งานที่รับ
มอบหมาย 

อ.บัณฑิ
ตา  
สุขเจริญ 
อ.สุรสิทธิ์  
จรัสเพ็ชร 
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-  การสรางระบบ CRM ใน
ธุรกิจ 

- การสรางระบบ CRM ใน
หวงโซอุปทาน 
 

13 บท   9  การวัดความพึง
พอใจของลูกคา 
-   ระเบียบปฏิบัติการวัด
ความพึงพอใจของลูกคา 
-  แบบฟอรมทีใ่ชประเมิน
ความพึงพอใจของลูกคา 
 

บรรยาย /
อภิปราย/ศึกษา
ดวยตนเอง/ฝก
ปฏิบัต ิ
 

เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
เพาเวอร
พอยด 

2 1 6 การสังเกต 
การตอบ
คําถาม การ
นําเสนอ
แนวคิด การสง
งานที่รับ
มอบหมาย 

อ.บัณฑิ
ตา  
สุขเจริญ 
อ.สุรสิทธิ์  
จรัสเพ็ชร 

14 บทที่  9  การวดัความพึง
พอใจของลูกคา (ตอ) 

-  ระเบียบปฏิบัติการรับ
ขอรองเรียนจากลูกคา 
-  สรุปเนื้อหา 

บรรยาย /
อภิปราย/ศึกษา
ดวยตนเอง/ฝก
ปฏิบัต ิ
 

เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
เพาเวอร
พอยด 

2 1 6 การสังเกต 
การตอบ
คําถาม การ
นําเสนอ
แนวคิด การสง
งานที่รับ

อ.บัณฑิ
ตา  
สุขเจริญ 
อ.สุรสิทธิ์  
จรัสเพ็ชร 
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มอบหมาย
 

15 Present งาน บรรยาย /
อภิปราย/ศึกษา
ดวยตนเอง/ฝก
ปฏิบัต ิ
 

เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
เพาเวอร
พอยด 

2 1 6 การสังเกต 
การตอบ
คําถาม การ
นําเสนอ
แนวคิด การสง
งานที่รับ
มอบหมาย 

อ.บัณฑิ
ตา  
สุขเจริญ 
อ.สุรสิทธิ์  
จรัสเพ็ชร 

16  สอบปลายภาค  ทดสอบเนื้อหาที่
ศึกษา 

ขอสอบ 3 - - ขอสอบ อ.บัณฑิ
ตา  
สุขเจริญ 
อ.สุรสิทธิ์  
จรัสเพ็ชร 
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2.  แผนการประเมนิผลการเรยีนรู   ใหระบุวธีิการประเมินผลการ
เรียนรูหวัขอยอยแตละหวัขอตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการ
กระจายความรับผิดชอบของรายวิชา (Curriculum Mapping)  
ตามที่กําหนดในรายละเอยีดของหลกัสูตร (มคอ.2) สัปดาหที่
ประเมินและสัดสวนของการประเมิน 
  

ผลการเรียนรู 
Learning Outcome 

วิธกีาร
ประเมนิผล 

สปัดาห 
ที่ประเมนิ 

สัดสวน
ของการ

ประเมนิผล
 1.1 ตระหนักในคุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย
สุจริต   
 1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา และ
ความรับผิดชอบตอตนเอง 
วิชาชีพ และสังคม  
 1.3  เคารพสิทธิและรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น 
 1.4  เคารพกฎระเบียบและ
ขอบังคับตางๆ ขององคกรและ
สังคม 
 1.5 มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ 

1. พฤติกรรมการ
เขาเรียน 
2. สงงานท่ี
มอบหมายใหทัน
กําหนด 
3. มีสวนรวมใน
การอภิปราย/
การนําเสนอ/ 
การตอบคาํถาม 
4. พิจารณาจาก
ผลงานท่ีใหฝก
ปฏิบัติ  

ทุกสัปดาห เขาชั้น
เรียนและ
ตรงตอ
เวลา 10% 
ทักษะและ
ความ
รับผิดชอบ 
20% 
คนควา
อิสระ 10%
ทดสอบ
กลางภาค 
30%
ทดสอบ
ปลายภาค 
40% 

 2.1 มีความรูและเขาใจอยาง
ถองแทในหลักการและ
กระบวนการทางบัญชี 
 2.2  สามารถคิด วิเคราะห
ขอมูล และสามารถประยุกตใช
ในการบันทึกรายการบัญชีได 
 2.3  มีทักษะมากเพียงพอใน
การปรับใชวิธีการบัญชีท่ี
เหมาะสมกับประเภทของธุรกิจ 
 2.4  สามารถติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการและ

1. การทดสอบวัด
ระดับความรู และ
การประยุกตใช 
2. การนําเสนอ
งาน 
3. การอภิปราย
กรณีศึกษาและ
ฝกปฏิบัติการ 

ทดสอบ
กลางภาค
และปลาย

ภาค
สัปดาหท่ี 
9และ16 
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องคความรูใหมท่ีเกิดขึ้นกับ
การเงินและบัญชี 
 2.5 สามารถนําความรูทาง
บัญชีมาประยุกตใชรวมกับ
ความรูในศาสตรอื่นๆ 
 3.1 สามารถคิดวิเคราะห
ขอมูลพื้นฐานทางบัญชีเพื่อ
ประมวลผลรายงานทางการเงิน
ไดเพ่ือเปนแนวทางปองกันและ
แกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 
 3.2 มีทักษะการจดัทํารายงาน
การเงินท่ีเกี่ยวของเพื่อแกปญหา
โดยใชเหตุผลเชิงวิเคราะหให
ผูอื่นเขาใจได 
 3.3 มีความสามารถนําความรู
ในเชิงทฤษฎีสูการปฏิบัติได
อยางเหมาะสม 
 3.4 สามารถประยุกตความรู
และทักษะมาพัฒนาประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการทํางาน 

1. การทดสอบวัด
ระดับความรู และ
การประยุกตใช 
2. การนําเสนอ
งาน 
3. การอภิปราย
กรณีศึกษาและ
ฝกปฏิบัติการ 

ทุกสัปดาห 

 4.1 สามารถทํางานรวมกับ
ผูอื่น รวมกันแก 
ปญหาท่ีเกิดขึ้นตามบทบาทผูนํา
หรือผูรวมงานท่ีดี  
 4.2 มีความรับผิดชอบตองาน
ท่ีไดรับมอบ 
หมาย 
 4.3 พัฒนาทักษะมนุษย
สัมพันธท่ีดี และปรับตัวเขากับ
สถานการณตางๆ ไดอยาง
เหมาะสม   
 4.4 มีความรับผิดชอบตอ
ตนเอง สังคม และวิชาชีพ   

1. การสังเกต/
การนําเสนอ 
2. ประเมินการ
ปฏิบัติ 
(พฤติกรรม 
ทัศนคติ 
จริยธรรม) 

ทุกสัปดาห 

5.  ดานทกัษะการวเิคราะหเชงิ
ตวัเลข การสือ่สาร  และการใช

1. การทดสอบวัด ทุกสัปดาห  
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เทคโนโลยสีารสนเทศ  
 5.1 สามารถใชภาษาไทยและ
ภาษา 
ตางประเทศในการสื่อสาร อยาง
มีประสิทธิภาพ 
 5.2 สามารถใชทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลขเพ่ือใชใน
การประมวลผลขอมูลการเงิน 
และวิเคราะหผล 
 5.3 สามารถนําความรูและ
เครื่องมือทางการเงินและบัญชี
มาประยุกตใชในองคกรได 
 5.4 สามารถเลือกใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สื่อสารและนําเสนอไดอยาง
เหมาะสม 

ระดับความรู และ
การประยุกตใช 
2. การนําเสนอ
งาน 
3. การอภิปราย
กรณีศึกษาและ
ฝกปฏิบัติการ 

รวม  100%
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและตาํราหลกั1 
            1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการลกูคาสัมพันธ       
            2. Power Point Slide ประจําบทเรียน      
2. เอกสารและขอมลูสําคญั1
คํานวณ  ประสมผล. จัดการ CRM ใหไดผล. สํานักพมิพผูจัดการ, 
2548. 
ธนวรรณ  แสงสุวรรณและคณะ. การจัดการตลาด. บริษัท เพยีรสัน 

เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชนา จํากัด,2557.ศศินันท  ววิัฒนชาติ. เทคนิค

การขายอยางมีประสิทธิภาพ. พมิพครั้งที ่ 2, โรงพิมพแหง

จุฬาลงกรณ 

                       มหาวิทยาลัย.2545. 

3. เอกสารและขอมลูแนะนาํ1
              สุมิต  สัชณุกร. การตอนรับและบริการทีเ่ปนเลศิ. พิมพครั้ง
ที่ 3 , สํานักพิมพสายธาร.2545. 
สุดใจ  โชติภาภรณ. วิธีการรกัษาลูกคา. สํานักพิมพ โอเดียรสโตร 
จํากัด. 2550. 
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หมวดที่ 7 การประเมนิและปรบัปรุงการดาํเนนิการของ
รายวชิา 

 
1. กลยทุธการประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษา 
              แบบประเมินผูสอน 
              นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวชิา ทั้งดาน
วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอกหองเรียน ส่ิงสนบัสนุนการ
เรียนการสอนที่สงผลกระทบตอการเรียนรู และผลการเรียนรูทีไ่ดรับ 
ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงรายวิชา ดวยระบบเครือขายของ
มหาวทิยาลัย ฯลฯ 

1.1  ใหนักศึกษาทกุคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชาดานวิธีการ
สอน   

1.2  ประเมินการจัดกิจกรรมในและหองนอกเรียน   
1.3 ส่ิงสนบัสนุนการเรียนการสอนทีส่งผลกระทบตอการเรยีนรู 
1.4 ผลการเรียนรูที่ไดรับ 
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2. กลยทุธการประเมนิการสอน
           สังเกตจากการฝกปฏิบัต ิ
           การมีสวนรวมจากกจิกรรมกลุม 
           ผลการสอบ     
3. การปรบัปรงุการสอน 
           นําผลจากการประเมินการสอนมาปรับปรุง  
           ผลการฝกปฏิบัติของนักศึกษา 

 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษาในรายวชิา 
          กรรมการบริหารคณะพิจารณาอนุมัติผลการใหระดับคะแนน  
          ประธานหลักสูตรทวนการรวมคะแนนรายวิชา 
 

 
5. การดาํเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของ
รายวชิา 
          นําผลการประเมินและการทวนสอบมาวางแผนปรับปรุงการ
เรียนการสอนรุนถดัไป  
  

       
 
 
 
 
 
               ลงช่ือ                                    อาจารยผูรับผิดชอบ
รายวิชา/ผูสอน 
 
                                (อาจารยบัณฑิตา สุขเจริญ) 
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               ลงช่ือ                                   อาจารยผูรับผิดชอบ
รายวิชา/ผูสอน 
                               (อาจารยสุรสิทธ์ิ จรัสเพช็ร) 
 
 
               ลงช่ือ           อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร/
ประธานหลักสูตร 
                             (อาจารยจิระพงค เรืองกนุ)  
 


