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ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา       มหำวทิยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้ธนบุร ี  

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

หมวดท่ี 1 ข้อมลูโดยทัว่ไป 

1. รหสัและช่ือรายวิชา   
BIS692 การจดัการและวเิคราะหล์กูคา้สมัพนัธ ์
           (Customer Relationship Management and Analytics) 

2. จ านวนหน่วยกิต   
3 หน่วยกติ (3-0-9) 

3. หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา 
วทิยำศำสตรมหำบณัฑติ สำขำระบบสำรสนเทศทำงธุรกจิ (M.Sc.BIS) 

 

4. อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 
      ดร. ไพรสนัต ์ผดุงเวยีง / 

อ.เฉลมิพล ศรสีุวรรณ 
5. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน 

ภำคกำรศกึษำที ่1-2 / ชัน้ปีที ่2  
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี 
- 
7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้าม)ี 

 ไมม่ ี
8. สถานท่ีเรียน    

 คณะเทคโนโลยสีำรสนเทศ มหำวทิยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้ธนบุร ี
9. วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสดุ 
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หมวดท่ี 2 จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
 

1. จดุมุ่งหมายของรายวิชา 

เพื่อใหน้กัศกึษำมคึวำมรูค้วำมเขำ้ใจในควำมหมำยและควำมส ำคญัของกำรจดักำรลกูคำ้สมัพนัธ ์กลยทุธก์ำร
บรหิำรลกูคำ้สมัพนัธ ์และใหส้ำมำรถน ำควำมรูท้ำงดำ้นกำรจดักำรลกูคำ้สมัพนัธไ์ปประยกุตใ์ชใ้นกำรปฏบิตังิำน
ประสำนขอ้มลูและประยกุตใ์ชร้ะบบสำรสนเทศเพื่อจดักำรลกูคำ้สมัพนัธใ์นระดบัปฏบิตักิำรและกำรก ำหนดกล
ยทุธ และสนบัสนุนกำรท ำงำนในฟังกช์ัน่งำนพืน้ฐำนทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น กำรขำย กำรตลำด และลูกคำ้สมัพนัธ ์

2. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 

เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ที่เป็นพื้นฐานเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านการน าความรู้ความเข้าใจไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและในชีวิตประจ าวันได้โดยการน าความรู้ที่เก่ียวข้องกับการน าแนวคิดการบริหาร
ลูกค้าสัมพันธ์  การวางแผนการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ การดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่องโดยให้สอดคล้องกับแนวโน้มด้านการ
บริการที่ได้มีความก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยในปัจจุบัน 

หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา  
   ความหมายประเภทต่าง ๆ ลักษณะโดยทั่วไปรวมถึงการน าเอาแนวคิดการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ เพ่ือน าไปใช้

กับการด าเนินธุรกิจประเภทต่าง ๆ  การจัดการฐานข้อมูลลูกค้า การติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมลูกค้า รวมถึงการ
วางแผนการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ การสร้างความจงรักภักดีในสินค้าและบริการ การดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่อง การสร้าง
จุดเด่นหรือเอกลักษณ์ในสินค้าและบริการ โดยค านึงถึงจรรยาบรรณ และความรับผิดชอบของการตลาดที่มีต่อ
เศรษฐกิจและสังคม 

 
2. จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบติั/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ชัว่โมง   
 

-   - 135 ชัว่โมง 

3. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบคุคล 

- นกัศกึษำสำมำรถนดัหมำยเพื่อขอค ำแนะน ำผ่ำนอเีมล (chalermpol@gmail.cpom) หรอืทำงโทรศพัท ์ 
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หมวดท่ี 4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1. คณุธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
    
 

1.1 คณุธรรม จริยธรรมท่ีต้องพฒันา 

       แสดงออกถงึกำรมภีำวะควำมเป็นผูน้ ำและสำมำรถท ำงำนเป็นทมี 
1.2 วิธีการสอน  

- บรรยำยพรอ้มยกตวัอยำ่งกรณศีกึษำเกีย่วกบัประเดน็ทำงจรยิธรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรวเิครำะห์
และตดัสนิใจเชงิธุรกจิ  

- อภปิรำย/แก้ปัญหำ รำยกลุ่ม 

- โครงงำนกลุ่ม และกำรน ำเสนอผลงำน 

1.3 วิธีการประเมินผล 

- พฤตกิรรมกำรเขำ้เรยีน และส่งงำนกลุ่มทีไ่ดร้บัมอบหมำยตำมขอบเขตทีใ่หแ้ละควำมตรงต่อเวลำ 
- มกีำรอำ้งองิเอกสำรทีไ่ดน้ ำมำท ำรำยงำน อยำ่งเหมำะสม 

- ประเมนิผลกำรวเิครำะหง์ำนทีไ่ดม้อบหมำยและกำรน ำเสนอรำยงำนกลุ่ม 

2. ความรู้  

2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รบั  

             PLO-2A สาธิตหรือแสดงเชิงประจกัษถึ์งการใชว้ธีิบริหาจดัการขอ้มูลลูกคา้ กบักระบวนการเรียนรู้  
              PLO-2B อธิบายฟังกช์ัน่งานเชิงกระบวนงานและการจดัการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ได ้ 
              PLO-2C สร้างกระบวนทศัน์เชิงประกอบการและวธีิคิดแบบสร้างสรรค ์ 
 

 
2.2 วิธีการสอน 

-บรรยำยพรอ้มยกกรณศีกึษำ  
-กำรท ำงำนกลุ่ม น ำเสนอรำยงำนทีต่อ้งคน้ควำ้ดว้ยตนเอง โดยใชปั้ญหำเป็นตวัตัง้ 

2.3 วิธีการประเมินผล 

- กำรสอบกลำงภำค สอบปลำยภำค 

- สงัเกตกำรวเิครำะหก์รณศีกึษำในหอ้งเรยีน 

- ประเมนิผลกำรวเิครำะหง์ำนและกำรน ำเสนอรำยงำนกลุ่ม 
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3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาท่ีต้องพฒันา 

 

              PLO-3A วิเคราะห์ปัญหาเชิงธุรกิจและสามารถเลือกวิธีการแกปั้ญหาท่ีเหมาะสม  
              PLO-3B สามารถประเมินและประยกุตใ์ชร้ะบบสารสนเทศท่ีผสานกนัไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อบริบททาง
ธุรกิจ 

 
 

3.2 วิธีการสอน 

- กำรมอบหมำยใหน้กัศกึษำคน้ควำ้ผ่ำน Web technology และน ำเสนอผลกำรศกึษำ 
- อภปิรำยกลุ่ม น ำเสนอปัญหำและกำรตดัสนิใจ 
3.3 วิธีการประเมินผล 

- สอบกลำงภำคและปลำยภำค ครอบคลุมทัง้ควำมเขำ้ใจหลกักำรและกำรวเิครำะหส์ถำนกำรณ์ หรอื
วเิครำะหแ์นวคดิในกำรประยกุตใ์ชห้ลกักำรทำงกำรเงนิ 

- สงัเกตจำกกำรน ำเสนอผลงำนกลุ่ม 
4. ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  

4.1 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบท่ีต้องพฒันา  

              PLO-4A สามารถส่ือสารกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในทุกระดบัไดอ้ยา่งดี  
              PLO-4B สามารถร่วมท างานกบัผูอ่ื้นไดโ้ดยยดึมัน่ในจริยธรรมและหมัน่พฒันาตนเองเพื่อประโยชน์ของ
ส่วนรวม 

 

4.2 วิธีการสอน 

- มอบหมำยงำน และ น ำตวัอยำ่งกำรใชค้วำมรูเ้พื่อพฒันำตนเองและรบัผดิชอบต่อสงัคม 

- กำรน ำเสนอรำยงำน 

4.3 วิธีการประเมินผล 

- รำยงำนทีน่ ำเสนอ  พฤตกิรรมกำรท ำงำนเป็นทมี 

- สอบกลำงภำคและปลำยภำค 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพฒันา       

PLO-3B สำมำรถประเมนิและประยกุตใ์ชร้ะบบสำรสนเทศทีผ่สำนกนัไดอ้ย่ำงเหมำะสมต่อบรบิททำงธุรกจิ 
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5.2 วิธีการสอน       

- มอบหมำยงำน และ น ำตวัอยำ่งกำรใชค้วำมรูเ้พื่อพฒันำตนเองและรบัผดิชอบต่อสงัคม 

- กำรน ำเสนอรำยงำน 

5.3 วิธีการประเมินผล 

- รำยงำนทีน่ ำเสนอ   
- สอบกลำงภำคและปลำยภำค 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 

 

สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  ส่ือท่ีใช้ (ถ้าม)ี 

ผูส้อน 

1 Foundation of Strategic 

Customer Relationship 

Management Today 
 

3 บรรยำย  ยกตวัอยำ่ง
ประกอบ จดักลุ่มโครงงำน
และก ำหนดปัญหำ 

เฉลมิพล ศรสีุวรรณ 
(1) 

2 Relationship Marketing and 

the Concept of Customer 

Value - Managing CRM 

Databases and Value  

3 บรรยำย  ยกตวัอยำ่ง
ประกอบ จดักลุ่มโครงงำน
และก ำหนดปัญหำ 

เฉลมิพล ศรสีุวรรณ 
(2) 

3 Strategic CRM with case study 

Machines, Inc. (IBM) 
3 บรรยำย  ยกตวัอยำ่ง

ประกอบ จดักลุ่มโครงงำน
และก ำหนดปัญหำ 

เฉลมิพล ศรสีุวรรณ 
(3) 

4 Implementing the CRM 

Strategy 

 

3 บรรยำย  ยกตวัอยำ่ง
ประกอบ จดักลุ่มโครงงำน
และก ำหนดปัญหำ 

เฉลมิพล ศรสีุวรรณ 
(4) 

5 Customer Analytics Part I   -  

Topics discussed: 

 

3 บรรยำย  ยกตวัอยำ่ง
ประกอบ จดักลุ่มโครงงำน
และก ำหนดปัญหำ 

เฉลมิพล ศรสีุวรรณ 
(5) 

6 Software Tools for CRM 

Implementation 

  

3 บรรยำย  ยกตวัอยำ่ง
ประกอบ จดักลุ่มโครงงำน
และก ำหนดปัญหำ 

เฉลมิพล ศรสีุวรรณ 
(6) 
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7 Present I:  Evaluation of CRM 

Software in Market 

 

3 กำรน ำเสนอผลงำน 1  เฉลมิพล ศรสีุวรรณ 
(7)/ ไพรสนัต ์ผดุงเวยีง 
(1) 

8 Customer Analytics Part II:  

Segmentation 

  Example: Clustering model 

learning and model selection  

3 บรรยำย  ยกตวัอยำ่ง
ประกอบ จดักลุ่มโครงงำน
และก ำหนดปัญหำ 

ไพรสนัต ์ผดุงเวยีง(2) 

9 Customer Analytics Part II: 

Descriptive Analytics  

Rule Base Model  

Example: Frequent itemset of 

customer transactions from a 

retail store  

3 บรรยำย  ยกตวัอยำ่ง
ประกอบ จดักลุ่มโครงงำน
และก ำหนดปัญหำ 

ไพรสนัต ์ผดุงเวยีง (3) 

10 Customer Analytics Part II: 

Predictive Analytics  (1)    
3 บรรยำย  ยกตวัอยำ่ง

ประกอบ จดักลุ่มโครงงำน
และก ำหนดปัญหำ 

ไพรสนัต ์ผดุงเวยีง (4) 

11 Customer Analytics Part II: 

Predictive Analytics (2)   
3 บรรยำย  ยกตวัอยำ่ง

ประกอบ จดักลุ่มโครงงำน
และก ำหนดปัญหำ 

ไพรสนัต ์ผดุงเวยีง (5) 

12 Customer Analytics Part II: 

Text Sentiment analysis 
3 บรรยำย  ยกตวัอยำ่ง

ประกอบ จดักลุ่มโครงงำน
และก ำหนดปัญหำ 

ไพรสนัต ์ผดุงเวยีง (6) 

13 Customer Relationship 

Management 

in the Business-To-Consumer 

Context  with sample 

applications of CRM 

 

3 บรรยำย  ยกตวัอยำ่ง
ประกอบ จดักลุ่มโครงงำน
และก ำหนดปัญหำ 

เฉลมิพล ศรสีุวรรณ 
(8) 

14 Customer Relationship 

Management 

in the Business-To-Business 

Context  with sample 

applications of CRM 

 

 

3 บรรยำย  ยกตวัอยำ่ง
ประกอบ จดักลุ่มโครงงำน
และก ำหนดปัญหำ 

เฉลมิพล ศรสีุวรรณ 
(9) 

15 Applications of CRM in 

B2B and B2C Scenarios 
3 บรรยำย  ยกตวัอยำ่ง

ประกอบ จดักลุ่มโครงงำน
และก ำหนดปัญหำ 

เฉลมิพล ศรสีุวรรณ 
(10) 
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16 Presentation 2: Applied CRM 

System in specific industry   

 

3 กำรน ำเสนอผลงำน 2 เฉลมิพล ศรสีุวรรณ 
(11)/ ไพรสนัต ์ผดุง
เวยีง (7) 

17 Final exam. 3  เฉลมิพล ศรสีุวรรณ 
(12) / ไพรสนัต ์ผดุง
เวยีง (8) 

 

 
 

2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรม

ท่ี  
 

ผลการ
เรียนรู้*  

 

วิธีการประเมิน  
 
 

สปัดาหท่ี์
ประเมิน  

สดัส่วนของการ
ประเมินผล 

 

1 

PLO-1A, 
PLO-1B, 
PLO-2A, 
PLO-2B, 
PLO-3B 

สอบกลางภาค  สอบปลายภาค 
 

8 และ 17 
 

35%, 35% 
 

2 
PLO-2B, 
PLO-2C, 
PLO-4A 

การเข้าชัน้เรียน 
การแสดงความคิดเหน็ในชัน้เรียน          
การบ้าน 
 

ตลอดภาค
การศึกษา 

15% 

3 

PLO-1C, 
PLO-2A, 
PLO-3B, 
PLO-4B 

รายงานและการน าเสนอโครงงาน 
ก่อนสอบกลาง
ภาคและปลาย

ภาค 
15% 

หมวดท่ี 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารและต าราหลกั 

 
Customer Relationship Management: Concept, Strategy, and Tools 

by V. Kumar and Werner Reinartz 3rd Edition 2018 

https://www.amazon.com/Customer-Relationship-Management-Strategy-

Economics/dp/3662553805 

https://www.amazon.com/Customer-Relationship-Management-Strategy-Economics/dp/3662553805
https://www.amazon.com/Customer-Relationship-Management-Strategy-Economics/dp/3662553805
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Data Science for Business by Foster Provost and Tom Fawcett 

https://www.amazon.com/Data-Science-Business-Data-Analytic-Thinking/dp/1449361323 

 

2. เอกสารและข้อมลูส าคญั 
           Francis Buttle. “Customer Relationship Management”. Butterworth-Heinemann, latest 

edition 
2. เอกสารและข้อมลูแนะน า 

 
Ed Peelen and Rob Beltman. “Customer Relationship Management”. Pearson HE, latest 
edition 
 
Adrian Payne and Pennie Frow. “Strategic Customer Management: Integrating Relationship 
Marketing and CRM”. Cambridge University Press, latest edition 
 
Don Pepper and Martha Rogers. “Managing Customer Relationships: A Strategic Framework”. 
Wiley, latest edition  

 
 

 
หมวดท่ี 7 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
- แบบประเมนิผูส้อนรำยวชิำ 

-  

1. กลยทุธก์ารประเมินการสอน 
- สอบถำมเมือ่ผ่ำนกำรสอบกลำงภำค 

- ประเมนิจำกผลกำรเรยีนของนกัศกึษำ 

2. การปรบัปรงุการสอน  
- น ำผลกำรประเมนิเพื่อพฒันำกำรสอน 

- ศกึษำขอ้ควรปรบัปรงุกำรสอนจำกสื่อวดีโีอทีบ่นัทกึกำรสอน 

-  
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3. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
ทวนสอบมำตรฐำนผลสมัฤทธิก์ำรเรยีนรูข้องนกัศกึษำ จำกรำยงำนกลุ่ม-น ำเสนอผลงำน  ขอ้สอบ-คะแนนสอบ-

เกรด และพฤตกิรรมกำรเรยีนรู ้

4. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 
ใหม้กีำรเฉลยกำรบำ้นอย่ำงสม ่ำเสมอ 

 
 


