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Marketing for Service Industry

อาจารย@ผูBสอน
ผศ. ศุภวรรณ อภิชาติไตรสรณ
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คํานํา
มคอ.3 รายวิชาการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ (Marketing for Service Industry) รหัสวิชา
3642401 เปEนการจัดทํารายละเอียดประกอบรายวิชาการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุJมวิชาเฉพาะดKาน โดยมุJงเนKนใหKผูKเรียนมีความรูKความ
เขKาใจเกี่ยวกับ “แนวคิด ทฤษฎี บทบาท หนKาที่ องคประกอบของการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ การวิเคราะห
สภาพแวดลKอมทางการตลาด การวิเคราะหพฤติกรรมผูKบริโภค การกําหนดเปRาหมาย การจัดการ อุปสงคที่
สัมพันธกับศักยภาพในการบริการ การพัฒนาผลิตภัณฑบริการ การกําหนดราคา การสJงมอบบริการ การ
สJงเสริมการตลาด การสรKางความพึงพอใจและความสัมพันธกับลูกคKาในธุรกิจ”
รายละเอี ย ดรายวิ ช านี้ เ ปE น สJ ว นสํ า คั ญ ตJ อ ผูK เ รี ย น ที่ เ นK น ทั้ ง การเรี ย นการสอนที่ เ ปE น ทฤษฎี แ ละ
การศึ กษาคK น ควK าดK ว ยตนเอง เพื่ อใหK ผูK เรี ย นไดKแนวทางในการจั ด การเรี ย นรูK ทฤษฎี และกรณี ศึกษา จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในหKองเรียน รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหมJ ๆ โดยใชKทักษะการคKนควKาดKวย
ตนเองเพิ่มเติม นอกเหนือจากการเรียนภายในหKอง ซึ่งผูKเรียนสามารถนําความรูKที่ไดKไปประยุกตใชKในการ
ประกอบอาชีพและดํารงชีวิตในสังคมป\จจุบันไดK
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ขBอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3642401

ชือ่ รายวิชา (ภาษาไทย)

การตลาดสําหรับธุรกิจบริการ

(ภาษาอังกฤษ) Marketing for Service Industry
2. จํานวนหนJวยกิต
3 (3-0-6) หนJวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
4. อาจารย@ผูBรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย@ผูBสอน
อาจารยผูKรับผิดชอบรายวิชา ผูKชJวยศาสาตราจารย ศุภวรรณ อภิชาติไตรสรณ อาจารยผูKสอน
อาจารยผูKสอน
ผูKชJวยศาสาตราจารย ศุภวรรณ อภิชาติไตรสรณ ตอนเรียน A1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปNที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปbที่ 2
6. รายวิชาที่ตBองเรียนมากJอน (Pre-requisite) (ถBามี)
ไมJมี
7. รายวิชาที่ตBองเรียนพรBอมกัน (Co-requisites) (ถBามี)
ไมJมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลJาสุด
1 สิงหาคม 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุJงหมายและวัตถุประสงค@
1. จุดมุJงหมายของรายวิชา
1. เพื่อใหKทราบถึงแนวคิด ทฤษฎี บทบาท หนKาที่ องคประกอบของการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ
2. เพื่อใหKทราบถึงหลักการวิเคราะหสภาพแวดลKอมทางการตลาด การวิเคราะหพฤติกรรมผูKบริโภค
การกําหนดตลาดเปRาหมายในธุรกิจบริการ
3. เพื่อใหKทราบถึงการจัดการอุปสงคที่สัมพันธกับศักยภาพในการบริการ การพัฒนาผลิตภัณฑบริการ
การกําหนดราคาบริการ การจัดจําหนJายและการสJงมอบบริการ การสื่อสารการตลาดในธุรกิจบริการ การ
กระบวนการบริการ หลักฐานทางกายภาพ การหริหารทรัพยากรมนุษยธุรกิจบริการ เพื่อสรKางความพึงพอใจ
และความสัมพันธกับลูกคKาในธุรกิจบริการ
4. เพื่อใหKสามารถนําความรูKที่ไดKรับมาทําการวิเคราะหกลยุทธการตลาดของธุรกิจบริการไดK
2. วัตถุประสงค@ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหKปรับปรุงรูปแบบกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคลKองกับคําอธิบายรายวิชา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
แนวคิ ด ทฤษฎี บทบาท หนK า ที่ องค ประกอบของการตลาดสํ า หรั บ ธุ ร กิ จ บริ ก าร การวิ เ คราะห
สภาพแวดลK อมทางการตลาด การวิ เ คราะห พฤติ กรรมผูK บ ริ โ ภค การกํ า หนดตลาดเปR า หมาย การจั ด การ
อุปสงคที่สัมพันธกับศักยภาพในการบริการ การพัฒนาผลิตภัณฑบริการ การกําหนดราคา การสJงมอบบริการ
การสJงเสริมการตลาด การสรKางความพึงพอใจและความสัมพันธกับลูกคKาในธุรกิจบริการ
Concepts, theories, roles, responsibilities, components of marketing for service
industry. Marketing environmental analysis, consumer behavior analysis. Targeting, demand
management in response to service potential. Service development, pricing, service
delivery, promotion. Creation of customer satisfaction and relationships in service industry.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชBตJอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝ[ก
สอนเสริม
บรรยาย 45 ช.ม. ตJอ
ภาคการศึกษา

ไมJมี

ปฏิบัติ/งาน
การศึกษาดBวยตนเอง
ภาคสนาม/การฝ[กงาน
6 ช.ม. ตJอสัปดาห

3. จํานวนชั่วโมงตJอสัปดาห@ที่อาจารย@ใหBคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกJนักศึกษาเป]น
รายบุคคล
อาจารย ผูK ส อนกํ า หนด วั น เวลาในการใหK คํ า ปรึ ก ษาสํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ ตK อ งการคํ า แนะนํ า เปE น
รายบุคคล หรือ รายกลุJม สัปดาหละ 6 ชั่วโมง และประกาศใหKผูKเรียนทราบ
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูBของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตKองพัฒนา
1.1.1 มีความซื่อสัตยสุจริต เสียสละไมJเอารัดเอาเปรียบผูKอื่น มีความรับผิดชอบตJอตนเอง
สังคม และสิ่งแวดลKอม
1.1.2 มีความพอเพียงเปEนหลักในการดําเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมี
เหตุผล และการสรKางภูมิคุKมกัน
 1.1.3 มีจิตสํานึกและมโนธรรมที่จะแยกแยะความถูกตKอง ความดีความชั่ว
1.1.4 มีความรูKความเขKาใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมที่มีความสําคัญทางธุรกิจ สามารถ
จัดการป\ญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 กําหนดใหKมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อเปEนการปลูกฝ\งใหKนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนKน
การเขKาชั้นเรียนใหKตรงเวลาตลอดจนการแตJงกายที่เปEนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.2.2 ฝmกนักศึกษาใหKมีความรับผิดชอบในการทํางานกลุJมโดยฝmกใหKรูKหนKาที่ของการเปEนผูKนํา
และการเปEนสมาชิกของกลุJม มีความซื่อสัตยโดยไมJทุจริตหรือคัดลอกงานของผูKอื่น
1.2.3 อาจารยผูKสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา และมีการจัด
กิจกรรมสJงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เชJน การยกยJองนักศึกษาที่ประพฤติดี ปฏิบัติดี ทําประโยชนกับสJวนรวม
และมีจิตสาธารณะ
1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูKดKานคุณธรรม จริยธรรม
1.3.1 ประเมิ น จากการมี วิ นั ย และพรK อ มเพรี ย งของนั ก ศึ กษาในการเขK า รJ ว มกิ จ กรรมของ
หลักสูตร
1.3.2 ประเมินจากการเขKาชั้นเรียนตรงเวลาของนักศึกษา การสJงงานตามกําหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการรJวมกิจกรรม
1.3.3 ประเมินจากความรับผิดชอบในหนKาที่ที่ไดKรับมอบหมาย ไมJคัดลอกผลงานของผูKอื่นมา
เปEนของตน
2. ความรูB
2.1 ความรูKที่ตKองไดKรับ
2.1.1 มีความรูKและความเขKาใจในสาระสําคัญของศาสตรที่เปEนพื้นฐานที่จําเปEนสําหรับการตลาด
2.2.2 มีความรูKและความเขKาใจในสาระสําคัญของศาสตรดKานบริหารธุรกิจ ดKานการตลาด
การเงิน การผลิตและการดําเนินงาน รวมทั้งการจัดการองคกร
2.2.3 มีความรูKและความเขKาใจในสาระสําคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจ ในดKานการ
วางแผน การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการดําเนินงานรวมทั้งการปรับปรุงแผนงาน
2.2.4 มีความรูKเกี่ยวกับความกKาวหนKาทางวิชาการและวิชาชีพดKานบริหารธุรกิจ รวมทั้งมีความ
เขKาใจในสถานการณที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอยJางเทJาทัน
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 กระบวนการเรียนการสอนแบบเนKนผูKเรียนเปEนสําคัญ โดยมุJงเนKนการใหKความรูKและความเขKาใจ
ในสาระสําคัญของที่เปEนพื้นฐานที่จําเปEนสําหรับการตลาด
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2.2.2 กระบวนการเรียนการสอนโดยมุJงเนKนใหKเห็นความสัมพันธของศาสาตรบริหารธุรกิจ การตลาด
การเงิน การผลิตและการดําเนินงานเพื่อใหKเห็นภาพและความเชื่อมโยงกันการรายวิชา
2.2.3. การเรียนการสอนโดยการมอบหมายงานที่เปEนการวิเคราะหกระบวนการบริหารการตลาดซึ่ง
ประกอบดKานการวิเคราะห วางแผน และดําเนินงาน จากกรณีศึกษา
2.2.4 การแลกเปลี่ยนเรียนรูKจากขJาวและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นโดยชี้ใหKเห็นความเชื่อมโยงของ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับวิชาการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 การสังเกตจากการอภิปรายในชั้นเรียน การรับฟ\งและการแสดงความคิดเห็นรJวมกัน และการ
ทดสอบ
2.3.2 การสังเกตจากการแสดงความคิดเห็นตJอความสัมพันธของศาสตรการตลาดและการเชื่อมโยงไป
ในศาสตรอื่นๆของการบริหารธุรกิจ และการสอบกลางภาค
2.3.3 การทดสอบเพื่อวัดระดับความรูKในสาระสําคัญเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ
2.3.4 การแสดงความคิดเห็นในกรณีศึกษา และการทดสอบโดยขKอสอบกลางภาค
3. ทักษะทางป^ญญา
3.1 ทักษะทางป\ญญาที่ตKองพัฒนา
3.1.1 สามารถสืบคKน จําแนก และวิเคราะหขKอมูล เพื่อใหKไดKซึ่งสารสนเทศที่เปEนประโยชนในการ
แกKไขป\ญหาและการตัดสินใจอยJางเหมาะสม
3.1.2 มีความคิดริเริ่มสรKางสรรค ตJอยอดกรอบความรูKเดิม สามารถบูรณาการความรูKใน
สาขาวิชาที่ศึกษาและประสบการณเพื่อใหKเกิดนวัตกรรม กิจกรรม หรือแนวทางในการบริหารธุรกิจใหมJ ๆ
 3.1.3 สามารถคิดคKนทางเลือกใหมJ ๆ รวมทั้งสามารถวิเคราะหทางเลือกและผลกระทบที่เปEน
ผลจากทางเลือกอยJางรอบดKาน โดยการนําความรูKและประสบการณมาประยุกตใชK
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 ฝmกกระบวนการคิดวิเคราะหใหKกับนักศึกษาตั้งแตJในระดับที่งJายไปจนถึงระดับความยากขึ้น
เรื่อย ๆ โดยจัดกิจกรรมใหKเหมาะสมและสอดคลKองกับรายวิชา
3.2.2 จัดการเรีย นการสอนเนK นผูKเ รียนเปE นสํา คัญดK วยการฝm กสืบ คKน ขKอมู ล จํ าแนกขKอมูล การ
วิเคราะหขKอมู ล แกKป\ญหา วิเคราะหทางเลือกและผลกระทบที่เปE นผลจากทางเลือกอยJางรอบดKานภายใตK
สถานการณจําลอง/สถานการณที่เกิดขึ้นจริง
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 สังเกตพฤติกรรม การรJวมกิจกรรมการอภิปราย และการตอบคําถาม
3.3.2 ตรวจผลงานการศึกษาคKนควKารายงานที่ไดKรับมอบหมาย
3.3.3 การสอบปฏิ บัติ และการสอบวั ดผลความรูK โดยการจั ด ทํา ขKอสอบ เพื่อใชKวั ดทั กษะทางดK า น
ป\ญญาของนักศึกษา โดยเนKนการแกKป\ญหา การอธิบายแนวคิดของการแกKป\ญหา และวิธีการแกKป\ญหา โดย
การประยุกตความรูKที่ไดKเรียนมา
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 1 สิงหาคม 61)
4. ทักษะความสัมพันธ@ระหวJางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวJางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตKองพัฒนา
4.1.1 มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธและสามารถสรKางสัมพันธภาพอันดีกับ
ผูKอื่น
4.1.2 มีความกระตือรือรKน สามารถทํางานเปEนกลุJม และสามารถแสดงภาวะผูKนําผูKตามไดKอยJาง
เหมาะสม ตลอดจนมีความรับผิดชอบตJองาน
4.1.3 มีความคิดริเริ่มและมีความคิดเห็นที่มีความแตกตJางอยJางสรKางสรรค
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 ความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธและสามารถสรKางสัมพันธภาพอันดีกับผูKอื่น
และปรับตัวเชิงวิชาชีพไดK
4.2.2 มีความกระตือรือรKน สามารถทํางานเปEนกลุJม และสามารถแสดงภาวะผูKนําผูKตามไดKอยJาง
เหมาะสม มีการเรียนรูKอยJางตJอเนื่องเพื่อการพัฒนาตนเองและอาชีพ
4.2.3 มีความคิดริเริ่มและมีความคิดเห็นที่มีความแตกตJางอยJางสรKางสรรคของทีมงาน
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากพฤติกรรม การรJวมกิจกรรม การอภิปราย
4.3.2 ประเมินการทํางานภายในกลุJมอยJางตJอเนื่อง
4.3.3 ใหKนักศึกษาประเมินเพื่อนรJวมกลุJมในแตJละกิจกรรม
5. ทักษะการวิเคราะห@เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชBเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชKเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตKองพัฒนา
5.1.1 สามารถประยุกตใชKหลักคณิตศาสตร สถิติ และการวิเคราะหเชิงปริมาณมาใชKในการ
วิเคราะหและตัดสินใจทางการตลาด
5.2.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาตJางประเทศไดK
5.3.3 สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสรKางความเขKาใจ การเขียนรายงาน และการนําเสนองาน
อยJางถูกตKอง
5.3.4 สามารถนําเทคโนโลยีไปเปEนเครื่องมือในการสนับสนุนในการดําเนินงาน
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูKในรายวิชาโดยการวิเคราะหความตKองการของตลาด ตัวเลขแนวโนKมทาง
การตลาดเพื่อนําไปใชKในการคิดวิเคราะห โดยการนําเสนอหนKาชั้นเรียนและจัดทํารายงาน
5.2.2 จัดกิจกรรมที่เสริมสรKางความสามารถในการคํานวณ การคิดวิเคราะหและการตัดสินใจโดยนํา
เทคโนโลยีไปเปEนเครื่องมือในการสนับสนุนในการดําเนินงาน
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 พิจารณาจากรายงานที่ไดKมอบหมายใหKนักศึกษาสืบคKน และวิเคราะหขKอมูล
5.3.2 พิจารณาจากผลงานและการนําเทคโนโลยีมาใชKในการเรียนการสอนอยJางทันสมัย
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาห@ หัวขBอการสอน / Learning
ที่
Outcome
1

ความรูBเบื้องตBนเกี่ยวกับการบริการ
- ความหมายและความสําคัญของภาคธุรกิจ
บริการ
- การวิเคราะหสภาพแวดลKอมทางการตลาด
ของภาคธุรกิจบริการ
- คุณลักษณะของการบริการ
- การประสานงานรJวมกันภายในองคกร
ธุรกิจบริการ
- กิจกรรมทางการตลาดบริการที่สาํ คัญใน
ธุรกิจบริการ
Learning Outcome
ผูK เ รี ย น ไ ดK รั บ ค ว า ม รูK ค ว า ม เ ขK า ใ จ ใ น
ความหมายและความสําคัญของธุรกิจบริการ
และสามารถเขK า ใจในสภาพแวดลK อ มที่
เปลี่ ย นแปลงไปซึ่ ง สJ ง ผลกระทบกั บ ธุ ร กิ จ
บริ ก าร และบทบาทของการบริ ก ารใน
องคกรธุรกิจ โดยสามารถนํ าเสนอขKอสรุ ป
โดยใชK Mind MapเปEนเครื่องมือในการสรุป
สาระสําคัญ

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

3

1. แนะนําตัวและอธิบายเนื้อหารายวิชา จุดประสงค
และเปRาหมานของรายวิชา เกณฑการวัดผลและ
ประเมิ น ผล การแนะนํ า หนั ง สื อ ประกอบการ
เรียน
2. เริ่มการเรียนการสอนโดยการตั้งคําถามผJานเกมส
การระบุระดับของการจับตKองไดKของสินคKาและ
บริการ เพื่อชี้ใหKเห็นความแตกตJางระหวJางสินคKา
และบริการเนื่องจากเปEนหัวใจสําคัญของวิชา
3. บรรยายประกอบ Power point
4. การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดลKอมที่
เกิดขึ้นมีผลอยJางไรกับธุรกิจบริการ
5. มอบหมายงานใหKนักศึกษาเขียน Mind Map
โดยใชKการเขียนดKวยมือและลงสี

สื่อการสอน
1.ตํารา การตลาดสําหรับ
ธุรกิจบริการ
2. Power point
3. สื่อ Digital media
จาก youtube เรื่อง
“ ทิ ศ ท า ง ก า ร บ ริ ก า ร
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย”

สอดคลBองกับ
จุดมุJงหมายรายวิชา
กิจกรรมที่ 1 2 3 4 5
สอดคลKองกับ
จุดมุJงหมายรายวิชา
ขKอ1

ผูBสอน
(ระบุลําดับ)
ผศ.ศุภวรรณ
อภิชาติไตรสรณ
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2

3

การจัดประเภทธุรกิจบริการ
3
- ผลิตภัณฑบริการ
- การจัดประเภทธุรกิจบริการ
- การจัดแบJงกระบวนการใหKบริการ
-การจัดประเภทตามลักษณะเฉพาะของ
ผลิตภัณฑ
-การนํามาประยุกตใชKทางการตลาด
Learning Outcome
ผูKเรียนไดKรับความรูKความเขKาใจในผลิตภัณฑ
บริ ก าร การจั ด แบJ ง กระบวนบริ ก าร และ
ลักษณะเฉพาะของการบริการแตJละประเภท
โดยสามารถนํ า เสนอขK อ สรุ ป โดยใชK Mind
Map เปEนเครื่องมือในการสรุปสาระสําคัญ
และส ามา รถแส ดงค วามคิ ดเห็ นจา ก
กรณีศึกษา
พฤติกรรมผูBบริโภคในธุรกิจบริการ
3
-ความหมายของพฤติกรรมผูบK ริโภค
-กระบวนการซื้อบริการ ความตKองการ และ
ความคาดหวังของลูกคKา และตKนทุนผูKบริโภค
-การประเมินคุณภาพในการบริการ
Learning Outcome
ผูKเรียนไดKรับความรูKความเขKาใจในพฤติกรรม
ผูKบริโภคและประโยชนของการวิเคราะห
พฤติกรม โดยสามารถนําเสนอขKอสรุปโดยใชK
Mind MapเปEนเครื่องมือในการสรุป
สาระสําคัญ และสามารถแสดงความคิดเห็น
จากกรณีศึกษา

1. สุJมใหKนักศึกษานําเสนอ Mind Map ที่ไ ดK
มอบหมายงานจากสัปดาหที่แลKวเพื่อเกริ่นนําเขKาสูJ
บทเรียนตJอไป
2. บรรยายประกอบ Power point เรื่อง การจัด
ประเภทธุรกิจบริการ
3. การแสดงความคิ ด เห็ น กับ กรณี ศึ กษาธุร กิ จ
บริการประเภทตJาง ๆ
กรณีศึกษา ที่ 2.1 แกรมมี่ปูพรม 70 ซิงเกิล- และ
คอนเสริตดันธุรกิจเพลง
กรณี ศึก ษาที่ 2.2 ธุ ร กิจ สั ตว เลี้ ยง ธุ รกิ จ นJ าสนใจ
ทJามกลางสภาวะความเหงาของคนเมือง
กรณี ศึ ก ษาที่ 2.3: สแกนธุ ร กิ จ วิ จั ย ไทย โตสวน
เศรษฐกิจ ลุKนเออีซีหนุน
4. มอบหมายงานใหKนักศึกษาเขียน Mind Map
โดยใชKการเครื่องมือการจัดทําอยJางอิสระ
1. สุJมใหKนักศึกษานําเสนอ Mind Map ที่ไ ดK
มอบหมายงานจากสั ป ดาห ที่ แ ลK ว เพื่ อ นํ า เขK า สูJ
บทเรียนตJอไปซึ่งจะเปEนการ KM ในกลุJมนักศึกษา
2. บรรยายประกอบ Power point เรื่อง
พฤติกรรมผูKบริโภคในธุรกิจบริการ
3. แบJงกลุJมวิเคราะหกรณีศึกษา ป\จจัยความสําเร็จ
ของธุรกิจบํารุงรักษารถยนต
4. มอบหมายงานใหKนักศึกษาเขียน Mind Map
โดยใชKการเครื่องมือการจัดทําอยJางอิสระ

1.ตํารา การตลาดสําหรับ
ธุรกิจบริการ
2. Power point
3. กรณีศึกษา ที่ 2.1
แกรมมี่ปูพรม 70 ซิงเกิลและคอนเสริตดันธุรกิจ
เพลง
กรณีศึกษาที่ 2.2 ธุรกิจ
สัตวเลี้ยง ธุรกิจนJาสนใจ
ทJามกลางสภาวะความ
เหงาของคนเมือง
กรณีศึกษาที่ 2.3: สแกน
ธุรกิจวิจัยไทย โตสวน
เศรษฐกิจ ลุKนเออีซีหนุน

กิจกรรมที่ 1,2, 3, 4
สอดคลKองกับ
จุดมุJงหมายรายวิชา
ขKอ1,2

ผศ.ศุภวรรณ
อภิชาติไตรสรณ

1.ตํารา การตลาดสําหรับ
ธุรกิจบริการ
2. Power point
3. กรณี ศึ ก ษา ป\ จ จั ย
ความสํ า เร็ จ ของธุ ร กิ จ
บํารุงรักษารถยนต

กิจกรรมที่ 1,2, 3, 4, 5
สอดคลKองกับ
จุดมุJงหมายรายวิชา
ขKอ1,2

ผศ.ศุภวรรณ
อภิชาติไตรสรณ
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4

5

ผลิตภัณฑ@บริการ
-ความหมายของผลิตภัณฑบริการ
-องคประกอบของผลิตภัณฑ
-การออกแบบผลิตภัณฑบริการ
-การพัฒนาบริการใหมJ
-บริการเสริมเพิ่มคุณคJาใหKกับผลิตภัณฑหลัก
Learning Outcome
ผูK เ รี ย นไดK รั บ ความรูK ค วามเขK า ใจใน
ผลิ ต ภั ณ ฑ บริ ก าร โดยสามารถนํ า เสนอ
ขKอสรุปโดยใชK Mind MapเปEนเครื่องมือใน
การสรุ ป สาระสํ า คั ญ และสามารถแสดง
ความคิดเห็นจากกรณีศึกษา
ราคาสําหรับธุรกิจบริการ
3
-ราคาและคุณคJา
-ความแตกตJางในการกําหนดราคาระหวJาง
สินคKา และบริการ
-วัตถุประสงคในการกําหนดราคาบริการ
-การกําหนดราคา นโยบาย และกลยุทธการ
กําหนดราคาในธุรกิจบริการ
-การตัดสินใจในการกําหนดกลยุทธราคา
สําหรับธุรกิจบริการ
Learning Outcome
ผูKเ รีย นไดK รับ ความรูK ความเขK า ใจในราคา
โดยนําเสนอขKอสรุปโดยใชK Mind MapเปEน
เครื่ อ งมื อ ในการสรุ ป สาระสํ า คั ญ และ
สามารถแสดงความคิดเห็น

1. สุJ มใหKนั กศึก ษานํา เสนอ Mind Map ที่ไ ดK
มอบหมายงานจากสั ป ดาห ที่ แ ลK ว เพื่ อ นํ า เขK า สูJ
บทเรี ย นตJ อ ไป (คั ด เลื อ กผลงานที่ นJ า สนใจมา
นําเสนอ ซึ่งจะเปEนการ KM ในกลุJมนักศึกษา
2. บรรยายประกอบ Power point เรื่อง
ผลิตภัณฑบริการ
3. แบJงกลุJมวิเคราะหกรณีศึกษา Zipcar ไอเดีย
ธุรกิจรถเชJาที่ไมJเหมือนใคร

1.ตํารา การตลาดสําหรับ
ธุรกิจบริการ
2. Power point
3. กรณีศึกษา Zipcar
ไอเดียธุรกิจรถเชJาทีไ่ มJ
เหมือนใคร
4. สื่อ Digital media
จาก youtube เรื่อง
“Service Design”จาก
ศู น ย ค ว า ม รูK ดK า น ก า ร
ออกแบบ และความคิ ด
สรKางสรรค
1. สุJ มใหKนั กศึก ษานํา เสนอ Mind Map ที่ไ ดK 1.ตํารา การตลาดสําหรับ
มอบหมายงานจากสั ป ดาห ที่ แ ลK ว เพื่ อ นํ า เขK า สูJ ธุรกิจบริการ
บทเรี ย นตJ อ ไป (คั ด เลื อ กผลงานที่ นJ า สนใจมา 2. Power point
นําเสนอ ซึ่งจะเปEนการ KM ในกลุJมนักศึกษา
3. เกมสกลยุทธราคา
2. บรรยายประกอบ Power point เรื่อง ราคา
สําหรับธุรกิจบริการ
3. แบJงกลุJมวิเคราะหประสบการณของนักศึกษาที่มี
ตJอกลยุทธราคาในรูปแบบตJางๆ และโหวด
ความชอบของกลยุทธราคา

กิจกรรมที่ 1,2, 3,4
สอดคลKองกับ
จุดมุJงหมายรายวิชา
ขKอ3

ผศ.ศุภวรรณ
อภิชาติไตรสรณ

กิจกรรมที่ 1,2, 3,4
สอดคลKองกับ
จุดมุJงหมายรายวิชา
ขKอ 3

ผศ.ศุภวรรณ
อภิชาติไตรสรณ

11

.3

6

7

ชJองทางการจัดจําหนJายในธุรกิจบริการ
-ความหมายของการจัดจําหนJาย
-ความสําคัญของการจัดจําหนJายในธุรกิจ
บริการ
-การตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดจําหนJายบริการ
-การตัดสินใจดKานคนกลางในการใหKบริการ
-รูปแบบของคนกลางในชJองทาง
-รูปแบบการติดตJอระหวJางลูกคKากับธุรกิจ
บริการ
-การตัดสินใจในการจัดจาหนJายในธุรกิจ
บริการ
Learning Outcome
ผูKเรียนไดKรับความรูKความเขKาใจในชJอง
ทางการจัดจําหนJาย โดยนําเสนอขKอสรุปโดย
ใชK Mind MapเปEนเครื่องมือในการสรุป
สาระสําคัญ และสามารถแสดงความคิดเห็น
ในการเนื้อหา

3

1. สุJ มใหKนั กศึก ษานํา เสนอ Mind Map ที่ไ ดK
มอบหมายงานจากสั ป ดาห ที่ แ ลK ว เพื่ อ นํ า เขK า สูJ
บทเรี ย นตJ อ ไป (คั ด เลื อ กผลงานที่ นJ า สนใจมา
นําเสนอ ซึ่งจะเปEนการ KM ในกลุJมนักศึกษา
2. บรรยายประกอบ Power point เรื่อง ชJอง
ทางการจัดจําหนJายสําหรับธุรกิจบริการ
3. ;วิเคราะหกรณีศึกษา เซเวJน อีเลฟเวJน ทําเล
ที่ตั้ง ป\จจัยแหJงความสําเร็จ

1.ตํารา การตลาดสําหรับ
ธุรกิจบริการ
2. Power point
3. กรณีศึกษา เซเวJน
อีเลฟเวJน ทําเลที่ตั้ง ป\จจัย
แหJงความสําเร็จ

กิจกรรมที่ 1,2, 3,4
สอดคลKองกับ
จุดมุJงหมายรายวิชา
ขKอ3

ผศ.ศุภวรรณ
อภิชาติไตรสรณ

การสื่อสารทางการตลาดสําหรับธุรกิจ
บริการ
-การกําหนดวัตถุประสงคของสื่อสารทางการ
ตลาด
-กระบวนการติดตJอสื่อสาร
-ลักษณะเฉพาะของบริการทีส่ JงผลตJอ
กลยุทธการสื่อสารการตลาด
-การวางแผนการสื่อสารทางการตลาด
-สJวนประสมในการสื่อสารทางการตลาด

3

1. สุJมใหKนักศึกษานําเสนอ Mind Map ที่ไ ดK
มอบหมายงานจากสั ป ดาห ที่ แ ลK ว เพื่ อ นํ า เขK า สูJ
บทเรี ย นตJ อ ไป (คั ด เลื อ กผลงานที่ นJ า สนใจมา
นําเสนอ ซึ่งจะเปEนการ KM ในกลุJมนักศึกษา
2. บรรยายประกอบ Power point เรื่อง การ
สื่อสารทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ
3. วิเคราะหกระบวนการสื่อสารการตลาด โดยใชK
แบบจําลองกระบวนการสื่อสาเปEนเครื่องมือ
4. วิเคราะหวัตถุประสงคของการโฆษณา

1.ตํารา การตลาดสําหรับ
ธุรกิจบริการ
2. Power point
3. แบบจําลอง
กระบวนการสื่อสาเปEน
เครื่องมือ
4. คริปโฆษณา ธุรกิจ
บริการที่นJาสนใจใน
ป\จจุบัน

กิจกรรมที่ 1,2, 3,4
สอดคลKองกับ
จุดมุJงหมายรายวิชา
ขKอ3

ผศ.ศุภวรรณ
อภิชาติไตรสรณ
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สําหรับธุรกิจบริการ
Learning Outcome
ผูK เ รี ย นไดK รั บ ความรูK ค วามเขK า ใจในการ
สื่อ สารทางการตลาดสํ า หรั บ ธุ ร กิ จ บริ ก าร
โดยนําเสนอขKอสรุปโดยใชK Mind MapเปEน
เครื่ อ งมื อ ในการสรุ ป สาระสํ า คั ญ และ
สามารถแสดงความคิดเห็นในการเนื้อหา
8

กระบวนการบริการ
3
-ความหมายของกระบวนการ
-ความสําคัญของกระบวนการบริการ
-การออกแบบกระบวนการใหKบริการ
-ป\จจัยที่ใชKในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
กระบวนการ
-ชJวงเวลาเผชิญหนKากับบริการ
-ระบบการปฏิบัติการผลิตบริการ
-ระบบการตลาดบริการ
Learning Outcome
ผูKเรียนไดKรับความรูKความเขKาใจใน
กระบวนการบริการ โดยนําเสนอขKอสรุปโดย
ใชK Mind MapเปEนเครื่องมือในการสรุป
สาระสําคัญ และสามารถแสดงความคิดเห็น
ในการเสนอเนื้อหาโดยการเขียนพิมพเขียว
บริการไดK

1. สุJมใหKนักศึกษานําเสนอ Mind Map ที่ไ ดK
มอบหมายงานจากสั ป ดาห ที่ แ ลK ว เพื่ อ นํ า เขK า สูJ
บทเรี ย นตJ อ ไป (คั ด เลื อ กผลงานที่ นJ า สนใจมา
นําเสนอ ซึ่งจะเปEนการ KM ในกลุJมนักศึกษา
2. บรรยายประกอบ Power point เรื่อ ง
กระบวนการบริการ
3. วิ เ คราะห กรณี ศึ ก ษาโรงพยาบาลมหาราช
นครราชสี ม าการจั ด ทํ า โครงการพั ฒ นาระบบ
ทรัพยากรภาพเอกสารทางการแพทยรJวมกับบริษัท
ไบนารี กราฟy ก จํ า กั ด โดยการเขี ย นพิ ม พ เขี ย ว
บริการและนําเสนอหนKาชั้นเรียน

1.ตํารา การตลาดสําหรับ
ธุรกิจบริการ
2. Power point
3. กรณีศึกษาโรงพยาบาล
มหาราช นครราชสีมาการ
จั ด ทํ า โครงการพั ฒ นา
ร ะ บ บ ท รั พ ย า ก ร ภ า พ
เอกสารทางการแพทย
รJ ว ม กั บ บริ ษั ท ไบ นา รี
กราฟyก จํากัด

กิจกรรมที่ 1,2, 3,4
สอดคลKองกับ
จุดมุJงหมายรายวิชา
ขKอ3

ผศ.ศุภวรรณ
อภิชาติไตรสรณ
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10

หลักฐานทางกายภาพ
3
-ความหมายของหลักฐานทางกายภาพ
-ประเภทของหลักฐานทางกายภาพ
-องคประกอบของหลักฐานทางกายภาพ
-รูปแบบของสถานบริการ
-บทบาทและความสําคัญของสถานบริการ
Learning Outcome
ผูK เ รี ย นไดK รั บ ความรูK ค วามเขK า ใจใน
หลักฐานทางกายภาพ โดยนําเสนอขKอสรุป
โดยใชK Mind MapเปEนเครื่องมือในการสรุป
สาระสําคัญ และสามารถแสดงความคิดเห็น
ในการเสนอเนื้อหา
การบริหารทรัพยากรมนุษย@สําหรับธุรกิจ
บริการ
-ความหมายของทรัพยากรมนุษย
-การตลาดภายใน
-กิจกรรมทางดKานการตลาดภายใน
Learning Outcome
ผูK เ รี ย นไดK รั บ ความรูK ค วามเขK า ใจในการ
บริหารทรัพยากรมนุษยสําหรับธุรกิจบริการ
โดยนําเสนอขKอสรุปโดยใชK Mind MapเปEน
เครื่ อ งมื อ ในการสรุ ป สาระสํ า คั ญ และ
สามารถแสดงความคิ ด เห็ น ในการเสนอ
เนื้อหา

1. สุJ มใหKนั กศึก ษานํา เสนอ Mind Map ที่ไ ดK
มอบหมายงานจากสั ป ดาห ที่ แ ลK ว เพื่ อ นํ า เขK า สูJ
บทเรี ย นตJ อ ไป (คั ด เลื อ กผลงานที่ นJ า สนใจมา
นําเสนอ ซึ่งจะเปEนการ KM ในกลุJมนักศึกษา
2. บรรยายประกอบ Power point เรื่อง หลักฐาน
ทางกายภาพ
3. วิเคราะหกรณีศึกษา BU Diamond อาคาร

1.ตํารา การตลาดสําหรับ
ธุรกิจบริการ
2. Power point
3. กรณีศึกษา BU
Diamond อาคารไอคอน
สรKางสรรคนานาชาติ

กิจกรรมที่ 1,2, 3,4
สอดคลKองกับ
จุดมุJงหมายรายวิชา
ขKอ3,4

ผศ.ศุภวรรณ
อภิชาติไตรสรณ

1.ตํารา การตลาดสําหรับ
ธุรกิจบริการ
2. Power point
3. กรรณิกา ชลิตอาภรณ
แบงเกอรหญิง ผูKพลิกภาพ
SCB

กิจกรรมที่ 1,2, 3,4
สอดคลKองกับ
จุดมุJงหมายรายวิชา
ขKอ3,4

ผศ.ศุภวรรณ
อภิชาติไตรสรณ

ไอคอนสรKางสรรคนานาชาติ

3

1. สุJมใหKนักศึกษานําเสนอ Mind Map ที่ไ ดK
มอบหมายงานจากสั ป ดาห ที่ แ ลK ว เพื่ อ นํ า เขK า สูJ
บทเรี ย นตJ อ ไป (คั ด เลื อ กผลงานที่ นJ า สนใจมา
นําเสนอ ซึ่งจะเปEนการ KM ในกลุJมนักศึกษา
2. บรรยายประกอบ Power point เรื่อง การ
บริหารทรัพยากรมนุษยสําหรับธุรกิจบริการ
3. วิเคราะหกรณีศึกษา กรรณิกา ชลิตอาภรณ แบง
เกอรหญิง ผูKพลิกภาพ SCB

14

.3

11

การสรBางความสมดุลระหวJางอุปสงค@ และ
กําลังการผลิตในธุรกิจบริการ
ความหมายของการจัดการอุปสงค และการ
จัดการกําลังการผลิตในธุรกิจ
บริการ
กําลังการผลิตบริการ
การจัดการอุปสงค
การปรับอุปสงคโดยใชKสJวนประสมทาง
การตลาด
Learning Outcome
ผูKเรียนไดKรับความรูKความเขKาใจในการการ
สรKางความสมดุลระหวJางอุปสงค และกําลัง
การผลิตในธุรกิจบริการ โดยนําเสนอขKอสรุป
โดยใชK Mind MapเปEนเครื่องมือในการสรุป
สาระสําคัญ และสามารถแสดงความคิดเห็น
ในการเสนอเนื้อหา

3

1. สุJ มใหKนั กศึก ษานํา เสนอ Mind Map ที่ไ ดK
มอบหมายงานจากสั ป ดาห ที่ แ ลK ว เพื่ อ นํ า เขK า สูJ
บทเรี ย นตJ อ ไป (คั ด เลื อ กผลงานที่ นJ า สนใจมา
นําเสนอ ซึ่งจะเปEนการ KM ในกลุJมนักศึกษา
2. บรรยายประกอบ Power point เรื่อง การสรKาง
ความสมดุลระหวJางอุปสงค และกําลังการผลิตใน
ธุรกิจบริการ
3. การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณของ
การตัดสินใจซื้อจากการการสรKางความสมดุล
ระหวJางอุปสงค และกําลังการผลิตในธุรกิจบริการ

1.ตํารา การตลาดสําหรับ
ธุรกิจบริการ
2. Power pointการสรKาง
ความสมดุลระหวJางอุป
สงค และกําลังการผลิตใน
ธุรกิจบริการ

กิจกรรมที่ 1,2, 3,4
สอดคลKองกับ
จุดมุJงหมายรายวิชา
ขKอ3,4

ผศ.ศุภวรรณ
อภิชาติไตรสรณ

12

การจัดการระบบแถวรอคอยและระบบจอง
ลJวงหนBา
องคประกอบของแถวรอคอย
ระบบจองลJวงหนKา
Learning Outcome
ผูK เ รี ย นไดK รั บ ความรูK ค วามเขK า ใจในการ
จั ด การระบบแถวรอคอยและระบบจอง
ลJวงหนKา โดยนําเสนอขKอสรุปโดยใชK Mind
MapเปE น เครื่ อ งมือ ในการสรุป สาระสํ า คั ญ
และแสดงความคิดเห็น

3

1. สุJมใหKนักศึกษานําเสนอ Mind Map ที่ไ ดK
มอบหมายงานจากสั ป ดาห ที่ แ ลK ว เพื่ อ นํ า เขK า สูJ
บทเรี ย นตJ อ ไป (คั ด เลื อ กผลงานที่ นJ า สนใจมา
นําเสนอ ซึ่งจะเปEนการ KM ในกลุJมนักศึกษา
2. บรรยายประกอบ Power point เรื่องการ
จัดการระบบแถวรอคอยและระบบจองลJวงหนKา
3. วิเคราะหกรณีศึกษาการบริการลูกคKาอยJางมี
ระดับของศูนยบริการเลกซัสรามอินทรา

1.ตํารา การตลาดสําหรับ
ธุรกิจบริการ
2. Power point การ
จัดการระบบแถวรอคอย
และระบบจองลJวงหนKา
3.สื่อ Digital media จาก
youtube เรื่อง การ
บริการลูกคKาอยJางมีระดับ
ของศูนยบริการเลกซัสราม
อินทรา

กิจกรรมที่ 1,2, 3,4
สอดคลKองกับ
จุดมุJงหมายรายวิชา
ขKอ3,4

ผศ.ศุภวรรณ
อภิชาติไตรสรณ
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13

14

การใหBบริการอยJางมีคุณภาพ
3
-ความหมายของคุณภาพในการบริการ
-การประเมินคุณภาพบริการ
-การสรKางความประทับใจแกJลูกคKาดKวย
คุณภาพ และคุณคJาในงานบริการ
-การรับรูKถึงการบริการทีไ่ ดKรับของลูกคKา
Learning Outcome
ผูK เ รี ย นไดK รั บ ความรูK ค วามเขK า ใจในการ
ใหK บ ริ ก ารอยJ า งมี คุ ณ ภาพ โดยนํ า เสนอ
ขKอสรุปโดยใชK Mind MapเปEนเครื่องมือใน
การสรุปสาระสําคัญ และแสดงความคิดเห็น
การบริหารความสัมพันธ@กับลูกคBา
3
-ความหมายของการบริหารความสัมพันธกับ
ลูกคKา
-การบริหารความสัมพันธกับลูกคKา
-แนวคิดของการจัดการลูกคKาสัมพันธ
-ความภักดีของลูกคKา
-ประโยชนจากการรักษาลูกคKา
-กลยุทธการรักษาลูกคKาเกJา
Learning Outcome
ผูKเรียนไดKรับความรูKความเขKาใจในการการ
บริหารความสัมพันธกับลูกคKา โดยนําเสนอ
ขKอสรุปโดยใชK Mind MapเปEนเครื่องมือใน
การสรุปสาระสําคัญ และแสดงความคิดเห็น

1. สุJมใหKนักศึกษานําเสนอ Mind Map ที่ไ ดK
มอบหมายงานจากสั ป ดาห ที่ แ ลK ว เพื่ อ นํ า เขK า สูJ
บทเรี ย นตJ อ ไป (คั ด เลื อ กผลงานที่ นJ า สนใจมา
นําเสนอ ซึ่งจะเปEนการ KM ในกลุJมนักศึกษา
2. บรรยายประกอบ Power point การใหKบริการ
อยJางมีคุณภาพ
3. วิเคราะหกรณีศึกษา ปตท.การปรับปรุงงานโดย
ใชKเครื่องมือคุณภาพ

1.ตํารา การตลาดสําหรับ
ธุรกิจบริการ
2. Power pointการ
ใหKบริการอยJางมีคณ
ุ ภาพ
3.กรณีศึกษา ปตท.การ
ปรับปรุงงานโดยใชK
เครื่องมือคุณภาพ

กิจกรรมที่ 1,2, 3,4
สอดคลKองกับ
จุดมุJงหมายรายวิชา
ขKอ3,4

ผศ.ศุภวรรณ
อภิชาติไตรสรณ

1. สุJมใหKนักศึกษานําเสนอ Mind Map ที่ไ ดK
มอบหมายงานจากสั ป ดาห ที่ แ ลK ว เพื่ อ นํ า เขK า สูJ
บทเรี ย นตJ อ ไป (คั ด เลื อ กผลงานที่ นJ า สนใจมา
นําเสนอ ซึ่งจะเปEนการ KM ในกลุJมนักศึกษา
2. บรรยายประกอบ Power point การบริหาร
ความสัมพันธกับลูกคKา
3. วิเคราะหกรณีศึกษากลุJมทรูทมุJ กวJา 1,200 ลKาน
ป\|นระบบ CRM มิติใหมJ

1.ตํารา การตลาดสําหรับ
ธุรกิจบริการ
2. Power point การ
บริหารความสัมพันธกับ
ลูกคKา
3. กรณีศึกษากลุมJ ทรูทุJม
กวJา 1,200 ลKานป\|นระบบ
CRM มิติใหมJ

กิจกรรมที่ 1,2, 3,4
สอดคลKองกับ
จุดมุJงหมายรายวิชา
ขKอ3,4

ผศ.ศุภวรรณ
อภิชาติไตรสรณ
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15

กฎหมาย จริยธรรม จรรยา และความ
รับผิดชอบตJอสังคมในธุรกิจบริการ
-กฎหมาย
-จริยธรรม
-จรรยาบรรณ
-ความรับผิดชอบตJอสังคม

3

1. สุJมใหKนักศึกษานําเสนอ Mind Map ที่ไดK
มอบหมายงานจากสัปดาหที่แลKวเพื่อนําเขKาสูJ
บทเรียนตJอไป (คัดเลือกผลงานที่นJาสนใจมา
นําเสนอ ซึ่งจะเปEนการ KM ในกลุJมนักศึกษา
2. บรรยายประกอบ Power point กฎหมาย
จริยธรรม จรรยา และความรับผิดชอบตJอสังคมใน
ธุรกิจบริการ
3. การเปyดโอกาสใหKนักศึกษาไดKแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับกฎหมาย จริยธรรม จรรยา และความ
รับผิดชอบตJอสังคมในธุรกิจบริการ

1.ตํารา การตลาดสําหรับ
ธุรกิจบริการ
2. Power pointกฎหมาย
จริยธรรม จรรยา และ
ความรับผิดชอบตJอสังคม
ในธุรกิจบริการ
3. 3.สื่อ Digital media
จาก youtube
เรื่อง
จริ ย ธรรมในการแขJ ง ขั น
ทางการตลาด

กิจกรรมที่ 1,2, 3,4
สอดคลKองกับ
จุดมุJงหมายรายวิชา
ขKอ3,4

ผศ.ศุภวรรณ
อภิชาติไตรสรณ

หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห จํานวน 15 สัปดาห
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรูB
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรูB

1. กิจกรรมในชั้นเรียน
จิตพิสัย การมีสJวนรJวม
ในชั้นเรียน ความ
รับผิดชอบของงานที่
ไดKรับมอบหมาย

1.1.1, 1.1.3
2.1.1,2.1.2,3.1.2,
3.1.3,4.1.1
5.1.3

2. การศึกษาคKนควKา
จากกิจกรรมที่ไดKรับ
มอบหมายและการ
จัดทําแผนผังความคิด
และการวิเคราะห
กรณีศึกษา
3. การจัดทําโครงงาน
ผลงานและการ
นําเสนอ

1.1.4, 2.1.3, 3.1.2,
4.1.1, 4.1.2, 5.1.3

4. การทดสอบวัดผล
ความรูK

วิธีการประเมิน

สัปดาห@ สัดสJวนการ
ที่ประเมิน ประเมินผล

1. นักศึกษาเขKาเรียนสม่ําเสมอ
2.นักศึกษาแตJงกายถูกระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
3. นักศึกษามีสJวนรJวมในการออกความ
คิดเห็น
4. นักศึกษาสJงงานที่ไดKรับมอบหมายตรง
เวลา
วิเคราะหกรณีศึกษางานเดี่ยวและงานกลุJม
และการนําเสนอแผนผังความคิด

ทุกสัปดาห

10%

ทุกสัปดาห

20%

1.1.1, 2.1.2, 2.1.3
3.1.3, 4.1.3
5.1.2,5.1.3

การนําเสนองานกลุJม

ทุกสัปดาห

30%

1.1.4
2.1.2, 2.1.3

การทดสอบ
- ทดสอบยJอย
- สอบปลายภาค

7,16

40%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
ศุภวรรณ อภิชาติไตรสรณ. (2559).การตลาดสําหรับธุรกิจบริการ.กรุงเทพมหานคร: ศูนยบริการสื่อและ
สิ่งพิมพกราฟฟyคไซท มสด.
2. เอกสารและขBอมูลสําคัญ
1. PowerPoint ประจําบทเรียน
2. VDO Clips, Websites , กรณีศึกษาประจําบท
3. เอกสารและขBอมูลแนะนํา
วีระรัตน กิจเลิศไพโรจน.(2547).การตลาดธุรกิจบริการ.กรุงเทพ : บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
ฉัตราพร เสมอใจ.(2547).การจัดการและการตลาดบริการ.กรุงเทพ : บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา.(2549). การตลาดบริการแนวคิดและกลยุทธ. กรุงเทพ : สํานักพิมพแหJง
จุฬาลงกรณ
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ@การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ประเมินจากแนวคิดและการอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็น
ของนักศึกษา โดย การสนทนา และการแสดงความคิดเห็นแบบคิดวิเคราะห
2. กลยุทธ@การประเมินการสอน
เก็บขKอมูลโดยใชKแบบประเมินผูKสอนและประเมินรายวิชา
3. การปรับปรุงการสอน
นําผลที่สะทKอนจากนักศึกษามาใชKในการปรับปรุงการสอนโดยเนKนนักศึกษาเปEนศูนยกลาง
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามประเด็นของการคาดหวังจากการเรียนรูK จากการพิจารณาคุณภาพของ
ผลงาน การแสดงความคิดเห็นผJานการอภิปรายในกระบนการเรียนรูK และการจัดใหKมีการทวนสอบรายวิชา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
การนําขKอมูลที่สะทKอนกระบวนการเรียนการสอน การวัดผลการเรียนรูKมาใชKในการพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนใหKมีประสิทธิภาพมากขึ้น

19

