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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
3574413 การตลาดในธุรกิจการบิน
Marketing in Airline Business
2. จํานวนหนวยกิต
3 (3-0-6) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน หมวดวิชาเฉพาะบังคับ กลุมวิชาธุรกิจการบิน
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา : อาจารยนายนิพนธ ระวียัน
อาจารยผูสอน : อาจารยดุษฎี สมุทรโคจร ตอนเรียน A1, B1 และ C1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2561 / ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
เดือนกรกฎาคม 2561

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1. เพื่อใหผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับลักษณะและเอกลักษณของสินคาในธุรกิจการบิน
2. เพื่อใหผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับสภาพแวดลอมทางการตลาดการบิน
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3. เพื่อใหผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดในธุรกิจการบินและการบริหารหวงโซอปุ ทานที่
เกี่ยวเนื่องในธุรกิจบริการได
4. เพื่อใหผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด และสามารถวิเคราะห วางแผนกลยุทธในธุรกิจการ
บินได
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. เพื่อใหเนื้อหามีความทันสมัยตอสถานการณปจจุบัน
2. เพื่อนําไปประกอบการทําเอกสารและตํารา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาระบบการตลาดและการขายของธุรกิจการบินโดยเนนกลไกการปฏิบัติงานรวมกันระหวางสายการบิน
บริษัททองเที่ยวและตัวแทนจําหนายตั๋วโดยสาร ระบบการตลาด การวางแผนการตลาด การโฆษณา
ประชาสัมพันธ การสงเสริมการขาย การกําหนดราคา การบริหารรายได และการตลาดแบบออนไลน
Study marketing and sale system of airline business focus on the coordination of airlines,
travel agents and ticketing agent, marketing system, marketing planning, advertising, sales
promotion, public relations, pricing income management and e-marketing.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
ปฏิบัต/ิ งาน
บรรยาย การฝก
สอนเสริม
การศึกษาดวยตนเอง
ภาคสนาม/การฝกงาน
45 ชั่วโมง / ภาคการศึกษา
ไมมี
ไมมี
90 ชั่วโมง / ภาคการศึกษา
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
อาจารยผูสอนกําหนดวันและเวลาในการใหคําปรึกษาดานวิชาการแกผูเรียนสัปดาหละ 6 ชั่วโมง โดยมีการ
แจงใหผูเรียนทราบในหองเรียน

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
พัฒนาผูเรียนใหมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีคุณธรรมและจริยธรรมตามคุณสมบัติ ดังนี้
1) มีความซื่อสัตย สุจริต และสามารถจัดการปญหาความขัดแยงระหวางผลประโยชนที่ไดรับกับ
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
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2) มีทั ศนคติที่ ดีตอ อาชีพ และแสดงออกซึ่ง คุณ ธรรมและจริยธรรมในการปฏิ บัติง านและการ
ปฏิบัติตนตอผูอื่นอยางสม่ําเสมอ
 3) มีความรับ ผิ ดชอบในหน าที่ เป น สมาชิ กที่ ดีแ ละมี สวนรวมในกิ จกรรมเพื่ อ การพั ฒ นา มี
ภาวะผูนํา และเปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่น
4) มีวินัยในการทํางาน และปฏิบัติตามกฎระเบียบ ตลอดจนขอบังคับขององคกรและสังคม

1.2 วิธีการสอน
- จัดการเรียนการสอนโดยกระบวนการกลุม
- บรรยายและอธิบายเนื้อหา
1.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียนหรือในกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการตลาดในธุรกิจ
สายการบิน โดยสังเกตจากความตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียน ความมีน้ําใจและสงรายงาน รวมทั้งการมีสัม
มาคารวะตอผูอาวุโสและอาจารย
- ประเมินจากบทบาทและความรับผิดชอบในการทํางานรวมกับเพื่อนในชั้นเรียน
- ประเมินจากผลการแสดงความคิดเห็นในกรณีศึกษาที่เกี่ยวของกับจรรยาบรรณทางความรูในการ
เปนนักการตลาดที่ดี
- ประเมินจากรายงานที่นําเสนอและการอางอิงแหลงที่มาของเอกสารตางๆ ที่นํามาใชในการทํา
รายงานไดอยางถูกตองและครบถวน
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
1) มีความรูในสาขาวิชาธุรกิจการบิน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยางกวางขวาง เปนระบบ เปน
สากล และทันสมัยตอสถานการณโลก
 2) มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรตางๆ ที่เกี่ยวของ
3) มีความรูในกระบวนการ เพื่อแกไขปญหาและตอยอดองคความรูในงานอาชีพ
2.2 วิธีการสอน
- ใชการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ไดแก การทํารายงานเดี่ยวและรายงานกลุม การอภิปราย การวิ
เคราะหกรณีศึกษา การมอบหมายใหสืบคนขอมูลเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการจากแหลงขอ
มูลตางๆ เชน อินเทอรเน็ต วารสาร หนังสือพิมพ ฯลฯ โดยนํามาสรุปและนําเสนอในชั้นเรียน
2.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากการทดสอบยอย
- ประเมินจากความสมบูรณของรายงานเดี่ยว รายงานกลุม
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- ประเมินจากผลการอภิปราย และการวิเคราะหกรณีศึกษา
- ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
 1) มีความสามารถประมวลและศึกษาขอมูลเพื่อวิเคราะหสาเหตุของปญหาและความขัดแยง
ตลอดจนหาแนวทางปองกันและแกไขปญหาไดอยางเหมาะสมทั้งเชิงกวางและเชิงลึก
2) มี ค วามสามารถประยุ ก ต ใ ช ค วามรู ภ าคทฤษฎี ภาคปฏิ บั ติ ไปใช ป ระโยชน ใ นการ
ฝกประสบการณภาคสนาม และการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณไดอยางเหมาะสม
3) มีความสามารถประยุกตใชนวัตกรรมจากภาคธุรกิจและจากศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของเพื่อพัฒนา
ทักษะการทํางานใหมีประสิทธิภาพ
3.2 วิธีการสอน
- การอธิบาย
- การมอบหมายงาน นําเสนอและ อภิปรายกลุม โดยการศึกษาจากกรณีศึกษาของธุรกิจสายการบิน
ตาง
- การมอบหมายรายงานแบบเดี่ยวและกลุม โดยเนน การสืบคนขอมูล วิเคราะหปญ หา สังเคราะห
แนวทางแกไขปญหา และนําเสนอในชั้นเรียน
3.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมิน จากการสอบปลายภาค โดยเนนขอสอบอัตนัยที่มีการประยุกตความรูและทักษะกับการ
แกไขปญหาดานการบริหารการตลาดแบบบูรณาการ
- ประเมินจากการตอบปญหาและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ทั้งรายบุคคลและกลุม
- ประเมินจากความสมบูรณของรายงานเดี่ยว รายงานกลุม
- ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
 1) มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายตรมหนาที่และบทบาทของ
ตนในกลุมงานไดอยางเหมาะสม ตลอดจนมีสวนรวมในการชวยเหลือผูรวมงานและแกไขปญหากลุม
2) มีความสามารถในการพัฒ นาตนเอง และพัฒ นาวิชาชีพใหทันสมัยอยางตอเนื่องและตรงตาม
มาตรฐานสากล
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4.2 วิธีการสอน
- การมอบหมายรายงานแบบเดี่ยวและกลุม
- การอภิปรายกลุมในประเด็นที่อาจารยและนักศึกษารวมกันกําหนดและนําเสนอในชั้นเรียน
- การวิเคราะหกรณีศึกษาโดยเนน Group Discussion ใหผูเรียนมีกระบวนการกลุมรวมกันวางแผน
และแกปญหาในประเด็นที่อาจารยและนักศึกษารวมกันกําหนดและนําเสนอในชั้นเรียน
4.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากบทบาทและความรับผิดชอบในการทํางานรวมกับเพื่อนทั้งในและนอกกลุม
- ประเมินจากความสมบูรณของรายงานเดี่ยว รายงานกลุม
- ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
1) มีความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการฟง การพูด การอาน การเขียน
และการสรุปประเด็นไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) มีความสามารถในการสื่อสารกับชาวตางชาติไดอยางเหมาะสมตามสถานการณและวัฒนธรรม
 3) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี สารสนเทศในการติดตอสื่ อสาร รูจักเลือกรูปแบบของการ
นําเสนอที่เหมาะสมสําหรับเรื่อง และผูฟงที่แตกตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพ
4) มีความสามารถในการใชเทคนิ คพื้น ฐานทางคณิ ตศาสตรและสถิติ ในการประมวล การแปล
ความหมาย และการวิเคราะหขอมูล
5.2 วิธีการสอน
- มอบหมายใหนักศึกษาทํารายงานเดี่ยวและกลุมที่ตองมีการสืบคนขอมูล
- การวิเคราะหกรณีศึกษาในประเด็นที่อาจารยกําหนด โดยการสืบคนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การนําเสนอในชั้นเรียนโดยใชเทคโนโลยีในการสื่อสารพรอมสงรูปเลมรายงานและนําเสนอดวยวาจา
และบันทึกดวยแผน CD ในการสงผลงาน
5.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากความสมบูรณของรายงานเดี่ยว รายงานกลุม
- ประเมินจากรูปแบบการนําเสนอรายงานดวยเอกสาร การนําเสนอดวยวาจา และการบรรยายประ
กอบสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ประเมินจากการตอบปญหาและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ทั้งรายบุคคลและกลุม
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สื่อการ
สัปดาห
หัวขอ/
จํานวน
เรียนรู/
ชิ้นงาน
ประเมิน
กิจกรรมการเรียนรู
ที่
รายละเอียด
ชั่วโมง
การเรียนรู
แหลงการ
เรียนรู
1
- แนะนําการเรียน 3 - อธิบายใหผูเรียน Course
การสอน
ทราบถึงสาระการ Syllabus
- อธิบาย
เรียนรู กิจกรรม
และเอกสาร
วัตถุประสงคราย
การเรียนการสอน ประกอบการ
วิชา
เกณฑการวัดและ สอน
ประเมินผล และ
เอก สารประกอบ
การเรียน
2
ความรูทั่วไป
3 - ศึกษาความหมาย เอกสาร
เกี่ยวกับการ
ของการ ตลาด
ประกอบการ
ตลาดในธุรกิจสาย
ความสําคัญของ
สอนและ
การบิน
การ ตลาดในธุรกิจ PowerPoint
สายการบิน
- ลักษณะของ
ตลาดในธุรกิจการ
บิน
3
- การแบงสวน
3 - ศึกษาความสําคัญ เอกสาร
การตลาด
ของการแบงสวน ประกอบการ
- การกําหนด
การตลาดเปาหมาย สอนและ
ตลาดเปาหมาย
- ศึกษาผลิตภัณฑ PowerPoint
- การกําหนด
ของสายการบิน
ตําแหนงผลิต
และการวาง
ภัณฑ
ตําแหนงของ
ผลิตภัณฑและ
บริการ
4
สวนประสมทาง
3 - ศึกษาสวนประ
เอกสาร
เอกสารรายงาน ประเมินผล
6
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การตลาดในธุรกิจ
การบิน

สมการ ตลาดใน
ประกอบการ Marketing
ธุรกิจการบิน
สอนและ
Mix 7Ps ของ
- Marketing Mix PowerPoint แตละสายการ
7Ps
บิน
- นักศึกษาจับกลุม
ที่อภิปรายหนาชั้น
เรียน เกี่ยวกับ
สาขาการบิน

5

การบริหารอุป
สงคและขีด
ความสามารถใน
การใหบริการ

3

- ศึกษาอุปสงคและ
อุปทานในธุรกิจ
การบิน และการ
บริหารขีด
ความสามารถใน
การใหบริการเพื่อ
กอใหเกิด
ผลประโยชนสูงสุด

เอกสาร
ประกอบการ
สอนและ
PowerPoint

6

- กลยุทธทาง
การตลาดในธุรกิจ
การบิน
- พันธมิตรการบิน
- สายการบิน
ตนทุนต่ํา

3

เอกสาร
ประกอบการ
สอนและ
PowerPoint

7

การบริหารรายได
ของธุรกิจสายการ
บิน

3

- ศึกษารูปแบบของ
กลยุทธพื้นฐานใน
การทําธุรกิจการ
บิน
- อรรถประโยชนที่
ไดรับจากการ
รวมกลุมพันธมิตร
การบิน
- รูปแบบการ
ดําเนินงานของสาย
การบินตนทุนต่ํา
- ศึกษารายไดและ
รายจายในธุรกิจ
การบิน
- ศึกษาความสําคัญ

งานและ
การทํางาน
เปนทีม

เอกสาร
ประกอบการ
สอนและ
PowerPoint
7
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ของราคา และ
วัตถุประสงคในการ
ตั้งราคา ปจจัยที่มี
ผลกระทบตอการ
ตัดสินใจดานราคา
8
9

สอบกลางภาค

สภาพแวดลอม
ทางการตลาดการ
บิน

3

10

การสงเสริม
การตลาด โฆษณา
ประชาสัมพันธ

3

11

- จริยธรรมใน
การตลาดและ
ความรับผิดชอบ
ตอสังคมและ
องคกร
- การบริหาร
ความพึงพอใจ
ของลูกคา

3

- ปจจัยภายนอก
และภายในที่มี
อิทธิพลตอการขาย
ในธุรกิจสายการบิน
- มอบหมายให
นักศึกษาจับกลุม
รวมกัน อภิปราย
ปจจัยที่มีผลตอ
ยอดขาย หนาชั้น
เรียน
- ศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีการขาย
กระบวนการติดตอ
สื่อ สาร สวนประ
สมการสงเสริม
การตลาด และกล
ยุทธการสง เสริม
ตลาด
- ศึกษารูปแบบการ
ดําเนิน งานของ
สายการบินที่แสดง
ความรับผิดชอบตอ
สังคม CSR
- ศึกษากลยุทธการ
บริหาร
ความสัมพันธกับ
ลูกคาในธุรกิจสาย

เอกสาร
เอกสารรายงาน ประเมิน
ประกอบการ ปจจัยที่มีผลตอ ความรู
สอนและ
ยอดขาย
ความเขาใจ
จาก
PowerPoint
รายงานที่
นักศึกษา
จัดทํา

เอกสาร
ประกอบการ
สอนและ
PowerPoint
และวิดีโอ
โฆษณา
ตัวอยาง
เอกสาร
ประกอบการ
สอนและ
PowerPoint

8
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12

การบิน CRM
- ศึกษาการสงเสริม
การ ตลาด โดยใช
กลยุทธการสง
เสริมการขายใน
ธุรกิจสายการบิน
- ศึกษาการสงเสริม
การ ตลาดโดยใช
กลยุทธการโฆษณา
ประชาสัมพันธ

การวางแผน
การตลาดเชิง กล
ยุทธสําหรับธุรกิจ
การบิน
(Promotions)
การวางแผน
การตลาดเชิง กล
ยุทธสําหรับธุรกิจ
สายการบิน
(Public
Relations)

3

14

แนวโนม
การตลาดการบิน
ในอนาคต

3

- นําเสนองานราย
กลุมและอภิปราย
แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับผลงาน
รวมกัน

15

แนวโนม
การตลาดการบิน
ในอนาคต

3

- นําเสนองานราย
กลุมและอภิปราย
แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับผลงาน
รวมกัน

13

3

เอกสาร
ประกอบการ
สอนและ
PowerPoint
เอกสาร
ประกอบการ
สอนและ
PowerPoint
และวิดีโอ
โฆษณา
ตัวอยาง
เอกสารรายงาน ประเมิน
ที่อภิปราย
ความรู
ความเขาใจ
จากการ
อภิปราย
ชั้นเรียน
เอกสารรายงาน ประเมิน
ที่อภิปราย
ความรู
ความเขาใจ
จากการ
อภิปราย
ชั้นเรียน

สอบปลายภาค

16

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่
1

ผลการเรียนรู
1.1, 1.2, 1.3, 1.4

วิธีการประเมิน
การมีสวนรวม

สัปดาหที่ประเมิน
ตลอดภาคเรียน

สัดสวนของการ
ประเมินผล
30%
9
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2.1, 2.2, 3.1, 3.2
4.1

2
3
4

1.2, 1.3, 1.4, 2.1,
2.2, 3.1, 3.2, 3.3,
4.1, 5.1, 5.3
1.1, 1.4, 2.1, 2.2
2.3, 3.1, 3.2, 3.3
1.1, 1.4, 2.1, 2.2
2.3, 3.1, 3.2, 3.3

กิจกรรมในชั้นเรียน
ทําแบบฝกหัดและ
แบบทดสอบยอย
การนําเสนอรายงาน

14-15

10%

สอบกลางภาค

8

30%

สอบปลายภาค

16

30%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 3573414 การตลาดและการขายในธุรกิจการบิน โดยอาจารยธันยพัฒน
อินทรทัพพ
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
International Civil Aviation Organization, 2001, Annex 1 - 18, ICAO Publications.
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
www.bangkok.icao.int/
www.icao.int/

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ จัดทําโดยใหนักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวม
ถึงวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอกหองเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบตอการเรียน
รู และผลการเรียนรูที่ไดรับ และเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชาดวยระบบคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธการประเมินการสอน
มีการเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอน โดยใชผลการเรียนและการทวนสอบผลประเมินการเรียนรู
3. การปรับปรุงการสอน
นําที่ไดจากการประเมินการสอนในขอ 2 มาปรับปรุงการสอนโดยสัมมนาการจัดการเรียนการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
10
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ระหวางการเรียนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอตามที่คาดหวังจากการเรียนรูรายวิ
ชา โดยสอบถามนักศึกษา พิจารณาจากผลการทดสอบ
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
นําขอมูลที่ไดจากการทําแบบประเมินมาใชปรับปรุงแผนการสอน นําผลการประเมินและทวนสอบผลสัม
ฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชามาเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทุกป
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