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รหัสวิชา 3644201

ชือ่ รายวิชา (ภาษาไทย) การตลาดสําหรับธุรกิจบริการ
(ภาษาอังกฤษ) Marketing for Service Industry

อาจารย์ผู้สอน
ดร.นุสรา ลาภภูวนารถ

คํานํา
เอกสารรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ของรายวิชาการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ (Marketing
for Service Industry) รหัสวิชา 3644201 จัดทําขึ้นเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าว
ให้มีความเป็นมาตรฐาน ครบถ้วน และถูกต้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อให้
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี บทบาท หน้าที่ องค์ประกอบของการตลาดสําหรับธุรกิจ
บริการ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การกําหนดเป้าหมาย
การจัดการ อุปสงค์ที่สัมพันธ์กับศักยภาพในการบริการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการ การกําหนดราคา การ
ส่งมอบบริการ การส่งเสริมการตลาด การสร้างความพึงพอใจและความสัมพันธ์กับลูกค้าในธุรกิจ
รายละเอี ย ดรายวิ ช านี้ เป็ น ส่ วนสํ าคั ญ ต่ อ ผู้ เรี ยน ที่ เน้ น ทั้ งการเรีย นการสอนที่ เป็ น ทฤษฎี แ ละ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทฤษฎีและกรณีศึกษา จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยใช้ทักษะการค้นคว้าด้วย
ตนเองเพิ่ ม เติ ม นอกเหนื อ จากการเรี ย นภายในห้ อ ง ผู้ เรี ย นสามารถนํ าความรู้ที่ ได้ จ ากรายวิ ช านี้ ไป
ประยุกต์ใช้ในอนาคตได้

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู้ อน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชือ่ รายวิชา
รหัสวิชา 3642401

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย)

การตลาดสําหรับธุรกิจบริการ

(ภาษาอังกฤษ) Marketing for Service Industry
2. จํานวนหน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
3.2 ประเภทรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ วิชาเลือก
4. อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู้ อน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
อ.นุสรา ลาภภูวนารถ
4.2 อาจารย์ผู้สอน
อ.นุสรา ลาภภูวนารถ

ตอนเรียน A1

5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปีทเี่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่าสุด
9.1 วันที่จัดทํา
8 สิงหาคม 2559
9.2 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด
16 พฤศจิกายน 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้ทราบถึงแนวคิด ทฤษฎี บทบาท หน้าที่ องค์ประกอบของการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ
2. เพื่อให้ทราบถึงหลักการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
การกําหนดตลาดเป้าหมายในธุรกิจบริการ
3. เพื่อให้ท ราบถึงการจัดการอุปสงค์ที่สัมพันธ์กับศักยภาพในการบริการ การพัฒ นาผลิตภัณ ฑ์
บริการ การกําหนดราคาบริการ การจัดจําหน่ายและการส่งมอบบริการ การสื่อสารการตลาดในธุรกิจบริการ
กระบวนการบริการ หลักฐานทางกายภาพ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ธุรกิจบริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจ
และความสัมพันธ์กับลูกค้าในธุรกิจบริการ
4. เพื่อให้สามารถนําความรู้ที่ได้รับมาทําการวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดของธุรกิจบริการได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้เนื้อหามีความทันสมัย เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในปัจจุบัน และเพื่อเป็น
การปรับปรุงความถูกต้องของเนื้อหา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
แนวคิด ทฤษฎี บทบาท หน้าที่ องค์ป ระกอบของการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทางการตลาด การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การกําหนดตลาดเป้าหมาย การจัดการ
อุปสงค์ที่สัมพั นธ์กับศักยภาพในการบริการ การพัฒ นาผลิตภั ณ ฑ์ บริการ การกําหนดราคา การส่งมอบ
บริการ การส่งเสริมการตลาด การสร้างความพึงพอใจและความสัมพันธ์กับลูกค้าในธุรกิจบริการ
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. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
บรรยาย 45 ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษา

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
สอนเสริ ม เพื่ อ ทดแทน
คาบเรี ย นที่ ไ ม่ ส ามารถ
ทํ าก าร ส อ น ได้ ห รื อ
ตามที่ผู้เรียนร้องขอ เพื่อ
ทบทวนความรู้ ค วาม
เข้ า ใจให้ มี ค วามชั ด เจน
ยิ่งขึ้น

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา
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3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
- อาจารย์ประจํารายวิชา ให้คําปรึกษาได้ตามเวลาที่เหมาะสม และกําหนดไว้ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1
ชั่วโมง
- อาจารย์ประจํารายวิชา จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุม่ ตามความต้องการของผู้เรียน
มีการนัดหมายล่วงหน้า โดยใช้ช่องทางในการติดต่อสื่อสาร อาทิเช่น Line Facebook เป็นต้น

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต่ ้องพัฒนา
 1.1.1 ตระหนักในคุณค่าแห่งวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ
1.1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ
และสังคม
1.1.3 มีวินัย ตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
 1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์
1.2 วิธีการสอน
(1) กําหนดวัฒนธรรมองค์กรให้กับนักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัย และข้อบังคับ
(2) ปลู กฝั งให้ นั ก ศึ ก ษามี ระเบี ย บวินั ย โดยเน้ น การเข้ าชั้ น เรียน การแต่ งกายตามระเบี ย บของ
มหาวิทยาลัย
(3) มอบหมายงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงาน โดยเน้นการส่งงานให้ตรงเวลา
(4) ฝึกนักศึกษาให้มีความรับผิดชอบในการทํางาน มีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต ไม่คัดลอกงานของ
ผู้อื่นมาเป็นของตน
1.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกําหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย
(2) ประเมินจากการแต่งกายของนักศึกษาที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่มและบุคคล
(4) ประเมินจากงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงาน ที่ได้รับมอบหมาย มีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต
ไม่นําผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
 2.1.1 มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ สําคัญ ในเนื้ อหาสาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจค้าปลีก
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2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ของศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ด้านการ
จัดการธุรกิจค้าปลีก โดยสามารถบูรณาการและนํามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
2.1.3 มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก โดยใช้วิธีการเรียนรู้
จากประสบการณ์
2.1.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าและความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและวิชาชีพทางด้านการ
จัดการธุรกิจค้าปลีก ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
2.2 วิธีการสอน
(1) สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหารายวิชาการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ
(2) บรรยายจากสื่ อ Power Point พร้อ มยกตัวอย่างประกอบพร้อ มยกตั วอย่ างประกอบการ
แก้ปัญหาของธุรกิจบริการ
(3) มอบหมายงานต่ างๆ ให้ นั ก ศึ ก ษาฝึ ก ปฏิ บั ติ ทั้ งในห้ อ งเรี ย นและนอกห้ อ งเรี ย น เช่ น การ
มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าจากสื่อต่างๆ แบบรายงานเฉพาะบุคคลหรือรายงานกลุ่ม พร้อมวิเคราะห์
ประเด็นที่เรียนมานําเสนอหน้าชั้นเรียน
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย/อัตนัย
(2) ประเมินจากการสอบประมวลความรู้ เพื่อวัดความเข้าใจของนักศึกษา
(3) ประเมินจากงาน/ กิจกรรมต่างๆ ที่มอบหมายให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติทั้งในห้องเรียน และนอก
ห้องเรียน
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาทีต่ ้องพัฒนา
 3.1.1 มีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
 3.1.2 สามารถสืบค้น จําแนก และประเมินข้อมูล เพือ่ ใช้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
3.1.3 สามารถประยุ ก ต์ ค วามรู้ แ ละทั ก ษะกั บ การแก้ ไขปั ญ หาทางธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
(1) สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหารายวิชาการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ
(2) สอนโดยการใช้กรณีศึกษาทางด้านการตลาด ในสถานการณ์ปัจจุบัน
(3) สอนแบบการอภิ ป รายกลุ่ ม สนทนาโต้ ต อบ แลกเปลี่ ย นความคิ ด เพื่ อ วัด ความเข้ าใจและ
เสริมสร้างความรู้ใหม่ๆ
(4) กําหนดให้ นักศึ กษาฝึ กการสืบค้ นข้อมู ลและจัดทํารายงานเกี่ยวกับการตลาดสําหรับ ธุรกิ จ
บริการที่ได้รับมอบหมาย
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3.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย/อัตนัย
(2) ประเมินจากการวิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อวัดความเข้าใจของนักศึกษา
(3) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการอภิปรายกลุ่ม
(4) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาได้ทําการศึกษาค้นคว้า สามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการตลาด
สําหรับธุรกิจบริการได้อย่างเหมาะสม พร้อมการนําเสนอหน้าชั้นเรียน
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.1.1 สามารถทํางานเป็นกลุ่ม และสามารถแสดงภาวะผู้นํา สมาชิกของกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
4.1.2 สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ต่างๆ
ทั้งในบทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทสมาชิกของกลุ่ม
4.1.3 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
(1) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ
(2) มอบหมายงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงาน (กลุ่ม) โดยเน้นความรู้ที่ได้ศึกษาในชั้นเรียน
เพื่อดูความสามารถในการทํางานเป็นทีม กล้าที่จะแสดงภาวะผู้นํา ผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
4.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากพฤติกรรมในห้องเรียน เช่น การเข้าเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมในห้องเรียน
พฤติกรรมการทํางานเป็นทีม และการส่งงาน
(2) ประเมิ น จากการนํ าเสนอผลงานต่ างๆ /รายงาน (กลุ่ ม ) และการเป็ น ผู้ นํ า ผู้ ต ามในการ
อภิปรายซักถาม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
5.1.1 มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทํางานที่เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ
ค้าปลีก
5.2.2 สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิ ตศาสตร์หรือการแสดง
สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
5.3.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบของ
สื่อการนําเสนอได้อย่างเหมาะสม
5.3.4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
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5.2 วิธีการสอน
(1) มอบหมายงานให้นักศึกษา ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจาก Website และการทํารายงาน โดยมี
การอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
(2) กําหนดให้นักศึกษานําเสนอผลงาน /รายงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า โดยใช้รูปแบบและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง
5.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย/ข้อสอบอัตนัย
(2) ประเมินจากงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงานที่ได้รับมอบหมาย
(3) ประเมินจากการนําเสนอผลงานต่างๆ/ รายงาน (กลุ่ม)
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มคอ. 3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดา หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ห์ที่
1

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริการ
- ความหมายและความสําคัญของภาคธุรกิจ
บริการ
- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดของ
ภาคธุรกิจบริการ
- คุณลักษณะของการบริการ
- การประสานงานร่วมกันภายในองค์กรธุรกิจ
บริการ
- กิจกรรมทางการตลาดบริการที่สําคัญในธุรกิจ
บริการ
Learning Outcome
ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในความหมายและ
ความสําคัญของธุรกิจบริการ และสามารถเข้าใจ
ในสภาพแวดล้ อ มที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปซึ่ ง ส่ ง ผล
กระทบกั บ ธุ ร กิ จ บริ ก าร และบทบาทของการ
บริ ก ารในองค์ ก รธุ ร กิ จ โดยสามารถนํ า เสนอ
ข้ อ สรุป โดยใช้ Mind map เป็ น เครื่อ งมื อ ในการ
สรุปสาระสําคัญ

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

3

1. แนะนํ า ตั ว และอธิ บ ายเนื้ อ หารายวิ ช า จุ ด ประสงค์ และ
เป้าหมายของรายวิชา เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล การ
แนะนําหนังสือประกอบการเรียน
2. เริ่มการเรียนการสอนโดยการตั้งคําถามผ่ านเกมส์ การระบุ
ระดับ ของการจับต้ องได้ของสิน ค้าและบริการ เพื่อชี้ให้เห็น
ความแตกต่างระหว่างสิน ค้าและบริก ารเนื่องจากเป็น หัวใจ
สําคัญของวิชา
3. บรรยายประกอบ Power point
4. การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นมีผล
อย่างไรกับธุรกิจบริการ
5. มอบหมายงานให้นักศึกษาเขียน Mind Map โดยใช้การเขียน
ด้วยมือและลงสี

สื่อการสอน

1.ตํารา การตลาด
สําหรับธุรกิจ
บริการ
2. Power point
3. สื่อ Digital
media จาก
youtube เรื่อง
“ทิศทางการ
บริการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทย”

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน
(ระบุลําดับ)

กิจกรรมที่ 1, ดร.นุสรา
2, 3, 4, 5
ลาภภูวนารถ
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา ข้อ 1

10

มคอ. 3
สัปดา หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ห์ที่
2

การจัดประเภทธุรกิจบริการ
- ผลิตภัณฑ์บริการ
- การจัดประเภทธุรกิจบริการ
- การจัดแบ่งกระบวนการให้บริการ
-การจัดประเภทตามลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์
-การนํามาประยุกต์ใช้ทางการตลาด

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

3

1. สุ่มให้นักศึกษานําเสนอ Mind Map ที่ได้มอบหมายงานจาก
สัปดาห์ที่แล้วเพื่อเกริ่นนําเข้าสู่บทเรียนต่อไป
2. บรรยายประกอบ Power point เรื่อง การจัดประเภทธุรกิจ
บริการ
3. การแสดงความคิดเห็น กับ กรณี ศึ กษาธุรกิจบริการประเภท
ต่างๆ ที่น่าสนใจในปัจจุบัน
4. มอบหมายงานให้ นั ก ศึ ก ษาเขี ย น Mind Map โดยใช้ ก าร
เครื่องมือการจัดทําอย่างอิสระ

1.ตํารา การตลาด
สําหรับธุรกิจ
บริการ
2. Power point
3. กรณีศึกษา
ธุรกิจบริการ
ประเภทต่างๆ ที่
น่าสนใจใน
ปัจจุบัน

กิจกรรมที่ 1, ดร.นุสรา
ลาภภูวนารถ
2, 3, 4
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา ข้อ 1,
2

3

1. สุ่มให้นักศึกษานําเสนอ Mind Map ที่ได้มอบหมายงานจาก
สัปดาห์ที่แล้วเพื่อนําเข้าสู่บทเรียนต่อไปซึ่งจะเป็นการ KM ใน
กลุ่มนักศึกษา
2. บรรยายประกอบ Power point เรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภคใน
ธุรกิจบริการ
3. แบ่ ง กลุ่ ม ว ิเคราะห์ ก รณี ศึ ก ษาพฤติ ก รรมผู้ บ ริ โภคในธุ ร กิ จ
บริการที่น่าสนใจ ในปัจจุบัน

1.ตํารา การตลาด
สําหรับธุรกิจ
บริการ
2. Power point
3. กรณีศึกษา
พฤติกรรม
ผู้บริโภคในธุรกิจ

กิจกรรมที่ 1,
2, 3, 4
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
ข้อ 1, 2

Learning Outcome
ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์บริการ
การจัดแบ่งกระบวนบริการ และลักษณะเฉพาะ
ของการบริ ก ารแต่ ล ะประเภท โดยสามารถ
นําเสนอข้อสรุปโดยใช้ Mind Map เป็นเครื่องมือ
ในการสรุปสาระสําคัญ และสามารถแสดงความ
คิดเห็นจากกรณีศึกษา
3

พฤติกรรมผู้บริโภคในธุรกิจบริการ
-ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค
-กระบวนการซื้อบริการ ความต้องการ และความ
คาดหวังของลูกค้า และต้นทุนผู้บริโภค
-การประเมินคุณภาพในการบริการ

สื่อการสอน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน
(ระบุลําดับ)

ดร.นุสรา
ลาภภูวนารถ
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มคอ. 3
สัปดา หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ห์ที่

4

Learning Outcome
ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในพฤติกรรม
ผู้บริโภคและประโยชน์ของการวิเคราะห์พฤติกรม
โดยสามารถนําเสนอข้อสรุปโดยใช้ Mind Map
เป็นเครื่องมือในการสรุปสาระสําคัญ และสามารถ
แสดงความคิดเห็นจากกรณีศึกษา
ผลิตภัณฑ์บริการ
-ความหมายของผลิตภัณฑ์บริการ
-องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์
-การออกแบบผลิตภัณฑ์บริการ
-การพัฒนาบริการใหม่
-บริการเสริมเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์หลัก
Learning Outcome
ผู้ เรี ย นได้ รั บ ความรู้ ค วามเข้ า ใจในผลิ ต ภั ณ ฑ์
บริการ โดยสามารถนําเสนอข้อสรุปโดยใช้ Mind
Map เป็น เครื่องมือในการสรุป สาระสําคัญ และ
สามารถแสดงความคิดเห็นจากกรณีศึกษา

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน
(ระบุลําดับ)

4. มอบหมายงานให้ นั ก ศึ ก ษาเขี ย น Mind Map โดยใช้ ก าร บริการที่น่าสนใจ
เครื่องมือการจัดทําอย่างอิสระ
ในปัจจุบัน

3

1. สุ่มให้นักศึกษานําเสนอ Mind Map ที่ได้มอบหมายงานจาก
สั ป ดาห์ ที่ แ ล้ ว เพื่ อ นํ า เข้ า สู่ บ ทเรี ย นต่ อ ไป (คั ด เลื อ กผลงานที่
น่าสนใจมานําเสนอ ซึ่งจะเป็นการ KM ในกลุ่มนักศึกษา
2. บรรยายประกอบ Power point เรื่อง ผลิตภัณฑ์บริการ
3. แบ่งกลุ่มวิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บริการที่
น่าสนใจในปัจจุบัน

1.ตํารา การตลาด
สําหรับธุรกิจ
บริการ
2. Power point
3. กรณีศึกษา
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
บริการที่น่าสนใจ
ในปัจจุบัน
4. สื่อ Digital
media จาก
youtube เรื่อง
“Service
Design”จากศูนย์
ความรู้ด้านการ
ออกแบบ และ
ความคิด
สร้างสรรค์

กิจกรรมที่ 1,
2, 3
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชาข้อ 3

ดร.นุสรา
ลาภภูวนารถ
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มคอ. 3
สัปดา หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ห์ที่
5

6

ราคาสําหรับธุรกิจบริการ
-ราคาและคุณค่า
-ความแตกต่างในการกําหนดราคาระหว่างสินค้า
และบริการ
-วัตถุประสงค์ในการกําหนดราคาบริการ
-การกําหนดราคา นโยบาย และกลยุทธ์การ
กําหนดราคาในธุรกิจบริการ
-การตัดสินใจในการกําหนดกลยุทธ์ราคาสําหรับ
ธุรกิจบริการ
Learning Outcome
ผู้ เรี ย นได้ รั บ ความรู้ ค วามเข้ า ใจในราคา โดย
นําเสนอข้อสรุปโดยใช้ Mind Map เป็นเครื่องมือ
ในการสรุปสาระสําคัญ และสามารถแสดงความ
คิดเห็น
ช่องทางการจัดจําหน่ายในธุรกิจบริการ
-ความหมายของการจัดจําหน่าย
-ความสําคัญของการจัดจําหน่ายในธุรกิจบริการ
-การตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดจําหน่ายบริการ
-การตัดสินใจด้านคนกลางในการให้บริการ
-รูปแบบของคนกลางในช่องทาง
-รูปแบบการติดต่อระหว่างลูกค้ากับธุรกิจบริการ
-การตัดสินใจในการจัดจาหน่ายในธุรกิจบริการ

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

3

1. สุ่มให้นักศึกษานําเสนอ Mind Map ที่ได้มอบหมายงานจาก
สั ป ดาห์ ที่ แ ล้ ว เพื่ อ นํ า เข้ า สู่ บ ทเรี ย นต่ อ ไป (คั ด เลื อ กผลงานที่
น่าสนใจมานําเสนอ ซึ่งจะเป็นการ KM ในกลุ่มนักศึกษา
2. บรรยายประกอบ Power point เรื่อง ราคาสําหรับธุรกิจ
บริการ
3. แบ่งกลุ่มวิเคราะห์ประสบการณ์ของนักศึกษาที่มีต่อกลยุทธ์
ราคาในรูปแบบต่างๆ

1.ตํารา การตลาด
สําหรับธุรกิจ
บริการ
2. Power point
3. อภิปรายกลุ่ม
กลยุทธ์ราคา

กิจกรรมที่ 1,
2, 3
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชาข้อ 3

3

1. สุ่มให้นักศึกษานําเสนอ Mind Map ที่ได้มอบหมายงานจาก
สั ป ดาห์ ที่ แ ล้ ว เพื่ อ นํ า เข้ า สู่ บ ทเรี ย นต่ อ ไป (คั ด เลื อ กผลงานที่
น่าสนใจมานําเสนอ ซึ่งจะเป็นการ KM ในกลุ่มนักศึกษา
2. บรรยายประกอบ Power point เรื่ อ ง ช่ อ งทางการจั ด
จําหน่ายสําหรับธุรกิจบริการ
3. วิเคราะห์ กรณี ศึก ษาเกี่ยวกับ ช่ องทางการจําหน่ ายในธุรกิจ
บริการที่น่าสนใจ ในปัจจุบัน

1.ตํารา การตลาด
สําหรับธุรกิจ
บริการ
2. Power point
3. กรณีศึกษา
ช่องทางการ
จําหน่ายในธุรกิจ
บริการที่น่าสนใจ
ในปัจจุบัน

กิจกรรมที่ 1, ดร.นุสรา
ลาภภูวนารถ
2, 3
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา ข้อ 3

สื่อการสอน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน
(ระบุลําดับ)

ดร.นุสรา
ลาภภูวนารถ
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มคอ. 3
สัปดา หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ห์ที่

7

Learning Outcome
ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในช่องทางการ
จัดจําหน่าย โดยนําเสนอข้อสรุปโดยใช้ Mind
map เป็นเครื่องมือในการสรุปสาระสําคัญ และ
สามารถแสดงความคิดเห็นในการเนื้อหา
การสื่อสารทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ
-การกําหนดวัตถุประสงค์ของสื่อสารทางการ
ตลาด
-กระบวนการติดต่อสื่อสาร
-ลักษณะเฉพาะของบริการที่ส่งผลต่กลยุทธ์การ
สื่อสารการตลาด
-การวางแผนการสื่อสารทางการตลาด
-ส่วนประสมในการสื่อสารทางการตลาดสําหรับ
ธุรกิจบริการ
Learning Outcome
ผู้เรียนได้ รับ ความรู้ค วามเข้ าใจในการสื่อ สาร
ทางการตลาดสําหรับ ธุรกิจ บริการ โดยนํ าเสนอ
ข้อ สรุป โดยใช้ Mind map เป็ น เครื่อ งมื อ ในการ
สรุปสาระสําคัญ และสามารถแสดงความคิดเห็น
ในการเนื้อหา

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

3

1. สุ่มให้นักศึกษานําเสนอ Mind Map ที่ได้มอบหมายงานจาก
สั ป ดาห์ ที่ แ ล้ ว เพื่ อ นํ า เข้ า สู่ บ ทเรี ย นต่ อ ไป (คั ด เลื อ กผลงานที่
น่าสนใจมานําเสนอ ซึ่งจะเป็นการ KM ในกลุ่มนักศึกษา
2. บรรยายประกอบ Power point เรื่ อ ง การสื่ อ สารทาง
การตลาดสําหรับธุรกิจบริการ
3. วิเคราะห์กระบวนการสื่อสารการตลาด โดยใช้แบบจําลอง
กระบวนการสื่อสารเป็นเครื่องมือ
4. วิเคราะห์วัตถุประสงค์ของการโฆษณา

สื่อการสอน

1. ตํารา
การตลาดสําหรับ
ธุรกิจบริการ
2. Power point
3.แบบจําลอง
กระบวนการ
สื่อสารเป็น
เครื่องมือ
4. คลิปโฆษณา
ธุรกิจบริการที่
น่าสนใจใน
ปัจจุบัน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน
(ระบุลําดับ)

กิจกรรมที่ 1, ดร.นุสรา
ลาภภูวนารถ
2, 3, 4
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา ข้อ 3
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มคอ. 3
สัปดา หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ห์ที่
8

9

กระบวนการบริการ
-ความหมายของกระบวนการ
-ความสําคัญของกระบวนการบริการ
-การออกแบบกระบวนการให้บริการ
-ปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับกระบวนการ
-ช่วงเวลาเผชิญหน้ากับบริการ
-ระบบการปฏิบัติการผลิตบริการ
-ระบบการตลาดบริการ
Learning Outcome
ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ
บริการ โดยนําเสนอข้อสรุปโดยใช้ Mind map
เป็นเครื่องมือในการสรุปสาระสําคัญ และสามารถ
แสดงความคิดเห็นในการเสนอเนื้อหาโดยการ
เขียนพิมพ์เขียวบริการได้
หลักฐานทางกายภาพ
-ความหมายของหลักฐานทางกายภาพ
-ประเภทของหลักฐานทางกายภาพ
-องค์ประกอบของหลักฐานทางกายภาพ
-รูปแบบของสถานบริการ
-บทบาทและความสําคัญของสถานบริการ

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

3

1. สุ่มให้นักศึกษานําเสนอ Mind Map ที่ได้มอบหมายงานจาก
สั ป ดาห์ ที่ แ ล้ ว เพื่ อ นํ า เข้ า สู่ บ ทเรี ย นต่ อ ไป (คั ด เลื อ กผลงานที่
น่าสนใจมานําเสนอ ซึ่งจะเป็นการ KM ในกลุ่มนักศึกษา
2. บรรยายประกอบ Power point เรื่อง กระบวนการบริการ
3. วิเคราะห์กรณี ศึกษาเกี่ยวกับ กระบวนการบริการของธุรกิจ
บริการที่น่าสนใจ โดยการเขียนพิมพ์เขียวบริการและนําเสนอ
หน้าชั้นเรียน

1. ตํารา
การตลาดสําหรับ
ธุรกิจบริการ
2. Power point
3. กรณีศึกษา
เกี่ยวกับ
กระบวนการ
บริการของธุรกิจ
บริการที่น่าสนใจ

กิจกรรมที่ 1,
2, 3
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา ข้อ3

ดร.นุสรา
ลาภภูวนารถ

3

1. สุ่มให้นักศึกษานําเสนอ Mind Map ที่ได้มอบหมายงานจาก
สั ป ดาห์ ที่ แ ล้ ว เพื่ อ นํ า เข้ า สู่ บ ทเรี ย นต่ อ ไป (คั ด เลื อ กผลงานที่
น่าสนใจมานําเสนอ ซึ่งจะเป็นการ KM ในกลุ่มนักศึกษา
2. บรรยายประกอบ Power point เรื่อง หลักฐานทางกายภาพ
3. วิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกับหลักฐานทางกายภาพของธุรกิจ
บริการที่น่าสนใจ

1. ตํารา
การตลาดสําหรับ
ธุรกิจบริการ
2. Power point
3. ก ร ณี ศึ ก ษ า
เกี่ ย วกั บ หลั ก ฐาน
ทางกายภาพของ
ธุ ร กิ จ บ ริ ก า ร ที่
น่าสนใจ

กิจกรรมที่ 1,
2, 3
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
ข้อ 3, 4

ดร.นุสรา
ลาภภูวนารถ

สื่อการสอน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน
(ระบุลําดับ)
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มคอ. 3
สัปดา หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ห์ที่

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

3

1. สุ่มให้นักศึกษานําเสนอ Mind Map ที่ได้มอบหมายงานจาก
สั ป ดาห์ ที่ แ ล้ ว เพื่ อ นํ า เข้ า สู่ บ ทเรี ย นต่ อ ไป (คั ด เลื อ กผลงานที่
น่าสนใจมานําเสนอ ซึ่งจะเป็นการ KM ในกลุ่มนักศึกษา
2. บรรยายประกอบ Power point เรื่อง การบริหารทรัพยากร
มนุษย์สําหรับธุรกิจบริการ
3. วิ เคราะห์ ก รณี ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารทรัพ ยากรมนุ ษ ย์
สําหรับธุรกิจบริการ ที่น่าสนใจ

1.ตํารา การตลาด
สําหรับธุรกิจ
บริการ
2. Power point
3. กรณีศึกษา
เกี่ยวกับการ
บริหารทรัพยากร
มนุษย์สําหรับ
ธุรกิจบริการ ที่
น่าสนใจ

กิจกรรมที่ 1,
2, 3
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
ข้อ 3, 4

ดร.นุสรา
ลาภภูวนารถ

3

1. สุ่มให้นักศึกษานําเสนอ Mind Map ที่ได้มอบหมายงานจาก 1.ตํารา การตลาด
สั ป ดาห์ ที่ แ ล้ ว เพื่ อ นํ า เข้ า สู่ บ ทเรี ย นต่ อ ไป (คั ด เลื อ กผลงานที่ สําหรับธุรกิจ
น่าสนใจมานําเสนอ ซึ่งจะเป็นการ KM ในกลุ่มนักศึกษา
บริการ
2. บรรยายประกอบ Power point เรื่อง การสร้างความสมดุล
ระหว่างอุปสงค์ และกําลังการผลิตในธุรกิจบริการ

กิจกรรมที่ 1,
2, 3
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
ข้อ 3, 4

ดร.นุสรา
ลาภภูวนารถ

สื่อการสอน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน
(ระบุลําดับ)

Learning Outcome
ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักฐานทาง
กายภาพ โดยนําเสนอข้อสรุปโดยใช้ Mind map
เป็นเครื่องมือในการสรุปสาระสําคัญ และสามารถ
แสดงความคิดเห็นในการเสนอเนื้อหา
10

11

การบริหารทรัพยากรมนุษย์สําหรับธุรกิจบริการ
-ความหมายของทรัพยากรมนุษย์
-การตลาดภายใน
-กิจกรรมทางด้านการตลาดภายใน
Learning Outcome
ผู้เรียนได้ รับ ความรู้ค วามเข้าใจในการบริห าร
ทรัพยากรมนุษย์สําหรับธุรกิจบริการโดยนําเสนอ
ข้อ สรุป โดยใช้ Mind map เป็ น เครื่อ งมื อ ในการ
สรุปสาระสําคัญ และสามารถแสดงความคิดเห็น
ในการเสนอเนื้อหา
การสร้างความสมดุลระหว่างอุปสงค์ และกําลัง
การผลิตในธุรกิจบริการ
-ความหมายของการจัดการอุปสงค์ และการ
จัดการกําลังการผลิตในธุรกิจบริการ
กําลังการผลิตบริการ การจัดการอุปสงค์
การปรับอุปสงค์โดยใช้ส่วนประสมทางการตลาด
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มคอ. 3
สัปดา หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ห์ที่

จํานวน
ชั่วโมง

การจัดการระบบแถวรอคอยและระบบจอง
ล่วงหน้า
องค์ประกอบของแถวรอคอย
ระบบจองล่วงหน้า

Learning Outcome
ผู้เรีย นได้ รับ ความรู้ค วามเข้า ใจในการจัด การ
ระบบแถวรอคอยและระบบจองล่ ว งหน้ า โดย
นําเสนอข้อสรุปโดยใช้ Mind map เป็นเครื่องมือ
ในการสรุปสาระสําคัญ และแสดงความคิดเห็น

สื่อการสอน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน
(ระบุลําดับ)

3. การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ของการตัดสินใจ 2. Power point
ซื้อจากการการสร้างความสมดุลระหว่างอุปสงค์ และกําลังการ การสร้างความ
ผลิตในธุรกิจบริการ
สมดุลระหว่างอุป
สงค์ และกําลัง
การผลิตในธุรกิจ
บริการ

Learning Outcome
ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในการการสร้าง
ความสมดุลระหว่างอุปสงค์ และกําลังการผลิตใน
ธุรกิจบริการ โดยนําเสนอข้อสรุปโดยใช้ Mind
map เป็นเครื่องมือในการสรุปสาระสําคัญ และ
สามารถแสดงความคิดเห็นในการเสนอเนื้อหา
12

กิจกรรมการเรียนการสอน

3

1. สุ่มให้นักศึกษานําเสนอ Mind Map ที่ได้มอบหมายงานจาก
สั ป ดาห์ ที่ แ ล้ ว เพื่ อ นํ า เข้ า สู่ บ ทเรี ย นต่ อ ไป (คั ด เลื อ กผลงานที่
น่าสนใจมานําเสนอ ซึ่งจะเป็นการ KM ในกลุ่มนักศึกษา
2. บรรยายประกอบ Power point เรื่องการจัดการระบบแถว
รอคอยและระบบจองล่วงหน้า
3. วิเคราะห์กรณีศึกษาการจัดการระบบแถวรอคอยและระบบ
จองล่ ว งหน้ า ที่ น่ า สนใจการบริ ก ารลู ก ค้ า อย่ า งมี ร ะดั บ ของ
ศูนย์บริการเลกซัสรามอินทรา

1.ตํารา การตลาด
สําหรับธุรกิจ
บริการ
2. Power point
การจัดการระบบ
แถวรอคอยและ
ระบบจองล่วงหน้า
3.สื่อ Digital
media จาก
youtube เรื่อง
การบริการลูกค้า
อย่างมีระดับของ
ศูนย์บริการเลกซัส
รามอินทรา

กิจกรรมที่ 1,
2, 3
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
ข้อ 3, 4

ดร.นุสรา
ลาภภูวนารถ
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มคอ. 3
สัปดา หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ห์ที่
13

14

การให้บริการอย่างมีคุณภาพ
-ความหมายของคุณภาพในการบริการ
-การประเมินคุณภาพบริการ
-การสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าด้วยคุณภาพ
และคุณค่าในงานบริการ
-การรับรู้ถึงการบริการที่ได้รับของลูกค้า

Learning Outcome
ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในการให้บริการ
อย่างมีคุณภาพ โดยนําเสนอข้อสรุปโดยใช้ Mind
map เป็ นเครื่องมือในการสรุปสาระสําคัญ และ
แสดงความคิดเห็น
การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
-ความหมายของการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
-การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
-แนวคิดของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์
-ความภักดีของลูกค้า
-ประโยชน์จากการรักษาลูกค้า
-กลยุทธ์การรักษาลูกค้าเก่า

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

3

1. สุ่มให้นักศึกษานําเสนอ Mind Map ที่ได้มอบหมายงานจาก
สั ป ดาห์ ที่ แ ล้ ว เพื่ อ นํ า เข้ า สู่ บ ทเรี ย นต่ อ ไป (คั ด เลื อ กผลงานที่
น่าสนใจมานําเสนอ ซึ่งจะเป็นการ KM ในกลุ่มนักศึกษา
2. บรรยายประกอบ Power point การให้บริการอย่างมี
คุณภาพ
3. วิเคราะห์กรณีศึกษาการให้บริการอย่างมีคุณภาพ ที่น่าสนใจ

1.ตํารา การตลาด
สําหรับธุรกิจ
บริการ
2. Power point
การให้บริการ
อย่างมีคุณภาพ
3.กรณีศึกษาการ
ให้บริการอย่างมี
คุณภาพ ที่
น่าสนใจ

กิจกรรมที่
1,2, 3
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
ข้อ 3, 4

ดร.นุสรา
ลาภภูวนารถ

3

1. สุ่มให้นักศึกษานําเสนอ Mind Map ที่ได้มอบหมายงานจาก
สั ป ดาห์ ที่ แ ล้ ว เพื่ อ นํ า เข้ า สู่ บ ทเรี ย นต่ อ ไป (คั ด เลื อ กผลงานที่
น่าสนใจมานําเสนอ ซึ่งจะเป็นการ KM ในกลุ่มนักศึกษา
2. บรรยายประกอบ Power point การบริหารความสัมพันธ์กับ
ลูกค้า
3. วิเคราะห์กรณีศึกษาการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าที่
น่าสนใจ

1.ตํารา การตลาด
สําหรับธุรกิจ
บริการ
2. Power point
การบริหาร
ความสัมพันธ์กับ
ลูกค้า

กิจกรรมที่
1,2, 3
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
ข้อ 3, 4

ดร.นุสรา
ลาภภูวนารถ

สื่อการสอน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน
(ระบุลําดับ)

18

มคอ. 3
สัปดา หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ห์ที่

15

Learning Outcome
ผู้ เ รี ย นได้ รั บ ความรู้ ค วามเข้ า ใจในการการ
บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยนําเสนอข้อสรุป
โดยใช้ Mind map เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการสรุ ป
สาระสําคัญ และแสดงความคิดเห็น
กฎหมาย จริยธรรม จรรยา และความ
รับผิดชอบต่อสังคมในธุรกิจบริการ
-กฎหมาย
-จริยธรรม
-จรรยาบรรณ
-ความรับผิดชอบต่อสังคม

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน
(ระบุลําดับ)

3. กรณีศึกษาการ
บริหาร
ความสัมพันธ์กับ
ลูกค้าที่น่าสนใจ
3

1. สุ่มให้นักศึกษานําเสนอ Mind Map ที่ได้มอบหมายงานจาก
สั ป ดาห์ ที่ แ ล้ ว เพื่ อ นํ า เข้ า สู่ บ ทเรี ย นต่ อ ไป (คั ด เลื อ กผลงานที่
น่าสนใจมานําเสนอ ซึ่งจะเป็นการ KM ในกลุ่มนักศึกษา
2. บรรยายประกอบ Power point กฎหมาย จริยธรรม จรรยา
และความรับผิดชอบต่อสังคมในธุรกิจบริการ
3. การเปิ ด โอกาสให้ นั ก ศึ ก ษาได้ แ สดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
กฎหมาย จริยธรรม จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อสังคม
ในธุรกิจบริการ

1.ตํารา การตลาด
สําหรับธุรกิจ
บริการ
2. Power point
กฎหมาย
จริยธรรม
จรรยาบรรณ และ
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในธุรกิจ
บริการ
3.สื่อ Digital
media จาก
youtube เรื่อง
จริยธรรมในการ
แข่งขันทาง
การตลาด

กิจกรรมที่
1,2, 3
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
ข้อ 3, 4

ดร.นุสรา
ลาภภูวนารถ
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มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

1. กิจกรรมในชั้นเรียน
จิตพิสัย การมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน ความ
รับผิดชอบของงานที่
ได้รับมอบหมาย

1.1.2, 1.1.3
2.1.2, 3.1.3
4.1.1
5.1.3, 5.1.4

2. การศึกษาค้นคว้า
จากกิจกรรมที่ได้รับ
มอบหมายและการ
จัดทําแผนผังความคิด
และการวิเคราะห์
กรณีศึกษา

1.1.2, 1.1.3
2.1.2, 3.1.3
4.1.1,
5.1.3, 5.1.4

4. รายงานและการ 1.1.2, 1.1.3
2.1.2, 3.1.3
นําเสนอ
4.1.1
5.1.3, 5.1.4

วิธีการประเมิน
1. ประเมินจากการตรงเวลา
ของนั ก ศึ ก ษาในการเข้า ชั้ น
เรียน การส่งงานตามกําหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย
2. ประเมินจากการแต่งกาย
ของนั ก ศึ ก ษาที่ เป็ น ไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
3. ประเมินจากความ
รับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมายรายกลุ่มและ
บุคคล
1. ประเมินจากการตรงเวลา
ของนั ก ศึ ก ษาในการเข้า ชั้ น
เรียน การส่งงานตามกําหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย
2 . ป ร ะ เมิ น จ า ก ค ว า ม
รับ ผิด ชอบในหน้ าที่ ที่ ได้ รับ
มอบหมายรายกลุ่ ม และ
บุคคล
3. ประเมินจากการวิเคราะห์
กรณี ศึ ก ษา/การเขี ย นสรุ ป
Mind Map เพื่ อ วั ด ค วาม
เข้าใจของนักศึกษา
4. ประเมิ น จากการมี ส่ ว น
ร่ ว ม ใน ก า ร แ ส ด งค ว า ม
คิดเห็นการอภิปรายกลุ่ม
5. ประเมินจากพฤติกรรมใน
ห้ อ งเรี ย น เช่ น การมี ส่ ว น
ร่วมในกิจกรรมในห้องเรียน
พฤติกรรมการทํางานเป็นทีม
1. ประเมินจากการตรงเวลา
ของนั ก ศึ ก ษาในการเข้า ชั้ น
เรียน การส่งงานตามกําหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย

สัปดาห์ สัดส่วนการ
ที่ประเมิน ประเมินผล
1-15

10%

1-15

20%

1-14
15

30%

20

มคอ. 3
กิจกรรมที่

4. การทดสอบวัดผล
ความรู้

ผลการเรียนรู้

1.1.2, 1.1.3
2.1.2, 2.1.3

วิธีการประเมิน
2. ประเมินจากการแต่งกาย
ของนั ก ศึ ก ษาที่ เป็ น ไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
3 . ป ร ะ เมิ น จ า ก ค ว า ม
รับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมายรายกลุ่ ม และ
บุคคล
4. ประเมิ น จากรายงาน ที่
ได้ รั บ มอบหมาย มี ค วาม
ซื่ อ สั ต ย์ ไม่ ทุ จ ริ ต ไม่ นํ า
ผลงานของผู้อื่นมาเป็นของ
ตน
5. ประเมินจากการนําเสนอ
ผลงาน (กลุ่ม) หน้าชั้นเรียน
การเป็ น ผู้ นํ า และผู้ ต ามใน
ก า ร อ ภิ ป ร า ย ซั ก ถ า ม
ตลอดจนการใช้ ค วามคิ ด
แก้ ไ ขปั ญ หาทางธุ ร กิ จ ค้ า
ปลีกได้อย่างเหมาะสม
6 . ป ระ เมิ น จ าก ผ ล ก า ร
สื บ ค้ น เทคนิ ค การนํ า เสนอ
โดยการเลื อ กใช้ เทคโนโลยี
ส า ร ส น เ ท ศ ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
ประเมินจากการสอบปลาย
ภาค โดยใช้ข้อสอบแบบ
ปรนัย/อัตนัย

สัปดาห์ สัดส่วนการ
ที่ประเมิน ประเมินผล

16

40%

21
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
ศุภวรรณ อภิชาติไตรสรณ์. (2561). การตลาดสําหรับธุรกิจบริการ. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์บริการสื่อ
และสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ มสด.
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
1. Power Point ประจําบทเรียน
2. VDO Clips, Websites, กรณีศึกษาประจําบท
3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
3.1 ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา. (2557). การตลาดบริการแนวคิดและกลยุทธ์. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพ :
สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
3.2 อรจันทร์ ศิริโชติ. (2556). การตลาดบริการ : Service Marketing. กรุงเทพฯ: นําศิลป์โฆษณา
3.3 วีระรัตน์ กิจเลิศไพโรจน์. (2556). การตลาดธุรกิจบริการ. กรุงเทพ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- แบบประเมินผู้สอนประเมินรายวิชาผ่านระบบฯ ของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- การทวนสอบผลโดยอาจารย์ผู้สอน เช่น สุ่มตรวจผลงานนักศึกษา ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
3. การปรับปรุงการสอน
นําผลที่ได้จากการประเมินในข้อ 2 มาปรับปรุงการสอนและหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการ
เรียนการสอนโดยจัดกิจกรรม “การวิพากษ์แนวการสอนโดยผู้สอน”
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การแต่งตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดย
ตรวจสอบข้อสอบ การพิจารณาจากรายงานของนักศึกษาวิธีการให้คะแนนสอบและการให้คะแนนตาม
ข้อกําหนดการวัดและประเมินผลประจํารายวิชา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ปรับปรุงรายละเอียดวิชาทุกภาคการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหรือตามข้อเสนอแนะและผลการ
ทวนสอบมาตรฐานผลสั ม ฤทธิ์ ต ามข้ อ 4 ปรับ ปรุงรูป แบบการสอนให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพมากขึ้ น โดยเน้ น
นักศึกษาเป็นสําคัญ
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