มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา
รหัสวิชา 08-113-307 ชือ่ วิชา การตลาดการทองเที่ยว
(Marketing for Tourism)
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต หมวดวิชาเฉพาะกลุม วิชาชีพบังคับการทองเที่ยว

ผูร ับผิดชอบรายวิชา อาจารยธนินทร สังขดวง
อาจารยผูสอน อาจารยนา้ํ ฝน จันทรนวล
สาขา การโรงแรมและการทองเที่ยว

วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเทีย่ ว
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

สารบัญ
หมวดที่ 1
หมวดที่ 2
หมวดที่ 3
หมวดที่ 4
หมวดที่ 5
หมวดที่ 6
หมวดที่ 7

ขอมูลทั่วไป
จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
ลักษณะและการดําเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

หนา
1
2
2
4
7
11
12
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขต / คณะ / สาขา วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว พื้นที่ตรัง
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ พื้นที่ขนอม

หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อวิชา
08-113-307การตลาดการทองเที่ยว
08-113-307 Marketing for Tourism
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต3 (3-0-6)
3. หลักสูตรและกลุม (กลุมความรู/กลุมทักษะ/กลุมวิชา/วิชาเลือกเสรี)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาชีพบังคับ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
อาจารยธนินทร สังขดวง เบอรโทรศัพท 087-5451591
อาจารยผูสอน
อาจารยธนินทร สังขดวง เบอรโทรศัพท 087-5451591
วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว
อาจารยน้ําฝน จันทรนวล เบอรโทรศัพท 088-3996498
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2559 ชั้นปที่ 2 รร.ทท. (พื้นที่ตรัง)
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2559 ชั้นปที่ 2 (พื้นที่ขนอม)
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
1
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9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
16 มิถุนายน พ.ศ. 2559

หมวดที่ 2 จุดมุง หมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อใหนักศึกษา มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับความหมาย หนาที่ ความสําคัญ ปญหา แนวคิด
ทฤษฏี และหลักการดานการตลาด
1.2 เพื่อใหนักศึกษา สามารถนําสิ่งที่เรียนไปประยุกตใชในการวิเคราะห และแกไขปญหาทางการ
ตลาดและธุรกิจที่เกี่ยวกับการทองเที่ยวได
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา
เปนการเตรียมความพรอมดานปญญา เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเที่ยว
สําหรับเปนพื้นฐานดานการเรียนในการบูรณาการรวมรายวิชาอื่นๆ ของหลักสูตรการโรงแรมและการ
ทองเที่ยว ตลอดจนสามารถเรียนรูและปรับตัวใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงไปกับบริบทของสังคมและ
สภาพแวดลอมในแตละชวงเวลา และแตละพื้นที่ซึ่งมีลักษณะเฉพาะแตกตางกันไป

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ความหมายและความสําคัญของการตลาดบริการ แนวความคิดทางการตลาดสมัยใหม ความ
คาดหวังของผูบริโภค กลุมเปาหมายของการตลาดบริการ การพัฒนาคุณภาพการบริการ สวนผสมทาง
การตลาดสําหรับธุรกิจบริการ
Meaning and importance of marketing services; concepts of modern marketing;
expectations of consumers; targets of service marketing; development of services quality;
marketing mix, the 7p’s
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
ทฤษฎี
45ชั่วโมง

ปฏิบัติ
ไมมี

การศึกษาดวยตนเอง
6 ชั่วโมงตอสัปดาห

สอนเสริม
ตามความตองการของ
นักศึกษาเฉพาะราย

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
3.1 ในเวลาราชการ
นักศึกษาสามารถรับคําปรึกษาได ตั้งแตเวลา 8.30 -16.30 น. ณ.บริเวณอาคารเรียนเฉลิมพระ
เกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
2
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อาจารยน้ําฝน จันทรนวล นักศึกษาสามารถรับคําปรึกษาได ตั้งแตเวลา 09.00-16.30 น. ณ
หองพักอาจารยหลักสูตรวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
มือถือ 088-3996498 e-mail : lovelypiggygames@hotmail.com
3.2นอกเวลาราชการ
นักศึกษาสามารถนัดหมายลวงหนาเพื่อรับคําปรึกษาผานระบบ เครือขาย Internet
4.แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ ากหลักสูตรรายวิชา
(Curriculum Mapping)
1. คุณธรรม จริยธรรม
1

2

3





2. ความรู

4 5 1


2


3

3. ทักษะทางปญญา
4

5

1

2

3


4 5

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1


2 3 4

5

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสือ่ สารและ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5




ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง
5. แผน การบูรณาการ โครงการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน (ถามี)
(บูรณาการ คือ กิจกรรมการเรียนการสอน ที่ดําเนินการ กอนหรือพรอม กับการดําเนิน
โครงการบริการวิชาการ
ขอมูลโครงการบริการวิชาการ
รายละเอียดแผนการบูรณาการ
(พื้นที่ตรัง)
1. ประเด็นที่นํามาบูรณาการ: ความรับผิดชอบตอสังคมและ
1.ชื่อโครงการ: โครงการอบรมมัคคุเทศกทาง จริยศาสตร
ทะเล
2. หัวขอที่สอน/กิจกรรมที่สอน/ประเด็นเรื่อง: การจัด
2.วันที่ดําเนินโครงการ: ......................
กิจกรรมการทองเที่ยวที่นําไปสูการตลาดที่มีความรับผิดชอบตอ
สังคม
3. รายละเอียด: คุณธรรม จริยธรรมของผูประกอบการ
ทองเที่ยวและมัคคุเทศก รวมทั้งแนวคิดการทองเที่ยวแบบ
ยั่งยืน
4. รายชื่อผูสอน: อ.ธนินทร สังขดวง
5.สัปดาหที่สอน: สัปดาหที่ 14-16
(พื้นที่ขนอม)
(พื้นที่ขนอม)
1.ชื่อโครงการ: ......................
1. ประเด็นที่นํามาบูรณาการ:
2.วันที่ดําเนินโครงการ: ......................
2. หัวขอที่สอน/กิจกรรมทีส่ อน/ประเด็นเรื่อง:
3. รายละเอียด:
4. รายชื่อผูสอน:
5.สัปดาหที่สอน:
3
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6. แผน การนําความรูแ ละประสบการณจากโครงการบริการวิชาการมาพัฒนาการเรียนการสอน (ถามี
พัฒนา คือ กิจกรรมการเรียนการสอนและการวิจัยที่ดําเนินการ หลัง จากการดําเนินโครงการบริกา
วิชาการรเสร็จสิ้นแลว และเสร็จสิ้นภายในปการศึกษานั้น)
ขอมูลโครงการบริการวิชาการ
1.ชื่อโครงการ: โครงการอบรมมัคคุเทศกทาง
ทะเล
2.วันที่ดําเนินโครงการ: 2-3 เมษายน 2558
3.ผลการประเมิน :
ประเด็น
รอยละ
1.ดานความพึงพอใจ
80.20
2.ดานความรูความเขาใจ
94.60
3.ดานการนําความรูและ
91.60
ประสบการณไปใชประโยชน

รายละเอียดแผน การพัฒนาการเรียนการสอน
1. ประเด็นที่นํามาบูรณาการ: ความรับผิดชอบตอสังคมและ
จริยศาสตร
2. หัวขอที่สอน/กิจกรรมที่สอน/ประเด็นเรื่อง: การจัด
กิจกรรมการทองเที่ยวที่นําไปสูการตลาดที่มีความรับผิดชอบ
ตอสังคม
3. รายละเอียด: คุณธรรม จริยธรรมของผูประกอบการ
ทองเที่ยวและมัคคุเทศก รวมทั้งแนวคิดการทองเที่ยวแบบ
ยั่งยืน
4. รายชื่อผูสอน: อ.ธนินทร สังขดวง
5.สัปดาหที่สอน: สัปดาหที่ 14-16

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรมจริยธรรมที่ตองพัฒนา
1.1.2 มีทัศนคติที่ดีตออาชีพและแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและ
การปฏิบัติตนตอผูอื่นอยางสมํ่าเสมอ
1.1.3 มีความรับผิดชอบในหนาที่เปนสมาชิกที่ดีและมีสวนรวมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนา มี
ภาวะผูนําและเปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่น
1.2 วิธีสอน
1.2.1 ปลูกฝงใหนักศึกษามีวินัยโดยเนนการเขาเรียนใหตรงตอเวลา ตลอดจนการแตงกายที่
ถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.2.2 กําหนดงานเปนกลุมยอย เนนความมีสวนรวม และแสดงความคิดเห็น
1.2.3จัดกิจกรรมสงเสริมใหเกิดจิตสํานึกในการมีคุณธรรม จริยธรรม
1.2.4 ใหการยกยองชมเชยผูที่มีความซื่อสัตย เพื่อเปนแบบอยางที่ดี
1.2.5 กําหนดระเบียบลงโทษผูทุจริตการสอบ
1.2.6 มีกิจกรรมที่สงเสริมในเรื่องความเสียสละเพื่อสวนรวมและบําเพ็ญประโยชนตอสังคม
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินจากเวลาการเขาชั้นเรียนของนักศึกษาและเวลาการสงงานที่ไดรับมอบหมาย
1.3.2 ประเมินจากผลงานกลุมและความมีสวนรวมในการนําเสนอผลงาน
1.3.3 จํานวนการเขารวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือกิจกรรมสาธารณประโยชนตางๆ
1.3.4 ความเอื้อเฟอหรือความมีน้ําใจตอเพื่อนและครูอาจารย
4
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2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
2.1.1 มีความรูในสาขาวิชาการทองเที่ยวและสาขาวิชาการโรงแรมทั้งภาคทฤษฎีและ ภาค
ปฏิบัติอยางกวางขวางเปนระบบเปนสากลและทันสมัยตอสถานการณโลก
2.1.2 มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรตางๆที่เกี่ยวของ
2.2 วิธีสอน
2.2.1ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบโดยใหความรูทางดานทฤษฎีควบคูกับการ
ปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง
2.2.2จั ด ให มี ก ารเรี ย นรู จ ากสถานการณ จ ริ ง โดยการศึ ก ษาดู ง านหรื อ เชิ ญ ผู เ ชี่ ย วชา ที่ มี
ประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษ
2.2.3จัดการฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
2.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในดานตางๆคือ
2.3.1 การทดสอบยอย
2.3.2 การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
2.3.3ประเมินจากงานที่มอบหมายนักศึกษา
2.3.4ประเมินจากการนําเสนอผลงาน
2.3.5ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นําเสนอ
2.3.6ประเมินจากผลการฝกงานหรือสหกิจศึกษา
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
3.1.3 มีความสามารถประยุกตใชนวัตกรรมจากภาคธุรกิจและจากศาสตรอื่นๆที่เกี่ยวของ
เพื่อพัฒนาทักษะการทํางานใหเกิดประสิทธิผล
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 กรณี ศึ ก ษาทางการโรงแรมและการท อ งเที่ ยว โครงงานงานวิ จั ย และกํ า หนดให
นักศึกษาวางแผนการทํางานเปนทีม
3.2.2 ใชสถานประกอบการฝกปฏิบัติงานจริง
3.2.3 มีการอภิปรายเพื่อสรุปประเด็นผลการศึกษาและปญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งการเสนอ
แนวทางการแกไข
3.2.4 เนนถึงศาสตรและศิลป รวมถึงรูปแบบในการนําเสนอผลงาน และใหนักศึกษาไดมี
การนําเสนอผลงานจริง
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินจากการนําเสนอโครงงาน รายงานการวิจัย อภิปรายกรณีศึกษา
3.3.2 ประเมินจากการทดสอบโดยใชแบบทดสอบ โดยออกขอสอบที่ใหนักศึกษาแกปญหา
อธิบายแนวคิดการแกปญหา และวิธีการแกปญหาโดยการประยุกตความรูที่เรียนมา ซึ่งจะตองหลีกเลี่ยง
ขอสอบที่เปนการเลือกตอบที่ถูกมาคําตอบเดียวจากกลุมคําตอบที่ใหมา
3.3.3 ประเมินจากผลงานและการปฏิบัติงานของนักศึกษา
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4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองการ
4.1.1ความสามารถในการปฏิ บั ติ แ ละรั บ ผิ ด ชอบงานที่ ไ ด รั บ มอบหมายตามหน า ที่ แ ละ
บทบาทของตนในกลุมงานไดอยางเหมาะสมรวมทั้งมีสวนรวมในการชวยเหลือผูรวมงานและแกไขปญหากลุ
ม
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 มอบหมายงานที่ตองใชการติดตอประสานงานกับบุคคลอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถาบันการศึกษา
4.2.2 มี ก ารมอบหมายงานที่ ต อ งใช ทั ก ษะด า นการสื่ อ สารระหว า งบุ ค ลทั้ ง ภายใน
สถาบันการศึกษาและภายนอกสถาบันการศึกษา
4.2.3 มีการมอบหมายงานที่ตองใชการระดมความคิดและรวมกันทํางาน
4.2.4 มีกิจกรรมสงเสริมมนุษยสัมพันธ เชน ยกยองชมเชยนักศึกษาที่มีมนุษยสัมพันธดีเดน
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมในการทํากิจกรรมระหวางนักศึกษาในกลุม
4.3.2 ประเมินจากผลงานของนักศึกษาทั้งรายบุคคลและรายกลุม
4.3.3 มีการรวมประเมินทั้งอาจารยและนักศึกษา
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
5.1.1 มีความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการฟงการพูดการ
อานการเขียนและการสรุปประเด็นไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.1.3 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสารรูจักเลือก รูปแบบ
ของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับเรื่องและผูฟงที่แตกตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลองหรือ
สถานการณเสมือนจริง และนําเสนอแนวทางแกปญหาที่เหมาะสม
5.2.2 ให นั ก ศึ ก ษาได เรี ยนรู เทคนิ คการประยุ ก ต การวิเ คราะห ขอ มู ล เพื่อ การตัด สิน ใจใน
สถานการณตาง ๆ ได
5.2.3 มีการนําเสนอผลงานดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินจากการอธิบายหลักการเขาถึงขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3.2 ประเมินจากการสรุปและอภิปรายงานที่ไดรับมอบหมายรวมกัน
5.3.3 ประเมินจากผลงานและการนําเสนอผลงานดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3.4 ประเมินจากการทดสอบ
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอการสอน
ที่
1 ทฤษฎี
หนวยที่ 1 ความเขาใจเกี่ยวกับ
การตลาดการทองเที่ยว
1.1 ความหมายการตลาด
1.2 แนวความคิดและปรัชญาทาง
การตลาดสมัยใหม
1.3 ความหมายและความสําคัญ
ของการตลาดบริการ
1.4 ความสัมพันธระหวางการ
บริการและการทองเที่ยว
1.5 ลักษณะของอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว
1.6 การตลาดการทองเที่ยวและ
สวนประกอบของตลาด
ทองเที่ยว
2-4

ทฤษฎี
หนวยที่ 2 สวนประสมทางการตลาด
และระบบการตลาด
2.1 ความหมายและองคประกอบของ
สวนประสมทางการตลาด
2.2 สวนผสมทางการตลาด
สําหรับธุรกิจบริการ
2.3 ลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ
บริการ
2.4 การวัดและพัฒนาคุณภาพการ
บริการ
2.5 ตราผลิตภัณฑ และการกําหนด
ตราผลิตภัณฑ
2.6 ราคาและกลยุทธดานราคาของ
ผลิตภัณฑ
2.7 หลักการกําหนดราคาของ
ผลิตภัณฑ

จํานวน วิธีการจัดการเรียนการสอน ผูส อน
ชั่วโมง
/สื่อการสอน
อ.ธนินทร สังขดวง
3 กิจกรรม
อ.น้ําฝน จันทรนวล
- อธิบายภาพรวมการเรียน
การสอนของวิชา
- แบบฟอรมกรอกประวัติ
นักศึกษา
- แบบทดสอบกอนเรียน
- การบรรยาย
- ใหนักศึกษาซักถามแสดง
ความคิดเห็น
สือ่ การสอน
-โปรแกรมนําเสนอ

9

กิจกรรม
- การบรรยาย
- ใหนักศึกษาซักถามแสดง
ความคิดเห็น
- มอบหมายงานใหศึกษา
ดวยตนเอง
- ทดสอบยอยครั้งที่ 1
สือ่ การสอน
-โปรแกรมนําเสนอ

อ.ธนินทร สังขดวง
อ.น้ําฝน จันทรนวล
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สัปดาห
ที่

5-6

7-8

9

หัวขอการสอน
2.8 ชองทางจัดจําหนายในธุรกิจ
ทองเที่ยว
2.9 การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใน
ธุรกิจการทองเที่ยว
ทฤษฎี
หนวยที่ 3 พฤติกรรมการซื้อของ
นักทองเที่ยว
3.1 บทบาทพฤติกรรมนักทองเที่ยว
3.2 กระบวนการตัดสินใจซื้อ
3.3 ความคาดหวังของผูบริโภค
3.4 แบบจําลองพฤติกรรมของผูบริโภค
3.5 ทฤษฎีแรงจูงใจที่สงผลตอการ
ตัดสินใจซื้อ
3.6 ปจจัยสวนบุคคลที่สงผลตอ
พฤติกรรมการซื้อ
3.7 ปจจัยภายนอกที่สงผลตอ
พฤติกรรมการซื้อ
หนวยที่ 4 การแบงสวนตลาด การ
กําหนดตลาดเปาหมายและการวาง
ตําแหนงทางการตลาดของผลิตภัณฑ
ทางการทองเที่ยว
4.1 การแบงสวนตลาด
4.2 หลักเกณฑในการแบงสวนตลาด
4.3 การกําหนดตลาดเปาหมาย
4.4 กลยุทธในการเลือกตลาดเปาหมาย
4.5 กลุมเปาหมายของการตลาด
บริการ
4.6 ปจจัยในการวางตําแหนง
ผลิตภัณฑ
4.7 การวางตําแหนงเพื่อสรางความ
ไดเปรียบทางการแขงขัน
4.8 การแบงสวนตลาดสําหรับกลยุทธ
การมุงเฉพาะกลุม
สอบกลางภาคตามตารางสอบ
มหาวิทยาลัย

มคอ. 3
จํานวน
ชั่วโมง

วิธีการจัดการเรียนการสอน ผูส อน
/สื่อการสอน

6

กิจกรรม
- การบรรยาย
- ใหนักศึกษาซักถามแสดง
ความคิดเห็น
- มอบหมายงานใหศึกษา
ดวยตนเอง
สือ่ การสอน
-โปรแกรมนําเสนอ

อ.ธนินทร สังขดวง
อ.น้ําฝน จันทรนวล

6

กิจกรรม
- การบรรยาย
- ใหนักศึกษาซักถามแสดง
ความคิดเห็น
- มอบหมายงานใหศึกษา
ดวยตนเอง
สือ่ การสอน
-โปรแกรมนําเสนอ

อ.ธนินทร สังขดวง
อ.น้ําฝน จันทรนวล
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สัปดาห
จํานวน
หัวขอการสอน
ที่
ชัว่ โมง
10-11 ทฤษฎี
6
หนวยที่ 5 สภาพแวดลอมทาง
การตลาด
5.1 ความหมายและความสําคัญ
ของสภาพแวดลอมทาง
การตลาด
5.2 สภาพแวดลอมภายในทาง
การตลาด
5.3 สภาพแวดลอมภายนอกทาง
การตลาด
5.4 การวิเคราะหสภาพแวดลอมธุรกิจ
5.5 การวิเคราะห SWOT
5.6 การวางแผนการตลาดการทองเที่ยว
12-13 ทฤษฎี
6
หนวยที่ 6 การศึกษาอุปสงค อุปทาน
การทองเที่ยว
6.1 ความสําคัญของอุปสงคการ
ทองเที่ยว
6.2 ปจจัยที่ทําใหเกิดอุปสงคการ
ทองเที่ยว
6.3 การใชกลยุทธการตลาดเพื่อปรับ
รูปแบบอุปสงค
6.4 ความหมายของอุปทานการ
ทองเที่ยว
6.5 การพัฒนาอุปทานเพื่อการพัฒนา
อยางยั่งยืนของการทองเที่ยว
14-15 ทฤษฎี
6
หนวยที่ 7 การสื่อสารการตลาดการ
ทองเที่ยว
7.1 ความหมายและความสําคัญของการ
สื่อสารการตลาด
7.2 เครื่องมือสื่อสารการตลาด
7.3 กลยุทธการสื่อสารการตลาด
7.4 จุดมุงหมายของการสื่อสารตรา
สินคาสูผูบริโภค
7.5 แนวคิดการสื่อสารการตลาดแบบ

มคอ. 3
วิธีการจัดการเรียนการสอน ผูส อน
/สื่อการสอน
อ.ธนินทร สังขดวง
กิจกรรม
อ.น้ําฝน จันทรนวล
- การบรรยาย
- ใหนักศึกษาซักถามแสดง
ความคิดเห็น
- มอบหมายงานใหศึกษา
ดวยตนเอง
สือ่ การสอน
-โปรแกรมนําเสนอ

กิจกรรม
- การบรรยาย
- ใหนักศึกษาซักถามแสดง
ความคิดเห็น
- มอบหมายงานใหศึกษา
ดวยตนเอง
สือ่ การสอน
-โปรแกรมนําเสนอ

อ.ธนินทร สังขดวง
อ.น้ําฝน จันทรนวล

กิจกรรม
- การบรรยาย
- ใหนักศึกษาซักถามแสดง
ความคิดเห็น
- มอบหมายงานใหศึกษา
ดวยตนเอง
- ทดสอบยอยครั้งที่ 2
สือ่ การสอน
-โปรแกรมนําเสนอ

อ.ธนินทร สังขดวง
อ.น้ําฝน จันทรนวล
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สัปดาห
ที่
16

17

หัวขอการสอน

มคอ. 3
จํานวน
ชั่วโมง

บูรณาการ
ทฤษฎี
3
หนวยที่ 6จริยธรรม และการตลาดที่มี
ความรับผิดชอบตอสังคม
6.1 ความหมายและประโยชนของ
จริยธรรม
6.2 การดําเนินงานธุรกิจอยางมี
จริยธรรม
6.3 การดําเนินงานทางธุรกิจเพื่อนําไปสู
การตลาดที่มีความรับผิดชอบตอ
สังคม
6.4 จรรยาบรรณนักการตลาด ใน
ธุรกิจการทองเที่ยว
สอบปลายภาคตามตารางสอบ
3
มหาวิทยาลัย
รวมชั่วโมงสอน
45

วิธีการจัดการเรียนการสอน ผูส อน
/สื่อการสอน
กิจกรรม
- การบรรยาย
- ใหนักศึกษาซักถามแสดง
ความคิดเห็น
- มอบหมายงานใหศึกษา
ดวยตนเอง
สือ่ การสอน
-โปรแกรมนําเสนอ

อ.ธนินทร สังขดวง
อ.น้ําฝน จันทรนวล

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ผลการเรียนรู
ที่
1
คุณธรรม จริยธรรม
2

ความรู

3
4

ทักษะทางปญญา
ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

วิธกี ารประเมิน

สัปดาหที่ สัดสวนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
ตลอดภาค
10%
การศึกษา

- การเขาชั้นเรียน
การมีสวนรวม อภิปราย เสนอความ
คิดเห็นในชั้นเรียน
- ทดสอบยอยครั้งที่ 1
4
- สอบกลางภาค
9
- สอบปลายภาค
17
- ทดสอบยอยครั้งที่ 2
12
- วิเคราะหกรณีศึกษา คนควา
ตลอดภาค
การนําเสนอรายงานกลุมและผลงาน
การศึกษา
การอานและสรุปบทความการสงงาน
ตามที่มอบหมาย

5%
25%
25%
15%
10%
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- การเขาถึงสื่อการสอน
ทักษะวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ อิเล็กทรอนิกส
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

มคอ. 3
ตลอดภาค
การศึกษา

10%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
Philip Kotler. 2550. Marketing Management. 11thed. New Jersey :Prentice-Hall
International.
Philip Kotler and Gary Armstrong. 2010. Principles of Marketing. 13thed. New Jersey
:Prentice-Hall International.
Philip Kotler. 2002. Principles of Marketing (วารุณี ตันติวงศวาณิช และคณะ, ผูแปล).
กรุงเทพฯ: บริษัท เพียรสัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชนา จํากัด.
ศิริ ภูพงษวัฒนา. 2549. การจัดการชองทางการตลาด.กรุงเทพฯ: บริษทั สํานักพิมพแสงดาว
จํากัด.
ศิริวรรณ เสรีรัตน. 2543. นโยบายผลิตภัณฑและราคา. กรุงเทพฯ: บริษัท ธนธัชการพิมพ จํากัด.
อัจจิมา เศรษฐบุตร. 2549. การบริหารการตลาด. พิมพครั้งที่ 12. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
2. เอกสารขอมูลสําคัญ
ไมมี
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
เว็บไซตที่เกี่ยวของกับหัวขอในประมวลรายวิชา เชน
ขอมูลเกี่ยวกับจริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ : http://thaicsr.blogspot.com
ขอมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการตลาดของไทย : http://www.businessthailand.org
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มคอ. 3

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุม ระหวางอาจารยกับนักศึกษา
- แบบประเมินผูส อนและแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
- ผลการเรียนรู
- การสังเกตบรรยากาศการเรียนการสอนในชั้นเรียน
3. การปรับปรุงการสอน
- การหารือรวมกันระหวางอาจารยผูสอน
- ทบทวนผลการประประเมินประสิทธิผลการสอนและปรับปรุงทันทีที่พบปญหา
- นําเนื้อหารายวิชาการตลาดมาบูรณาการรวมกับโครงการแขงขันเขียนแผนธุรกิจเพื่อการ
ทองเที่ยวในวันวิชาการ
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาในรายวิชา
ประเมินโครงการสอนและขอสอบ จากการสอบถามนักศึกษา การตรวจชิ้นงานของนักศึกษา และ
ผลการเรียนของนักศึกษา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
นําขอมูลที่ไดจากการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา(ขอ 4) มาหาแนวทาง
หรือวางแผนปรับปรุงรายวิชาในภาคเรียนถัดไป
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