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รายละเอยีดของรายวชิา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขต / คณะ / สาขา  วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว   

สาขาการโรงแรมและการทองเที่ยว(พ้ืนที่ตรัง) 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (พ้ืนที่ขนอม) 

 
หมวดที ่1  ขอมลูโดยทัว่ไป 

 
1.  รหัสและชื่อวิชา 

08-113-307การตลาดการทองเที่ยว 
08-113-307 Marketing for Tourism 

  
2.  จํานวนหนวยกิต 
 3 หนวยกิต3(3-0-6) 
 
3. หลักสูตรและกลุม (กลุมความรู/กลุมทักษะ/กลุมวิชา/วิชาเลือกเสรี) 
 หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว 
  หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาชีพบังคับ 
 
4.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารยธนินทร สังขดวง  เบอรโทรศัพท 087-5451591  
อาจารยประจําสาขาการโรงแรมและการทองเที่ยว 

อาจารยผูสอน   อาจารยนํ้าฝน  จันทรนวล เบอรโทรศัพท 088-3996498 
    อาจารยประจําวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ (พ้ืนที่ขนอม) 

5.  ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน 
ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2558 ช้ันปที่ 2 รร.ทท. (ทอ.) 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2558 ช้ันปที่ 2  

 
6.  รายวิชาที่ตองเรียนมากอน  (Pre-requisite) 
 ไมมี 
 
7.  รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  (Co-requisite) 
 ไมมี 
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8.  สถานที่เรียน 
 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ (พ้ืนที่ขนอม) 
 
9.  วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
 15 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
 

                              หมวดที ่2  จดุมุงหมายและวัตถุประสงค 
 
1.  จุดมุงหมายของรายวิชา 

1.1 เพ่ือใหนักศึกษา มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับความหมาย  หนาที่ ความสําคัญ ปญหา แนวคิด 
ทฤษฏี และหลักการดานการตลาด  

1.2 เพ่ือใหนักศึกษา สามารถนําสิ่งที่เรียนไปประยุกตใชในการวิเคราะห  และแกไขปญหาทางการ
ตลาดและธุรกิจที่เกี่ยวกับการทองเที่ยวได 
 
2.  วัตถุประสงคในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา 
 เปนการเตรียมความพรอมดานปญญา เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทองเที่ยว 
สําหรับเปนพ้ืนฐานดานการเรียนในการบูรณาการรวมรายวิชาอ่ืนๆ ของหลักสูตรการโรงแรมและการ
ทองเที่ยว ตลอดจนสามารถเรียนรูและปรับตัวใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงไปกับบริบทของสังคมและ
สภาพแวดลอมในแตละชวงเวลา และแตละพ้ืนที่ซึ่งมีลักษณะเฉพาะแตกตางกันไป 
 

หมวดที ่3  ลกัษณะและการดาํเนนิการ 
 
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 
 

ทฤษฎ ี ปฏบิัต ิ การศกึษาดวยตนเอง สอนเสรมิ 
45ช่ัวโมง ไมม ี 6 ช่ัวโมงตอสัปดาห ตามความตองการของ

นักศึกษาเฉพาะราย 
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3.  จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
3.1 ในเวลาราชการ 
นักศึกษาสามารถรับคําปรึกษาได ต้ังแตเวลา  8.30 -16.30 น. ณ.บริเวณอาคารเรียนเฉลิมพระ

เกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
3.2นอกเวลาราชการ 
นักศึกษาสามารถนัดหมายลวงหนาเพ่ือรับคําปรึกษาผานระบบ เครือขาย Internet 
 

4.แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจากหลกัสตูรรายวิชา  
    (Curriculum Mapping) 
 

1. คณุธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทกัษะทางปญญา 
4. ทกัษะความสมัพนัธ

ระหวางบคุคลและ
ความรบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะหเชงิ
ตัวเลข การสือ่สารและ

การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 
      

     
  

 
   

  
   

  

 ความรับผดิชอบหลกั ความรับผดิชอบรอง 

 
5.  แผน การบรูณาการ โครงการบริการวชิาการกบัการเรยีนการสอน (ถาม)ี 
     (บูรณาการ คือ กิจกรรมการเรียนการสอน ที่ดําเนินการ กอนหรือพรอม กับการดําเนิน
โครงการบริการวิชาการ  
 

ขอมลูโครงการบรกิารวิชาการ   รายละเอยีดแผนการบรูณาการ 
1.ช่ือโครงการ: โครงการอบรมมัคคุเทศกทาง
ทะเล 
2.วันที่ดําเนินโครงการ: เมษายน 2559 
 
 

1. ประเด็นที่นํามาบูรณาการ: ความรับผิดชอบตอสังคมและ 
จริยศาสตร 
2. หัวขอที่สอน/กิจกรรมที่สอน/ประเด็นเรื่อง: การจัด
กิจกรรมการทองเที่ยวที่นําไปสูการตลาดที่มีความรับผิดชอบตอ
สังคม 
3. รายละเอียด: คุณธรรม จริยธรรมของผูประกอบการ
ทองเที่ยวและมัคคุเทศก รวมทั้งแนวคิดการทองเที่ยวแบบ
ย่ังยืน 
4. รายช่ือผูสอน: อ.ธนินทร สังขดวง 
5.สัปดาหที่สอน: สัปดาหที ่14-16 

 
6.  แผน การนาํความรูและประสบการณจากโครงการบรกิารวิชาการมาพัฒนาการเรยีนการสอน (ถาม)ี 
      (พัฒนา คอื กิจกรรมการเรียนการสอนและการวิจัยทีดํ่าเนินการ หลัง จากการดําเนินโครงการ
บริการวิชาการเสร็จสิ้นแลว และเสร็จสิ้นภายในปการศึกษาน้ัน) 
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ขอมลูโครงการบรกิารวิชาการ รายละเอยีดแผน การพฒันาการเรียนการสอน 
1.ช่ือโครงการ: โครงการอบรมมัคคุเทศกทาง
ทะเล 
2.วันที่ดําเนินโครงการ: 2-3 เมษายน 2558 
3.ผลการประเมิน : 

ประเด็น รอยละ 
1.ดานความพึงพอใจ 80.20 
2.ดานความรูความเขาใจ 94.60 
3.ดานการนําความรูและ
ประสบการณไปใชประโยชน 

91.60 

 

1. ประเด็นที่นํามาบูรณาการ: ความรับผิดชอบตอสังคมและ 
จริยศาสตร 
2. หัวขอที่สอน/กิจกรรมที่สอน/ประเด็นเรื่อง: การจัด
กิจกรรมการทองเที่ยวที่นําไปสูการตลาดที่มีความรับผิดชอบ
ตอสังคม 
3. รายละเอียด: คุณธรรม จริยธรรมของผูประกอบการ
ทองเที่ยวและมัคคุเทศก รวมทั้งแนวคิดการทองเที่ยวแบบ
ย่ังยืน 
4. รายช่ือผูสอน: อ.ธนินทร สังขดวง 
5.สัปดาหที่สอน: สัปดาหที ่14-16 

 
 

หมวดที ่4  การพฒันาการเรยีนรูของนกัศกึษา 
 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1  คุณธรรมจริยธรรมที่ตองพัฒนา 

 1.1.2 มีทัศนคติที่ดีตออาชีพและแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและ
การปฏิบัติตนตอผูอ่ืนอยางสมํ่าเสมอ  

 1.1.3 มีความรับผิดชอบในหนาที่เปนสมาชิกที่ดีและมีสวนรวมในกิจกรรมเพ่ือการพัฒนา มี
ภาวะผูนําและเปนแบบอยางที่ดีตอผูอ่ืน 
 1.2  วิธีสอน 

 1.2.1  ปลูกฝงใหนักศึกษามีวินัยโดยเนนการเขาเรียนใหตรงตอเวลา ตลอดจนการแตงกายที่
ถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

 1.2.2  กําหนดงานเปนกลุมยอย เนนความมีสวนรวม และแสดงความคิดเห็น 
 1.2.3จัดกิจกรรมสงเสริมใหเกิดจิตสํานึกในการมีคุณธรรม  จริยธรรม 
 1.2.4  ใหการยกยองชมเชยผูที่มีความซื่อสัตย เพ่ือเปนแบบอยางที่ดี 
 1.2.5  กําหนดระเบียบลงโทษผูทุจริตการสอบ 
 1.2.6  มีกิจกรรมที่สงเสริมในเรื่องความเสียสละเพ่ือสวนรวมและบําเพ็ญประโยชนตอสังคม 

 1.3  วิธีการประเมินผล 
 1.3.1  ประเมินจากเวลาการเขาช้ันเรียนของนักศึกษาและเวลาการสงงานที่ไดรับมอบหมาย 
 1.3.2  ประเมินจากผลงานกลุมและความมีสวนรวมในการนําเสนอผลงาน 
 1.3.3  จํานวนการเขารวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือกิจกรรมสาธารณประโยชนตางๆ 
 1.3.4  ความเอ้ือเฟอหรือความมีนํ้าใจตอเพ่ือนและครูอาจารย 

2.  ความรู 
 2.1  ความรูที่ตองไดรับ 

 2.1.1  มีความรูในสาขาวิชาการทองเที่ยวและสาขาวิชาการโรงแรมทั้งภาคทฤษฎีและ ภาค
ปฏิบัติอยางกวางขวางเปนระบบเปนสากลและทันสมัยตอสถานการณโลก  
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  2.1.2  มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรตางๆที่เกี่ยวของ  
 2.2  วิธีสอน 

 2.2.1ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบโดยใหความรูทางดานทฤษฎีควบคูกับการ
ปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง 

 2.2.2จัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเช่ียวชาญ        ที่มี
ประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษ 

 2.2.3จัดการฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
 2.3  วิธีการประเมินผล 

 ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในดานตางๆคือ 
 2.3.1 การทดสอบยอย 
 2.3.2 การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
 2.3.3ประเมินจากงานที่มอบหมายนักศึกษา 
 2.3.4ประเมินจากการนําเสนอผลงาน 
 2.3.5ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นําเสนอ  
2.3.6ประเมินจากผลการฝกงานหรือสหกิจศึกษา 

 
3.  ทกัษะทางปญญา 
 3.1  ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 

 3.1.3 มีความสามารถประยุกตใชนวัตกรรมจากภาคธุรกิจและจากศาสตรอ่ืนๆที่เกี่ยวของ
เพ่ือพัฒนาทักษะการทํางานใหเกิดประสิทธิผล 
 3.2  วิธีการสอน 

3.2.1  กรณีศึกษาทางการโรงแรมและการทองเที่ยว โครงงานงานวิจัย และกําหนดให
นักศึกษาวางแผนการทํางานเปนทีม 

 3.2.2   ใชสถานประกอบการฝกปฏิบัติงานจริง 
 3.2.3   มีการอภิปรายเพ่ือสรุปประเด็นผลการศึกษาและปญหาที่เกิดขึ้น 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 
 
4.  ทกัษะความสมัพนัธระหวางบคุคลและความรับผดิชอบ 
 4.1  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองการ 
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 4.1.1ความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายตามหนาที่และ 
บทบาทของตนในกลุมงานไดอยางเหมาะสมรวมทั้งมีสวนรวมในการชวยเหลือผูรวมงานและแกไขปญหากลุ
ม  
 4.2  วิธีการสอน 

  4.2.1 มอบหมายงานที่ตองใชการติดตอประสานงานกับบุคคลอ่ืน ๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถาบันการศึกษา 

 4.2.2 มีการมอบหมายงานที่ ตองใชทักษะดานการสื่ อสารระหว างบุคลทั้ งภายใน
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.  ทกัษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การสือ่สารและการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 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 ใหนักศึกษาไดเรียนรูเทคนิคการประยุกต การวิเคราะหขอมูลเพ่ือการตัดสินใจใน
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 

 

หมวดที ่5  แผนการสอนและการประเมินผล 
1.  แผนการสอน 
สัปดาห

ที ่
หัวขอการสอน 

จํานวน
ชั่วโมง 

วิธีการจัดการเรยีนการสอน  
/สื่อการสอน 

ผูสอน 

1-2 ทฤษฎ ี 6 กจิกรรม อ.ธนินทร  สังขดวง 
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สัปดาห
ที ่

หัวขอการสอน 
จํานวน
ชั่วโมง 

วิธีการจัดการเรยีนการสอน  
/สื่อการสอน 

ผูสอน 

หนวยที่ 1 ความเขาใจเกี่ยวกับ
การตลาดการทองเที่ยว 
1.1 ความหมายของการตลาด 
1.2 องคประกอบของการตลาด      
1.3 วิวัฒนาการของการแลกเปลี่ยน 
1.4 ความสําคัญของการตลาด       
1.5 แนวทางการศึกษาวิชาการตลาด 
1.6  แนวความคิดการบริหารการตลาด 

- อธิบายภาพรวมการเรียน 
    การสอนของวิชา  
- แบบฟอรมกรอกประวัติ
นักศึกษา 
- แบบทดสอบกอนเรียน      
- การบรรยาย 
- ใหนักศึกษาซักถามแสดง 
    ความคิดเห็น 
สือ่การสอน 
-โปรแกรมนําเสนอ 

3-5 ทฤษฎ ี
หนวยที่ 2 สวนประสมทางการตลาด 
และระบบการตลาด 
2.1 ความหมายของสวนประสมทาง 
การตลาด 
2.2 องคประกอบสวนประสมทาง 
การตลาด 
2.3 ระบบการตลาด  
2.4 สภาพแวดลอมธุรกิจ  
2.5   การวิเคราะหสภาพแวดลอมธุรกิจ 

9 กจิกรรม 
- การบรรยาย 
-  ใหนักศึกษาซักถามแสดง  
    ความคิดเห็น 
- มอบหมายงานใหศึกษา 
   ดวยตนเอง 
- ทดสอบยอยครั้งที่ 1 
สือ่การสอน 
-โปรแกรมนําเสนอ 

อ.ธนินทรสังขดวง 

6-8 ทฤษฎ ี
หนวยที่ 3 ตลาดผูบริโภค และ
พฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค 
3.1 แบบจําลองพฤติกรรมผูบริโภค             
3.2 ลักษณะเฉพาะที่กระทบตอ

พฤติกรรมผูบริโภค 
3.3 ประเภทพฤติกรรม การตัดสินใจซื้อ 
3.4 กระบวนการตัดสินใจซื้อ  
3.5 กระบวนการตัดสินใจซื้อสําหรับ

ผลิตภัณฑใหม 
3.6  พฤติกรรมผูบริโภคขามเขตแดน 
ระหวางประเทศ 

9 กจิกรรม 
- การบรรยาย 
-  ใหนักศึกษาซักถามแสดง  
    ความคิดเห็น 
- มอบหมายงานใหศึกษา 
   ดวยตนเอง 
สือ่การสอน 
-โปรแกรมนําเสนอ 
 
 

อ.ธนินทรสังขดวง 

9 สอบกลางภาคตามตารางสอบ
มหาวิทยาลัย 

3   
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สัปดาห
ที ่

หัวขอการสอน 
จํานวน
ชั่วโมง 

วิธีการจัดการเรยีนการสอน  
/สื่อการสอน 

ผูสอน 

10-11 ทฤษฎ ี
หนวยที่ 4 การแบงสวนตลาด  การ
กําหนดตลาดเปาหมายและการวาง
ตําแหนงทางการตลาดทางการทองเที่ยว 
และบริการ 
4.1 การแบงสวนตลาด 
4.2 การกําหนดตลาดเปาหมาย 
4.3  การวางตําแหนงเพ่ือสรางความ
ไดเปรียบทางการแขงขัน 

6 กจิกรรม 
- การบรรยาย 
-  ใหนักศึกษาซักถามแสดง  
    ความคิดเห็น 
- มอบหมายงานใหศึกษา 
   ดวยตนเอง 
สือ่การสอน 
-โปรแกรมนําเสนอ 
 

อ.ธนินทรสังขดวง 

12-13 ทฤษฎ ี
หนวยที่ 5การตลาดบริการ กับ การ
โฆษณา  การสงเสริมการขาย และการ
ประชาสัมพันธ 
5.1 การตลาดบริการ 
5.2 ลักษณะและคุณสมบัติเฉพาะของ
ตลาดบริการ 
5.3     การโฆษณา 
5.4  การสงเสริมการขาย 
5.5  การประชาสัมพันธ 

6 กจิกรรม 
- การบรรยาย 
-  ใหนักศึกษาซักถามแสดง  
    ความคิดเห็น 
- มอบหมายงานใหศึกษา 
   ดวยตนเอง 
- ทดสอบยอยครั้งที่ 2 
สือ่การสอน 
-โปรแกรมนําเสนอ 

อ.ธนินทรสังขดวง 

14-16 ทฤษฎ ี
หนวยที่ 6การตลาดและสังคม : ความ
รับผิดชอบตอสังคม  และจริยศาสตร
ทางการตลาด 
6.1 ขอวิพากย วิจารณของสังคมที่มีตอ
การตลาด 
6.2 การกระทําของประชาชนและรัฐเพ่ือ
ควบคุมการตลาด 
6.3 การกระทําทางธุรกิจเพ่ือนําไปสู
การตลาดที่มีความรับผิดอชอบตอสังคม 
6.4 จรรยาบรรณนักการตลาดไทย ใน
ธุรกิจการทองเที่ยว 

9 กจิกรรม 
- การบรรยาย 
-  ใหนักศึกษาซักถามแสดง  
    ความคิดเห็น 
- มอบหมายงานใหศึกษา 
   ดวยตนเอง 
สือ่การสอน 
-โปรแกรมนําเสนอ 
 

อ.ธนินทรสังขดวง 

17 สอบปลายภาคตามตารางสอบ
มหาวิทยาลัย 

    3   

 รวมชั่วโมงสอน    45   
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2.  แผนการประเมนิผลการเรยีนรู  
 
กจิกรรม

ที ่
ผลการเรยีนรู วิธกีารประเมิน 

สปัดาหที่
ประเมิน 

สดัสวนของการ
ประเมินผล 

1 คุณธรรม จริยธรรม - การเขาช้ันเรียน 
การมีสวนรวม อภิปราย เสนอความ
คิดเห็นในช้ันเรียน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10% 

2 ความรู - ทดสอบยอยครั้งที่ 1 
- สอบกลางภาค 
- สอบปลายภาค 

4 
9 
17 

5% 
25% 
25% 

3 ทักษะทางปญญา - ทดสอบยอยครั้งที่ 2 12 15% 
4 ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

- วิเคราะหกรณีศึกษา คนควา 
การนําเสนอรายงานกลุมและผลงาน
การอานและสรุปบทความการสงงาน
ตามที่มอบหมาย 

ตลอดภาค
การศึกษา 

 
10% 

5 ทักษะวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- การเขาถึงสื่อการสอน 
อิเล็กทรอนิกส 
 
 

 

ตลอดภาค
การศึกษา 
 

10% 
 

 
หมวดที ่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรยีนการสอน 

 
1.  เอกสารและตําราหลกั 

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 เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชนา จํากัด. 

ศิริ  ภูพงษวัฒนา. 2549. การจัดการชองทางการตลาด.กรุงเทพฯ: บริษทั สํานักพิมพแสงดาว 
จํากัด. 

ศิริวรรณ  เสรรีัตน. 2543. นโยบายผลิตภัณฑและราคา. กรุงเทพฯ: บริษัท ธนธัชการพิมพ จํากัด.  
อัจจิมา  เศรษฐบุตร. 2549. การบริหารการตลาด.  พิมพครั้งที่ 12. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
 

2.  เอกสารขอมลูสาํคญั 
 ไมม ี
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3.  เอกสารและขอมลูแนะนาํ 
 เว็บไซตที่เกี่ยวของกับหัวขอในประมวลรายวิชา เชน 

ขอมูลเกี่ยวกับจริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ : http://thaicsr.blogspot.com 
ขอมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการตลาดของไทย : http://www.businessthailand.org 

 
หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรงุการดาํเนนิการของรายวชิา 

 
1. กลยทุธการประเมินประสทิธผิลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 

- การสนทนากลุมระหวางอาจารยกับนักศึกษา 
- แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา 

 
2.  กลยทุธการประเมนิการสอน 

- ผลการเรียนรู 
- การสังเกตบรรยากาศการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

 
3.  การปรับปรุงการสอน 
         - การหารือรวมกันระหวางอาจารยผูสอน 
         - ทบทวนผลการประประเมินประสิทธิผลการสอนและปรับปรุงทนัทีที่พบปญหา 
 - นําเน้ือหารายวิชาการตลาดมาบูรณาการรวมกับโครงการแขงขันเขียนแผนธุรกิจเพ่ือการ
ทองเที่ยวในวันวิชาการ 
 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษาในรายวิชา   
 ประเมินโครงการสอนและขอสอบ จากการสอบถามนักศกึษา การตรวจช้ินงานของนักศึกษา และ
ผลการเรียนของนักศึกษา  
 
5.  การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสทิธผิลของรายวิชา 

นําขอมูลที่ไดจากการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา(ขอ 4) มาหาแนวทาง
หรือวางแผนปรับปรุงรายวิชาในภาคเรียนถัดไป 
 
 

http://thaicsr.blogspot.com/
http://www.businessthailand.org/
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