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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา               มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรุี 
คณะ/ภาควชิา                           วิทยาการจัดการ/บริหารธุรกิจ  
                                            
 
 หมวดที่ 1 ขอมูลท่ัวไป 
  
1.  รหัสและชื่อรายวิชา 
3433308   การตลาดบริการ  ( Service Marketing) 

 

2.   จํานวนหนวยกิต   3(3-0-6) 
3.   หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
           เปนรายวิชาบังคับ ในหมวด วิชาเฉพาะ กลุมวิชา แกน ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชา การตลาด 
4.   อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
 
      อาจารยนิชาภา  พิมพสุต   
5.    ภาคการศึกษา/ชั้นปท่ีเรียน 
       ภาคการศึกษาที ่1/2558  นักศึกษา ช้ันปที่ 3 
6.   รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (pre-requisite)  
       ไมมี 
7.   รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (co-requisites) (ถามี) 
      ไมมี 
8.   สถานที่เรียน 
      หองเรียน       
9.   วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

 2558 
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หมวดที่ 2  จุดมุงหมายและวตัถุประสงค 

 
1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

1.1 เพื่อใหนักศึกษามวีินัยตรงตอเวลาและรบัผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย 
1.2 เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในหลักการตลาดและมาประยุกตใชในอุตสาหกรรมบริการ 
1.3 เพื่อใหนักศึกษาแสดงออกถึงความรับผิดชอบ  ในการรวมกิจกรรมปฏิบัติงานเปนกลุม 
1.4 เพื่อใหนักศึกษาเกิดทักษะในการอภิปรายและนําเสนอผลงานในชั้นเรียน  โดยใชเทคโนโลยีใน

การรวบรวมขอมูลและนําเสนอผลงาน 
 

2 วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
          - 

 
หมวดที่ 3  ลักษณะและการดําเนินการ 

 

1. คําอธิบายรายวิชา 

ความหมายและความสําคัญของตลาดบริการ ประเภทของตลาดบริการ กระบวนการ
ตลาดบริการ สวนประสมการตลาดบริการ ศึกษาและวิเคราะหปญหาทางการตลาดของธุรกิจ
บริการ และกําหนดแนวทางแกไข การพัฒนาการบริการและการสรางคุณคาเพิ่มใหการผลิต 

 

2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม ฝกปฏิบตั ิ การศึกษาดวยตนเอง 

30  - 20  50 

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล     
         ทุกวันราชการ  เวลา 9.00 – 16.30  น.  
   หองพักอาจารยคณะวิทยาการจัดการ 
   โทร  0894844422    nicha_nus@hotmail.com 
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หมวดที่ 4  การพัฒนาผลการเรียนรูของนกัศึกษา 
 

1.  คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 

               1.1.1 มีความรับผิดชอบในหนาที ่ เปนสมาชิกทีด่ี 
               1.1.2 มีวินัยในการทํางานและปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับขององคกรและสังคม 

1.2 วิธีการสอน 
      1.2.1 นักศึกษาตองแตงกายเรียบรอยและเขาเรียนตรงเวลา 
      1.2.2 นักศึกษาตองสงงานที่ไดรับมอบหมายตามกําหนดเวลา 
      1.2.3 มอบหมายงานกลุมใหนักศึกษาทุกคนมีสวนรวมในการทํางาน 
1.3 วิธีการประเมินผล 
       1.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมเขาหองเรียนและการสงงาน 
       1.3.2 พิจารณาจากการรายงานและอภิปรายกลุม 

 
2.  ความรู 

2.1  ความรูท่ีตองไดรับ  
       2.1.1 มีความรูในสาขาการตลาดทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ 
       2.1.2 มีความรูท่ีเกิดจากการบรูณาการความรูในศาสตรตางๆที่เก่ียวของ 
2.2  วิธีการสอน 
       2.2.1 บรรยายประกอบการยกตัวอยาง 
       2.2.2 มอบหมายงานกลุมใหคนควาจากแหลงขอมูลตางๆ มาสรุปและนําเสนอในชั้นเรียน 
       2.2.3 ใหนักศึกษาไปฝกงานและนําเสนอประสบการณท่ีรับ 
2.3  วิธีการประเมินผล 
        2.3.1 สอบยอย  สอบกลางภาคและสอบปลายภาค 
        2.3.2 รูปเลมรายงานกลุมและการนําเสนอ 
         2.3.3 การนําเสนอประสบการณจากการไปฝกงาน 

3.  ทักษะทางปญญา 
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 
          3.1.1 มีความสามารถในการประมวลผลและศึกษาขอมูลเพื่อวิเคราะหสาเหตุของปญหาและความขัดแยง 
          3.1.2 มีความสามารถประยุกตใชความรูภาคทฤษฏีภาคปฏิบัติไปใชประโยชนในการฝกประสบการณ

ภาคสนาม 
3.2 วิธีการสอน 
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          3.2.1 การนําเสนอรายงานและการอภิปรายกลุมในชั้นเรียน  
          3.2.2 ฝกงาน 
3.3 วิธีการประเมินผลทักษะทางปญญาของนักศึกษา 

  3.3.1 สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในการอภิปรายในชั้นเรียน 
  3.3.2 ประเมินจากนําเสนอรายงานกลุมละประสบการณจากฝกงาน 

4.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา 
           4.1.1 มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายตามหนาที่และบทบาทของตน 
           4.1.2 มีความสามารถในการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพใหทันสมัยอยางตอเนื่อง 
4.2 วิธีการสอน 

              4.2.1 มอบหมายใหทํารายงานกลุมและนําเสนอ 
              4.2.2 อภิปรายกลุมในชั้นเรียน  

4.3 วิธีการประเมิน 
      4.3.1 ประเมินการรายงานและการนําเสนอ 
      4.3.2 สังเกตพฤติกรรมการนําเสนอรายงานและการมีสวนรวมในการอภิปราย 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา 
           5.1.1 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอส่ือสาร 
            5.1.2 มีความสามารถในการใชเทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในการประมวลผล 
5.2 วิธีการสอน 

                 5.2.1 มอบหมายงานกลุมและนําเสนอผลงาน 
5.3 วิธีการประเมิน 

       5.3.1 ประเมินจากรายงานและการนําเสนอ 
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หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
 

 

สัปดาหที่/ 

 (1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู 

(3) 

สื่อการเรียนรู 

 (4) 

จํานวนชั่วโมง 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

 (6) 

ชื่อผูสอน 

 

อ. นิชาภา พิมพสุต บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาดวย

ตนเอง 

1-2 

 

ความหมายและความสําคัญ

การตลาดบริการ 

 

บรรยาย 

 

ตํารา สไลดจาก

คอมพิวเตอร 

2 2 6 สังเกตพฤติกรรม ซักถาม  

 

 

สัปดาหที่/ 

 (1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู 

(3) 

สื่อการเรียนรู 

 (4) 

จํานวนชั่วโมง 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

 (6) 

ชื่อผูสอน 

 

อ. นิชาภา พิมพสุต บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาดวย

ตนเอง 

3-4 

 

 

 

 

พฤติกรรมลูกคาในการตลาด

บริการ 

 

บรรยาย 

ทดสอบความรู 

อภิปรายกลุม 

ตํารา สไลดจาก

คอมพิวเตอร 

2 2 6 สังเกตพฤติกรรม ซักถาม 

แบบทดสอบ 
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สัปดาหที่/ 

 (1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู 

(3) 

สื่อการเรียนรู 

 (4) 

จํานวนชั่วโมง 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

 (6) 

ชื่อผูสอน 

 

อ. นิชาภา พิมพสุต บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาดวย

ตนเอง 

 

5-6 ประเภทของการตลาด /กลยุทธ

ในการเลือกตลาด 

บรรยาย 

อภิปรายกลุม 

ทดสอบความรู 

ตํารา สไลดจาก

คอมพิวเตอร 

2 2 6 ซักถาม แบบทดสอบ  

 

สัปดาหที่/ 

 (1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู 

(3) 

สื่อการเรียนรู 

 (4) 

จํานวนชั่วโมง 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

 (6) 

ชื่อผูสอน 

 

อ. นิชาภา พิมพสุต บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาดวย

ตนเอง 

7 

 

สวนประสมการตลาดบริการ 

และ SWOT analysis 

บรรยาย 

อภิปรายกลุม 

แบบทดสอบ 

ตํารา สไลดจาก

คอมพิวเตอร 

2 2 6 สังเกตพฤติกรรม ซักถาม 

แบบทดสอบ 

 

8 สอบกลางภาค      ขอสอบ  

9-13 องคประกอบของความสําเร็จ

ของการตลาดบริการ 7Ps 

บรรยาย 

อภิปรายกลุม 

แบบทดสอบ 

ตํารา สไลดจาก

คอมพิวเตอร 

2 2 6 สังเกตพฤติกรรม ซักถาม 

แบบทดสอบ 
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สัปดาหที่/ 

 (1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู 

(3) 

สื่อการเรียนรู 

 (4) 

จํานวนชั่วโมง 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

 (6) 

ชื่อผูสอน 

 

อ. นิชาภา พิมพสุต บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาดวย

ตนเอง 

14 การจัดการความพึงพอใจของ

ลูกคา 

บรรยาย 

อภิปรายกลุม 

แบบทดสอบ 

ตํารา สไลดจาก

คอมพิวเตอร 

2 2 6 สังเกตพฤติกรรม ซักถาม  

แบบทดสอบ 

15 การสรางตราผลิตภัณฑและการ

สรางคุณคาเพิ่มใหการบริการ 

บรรยาย 

อภิปรายกลุม 

แบบทดสอบ 

ตํารา สไลดจาก

คอมพิวเตอร 

2 2 6 สังเกตพฤติกรรม ซักถาม 

แบบทดสอบ 

 

16 สอบปลายภาค      ขอสอบ  

 



มคอ. 3 

  

2.แผนการประเมินผลการเรียนรู 

 

ผลการเรียนรู 
Learning Outcome 

วิธีการประเมินผล สัปดาห 
ท่ีประเมิน 

สัดสวนของการ
ประเมินผล 

               1.1.1 มีความรับผิดชอบในหนาที่  
เปนสมาชิกที่ดี 
               1.1.2 มีวินัยในการทํางานและ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับขององคกร
และสังคม 

ประเมินจากพฤติกรรมเขา
หองเรียนและการสงงาน 
พิจารณาจากการรายงานและ
อภิปรายกลุม 
 

1-15 การเขาช้ันเรียน 
10% 
แบบทดสอบ 
20% 
รายงาน 
20% 
สอบกลางภาค 
20% 
สอบปลายภาค 
30% 

       2 .1 .1  มีความรู ในสาขาการ
โรงแรมและการทองเที่ยวทั้งภาคทฤษฏี
และปฏิบัติ 

       2.1.2 มีความรูที่ เกิดจากการบ
รูณาการความรูในศาสตรตางๆที่เกี่ยวของ 

สอบยอย  สอบกลางภาค    
และสอบปลายภาค 
รูปเลมรายงานกลุมและ 
การนําเสนอ 

1-16 

       3 .1 .1  มีความสามารถในการ
ประมวลผลและศึกษาขอมูลเพื่อวิเคราะห
สาเหตุของปญหาและความขัดแยง 
          3.1.2 มีความสามารถประยุกตใช
ความรูภาคทฤษฏีภาคปฏิบัติไปใช
ประโยชนในการฝกประสบการณ 

สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวม
ในการอภิปรายในชั้นเรียน 
ประเมินจากนําเสนอรายงาน
กลุม 

1-16 

     4.1.1 มีความสามารถในการปฏิบัติ
และรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายตาม
หนาที่และบทบาทของตน 

     4.1.2 มีความสามารถในการพัฒนา
ตนเองและพัฒนาวิชาชีพใหทันสมัยอยาง
ตอเนื่อง 

ประเมินการรายงานและการ
นําเสนอ 
สังเกตพฤติกรรมการนําเสนอ
รายงายและการมีสวนรวมใน
การอภิปราย 

1-15 

  5.1.1 มีความสามารถในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสาร 

    5.1.2 มีความสามารถในการใช
เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตรและสถิติ
ในการประมวลผล 

ประเมินจากรายงานและการ
นําเสนอ 

9-15 

 
 
 
 



มคอ. 3 

  

หมวดที่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1.  ตําราและเอกสารหลัก 
     ดร.ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (พิมพ์ครั้งที ่2). กรุงเทพฯ: ซีเอตบุคส ์

2.  เอกสารและข้อมลูสาํคญั 
      

3.  เอกสารและข้อมลูแนะนํา 
       การค้นหาจากอินเตอร์เนต 

 



มคอ. 3 

  

หมวดที่ 7  การประเมนิและปรับปรุงการดําเนนิการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
การประเมินเนื้อหารายวิชาและผูสอนของนักศึกษาผานระบบลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 
       การประเมินจากการถามและการตอบของนักศึกษาในชั้นเรียน 

การประเมินผูสอนของนักศึกษาผานระบบลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย 
การประเมินผลจากผลการสอบของนักศึกษา 

3. การปรับปรุงการสอน 
       ปรับปรุงการสอนจากการหารือรวมกันของคณาจารยในสาขาวิชาหรือ ความคิดเห็นจากที่ประชุมเกี่ยวกับการ
พัฒนาประสิทธิภาพการสอน    
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 

ทวนจากคะแนนสอบ  งานที่มอบหมาย  การประเมินผูสอนของนักศึกษาผานระบบลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 นําขอมูลที่ไดจากการประเมินผลมาใชในการจัดการเรียนการสอนใหนักศึกษาในรุนตอไป  

 
 
 
ลงชื่อ 
 
       (อาจารย์นิชาภา  พิมพสุต)            อาจารยผ์ู้รับผดิชอบรายวชิา 
         
 
ลงชื่อ  
 
 (อาจารย์จิระพงศ์  เรืองกุน)  อาจารยผ์ู้รับผดิชอบหลักสูตร 
 


