
มคอ. 3 รายละเอยีดของรายวชิา (Cour se Specification)        รหัสวิชา 3433308 การตลาดบริการ  ( Service Marketing)           รายวิชานีเป็นส่วนหนึงของหลักสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2556 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 



                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 สารบัญ  หมวดท ี 1 ข้อมูลทัวไป       1 หมวดท ี 2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์     2 หมวดท ี 3 ลกัษณะและการดําเนินการ     3 หมวดท ี 4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา    4 หมวดท ี 5 แผนการสอนและการประเมนิผล     8 หมวดที  6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน    13 หมวดท ี 7 การประเมนิและปรับปรุงการดาํเนินการของรายวิชา  13                      



                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 รายละเอยีดของรายวิชา   Cour se Specification 
  ชือสถาบันอุดมศึกษา   :  มหาวทิยาลัยราชภัฏธนบุรี คณะ/ภาควิชา    :  วทิยาการจดัการ/หลกัสูตรบริหารธุรกจิ  หมวดท ี1 ข้อมูลทวัไป 1. รหัสและชือรายวิชา  :   3433308 การตลาดบริการ       (Sevice of Marketing )  2. จํานวนหน่วยกติ  :   3 (3-0- 6) 3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา  : เป็นรายวชิาในหมวดวชิาแกน หลกัสูตรบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจดัการ 4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน :   4.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวชิา   1)  อาจารยธ์ชักร ภทัรพนัปี     สถานทีติดต่ออาจารย ์: หอ้งพกัอาจารยม์หาวิทยาลยัราขภฎัธนบุรี สมุทรปราการ             โทร.  081-685-5172   E-mail.  Tom.lift @gmail.com  4.2  อาจารย์ผู้สอนรายวิชา   1)  อาจารยธ์ชักร ภทัรพนัปี สถานทีติดต่ออาจารย ์ : หอ้งพกัอาจารยม์หาวิทยาลยัราขภฎัธนบุรีสมุทรปราการ         โทร.  081-685-5172   E-mail.  Tom.lift @gmail.com  5. ภาคการศึกษา/ชันปีทีเรียน  :  ภาคการศึกษา 2/59 ชันปีที  2 6. รายวิชาทีต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี 7. รายวิชาทีต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่มี 8. สถานทีเรียน   :  มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี สมุทรปราการ  9. วันทีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวิชาครังล่าสุด:   2556    



                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

  หมวดท ี2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา   :  เพือให้นกัศึกษามีความรู้เกียวกบัการตลาดบริการ  2. วัตถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา  :  เพือให้นกัศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจเกียวกบัตลาดบริการ และสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการทาํงาน การประกอบธุรกิจได ้ หมวดท ี3 ลักษณะและการดําเนินการ 1. คําอธิบายรายวชิา             ความหมายและความสาํคญัของตลาดบริการ ประเภทของตลาดบริการ กระบวนการตลาดบริการ ส่วนประสมการตลาดบริการ ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาทางการตลาดของธุรกิจบริการ และกาํหนดแนวทางแกไ้ข การพฒันาการบริการและการสร้างคุณค่าเพิมใหก้ารบริการ  2. จํานวนชัวโมงทใีช้ต่อภาคการศึกษา  :        จาํนวนชวัโมงบรรยาย                   48 ชวัโมง/ภาคการศึกษา  จาํนวนชวัโมงฝึกปฏิบติัการ   - ชวัโมง/ภาคการศึกษา  จาํนวนชวัโมงการศึกษาดว้ยตนเอง 96 ชวัโมง/ภาคการศึกษา  3. จํานวนชัวโมงต่อสัปดาห์ทีอาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล   จาํนวนชวัโมงต่อสปัดาห์ทีจะใหค้าํปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแก่นกัศึกษานอกชนัเรียน สปัดาห์ละ 3 ชวัโมง โดยระบุวนั เวลา ไวใ้นประมวลการสอน และแจง้ให้นกัศึกษาทราบในชวัโมงแรกของการสอน ฯลฯ เช่น  3.1 วนัพุธ เวลา 13.00 - 15.00 น. หอ้งพกัอาจารย ์   โทร 081-685-5172  3.2  e-mail; pupunpee@gmail.com เวลา 20.00 - 21.00 น. ทุกวนั     



                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 หมวดท ี4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 1.การพฒันาผลการเรียนรู้ 2.วธีิการสอน 3.วธีิการวัดและประเมนิผล 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
 1.1 ตระหนกัในคุณค่าของความมีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซือสัตยสุ์จริต   
 1.2 มีวนิยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม 
 1.3  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอื้น 
 1.4  เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ ขององคก์รและสงัคม 
 1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

1. อาจารยป์ระพฤติตนเป็นแบบอยา่ง  2. การเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา  3. การเรียนรู้โดยการใชสื้อ   
1. การอภิปราย/รายงาน/การนาํเสนอ/    การตอบคาํถาม 2. นกัศึกษาประเมินเพือร่วมร่วมกิจกรรม 3. นกัศึกษาประเมินตนเอง โดยพิจารณาจากงานทีใหฝึ้กปฏิบติั การนาํเสนองาน การสุ่มสัมภาษณ์ การประเมินตนเอง และการประเมินโดยเพือน สะทอ้นความกา้วหนา้ของผูเ้รียน 

2. ด้านความรู้  
 2.1 มีความรู้และเขา้ใจอย่างถอ่งแทใ้นหลกัการและทฤษฎีทีสาํคญัในการบริหารธุรกิจ 
 2.2  สามารถวิเคราะห์และเขา้ใจปัญหาทางดา้นธุรกิจ และสามารถหาแนวทางปรับปรุงแกไ้ข รวมทงัประยุกต์ความรู้ ทกัษะ และการใชเ้ครืองมือทีเหมาะสมกบัการแกปั้ญหา 
2.3  สามารถพฒันาองคค์วามรู้ใหม่ในการบริหารธุรกิจและสามารถนาํไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริง   

 1. บรรยาย 2. ศึกษาดว้ยตนเอง  3. เขา้กลุ่มแลกเปลยีนเรียนรู้ 
 1. การสอบวดัระดบัความรู้ ความจาํ ความเขา้ใจ 2. การนาํเสนองานปากเปล่า 3. แบ่งกลุ่มอภิปรายถึงกรณีศึกษาทีใหไ้ป 



                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 1.การพฒันาผลการเรียนรู้ 2.วธีิการสอน 3.วธีิการวัดและประเมนิผล 
  2.4  สามารถติดตามความกา้วหนา้ทางวิชาการและองค์ความรู้ใหมที่เกิดขึนในการบริหารธุรกิจ 
  2.5 สามารถนาํความรู้ในการบริหารธุรกิจประยุกตใ์ช้ร่วมกบัความรู้ในศาสตร์อืนๆ 3. ด้านทักษะทางปัญญา  
 3.1 สามารถวเิคราะห์สาเหตุของปัญหาโดยใชห้ลกัการเหตุและผลรวมทงัหาแนวทางป้องกนัและแกไ้ขปัญหาได้อยา่งเหมาะสม 
   3.2 มีความสามารถสาธิตทกัษะในการแกปั้ญหาโดยใช้เหตุผลเชิงวิเคราะห์ใหผู้อื้นเขา้ใจได ้
 3.3 มีความสามารถนาํความรู้ในเชิงทฤษฎีสู่การปฏิบติัได้อยา่งเหมาะสม 
   3.4 สามารถประยุกตค์วามรู้และทกัษะในศาสตร์ต่างๆทีเกียวขอ้งมาพฒันาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทาํงาน 

 1. การเรียนรู้โดยใชโ้ครงงาน Project Based Learning 2. การระดมสมอง Brain storming  

 1. การสอบขอ้เขียนในระดบัการวิเคราะห์  สงัเคราะห์ การนาํไปใช ้การประเมินค่า 2. การนาํเสนอปากเปล่า 3. โครงงานกลุ่ม  



                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 1.การพฒันาผลการเรียนรู้ 2.วธีิการสอน 3.วธีิการวัดและประเมนิผล 4. ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและ ความรับผดิชอบ  
 4.1 สามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้นไดเ้ป็นอย่างดี โดยร่วมกนัแกปั้ญหาทีเกิดขึนร่วมกนัตามบทบาทผูน้าํทีดีหรือผูร่้วมงานทีดี     4.2 มีความรับผิดชอบต่องานทีไดรั้บมอบหมาย     4.3 สามารถพฒันาทกัษะมนุษยสัมพนัธ์ทีดี และปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม     4.4 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และวิชาชีพ   

  1. การเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา  2. การเรียนรู้โดยการปฏิบติั    

  1. การสงัเกต/การนาํเสนอ 2. นกัศึกษาประเมินเพือร่วมกลุ่มกิจกรรม 3. นกัศึกษาประเมินตนเอง 4. ประเมินการปฏิบติั (พฤติกรรม ทศันคติ จริยธรรม) 

5.  ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การสือสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
5.1 สามารถใชภ้าษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสือสาร ทงัการฟัง พูด อา่น เขียน อย่างมีประสิทธิภาพ  
 5.2 สามารถใชท้กัษะการวิเคราะห์เชิงสถิติ วิเคราะห์เชิงตวัเลขเพือใชใ้นการประมวลผลแปลความหมาย และวิเคราะห์ผลทางบริหารธุรกิจ   5.3 สามารถนาํความรู้และเครืองมือทางการบริหารธุรกิจมาประยกุตใ์ชใ้นองคก์ารได ้  5.4 สามารถเลือกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสือสาร

  1. บรรยาย 2. การเรียนรู้โดยการปฏิบติั   3. ศึกษาดว้ยตนเอง  4. การเรียนรู้โดยใชโ้ครงงาน  

  1. การสอบในระดบัความรู้ ความจาํ ความเขา้ใจ 2. การนาํเสนอปากเปล่า 3. การรายงานศึกษาคน้ควา้และการอา้งอิง 4. การประเมินโครงงาน 



                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 1.การพฒันาผลการเรียนรู้ 2.วธีิการสอน 3.วธีิการวัดและประเมนิผล และนาํเสนอไดอ้ย่างเหมาะสม 



                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 แผนทีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  (Curr iculum Mapping)   
  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลกั      หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง     -  หมายถึง   ไม่กาํหนดผลการเรียนรู้  

หมวดวชิา รหัสและชือรายวชิา 
1. คุณธรรมจริยธรรม  2. ความรู้  3. ทกัษะทางปัญญา  4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลย ี
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 3433308 การตลาดบริการ                                   



                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 หมวดท ี5 แผนการสอนและการประเมนิผล 1. แผนการจัดการเรียนรู้    สัปดาห์ท/ี (1) สาระ/เนือหาการเรียนรู้ (2) วธิีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ (3) สือการเรียนรู้  (4) จํานวนชัวโมง (5) วธิีการวดัและประเมินผล  (6) ชือผู้สอน  (7) บรรยาย ปฏิบัตกิาร ศึกษาด้วยตนเอง สัปดาห์ท ี1  ปฐมนิเทศรายวิชา ความหมายและความสาคญัการตลาดบริการ บรรยาย การศึกษาดว้ยตนเอง  ตาํรา สไลดจ์ากคอมพิวเตอร์  3 0 6 การสงัเกต การตอบคาํถาม อาจารยธ์ชักร ภทัรพนัปี 

สัปดาห์ท ี2 กรณีศึกษาตลาดบริการ การบรรยาย การศึกษาดว้ยตนเอง การอภิปรายกลุ่ม กรณีศึกษา 
ตาํรา สไลดจ์ากคอมพิวเตอร์ 3 0 6 การสงัเกต การตอบคาํถาม การนาํเสนอ การอภิปรายกลุ่ม  

สัปดาห์ท ี3 พฤติกรรมลกูคา้ในการตลาดบริการ บรรยาย การศึกษาดว้ยตนเอง  ตาํรา สไลดจ์ากคอมพิวเตอร์ 3 0 6 การสงัเกต การตอบคาํถาม  

สัปดาห์ท ี4 กรณีศึกษาพฤติกรรมในการตลาดบริการ บรรยาย การศึกษาดว้ยตนเอง  ตาํรา สไลดจ์ากคอมพิวเตอร์  3 0 6 การสงัเกต การตอบคาํถาม การนาํเสนอแนวคดิโครงการทีไดรั้บมอบหมาย 
 

สัปดาห์ท ี5 ประเภทของการตลาด /กลยทุธใ์นการเลือกตลาด การอฺธิบายกลุ่มตามทีไดรั้บมอบหมาย ตาํรา สไลดจ์ากคอมพิวเตอร์ 3 0 6 การสงัเกต การตอบคาํถาม   
สัปดาห์ท ี6 กรณีศึกษาประเภทของตลาดบริการ งานกลุ่มดว้ยการแบ่งหวัขอ้กรณีศึกษาตามทีไดรั้บ ตาํรา สไลดจ์ากคอมพิวเตอร์ 3 0 6 การสงัเกต การซักถาม    



                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 สัปดาห์ท/ี (1) สาระ/เนือหาการเรียนรู้ (2) วธิีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ (3) สือการเรียนรู้  (4) จํานวนชัวโมง (5) วธิีการวดัและประเมินผล  (6) ชือผู้สอน  (7) บรรยาย ปฏิบัตกิาร ศึกษาด้วยตนเอง มอบหมาย  
สัปดาห์ท ี7 ส่วนประสมการตลาดบริการ และ SWOT analysis  นาํเสนองานกลุ่มตามทีไดรั้บมอบหมาย ตาํรา สไลดจ์ากคอมพิวเตอร์  

3 0 6 การสงัเกต การซักถาม   
สัปดาห์ท ี8 สอบกลางภาค      การสงัเกต การซักถาม   สัปดาห์ท ี9 องคป์ระกอบของความสาํเร็จของการตลาดบริการ Ps บรรยาย  ตาํรา สไลดจ์ากคอมพิวเตอร์  

3 0 6 การสงัเกต การซักถาม    
สัปดาห์ท ี10 กรณีศึกษา 4 P บรรยาย ตาํรา สไลดจ์ากคอมพิวเตอร์ 3 0 6 การสงัเกต การซักถาม    
สัปดาห์ท ี11 กรณีศึกษา 7 P  บรรยาย  ตาํรา สไลดจ์ากคอมพิวเตอร์ 3 0 6 การสงัเกต การซักถาม    
สัปดาห์ท ี12 กรณีศึกษา การนาํ 7p ไปใชใ้นตลาดบริการ บรรยาย  ตาํรา สไลดจ์ากคอมพิวเตอร์  

3 0 6 การสงัเกต การซักถาม    
สัปดาห์ท ี13 การจดัการความพึงพอใจของลูกคา้  การบรรยาย ตาํรา สไลดจ์ากคอมพิวเตอร์ 3 0 6 การสงัเกต การซักถาม    
สัปดาห์ท ี14 การสร้างตราผลิตภณัฑแ์ละการสร้างคุณคา่เพิมใหก้ารบริการ บรรยาย การอภิปรายกลุ่ม ตาํรา สไลดจ์ากคอมพิวเตอร์  

3 0 6 การสงัเกต การซักถาม  การประเมินโดยเพอืนร่วมชนัเรียน 
 

สัปดาห์ท ี15 ทบทวนกรณีศึกษา การนาํเสนองานของนกัศึกษา สไลด์จากคอมพิวเตอร์  3 0 6 การสงัเกต การซักถาม งานนาํเสนอ  



                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 สัปดาห์ท/ี (1) สาระ/เนือหาการเรียนรู้ (2) วธิีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ (3) สือการเรียนรู้  (4) จํานวนชัวโมง (5) วธิีการวดัและประเมินผล  (6) ชือผู้สอน  (7) บรรยาย ปฏิบัตกิาร ศึกษาด้วยตนเอง สัปดาห์ท ี16 สอบปลายภาค        รวมจํานวนชัวโมง       



                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 2.  แผนการประเมนิผลการเรียนรู้   ใหร้ะบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หวัขอ้ยอ่ยแต่ละหวัขอ้ตามทีปรากฏในแผนทีแสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวิชา (Curriculum Mapping)  ตามทีกาํหนดในรายละเอียดของหลกัสูตร (มคอ.2) สปัดาห์ทีประเมินและสดัส่วนของการประเมิน   ผลการเรียนรู้ Learning Outcome วธิีการประเมินผล สัปดาห์ ทปีระเมิน สัดส่วนของการประเมินผล   1.1 ตระหนกัในคุณค่าของความมีคณุธรรม จริยธรรม เสียสละ และซือสัตยสุ์จริต   
 1.2 มีวนิยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วชิาชีพ และสังคม 
 1.3  เคารพสิทธิและรับฟังความคดิเห็นของผูอื้น 
 1.4  เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ ขององคก์รและสังคม 
 1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวชิาชีพ 

สงัเกตจากการเขา้ชนัเรียน  การส่งรายงานตรงเวลา การแสดงความคิดเห็นในชนัเรียน การประเมินโดยเพือนร่วมชนัเรียน การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชนัเรียน 

1-15 การเขา้และการมีส่วนร่วมในชนัเรียน20 % การสอบกลางภาค 20% งานกลุ่ม 20% การสอบปลายภาค 40%   2.1 มีความรู้และเขา้ใจอยา่งถ่องแทใ้นหลกัการและทฤษฎทีีสาํคญัในการบริหารธุรกิจ 
 2.2  สามารถวเิคราะห์และเขา้ใจปัญหาทางดา้นธุรกิจ และสามารถหาแนวทางปรับปรุงแกไ้ข รวมทงัประยกุตค์วามรู้ ทกัษะ และการใชเ้ครืองมอืทีเหมาะสมกบัการแกปั้ญหา 
 2.3  สามารถพฒันาองคค์วามรู้ใหม่ในการบริหารธุรกิจและสามารถนาํไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริง   
  2.4  สามารถติดตามความกา้วหนา้ทางวิชาการและองคค์วามรู้ใหม่ทีเกิดขนึในการบริหารธุรกิจ 
  2.5 สามารถนาํความรู้ในการบริหารธุรกิจประยกุตใ์ชร่้วมกบัความรู้ในศาสตร์อืนๆ 

การสงัเกต งานนาํเสนอ การอภิปรายกลุ่ม กิจกรรมการมีส่วนร่วมกิจกรรมในชนัเรียน โครงการทีปรากฏ การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค 

ทุกสปัดาห ์และสปัดาห์ของงานนาํเสนอ รวมทงัลงภาคสนามติดตามประเมินโครงการทีปรากฏ 

  3.1 สามารถวเิคราะห์สาเหตขุองปัญหาโดยใช้หลกัการเหตแุละผลรวมทงัหาแนวทางป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 
   3.2 มีความสามารถสาธิตทกัษะในการแกปั้ญหาโดยใชเ้หตุผลเชิงวิเคราะห์ใหผู้อื้นเขา้ใจได ้
  3.3 มีความสามารถนาํความรู้ในเชิงทฤษฎีสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสม 
   3.4 สามารถประยกุตค์วามรู้และทกัษะในศาสตร์ตา่งๆทีเกียวขอ้งมาพฒันาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทาํงาน 

การสงัเกต งานนาํเสนอ การอภิปรายกลุ่ม กิจกรรมการมีส่วนร่วมกิจกรรมในชนัเรียน โครงการทีปรากฏ การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค 

 ทุกสปัดาห์ และสปัดาห์ของงานนาํเสนอ รวมทงัลงภาคสนามติดตามประเมินโครงการทีปรากฏ 

4.1 สามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้นไดเ้ป็นอยา่งดี โดยร่วมกนัแกปั้ญหาทีเกิดขนึร่วมกนัตามบทบาทผูน้าํหรือผูร่้วมงานทีดี     4.2 มีความรับผิดชอบต่องานทีไดรั้บมอบหมาย 
การอภิปรายกลุ่ม กิจกรรมการมีส่วนร่วมกิจกรรมในชนัเรียน โครงการทีปรากฏ 

ทุกสปัดาห ์และสปัดาห์ของงานนาํเสนอ รวมทงัลง
 



                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

    4.3 สามารถพฒันาทกัษะมนุษยส์ัมพนัธ์ทีดี และปรับตวัเขา้กบัสถานการณต์่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม     4.4 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สงัคม และวิชาชีพ   

 ภาคสนามติดตามประเมินโครงการทีปรากฏ 
5.1 สามารถใชภ้าษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสือสาร ทงัการฟัง พูด อ่าน เขียน อยา่งมีประสิทธิภาพ  
 5.2 สามารถใชท้กัษะการวิเคราะห์เชิงสถิติ วิเคราะห์เชิงตวัเลขเพือใชใ้นการประมวลผลแปลความหมาย และวเิคราะห์ผลทางบริหารธุรกิจ   5.3 สามารถนาํความรู้และเครืองมือทางการบริหารธุรกิจมาประยกุตใ์ชใ้นองคก์ารได ้  5.4 สามารถเลือกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสือสารและนาํเสนอไดอ้ยา่งเหมาะสม 

การนาํเสนองาน/การรายงาน ทกุสปัดาห์ และสปัดาห์ของงานนาํเสนอ  
 

รวม 100%    หมวดท ี6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 1. ตําราและเอกสารหลักทใีช้ในการเรียนการสอน    ชยัสมพล ชาวประเสริฐ (พิมพค์รังที 2). กรุงเทพฯ: ซีเอตบุคส์   เอกสารและข้อมูลแนะนําทีนักศึกษาควรศึกษาเพิมเติม Internet Search  หมวดท ี7 การประเมนิและปรับปรุงการดาํเนินการของรายวชิา 1. กลยุทธ์การประเมนิประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  เช่น  ใหน้กัศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทงัดา้นวธีิการสอน การจดักิจกรรมในและห้องนอกเรียน สิงสนบัสนุนการเรียนการสอนทีส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ทีไดรั้บ ขอ้เสนอแนะเพือปรับปรุงรายวิชา ดว้ยระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลยั ฯลฯ 1.1  ใหน้กัศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวชิา ทงัดา้นวิธีการสอน   1.2  ประเมินการจดักิจกรรมในและห้องนอกเรียน   1.3 สิงสนบัสนุนการเรียนการสอนทีส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ 1.4 ผลการเรียนรู้ทีไดรั้บ 



                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 2. กลยุทธ์การประเมนิการสอน :  หลกัสูตร/กาํหนดให้มีการประเมินการสอนโดยการสังเกตจากผู ้สงัเกตการณ์สอนทาํการประเมินตนเอง รวมทงัผลการเรียนของนกัศึกษา  3. การปรับปรุงการสอน  :  ควรมีการประชุมเพือพฒันาการเรียนการสอนร่วมกบันกัศึกษาภายหลกัการเรียนการสอนเสร็จสินฯลฯ  4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนักศึกษาในรายวิชา :  กรรมการทวนสอบรายวิชา  ทวนสอบจากคะแนนขอ้สอบ งานทีมอบหมาย นกัศึกษาประเมินตนเอง และการประเมินโดยระบบประเมินการจดัการเรียนการสอนออนไลน์  5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา :  นาํขอ้มูลทีไดจ้ากการประเมินผลมาใชใ้นการปรับการจดัการเรียนการสอนใหก้บันกัศึกษารุ่นถดัไป          ลงชือ   นายธัชกร ภัทรพันปี                      อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา          ลงชือ     อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร         (..................................................) 


