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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา               มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรุี 

คณะ/ภาควิชา                           วทิยาการจัดการ/บริหารธุรกิจ  
                                            
 
 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
  
1.  รหัสและชื่อรายวิชา 
3433308   การตลาดบริการ  ( Service Marketing) 

 

2.   จ านวนหน่วยกิต   3(3-0-6) 
3.   หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
           เป็นรายวิชาบังคับ ในหมวด วิชาเฉพาะ กลุ่มวิชา แกน ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชา การตลาด 
4.   อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 
      อ.ภูธร  กอดแก้ว   
5.    ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
       ภาคการศึกษาท่ี 1/ นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 
6.   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite)  
       ไม่มี 
7.   รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (co-requisites) (ถ้ามี) 
      ไม่มี 
8.   สถานที่เรียน 
      ห้องเรียน       
9.   วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

 2556 
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หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1.1 เพ่ือให้นักศึกษามีวินัยตรงต่อเวลาและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย 
1.2 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักการตลาดบริการและมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม

บริการ 
1.3 เพ่ือให้นักศึกษาแสดงออกถึงความรับผิดชอบ  ในการร่วมกิจกรรมปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม 
1.4 เพ่ือให้นักศึกษาเกิดทักษะในการอภิปรายและน าเสนอผลงานในชั้นเรียน  โดยใช้เทคโนโลยีในการ

รวบรวมข้อมูลและน าเสนอผลงาน 
 

2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
          - 

 
 

หมวดที่ 3  ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา 

1. ความหมายและความส าคัญของตลาดบริการ ประเภทของตลาดบริการ กระบวนการตลาด
บริการ ส่วนประสมการตลาดบริการ ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการตลาดของธุรกิจบริการ และ
ก าหนดแนวทางแก้ไข การพัฒนาบริการและการสร้างคุณค่าเพิ่มให้การบริการ 

2.      The meaning and importance of service marketing. Type service marketing. Services 
market process. Service marketing. Study and analysis of marketing service issues and 
solution to problems. Legacy service development and value creation. 

3.  
4.  

2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม ฝึกปฏิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง 

30 ชั่วโมง - 30 ชั่วโมง 60 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล     
         วันจันทร์ เวลา 9.00 - 12.00 น. 
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   อังคาร เวลา 13.00 - 16.00 น.  
   ห้องพักอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ 
   โทร  083-7775900 
      e-mail : Khong_chiam@hotmail.com 
 
 

หมวดที่ 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1.  คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 

               1.1.1 มีความรับผิดชอบในหน้าที่  เป็นสมาชิกที่ดี 
               1.1.2 มีวินัยในการท างานและปฏิบตัิตามกฎระเบียบขอ้บังคับขององค์กรและสังคม 

1.2 วิธีการสอน 
      1.2.1 นักศึกษาต้องแต่งกายเรียบร้อยและเข้าเรียนตรงเวลา 
      1.2.2 นักศึกษาต้องส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามก าหนดเวลา 
      1.2.3 มอบหมายงานกลุ่มให้นักศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมในการท างาน 
1.3 วิธีการประเมินผล 
       1.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมเข้าห้องเรียนและการส่งงาน 
       1.3.2 พิจารณาจากการรายงานและอภิปรายกลุ่ม 

 
2.  ความรู้ 

2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ  
       2.1.1 มีความรู้ในสาขาการบริหารการตลาดทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ 
       2.1.2 มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
2.2  วิธีการสอน 
       2.2.1 บรรยายประกอบการยกตัวอย่าง 
       2.2.2 มอบหมายงานกลุ่มให้ค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆ มาสรุปและน าเสนอในชั้นเรียน 
       2.2.3 ให้นักศึกษาไปฝึกงานและน าเสนอประสบการณ์ที่รับ 
2.3  วิธีการประเมินผล 
        2.3.1 สอบย่อย  สอบกลางภาคและสอบปลายภาค 
        2.3.2 รูปเล่มรายงานกลุ่มและการน าเสนอ 
         2.3.3 การน าเสนอประสบการณ์จากการไปฝึกงาน 

3.  ทักษะทางปัญญา 
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3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
          3.1.1 มีความสามารถในการประมวลผลและศึกษาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและความขัดแย้ง 
          3.1.2 มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฏีภาคปฏิบัติไปใช้ประโยชน์ในการฝึกประสบการณ์

ภาคสนาม 
3.2 วิธีการสอน 
          3.2.1 การน าเสนอรายงานและการอภิปรายกลุ่มในชั้นเรียน  
          3.2.2 ฝึกงาน 
3.3 วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา 

 3.3.1 สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอภิปรายในชั้นเรียน 
  3.3.2 ประเมินจากน าเสนอรายงานกลุ่มละประสบการณ์จากฝึกงาน 

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
           4.1.1 มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่และบทบาทของตน 
           4.1.2 มีความสามารถในการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 
4.2 วิธีการสอน 

              4.2.1 มอบหมายให้ท ารายงานกลุ่มและน าเสนอ 
              4.2.2 อภิปรายกลุ่มในชั้นเรียน  

4.3 วิธีการประเมิน 
      4.3.1 ประเมินการรายงานและการน าเสนอ 
      4.3.2 สังเกตพฤติกรรมการน าเสนอรายงาoและการมีส่วนร่วมในการอภิปราย 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง การสื่อสารการบริการ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิง การสื่อสารการบริการ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
           5.1.1 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารงานบริการ 
            5.1.2 มีความสามารถในการใช้เทคนิคพ้ืนฐานของการตลาดบริการ 
วิธีการสอน 

                 5.2.1 มอบหมายงานกลุ่มและน าเสนอผลงาน 
5.3 วิธีการประเมิน 

       5.3.1 ประเมินจากรายงานและการน าเสนอ 
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หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
 

 

สัปดาห์ที/่ 
 (1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู ้
(2) 

วิธีสอนและกจิกรรมการเรียนรู้ 
(3) 

สื่อการเรียนรู ้
 (4) 

จ านวนชั่วโมง 
(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
 (6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(อ.ภูธร กอดแก้ว)  บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

1-2 
 

การตลาดบริการ 
 

บรรยาย 
 

ต ารา สไลด์จาก
คอมพิวเตอร ์

2 2 6 สังเกตพฤติกรรม ซักถาม  

 
 

สัปดาห์ที/่ 
 (1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู ้
(2) 

วิธีสอนและกจิกรรมการเรียนรู้ 
(3) 

สื่อการเรียนรู ้
 (4) 

จ านวนชั่วโมง 
(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
 (6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(อ.ภูธร กอดแก้ว)  บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

3-4 
 
 
 
 

 

พฤติกรรมลูกค้าในการตลาด
บริการ 
 

บรรยาย 
ทดสอบความรู ้
อภิปรายกลุ่ม 

ต ารา สไลด์จาก
คอมพิวเตอร ์

2 2 6 สังเกตพฤติกรรม ซักถาม 
แบบทดสอบ 

 

5-6 กลยุทธ์ในการเลือกตลาด บรรยาย ต ารา สไลด์จาก 2 2 6 ซักถาม แบบทดสอบ  
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สัปดาห์ที/่ 
 (1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู ้
(2) 

วิธีสอนและกจิกรรมการเรียนรู้ 
(3) 

สื่อการเรียนรู ้
 (4) 

จ านวนชั่วโมง 
(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
 (6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(อ.ภูธร กอดแก้ว)  บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

อภิปรายกลุ่ม 
ทดสอบความรู ้

คอมพิวเตอร ์

 
สัปดาห์ที/่ 

 (1) 
สาระ/เนื้อหาการเรียนรู ้

(2) 
วิธีสอนและกจิกรรมการเรียนรู้ 

(3) 
สื่อการเรียนรู ้

 (4) 
จ านวนชั่วโมง 

(5) 
วิธีการวัดและประเมินผล 

 (6) 
ชื่อผู้สอน 

 
(อ.ภูธร กอดแก้ว)  บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วย

ตนเอง 
7 
 

SWOT analysis Service 
marketing 

บรรยาย 
อภิปรายกลุ่ม 
แบบทดสอบ 

ต ารา สไลด์จาก
คอมพิวเตอร ์

2 2 6 สังเกตพฤติกรรม ซักถาม 
แบบทดสอบ 

 

8 สอบกลางภาค      ข้อสอบ  
9-13 องค์ประกอบของความส าเร็จ

ของการตลาดบริการ 7Ps 
บรรยาย 
อภิปรายกลุ่ม 
แบบทดสอบ 

ต ารา สไลด์จาก
คอมพิวเตอร ์

2 2 6 สังเกตพฤติกรรม ซักถาม 
แบบทดสอบ 

 

 
14 

 
การจัดการความพึงพอใจของ
ลูกค้า 

 
บรรยาย 
อภิปรายกลุ่ม 

 
ต ารา สไลด์จาก
คอมพิวเตอร ์

 
2 

 
2 

 
6 

 
สังเกตพฤติกรรม ซักถาม  
แบบทดสอบ 
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สัปดาห์ที/่ 
 (1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู ้
(2) 

วิธีสอนและกจิกรรมการเรียนรู้ 
(3) 

สื่อการเรียนรู ้
 (4) 

จ านวนชั่วโมง 
(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
 (6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(อ.ภูธร กอดแก้ว)  บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

แบบทดสอบ 
15 การสร้างตราผลติภณัฑ์

การตลาดบริการ 
บรรยาย 
อภิปรายกลุ่ม 
แบบทดสอบ 

ต ารา สไลด์จาก
คอมพิวเตอร ์

2 2 6 สังเกตพฤติกรรม ซักถาม 
แบบทดสอบ 

 

16 สอบปลายภาค      ข้อสอบ  
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2.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ผลการเรียนรู้ 
Learning Outcome 

วิธีการประเมินผล สัปดาห์ 
ที่ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

               1.1.1 มีความรับผดิชอบใน
หน้าท่ี  เป็นสมาชิกที่ด ี
               1.1.2 มีวินัยในการท างานและ
ปฏิบัติตามกฎระเบยีบข้อบังคับขององค์กร
และสังคม 

ประเมินจากพฤติกรรมเข้า
ห้องเรียนและการส่งงาน 
พิจารณาจากการรายงานและ
อภิปรายกลุ่ม 
 

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

       2 . 1 . 1  มี ค ว า ม รู้ ใ น ส า ข า
การตลาดและการตลาดบริการ ทั้งภาค
ทฤษฏีและปฏิบัติ 

       2.1.2 มีความรู้ที่เกิดจากการบูร
ณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

สอบย่อย  สอบกลางภาค    
และสอบปลายภาค 
รูปเลม่รายงานกลุ่มและ 
การน าเสนอ 

1-16 

       3.1.1 มีความสามารถในการ
ประมวลผลและศึกษาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์
สาเหตุของปัญหาที่ เกิดจากงานตลาด
บริการ 
          3.1.2 มีความสามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ภาคทฤษฏีภาคปฏิบัตไิปใช้
ประโยชน์ในการฝึกประสบการณ์ใน
การตลาด โดยเฉพาะการตลาดบรกิาร 

สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
ในการอภิปรายในช้ันเรียน 
ประเมินจากน าเสนอรายงาน
กลุ่ม 

1-16 

     4.1.1 มีความสามารถในการปฏิบัติ
และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตาม
หน้าท่ีและบทบาทของตน 

     4.1.2 มีความสามารถในการพัฒนา
ตนเองและพัฒนาวิชาชีพให้ทันสมัยอย่าง
ต่อเนื่อง 

ประเมินการรายงานและการ
น าเสนอ 
สังเกตพฤติกรรมการน าเสนอ
รายงายและการมีส่วนร่วมใน
การอภิปราย 

1-15 

  5.1.1 มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร 

    5.1.2 มีความสามารถในการใช้
เทคนิคพื้นฐานทางการตลาดเกี่ยวกับงาน
บริการ 

ประเมินจากรายงานและการ
น าเสนอ 

9-15 

 
 
 



มคอ. 3 

  

 
 

หมวดที่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1.  ต าราและเอกสารหลัก 
     ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา (พิมพ์ครั้งที่ 5). ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
      
3.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 
       การค้นหาจากอินเตอร์เน็ต 

 



มคอ. 3 

  

หมวดที่ 7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
การประเมินเนื้อหารายวิชาและผู้สอนของนักศึกษาผ่านระบบลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
       การประเมินจากการถามและการตอบของนักศึกษาในชั้นเรียน 

การประเมินผู้สอนของนักศึกษาผ่านระบบลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย 
การประเมินผลจากผลการสอบของนักศึกษา 

3. การปรับปรุงการสอน 
       ปรับปรุงการสอนจากการหารือร่วมกันของคณาจารย์ในสาขาวิชาหรือความคิดเห็นจากที่ประชุมเกี่ยวกับการ
พัฒนาประสิทธิภาพการสอน    

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 
ทวนจากคะแนนสอบ  งานที่มอบหมาย  การประเมินผู้สอนของนักศึกษาผ่านระบบลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 น าข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาในรุ่นต่อไป  

 
 
 
ลงช่ือ ภูธร   กอดแก้ว          อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
         

(..................................................) 
 
ลงช่ือ     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
        (..................................................) 
 
 
 
 
 


