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หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑ 
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รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

รหัสวิชา HLI ๒๒๐๔รายวิชา การขายและการตลาดส าหรบัธุรกจิโรงแรมและที่พัก 

สาขาวชิา การจัดการโรงแรมและธุรกจิที่พัก  คณะมนษุย์ศาสตร์และสังคมศาสตร ์  

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสนุันทา 

ภาคการศึกษา ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

หมวดที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑. รหัสและชื่อรายวชิา   

รหัสวิชา   HLI ๒๒๐๔ 
ชื่อรายวิชาภาษาไทย การขายและการตลาดส าหรบัธุรกจิโรงแรมและที่พัก 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Sales and Marketing for Hotel and Lodging Business 

 
๒. จ านวนหน่วยกติ   ๓(๒-๒-๕)   
       
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

๓.๑  หลักสูตร       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
๓.๒  ประเภทของรายวิชา    หมวดวิชาเฉพาะ  วิชาบังคับ 

 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน    

๔.๑ อาจารย์ผูร้ับผดิชอบรายวิชา  อาจารยโ์สภาวรรณ ตรสีุวรรณ์, อาจารย์อรนพัฒน์ เหมือนเผา่พงษ ์
 ๔.๒ อาจารย์ผูส้อน   อาจารยโ์สภาวรรณ ตรสีุวรรณ์, อาจารย์อรนพัฒน์ เหมือนเผา่พงษ์ 
                                                        

๕.  สถานที่ติดต่อ    E – Mail: Sophawan.tr@ssru.ac.th, Onnapat.mu@ssru.ac.th 
         
๖. ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรยีน   

๖.๑ ภาคการศึกษาที่    ๒/๒๕๖๔  ช้ันปีที่ ๒ ห้อง ๐๑,๐๒,๐๓,๐๔,๐๕ 
๖.๒ จ านวนผู้เรยีนที่รับได ้ประมาณ   ๑๙๒ คน 

 
๗. รายวิชาท่ีต้องเรียนมากอ่น(Pre-requisite)  (ถา้มี) ไม่ม ี
 
๘. รายวิชาท่ีต้องเรยีนพร้อมกัน(Co-requisites)(ถา้มี) ไม่ม ี
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๙. สถานที่เรียน   คณะมนุษย์ศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 
 
๑๐.วันท่ีจัดท าหรอืปรับปรุง วันที่ ๑๕  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
รายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
 

หมวดที ่๒  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
  เน้นให้นักศึกษาเข้าใจและมีความรู้เกี่ยวกับการขายและการตลาดในสายงานวิชาชีพโรงแรมและธุรกิจที่พัก เพื่อ
น าไปประยุกต์ใชใ้นการประกอบวิชาชีพในอนาคตได้ทัง้ทางตรงและทางอ้อม 
 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนแก่นักศึกษาในการคิด วิเคราะห์และการฝึกประสบการณ์จริง ตลอดจน
บูรณาการกับกระบวนการงานวิจัยได้ 
 

หมวดที ่๓  ลักษณะและการด าเนนิการ 
 

๑. ค าอธบิายรายวิชา 
  ความแตกต่างระหว่างการขายและการตลาด ขบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการ การก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
ส่วนผสมการตลาด กลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่ ลักษณะและองคป์ระกอบงานขายในธุรกิจโรงแรม จรรยาบรรณงานขายและ
การตลาด 
 
๒. จ านวนชั่วโมงท่ีใชต้่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝกึงาน(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

๓๖ 
(๓ คาบ X ๑๒ สัปดาห์) 

- ๙ 
(๓ คาบ X ๓ สัปดาห์) 

๖ 
(๓ คาบ X ๒ สัปดาห์) 

 
๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแกน่ักศกึษาเป็นรายบุคคล 
 ๓.๑ ปรกึษาด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารย์ผูส้อน  ห้องพักอาจารย์ ช้ัน ๔ อาคาร ๓๖  
 ๓.๒ ปรกึษาผ่านโทรศัพท์ที่ท างาน / มือถอื  หมายเลข๐๘๙-๔๑๖-๕๙๖๐, ๐-๙๓๔๒-๙๙๙๕-๑ 
 ๓.๓ ปรกึษาผ่าน E-Mail: Sophawan.tr@ssru.ac.th, Onnapat.mu@ssru.ac.th 
 ๓.๔ ปรกึษาผ่าน Facebook สาขา : Hotel Managing SSRU 
 
 

mailto:Sophawan.tr@ssru.ac.th


มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๓ 
รายวิชา HLI๒๒๐๔ การขายและการตลาดส าหรับธรุกจิโรงแรมและท่ีพัก สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจท่ีพัก  

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบรกิาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
 
 

หมวดที ่๔  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศกึษา 

๑.คุณธรรม  จรยิธรรม 
๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
 (๑)  พัฒนาผูส้อนใหม้ีความซือ่สัตย์ต่อจรรยาบรรณของนักวิจัย 
 (๒)  มีทัศนคติที่ดใีนการท างานซึง่แสดงออกทางคุณธรรมและจรยิธรรมในการปฏิบตัิงานและต่อบุคคล 
 (๓)  มีความรับผดิชอบทั้งบุคคล กลุ่มและส่วนรวม ตลอดจนแสดงออกซ่ึงภาวะผูน้ า 
 (๔)  มีวินยัในการท างานและปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

๑.๒   วิธกีารสอน 
(๑) บรรยายพรอ้มยกกรณตีัวอย่างทั้งในดา้นดีและไม่ดใีนการท างานด้านการขายและการตลาด 
(๒) มอบหมายรายงานกลุ่มเพื่อแบงหนา้ที่การท างาน 

๑.๓    วิธกีารประเมินผล 
(๑)  ประเมนิจากการมีส่วนรว่มในการท างานกลุ่มที่มอบหมาย 
(๒)  ประเมนิจากผู้ที่เข้าเรียนตรงเวลา 
(๓)  ประเมินจากการมีส่วนรว่มในการเรียนการสอน การแสดงความคิดเห็นและการถาม-ตอบ 
 

๒. ความรู้ 
๒.๑   ความรู้ท่ีต้องพัฒนา 
 (๑)  รูแ้ละเขา้ใจความแตกต่างและกระบวนการ ตลอดจนกลยุทธ์การขายส าหรับงานโรงแรมและธุรกิจที่

พักที่เหมาสมและสอดคล้องกับปัจจุบัน 
 (๒)  รูแ้ละเขา้ใจความแตกต่างและกระบวนการ ตลอดจนกลยุทธ์การตลาดส าหรับงานโรงแรมและธุรกิจที่

พักที่เหมาสมและสอดคล้องกับปัจจุบัน 
 (๓   รูแ้ละเข้าใจเก่ียวกับจรรยาบรรณงานขายและการตลาด ตลอดจนบูรณาการกับกระบวนการงานวิจัย

ได้และประยุกตใ์ช้ในการประกอบวิชาชีพ 
๒.๒   วิธกีารสอน 

(๑)  บรรยายและอภิปรายในช้ันเรยีน และน าเสนอรายงาน 
(๒)  มอบหมายงานกลุ่มและเดี่ยว 
(๓) อบรมเชิงปฏิบัติการจากวทิยากรภายนอก 

๒.๓    วิธกีารประเมนิผล 
(๑) ประเมินจากพฤติกรรม ความสนใจ และการมสี่วนร่วมในการเรียนการสอน การซักถามและการตอบ

ค าถาม 
(๒)  ประเมนิจากผลการศึกษาคน้คว้า การท ารายงานกลุ่ม การอภิปรายกลุ่ม การวิเคราะห์ กรณีศึกษา 

และการจัดกจิกรรมเสรมิหลกัสูตรทัง้การอบรมและฝึกปฏบิัติ 
(๓)  ประเมินจากการสอบกลางภาคและปลายภาค รวมทั้งผลการประเมินผูส้อนปลายภาคเรยีน 
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๓.ทักษะทางปัญญา 
๓.๑   ทักษะทางปัญญาท่ีตอ้งพัฒนา 
 (๑)  พัฒนาความสามารถในการคิด การวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาในด้านการขายและการตลาดใน

ธุรกิจโรงแรม 
 (๒)  สามารถน าความรู้ที่ได้น าไปประยุกตใ์ช้ในการฝึกประสบการณแ์ละปฏิบตัิงานจรงิได้ 
 (๓)  สามารถใช้ทักษะและความรูอ้ื่นๆในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.๒   วิธกีารสอน 
(๑)  ให้ผู้เรียนอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับประเด็นดา้นการขายและการตลาดของโรงแรม 
(๒)  มอบหมายงานเดี่ยวและกลุ่มใหน้ักศึกษาศึกษาด้วยตนเองและน ามาน าเสนอในชัน้เรยีน 

๓.๓    วิธกีารประเมินผล 
(๑)  ประเมนิจากการแสดงความคดิเห็นและการอภิปรายทั้งกลุ่มและรายบุคคล 
(๒)  ประเมนิจากการ าทงานกลุ่มและเดี่ยว 
 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบท่ีต้องพัฒนา 
 (๑)  พัฒนาทักษะในการสรา้งสัมพันธภาพระหว่างผู้เรยีนกบัผู้สอนและระหวา่งผู้เรียนด้วยกัน  ตลอดจนมี
ความรับผิดชอบในงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 (๒)  พัฒนาการเรยีนรูข้องตนเองและทักษะวิชาชีพให้มีความทันสมัย 

๔.๒   วิธกีารสอน 
(๑) มอบหมายให้ท ารายงานเดี่ยวและกลุ่ม 
(๒) เรียนรูจ้ากวทิยากรผู้เช่ียวชาญ 
(๓) ใช้กรณศีึกษาในการอภิปรายและแสดงความคิดเหน็ 

๔.๓    วิธกีารประเมินผล 
    (๑)  สงัเกตุพฤติกรรมการสรา้งสมัพันธภาพของผู้เรยีนทีม่ตี่อผู้สอนและระหวา่งผู้เรยีนดว้ยกันเอง 

(๒)  ผลงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 
(๓)  การประเมินตนเองและซึง่กันและกัน 

 

๕. ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
 (๑)  ทักษะในใช้ภาษาทั้งไทยและตา่งประเทศในทุกๆสมรรถนะ 
 (๒)  ทักษะในการสื่อสารโดยใช้ภาษาต่างประเทศ 
 (๓)  ทักษะในการใชเทคโนโลยีในการท างานที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนการน าเสนอ 
 (๔)  ทักษะการวิเคราะห์ข้อมลูและการค านวน 

๕.๒   วิธกีารสอน 
(๑)  มอบหมายงานทัง้กลุ่มและเดีย่ว 
(๒)  มอบหมายให้น าเสนอรายงานโดยใช้การใช ้POWER POINT 
(๓)  ฝึกการวเิคราะห์ปัญหาทีเ่ก่ียวข้องกับการขายและการตลาดส าหรับงานโรงแรม 
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(๔) เรียนรูจ้ากวทิยากรผู้เช่ียวชาญ 
๕.๓    วิธกีารประเมินผล 

(๑)  การน าเสนอรายงานและผลงานที่ได้รับมอบหมาย 
(๒)  การวิเคราะห์และแกป้ัญหาจากกรณศีึกษา 
(๓)  การเขา้รว่มอบรมเชิงปฏบิัติ 

หมายเหตุ 
สัญลักษณ ์ หมายถงึ ความรับผิดชอบหลัก  

สัญลักษณ์  หมายถงึ ความรับผิดชอบรอง  

เวน้วา่ง หมายถงึ ไมไ่ด้รับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฎอยูใ่นแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 

หมวดที ่๕  แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

๑ -แนะน ารายวชิา 

-ความส าคัญของการตลาดต่อธุรกิจ

โรงแรม 

๓ ๑. แนะน าตัวผู้สอนและผู้เรียน  

๒. อธิบายค าอธิบายรายวชิา กิจกรรม

การเรียนการสอน การวัดผลและการ

ประเมินผล  

๓. ซักถามและตอบค าถาม 

๔. บรรยายผ่านโปรแกรม Ppt. 

๕.วดิิทัศน์ 

อาจารยโ์สภาวรรณ ตรีสุวรรณ์ 

อ.อรนพัฒน์ เหมือนเผา่พงษ์ 

 

 

 

 

 

๒ แนวคิดทางการตลาด ๓ ๑. บรรยายจากการน าเสนอด้วย

โปรแกรม PowerPoint  

๒. ซักถามและอภิปรายร่วมกัน            

อาจารยโ์สภาวรรณ ตรีสุวรรณ์ 

อ.อรนพัฒน์ เหมือนเผา่พงษ์ 

 

๓ ปัจจัยแวดลอ้มทางการตลาด ๓ ๑. บรรยายจากการน าเสนอด้วย

โปรแกรม PowerPoint  

๒. ซักถามและอภิปรายร่วมกัน  

อาจารยโ์สภาวรรณ ตรีสุวรรณ์ 

อ.อรนพัฒน์ เหมือนเผา่พงษ์ 

 

๔ การแบ่งสว่นการตลาด ๓ ๑. บรรยายจากการน าเสนอด้วย

โปรแกรม PowerPoint  

๒. ซักถามและอภิปรายร่วมกัน  

๓.วทิยากร 

อาจารยโ์สภาวรรณ ตรีสุวรรณ์ 

อ.อรนพัฒน์ เหมือนเผา่พงษ์ 

 

๕ พฤตกิรรมการซือ้ของลูกค้า 

 

๓ ๑. บรรยายจากการน าเสนอด้วย

โปรแกรม PowerPoint  

๒. ซักถามและอภิปรายร่วมกัน 

อาจารยโ์สภาวรรณ ตรีสุวรรณ์ 

อ.อรนพัฒน์ เหมือนเผา่พงษ์ 

 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๖ 
รายวิชา HLI๒๒๐๔ การขายและการตลาดส าหรับธรุกจิโรงแรมและท่ีพัก สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจท่ีพัก  

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบรกิาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

๖ ส่วนประสมของการตลาดของโรงแรม ๓ ๑. บรรยายจากการน า เสนอด้วย

โปรแกรม PowerPoint  

๒. ซักถามและอภปิรายร่วมกัน  

อาจารยโ์สภาวรรณ ตรีสุวรรณ์ 

อ.อรนพัฒน์ เหมือนเผา่พงษ์ 

 

๗ น าเสนอผลงาน ๓ ๑.ผู้เรียนน าเสนองาน 

๒.อาจารย์เป็นผู้ให้ความคดิเห็น 

๓.ซักถามและอภปิรายร่วมกัน  

อาจารยโ์สภาวรรณ ตรีสุวรรณ์ 

อ.อรนพัฒน์ เหมือนเผา่พงษ์ 

 

๘ สอบกลางภาค ๓ ปรนัยและอัตนัย  

๙ การตลาดออนไลน์ Digital Marketing ๓ ๑. บรรยายจากการน า เสนอด้วย

โปรแกรม PowerPoint  

๒. ซักถามและอภปิรายร่วมกัน  

๓.วดิิทัศน์ 

๔.กรณศีกึษา 

อาจารยโ์สภาวรรณ ตรีสุวรรณ์ 

อ.อรนพัฒน์ เหมือนเผา่พงษ์ 

 

๑๐ เทคนิคการขายและกลยุทธ์ดา้น

การตลาด 

๓ ๑. บรรยายจากการน า เสนอด้วย

โปรแกรม PowerPoint  

๒. ซักถามและอภปิรายร่วมกัน  

อาจารยโ์สภาวรรณ ตรีสุวรรณ์ 

อ.อรนพัฒน์ เหมือนเผา่พงษ์ 

 

๑๑ ชอ่งทางการจัดจ าหนา่ย ๓ ๑. บรรยายจากการน า เสนอด้วย

โปรแกรม PowerPoint  

๒. ซักถามและอภปิรายร่วมกัน  

๓.วดิิทัศน์จากเวปไซต ์

๔.อภิปรายตามกรณีศึกษาที่ก าหนด 

อาจารยโ์สภาวรรณ ตรีสุวรรณ์ 

อ.อรนพัฒน์ เหมือนเผา่พงษ์ 

 

๑๒ การสง่เสริมการขายและการ

ประชาสัมพันธ์โรงแรม 

๓ ๑. บรรยายจากการน า เสนอด้วย

โปรแกรม PowerPoint  

๒. กรณศีกึษา 

๓.วทิยากร 

อาจารยโ์สภาวรรณ ตรีสุวรรณ์ 

อ.อรนพัฒน์ เหมือนเผา่พงษ์ 

 

๑๓ การวจิัยทางการตลาด ๓ ๑. บรรยายจากการน า เสนอด้วย

โปรแกรม PowerPoint  

๒. ซักถามและอภปิรายร่วมกัน 

อาจารยโ์สภาวรรณ ตรีสุวรรณ์ 

อ.อรนพัฒน์ เหมือนเผา่พงษ์ 

 

๑๔ แผนการตลาดโรงแรม ๓ ๑. บรรยายจากการน า เสนอด้วย

โปรแกรม PowerPoint  

๒. ซักถามและอภปิรายร่วมกัน 

อาจารยโ์สภาวรรณ ตรีสุวรรณ์ 

อ.อรนพัฒน์ เหมือนเผา่พงษ์ 

 

๑๕-๑๖ น าเสนอผลงาน ๓ ๑.ผู้ เ รี ยนน า เ สนองาน สื่ อ  Digital 

marketing 

๒.อาจารย์เป็นผู้ให้ความคดิเห็น 

อาจารยโ์สภาวรรณ ตรีสุวรรณ์ 

อ.อรนพัฒน์ เหมือนเผา่พงษ์ 

 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๗ 
รายวิชา HLI๒๒๐๔ การขายและการตลาดส าหรับธรุกจิโรงแรมและท่ีพัก สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจท่ีพัก  

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบรกิาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

๓.ซักถามและอภปิรายร่วมกัน 

๑๗ สอบปลายภาค ๓ ปรนัยและอัตนัย  

 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

( ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อยอ่ยแตล่ะหัวข้อตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวชิา 

(Curriculum Mapping) ตามท่ีก าหนดในรายละเอยีดของหลักสูตรสัปดาห์ท่ีประเมินและสัดสว่นของการประเมิน) 

ผลการเรียนรู ้ วีธกีารประเมินผลการเรียนรู้ สัปดาห์ท่ีประเมิน 
สัดส่วน 

ของการประเมินผล 

๑.๑ พฤติกรรมและการมีส่วนรว่มใน

ห้องเรียน 

ทุกสัปดาห ์ ๑๐ 

๒.๑, ๕.๑ การสอบกลางภาค 

การสอบปลายภาค 

๘ 

๑๗ 

๒๐ 

๓๐ 

๑.๑, ๒.๑,๓.๑,๔.๑ การน าเสนองาน ๑๕-๑๖ ๒๐ 

๒.๑ การน าเสนองาน  ๗ ๒๐ 

 

 

หมวดที ่๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ต าราและเอกสารหลัก 
 ๑. มณฑกานติ ชุบชูวงศ,์ ผศ.ดร. การบริการงานขายโรงแรม. 

 ๒. มณฑกานติ ชุบชูวงศ,์ ผศ.ดร. การตลาดโรงแรม. 

 ๓.สุรีย์ เข็มทอง, ผศ.ดร.. 2330100 กลยุทธ์การจัดการและการตลาดส าหรับธุรกิจโรงแรม.๒๕๕๙. 

๒. เวปไซต์ 
 เวปไซต์ www.ihotelmarketer.com 
 

  
 
 
 
 
 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๘ 
รายวิชา HLI๒๒๐๔ การขายและการตลาดส าหรับธรุกจิโรงแรมและท่ีพัก สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจท่ีพัก  

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบรกิาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

หมวดที๗่ การประเมินและปรับปรุงการด าเนนิการของรายวิชา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสทิธผิลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 ๑.๑ สนทนาร่วมกันระหว่างผู้เรยีนกับผูส้อนให้ผู้เรยีนแสดงความคิดเห็นตอ่เนือ้หารายวิชา 
 

๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

 ๒.๑ สังเกตจ านวนครัง้การเขา้ร่วมช้ันเรยีนของผู้เรียน 
 ๒.๒ ดูจากผลการสอบชั้นเรยีน 
 
๓. การปรับปรุงการสอน 

     ๓.๑ ส ารวจความคิดเหน็ของผู้เรยีนในช่วงปลายเทอมเพื่อเป็นข้อมลูในการปรับปรุงการสอน  

 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

     ๔.๑ ให้ผูเ้ช่ียวชาญสอบถามความคิดเหน็ของนักศึกษาเกี่ยวกับวชิาการวัดและประเมนิผลวิชานี้  

 

๕. การด าเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธผิลของรายวิชา 

 ไม่ม ี
*********************** 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

 

หนา้ | ๙ 

รายวิชา HLI๒๒๐๔ การขายและการตาดส าหรับธุรกิจโรงแรมและท่ีพัก  สาขาวิชาศิลปศาสตรบัณฑิต  คณะมนุษย์ศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ตามที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้

 

ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศเชิงตวัเลข การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

                ความรับผิดชอบหลัก                               ความรับผิดชอบรอง 

หมวดวิชา

ศึกษาทัว่ไป 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ 

รหัสวิชา HLI 

๒๒๐๔ วิชา   

การขายและ

การตลาด

ส าหรับธุรกิจ

โรงแรมและที่

พัก 

Sales and 

Marketing 

for Hotel 

and Lodging 

Business 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


