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มคอ.3 
 

รายละเอียดของรายวิชา 
 

 ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย. 
คณะ/สาขาวิชา             คณะมนุษยศาสตรส์าขาวชิาการท่องเทีย่ว  

 
หมวดท่ี1ข้อมลูทัว่ไป 

1. รหสัและช่ือรายวิชา 
HQ 236  ส่ือสงัคมออนไลน์เพ่ือธุรกิจการทอ่งเท่ียว  
    (Social Media for Tourism Business) 
2. จ านวนหน่วยกิต 
        3 หน่วยกติ  3(3-0-6) 
3. หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา 
ศลิปศาสตรบณัฑติ  สาขาวชิาการท่องเทีย่ว 
4. อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน  
อาจารย์ธนวฒัน์ เพชรพนัธ์ 
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ปีท่ีเรียน 
ภาคการศกึษาตน้ ปีการศกึษา2559  / ชัน้ปีที ่4 
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน(Pre-requisite) (ถ้าม)ี 
       ไมม่ ี
7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั(Co-requisites) (ถ้าม)ี 
 ไมม่ ี
8. สถานท่ีเรียน 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
9. วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสดุ  
วนัที ่26 กรกฎาคม 2559 

 
 
 
 
 
 
 

หมวดท่ี2จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค์ 
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1. จดุมุ่งหมายของรายวิชา 
  1.  นกัศกึษามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัความเป็นมาและพฒันาการของส่ือสงัคมออนไลน์ 
  2. นกัศกึษามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัความหมายและประเภทของส่ือสงัคมออนไลน์ 
  3. นกัศกึษามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบับทบาทและอิทธิพลของส่ือสงัคมออนไลน์ตอ่กิจกรรมการทอ่งเท่ียว 
  4. นกัศกึษามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบั ความส าคญัของการตลาดทางส่ือสงัคมออนไลน์ในธุรกิจ  
การทอ่งเท่ียว 
  5 .
 นกัศกึษาสามารถประยกุต์ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์เพ่ือเป็นชอ่งทางการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์สินค้าและบริการในธุรกิจการทอ่งเ
ท่ียว 

2. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา / ปรบัปรงุรายวิชา1. 
เพื่อใหน้กัศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการสื่อสารการตลาดทางสื่อเครอืขา่ยสงัคมและ 
อนิเทอรเ์น็ตเพื่อส่งเสรมิแหล่งท่องเทีย่วและน าความรูท้ีไ่ดร้บัไปประยกุตใ์ชไ้ด้อยา่งสรา้งสรรค์ 

โดยจะมกีารปรบัปรงุแบบฝึกหดั กจิกรรม และโครงงานให้ทนัสมยัทนัเหตุการณ์ สอดคลอ้งกบั 
ความสนใจของนกัศกึษา 

2. เพื่อปรบัปรงุมาตรฐานการเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ
 

หมวดท่ี3ลกัษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 
ความหมาย ประเภท บทบาทและอิทธิพลของส่ือสงัคมออนไลน์ตอ่กิจกรรมการทอ่งเท่ียว ประเดน็ส าคญัของการตลาดทางส่ือสงัคมออนไลน์ในธุรกิจการทอ่งเท่ียว 
การประยกุต์ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์เพ่ือเป็นชอ่งทางการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์สินค้าและบริการในธุรกิจการทอ่งเท่ียวเพ่ือให้เกิดการรับรู้และสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี  
2. จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบติั การศึกษาด้วยตนเอง 
45 ชัว่โมง 

ต่อภาคการศกึษา 
(3 ชัว่โมง x 15 สปัดาห)์ 

ไมม่ ี ไมม่กีารฝึกปฏบิตังิาน 
ภาคสนาม 

90 ชัว่โมง 
ต่อภาคการศกึษา 

(6 ชัว่โมง x 15 สปัดาห)์ 
 

3. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบคุคล  
ผูส้อนจดัเวลาใหค้ าปรกึษาเป็นรายบุคคลหรอืกลุ่มตามความเหมาะสม ประมาณ 3 ชัว่โมง/สปัดาห ์ทีห่อ้งพกัอาจารยห์รอืทางหอ้งสนทนา ทาง Social Network  

 
 
 
 
 

หมวดท่ี4การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
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1. คณุธรรมจริยธรรม 
1.1 คณุธรรมจริยธรรมท่ีต้องพฒันา 

  1. 
 สามารถจดัการปัญหาด้านจริยธรรมและความขดัแย้งระหวา่งผลประโยชน์ท่ีได้รับกบัจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  2.  มีทศันคตท่ีิดีตอ่วิชาชีพและแสดงออกซึง่คณุธรรมและจริยธรรมในการปฏิบตังิาน  
  3.  มีความรับผิดชอบในหน้าท่ีเป็นสมาชิกท่ีดีและมีสว่นร่วมในกิจกรรมเพื่อการพฒันา  
  4.  มีวินยัมีความตรงตอ่เวลาปฏิบตัติามกฎระเบียบและข้อบงัคบัขององค์กรและสงัคม  

 
1.2 วิธีการสอน 
              1.2.1  สอดแทรกเรือ่งคุณธรรม จรยิธรรมในระหว่างการจดัการเรยีนการสอน 
              1.2.2  ปลกูฝังใหน้กัศกึษามรีะเบยีบวนิยัโดนเน้นการเขา้เรยีนใหต้รงเวลา  
                        การสง่งานภายในเวลาทีก่ าหนด การแต่งกายและปฏบิตัตินใหเ้หมาะสมถกูตอ้งตามระเบยีบ 
                        ของมหาวทิยาลยั 
1.2.3 สอดแทรกเรือ่งจรรยาบรรณและทศันคตทิีด่ต่ีอวชิาชพีผ่านการเรยีนการสอน  
               1.2.4 ปลกูฝังใหน้กัศกึษาแต่งกายและปฏบิตัตินใหเ้หมาะสม ปลกูฝังค่านิยมในเรือ่งความซื่อสตัยส์ุจรติ 
 ผ่านการเรยีนการสอนและงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย  
1.2.5  เปิดโอกาสใหน้กัศกึษาจดัและ/หรอืเขา้รว่มกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคม  
 
1.3 วิธีการประเมินผล 
1.3.1  ประเมนิจากการการเขา้เรยีน การส่งงาน การท างานทีไ่ดร้บัมอบหมาย ตรงตาม  
ก าหนดเวลา  และการเขา้รว่มกจิกรรมต่าง ๆ ในวชิาเรยีนอยา่งสม ่าเสมอ  
                     1.3.2 ประเมนิจากการไมก่ระท าการทุจรติในการท างานทีไ่ดร้บัมอบหมาย และการสอบ  
                     1.3.3 ประเมนิจากผลงานของนกัศกึษาทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึการมสี านึกในจรรยาบรรณวชิาชพี   
ไมล่ะเมดิจรรยาบรรณ และจรยิธรรมทีก่ าหนดใชใ้นองคก์รอาชพีต่าง ๆ  

1.3.4 ประเมนิจากความรบัผดิชอบและความเสยีสละของนกัศกึษาในการท างานกลุ่ม และการท า  
                              กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร รวมถงึจติส านึกในการสรา้งประโยชน์เพือ่สงัคมโดยรวม 
 
2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รบั 

             2.1.1   มคีวามรูแ้ละทกัษะการท างานในธุรกจิการท่องเทีย่วทีเ่กีย่วขอ้งตาม ต าแหน่งงานที่ 
รบัผดิชอบ หรอืตามหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย  
             2.1.2  สามารถใชห้ลกัการ แนวคดิจากองคค์วามรูท้างการท่องเทีย่ว และศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งมา 
                     พฒันางานประจ าใหเ้ป็นระบบตรงตามมาตรฐานสากล                                 
 

                   2.1.3  สามารถใชห้ลกัการสื่อสารการตลาดสรา้งสื่อทางสารสนเทศเพื่อเผยแพรข่อ้มลู 
                              ดา้นการท่องเทีย่วเบือ้งตน้ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  
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2.2 วิธีการสอน 
2.2.1 จดัการเรยีนการสอนหลากหลายรปูแบบโดยเน้นผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง    
 เน้นความรูค้วามเขา้ใจในองคค์วามรูท้ีถู่กตอ้งและทนัสมยั อกีทัง้น าไปสู่การปรบัประยกุต์  
ใชใ้นชวีติประจ าวนัและงานอาชพี 
2.2.2  ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนศกึษาดว้ยตนเองและรูจ้กัคน้ควา้ขอ้มลูจากแหล่ง โดยเน้น  

การบรรยายรว่มกบัการสื่อสารสองทาง  โดยเน้นใหน้กัศกึษาคน้ควา้หาความรูเ้พิม่เตมิ   
                    การศกึษาจากกรณตีวัอยา่ง  และการสอนแบบศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  โดยเฉพาะอยา่ง 
ยิง่การคน้ควา้ทางอนิเทอรเ์น็ต  

 
2.3 วิธีการประเมินผล 

             2.3.1    ประเมนิจากการทดสอบยอ่ย การสอบกลางภาคเรยีน และการสอบปลายภาคเรยีน  
             2.3.2     ประเมนิจากผลงาน รายงาน หรอืโครงงานทีม่อบหมายใหน้กัศกึษาท า 
             2.3.3     สงัเกตพฤตกิรรมการเรยีนและการตอบขอ้ซกัถามของผูเ้รยีน 
             2.3.4     ประเมนิจากการน าเสนอรายงาน หรอืโครงงานในชัน้เรยีน         
3. ทกัษะทางปัญญา 
3.1ทกัษะทางปัญญาท่ีต้องพฒันา 
             3.1.1   สามารถสื่อสารการตลาดผ่านช่องทางอนิเทอรเ์น็ตและสื่อเครอืขา่ยสงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสม  
             3.1.2   สามารถใชน้วตักรรมทางการท่องเทีย่วมาวเิคราะห ์และเสนอความคดิเหน็อยา่งสรา้งสรรค์ 
                       เพือ่พฒันางานใหท้นัสมยั 
 
3.2วิธีการสอน 
3.2.1  จดัการเรยีนการสอนทีห่ลากหลาย ทีฝึ่กกระบวนการคดิ วเิคราะหแ์ละวพิากษ์พรอ้มทัง้ฝึกการ  
                     แกปั้ญหาต่างๆไดอ้ยา่งเหมาะสม 
            3.2.2  ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนประยกุตค์วามรูท้ีไ่ดร้บัเพื่อแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้ และ น าไปบรูณาการกบัศาสตร ์  
                     อื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง 
            3.2.3  ส่งเสรมิการจดัการเรยีนการสอนแบบโครงงาน (Project-basedLearning) 
            3.2.4  ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนมคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์                              
3.3วิธีการประเมินผล 
           3.3.1  ประเมนิจากการวเิคราะห ์ตคีวาม และการแสดงความคดิเหน็ในชัน้เรยีน 
           3.3.2  ประเมนิจากผลการปฏบิตังิานทัง้ในสถานการณ์จ าลอง และสถานการณ์จรงิ   
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4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
4.1ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบท่ีต้องพฒันา  
4.1.1  มบีุคลกิภาพทีด่ ีมมีนุษยสมัพนัธ ์และปฏสิมัพนัธท์ีด่กีบัผูร้ว่มงานภายใน และผูร้ว่มงานจากธุรกจิที่  
เกีย่วขอ้ง 
4.1.2  สามารถใหค้วามคดิเหน็ และปฏบิตังิานรว่มกบัแผนกต่างๆ ในธุรกจิการท่องเทีย่วทัง้ในการท างาน  
ตามปกตแิละงานพเิศษ 
           4.1.3  ตัง้ใจแกไ้ขปัญหากลุ่มรว่มกนัเพื่อรกัษามาตรฐานของการใหบ้รกิารมาตรฐานของงานทางการ  

ท่องเทีย่วทีท่ าใหล้ดปัญหาขอ้ขดัแยง้ต่างๆ ทัง้ในองคก์ร และผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งภายนอก  
 

4.2วิธีการสอน 
               4.2.1  จดัการเรยีนการสอนทีมุ่ง่เน้นการมปีฏสิมัพนัธร์ะหว่างนกัศกึษากบับุคคลต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  
4.2.2  จดักจิกรรมการสอนทีก่ าหนดใหน้กัศกึษาท างานเป็นกลุ่ม เพื่อใหเ้กดิการประสานงานกบัผูอ้ื่น       
                        การแกปั้ญหารว่มกนั และไดแ้สดงบทบาทเป็นผูน้ า และผูต้ามทีด่ ี
               4.2.3  จดักจิกรรมการเรยีนการสอนใหน้กัศกึษาใหน้กัศกึษามปีระสบการณ์ในสถานการณ์จรงิเพื่อ  
                         ใหเ้กดิการเคารพในคุณค่าและศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์
 
4.3วิธีการประเมินผล 
4.3.1  ประเมนิจากปฏสิมัพนัธข์องนกัศกึษากบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง  
               4.3.2  ประเมนิจากความสามารถในการท างานรว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและสรา้งสรรค์  
               4.3.3  ประเมนิจากการแสดงบทบาทการเป็นผูน้ าและผูต้ามในสถานการณ์การเรยีนรู ้  
 
5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลขการส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลขการส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพฒันา  
            นักศึกษาสามารถ... 
            5.1.1   สามารถใชภ้าษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารการตลาดทางสื่อเครอืขา่ยสงัคมและ 
                     อนิเทอรเ์น็ตกบักลุม่เป้าหมายทุกประเภทอย่างมปีระสทิธภิาพ 
5.1.2  สามารถใชโ้ปรแกรมประยกุตท์างการท่องเทีย่วในการสื่อสารการตลาดทางสื่อเครอืขา่ยสงัคมและ 
                     อนิเทอรเ์น็ต และใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการตดิต่อสื่อสารกบันกัท่องเทีย่วและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งได้ 
อยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 
5.2วิธีการสอน 

5.2.1บรรยายและอภปิรายกรณศีกึษารว่มกนัในชัน้เรยีน  
5.2.2 น าเสนอโดยใชร้ปูแบบและเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม 
5.2.3 มอบหมายงานใหน้กัศกึษาคน้ควา้ศกึษาดว้ยตนเองจาก website สื่อการสอนทางSocial 
Networkและท ารายงานโดยมสีถติอิา้งองิจากแหล่งทีม่าขอ้มลูทีน่่าเชื่อถอื  
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5.3วิธีการประเมินผล 
5.3.1  ประเมนิจากความสามารถในการจดัการสื่อสารการตลาดทางสื่อเครอืขา่ยสงัคมและอนิเทอรเ์น็ตได ้
อยา่งมปีระสทิธภิาพและเหมาะสมกบัสถานการณ์และบรบิททีก่ าหนดให้ 
          5.3.2  ประเมนิจากการเลอืกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสบืคน้ขอ้มลูเพื่อท าแบบฝึก รายงาน หรอื  
โครงงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
5.3.3 ประเมนิจากการเลอืกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการน าเสนอผลงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและมี  
ความเหมาะสม 
 

 
หมวดท่ี5แผนการสอนและการประเมินผล  

 
1. แผนการสอน 

สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือท่ีใช้ 

ผูส้อน 

1 
 
 

หน่วยที ่1 
อินเทอรเ์น็ตและสือ่เครือข่ายสงัค
มคืออะไรและเกีย่วข้องกบัอตุสา
หกรรมการท่องเทีย่วอย่างไร 

- ประวตัแิละคุณสมบตัขิองอนิ
เทอรเ์น็ตและสื่อเครอืขา่ยสงั
คม 

- ลกัษณะการใหบ้รกิารและก
ารใชง้านอนิเทอรเ์น็ตและสื่อ
เครอืขา่ยสงัคม 

3 - แจกเคา้โครงการสอน 
- บรรยายเชงิวชิาการ 
- ศกึษาเอกสาร 
- 
ผูเ้รยีนรว่มแสดงความคดิเ
หน็ 
- สื่อการสอน  
เอกสารประกอบค าบรรยา
ย  Power Point 
- YouTube 

อ.ธนวฒัน์ เพชรพนัธ์ 

2-3 
 
 

หน่วยที ่2 
การสือ่สารการตลาดทางอินเทอร์
เน็ต 

- อนิเทอรเ์น็ตกบัการท่องเทีย่ว 
- ส่วนผสมทางการตลาดทางอิ

นเทอรเ์น็ตกบัการท่องเทีย่ว 
- กลุ่มเป้าหมายทางการท่องเ

ทีย่วของการตลาดทางอนิเท
อรเ์น็ต 
 

6 - บรรยายเชงิวชิาการ 
- ศกึษาเอกสาร 
- ผูเ้รยีนรว่มแสดงความ 
คดิเหน็ 
- สื่อการสอน  
เอกสารประกอบค าบรรยา
ย  Power Point 
- YouTube 

อ.ธนวฒัน์ เพชรพนัธ์ 
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สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือท่ีใช้ 

ผูส้อน 

4-5 
 
 

หน่วยที ่3 
การโฆษณาและการประชาสมัพนั
ธท์างอินเทอรเ์น็ตและสือ่เครือข่า
ยสงัคม 

- อนิเทอรเ์น็ตกบัสื่อเครอืขา่ย
สงัคม 

- การโฆษณาและการประชาสั
มพนัธบ์นอนิเทอรเ์น็ต 

- รปูแบบและกลยทุธก์ารโฆษ
ณาและการประชาสมัพนัธบ์
นอนิเทอรเ์น็ต 

6 - บรรยายเชงิวชิาการ 
- ศกึษาเอกสาร 
- ผูเ้รยีนรว่มแสดงความ 
คดิเหน็ 
- สื่อการสอน  
เอกสารประกอบค าบรรยา
ย  Power Point 
- YouTube 

อ.ธนวฒัน์ เพชรพนัธ์ 

6-7 
 
 

หน่วยที ่4 
การประยกุตใ์ช้สือ่สงัคมออนไลน์
สร้างนวตักรรมโลกเสมือนเพือ่ส่ง
เสริมท่องเทีย่ว 

- พลวตัรของสื่อเครอืขา่ยสงัค
ม 

- TheFacebook Era  
- E Marketing ดว้ย 

พลงัแห่งFacebook 
- การสมคัรและเผยแพรส่ื่อเค

รอืขา่ยสงัคม (Facebook) 
- การสื่อสารการตลาดกบัเครื

อขา่ยสงัคมออนไลน์ผ่าน 
Application โทรศพัทม์อืถอื 

6 - บรรยายเชงิวชิาการ 
- ศกึษาเอกสาร 
- ผูเ้รยีนรว่มแสดงความ 
คดิเหน็ 
- สื่อการสอน  
เอกสารประกอบค าบรรยา
ย  Power Point 
- Facebook ส าหรบัสรา้ง 
Page 

อ.ธนวฒัน์ เพชรพนัธ์ 

8 
 
 

สอบกลางภาค  สอบกลางภาค คณะกรรมการคุมสอบ 
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สปัดาห์
ที ่

หวัข้อ/รายละเอียด จ านวนชั ่
วโมง 

กจิกรรมการเรยีน 
การสอน สื่อทีใ่ช ้

ผูส้อน 

9-10 
 
 

หน่วยท่ี 5 
การวางแผนและก าหนดกลยทุธก์
ารส่ือสารการตลาดทางอินเทอรเ์
น็ตเพ่ือส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียว 

- กลยทุธท์างการตลาดและกา
รสื่อสารการตลาดทีเ่หมาะส
มกบัสื่ออนิเทอรเ์น็ตและสื่อเ
ครอืขา่ยสงัคม 

- การเขยีนแผนการตลาดและ
ประชาสมัพนัธผ์่านสื่อเครอื
ขา่ยสงัคมและอนิเทอรเ์น็ต 

6 - บรรยายเชงิวชิาการ 
- ศกึษาเอกสาร 
- ผูเ้รยีนรว่มแสดงความ 
คดิเหน็ 
- Group Discussion 
- สื่อการสอน  
เอกสารประกอบค าบรรยา
ย  Power Point 
- Youtube 

อ.ธนวฒัน์ เพชรพนัธ์ 

11-13 
 
 
 

หน่วยท่ี 
6การพฒันาเวบ็ไซตเ์พ่ือการส่ือส
ารการตลาดทางอินเทอรเ์น็ตเบือ้
งต้น 

- การจดัท าแผนผงัเวบ็ไซด์ 
- การสมคัรขอใชบ้รกิารเวบ็ไ

ซตส์ าเรจ็รปู 
- การปรบัแต่งและการตัง้ค่าก

ารใชง้านเวบ็ไซตส์ าเรจ็รปูเ
บือ้งตน้ 

- องคป์ระกอบและการจดัวาง
เนื้อหาและสื่อ Multimedia  

- การเชื่อมโยงภายในเวบ็ไซต์
และการเชื่อมโยงกบัหน่วยง
านภายนอก 

- แนวทางการใช ้Platform 
โทรศพัทม์อืถอืส าหรบัการต
ลาดสมยัใหม ่(QR Code 
และ Line) 

9 - บรรยายเชงิวชิาการ 
- ศกึษาเอกสาร 
- ผูเ้รยีนรว่มแสดงความ 
คดิเหน็ 
- สื่อการสอน  
เอกสารประกอบค าบรรยา
ย  Power Point 
- YouTube 
- Facebook 
- Wordpress 
- QR Code Maker 

อ.ธนวฒัน์ เพชรพนัธ์ 
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สปัดาห์
ที ่

หวัข้อ/รายละเอียด จ านวนชั ่
วโมง 

กจิกรรมการเรยีน 
การสอน สื่อทีใ่ช ้

ผูส้อน 

14–15 
 
 

หน่วยท่ี 7 น าเสนอรายงาน 
“การจดัการส่ือสารการตลาดทาง
ส่ือเครือข่ายสงัคมและอินเทอรเ์น็
ตเพ่ือส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียว” 
 

6 - การน าเสนอโครงงาน 
- การอภปิราย 
- แลกเปลีย่นความคดิเหน็ 
 

อ.ธนวฒัน์ เพชรพนัธ์ 

16 
 
 

ทบทวนก่อนสอบ 3 - บรรยายเชิงวชิาการ 
- ผูเ้รียนร่วมแสดงความคิดเห็น 

- ส่ือการสอน  
เอกสารประกอบค าบรรยาย  
Power Point 

อ.ธนวฒัน์ เพชรพนัธ์ 

17 
 
 
 

สอบปลายภาค  สอบปลายภาค คณะกรรมการคุมสอบ 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้  

กิจกรรม 
ท่ี 

ผลการ 
เรียนรู้ 

วิธีการประเมิน สปัดาหท่ี์ 
ประเมิน 

สดัส่วนของการ 
ประเมินผล 

1 2.1/3.1/4.1 แบบฝึกหดั กรณศีกึษา ทดสอบยอ่ย  6 
15 

5% 
5% 

2 2.1/3.1 สอบกลางภาค 8 20% 
3 2.1/3.1 สอบปลายภาค 17 40% 
4 3.1/4.1 จติพสิยั ตลอดภาค 10% 
5 1.1/2.1/3.1/4.1/5.1 โครงงาน ตลอดภาค 20% 
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หมวดท่ี6ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน  
 

1. ต าราและเอกสารหลกั 
Clara Shih. (2011). The Facebook Era. Pearson Education, Inc. Boston. MA. United 
State 

 
2. เอกสารและข้อมลูแนะน า 

1. Understanding the role of Social Media in Destination Marketing, (2012). An 
International Multidisclipinary Journal of Tourism. Wendy Lange-Faria&Statia Elliot, 
University of Guelph, p.193-211 

2. Destination Internet & Social Media Marketing, 
http://www.destinationmarketing.org 

3. Traveltrade Magazine. (2011). Social Media in the travel industry. 
http://traveltrademagazine.com/social-media-in-the-travel-industry. 

4. นาวกิ น าเสยีง. Social CRM 
ทีทุ่กคนในองคก์รตอ้งมสี่วนรว่มhttp://www.bangkokbiznews.com/home/details/busines
s/ceo-blogs/navik/20100622/338863 

5. การใชง้าน wordpressเบือ้งตน้. http://www.wpsmile.com 
 
 

หมวดท่ี7การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา  
 

1. กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  
การประเมนิประสทิธผิลในรายวชิานี้ทีจ่ดัท าโดยนกัศกึษา ไดจ้ดักจิกรรมในการน าแนวคดิและความเหน็จาก  

นกัศกึษาไดด้งันี้ 
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้อนและผูเ้รยีน 
- การสงัเกตการณ์จากพฤตกิรรมของผูเ้รยีน 
- แบบประเมนิผูส้อนและแบบประเมนิรายวชิา 
- ขอ้เสนอแนะผ่านอเีมลท์ีอ่าจารยผ์ูส้อนไดจ้ดัเป็นช่องทางการสื่อสารกบันกัศกึษา  

2. กลยทุธก์ารประเมินการสอน   ในการเกบ็ขอ้มลูเพื่อประเมนิการสอน ไดม้กีลยทุธด์งันี้  
- อาจารยผ์ูส้อนประเมนิการสอนของตนเอง 
- ดผูลการเรยีนของนกัศกึษา 
- ท ารายงานสรปุพฒันาการของนกัศกึษา 
- ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแกไ้ขหรอืการเปลีย่นแปลง/ปรบัปรงุรายวชิา  

 
3. การปรบัปรงุการสอน 
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- ผูส้อนทบทวนและปรบัปรงุรปูแบบและวธิกีารสอน  โดยเน้นรปูแบบการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั  
ซึง่จะตอ้งมคีวามสอดคลอ้งตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา  

- การท าวจิยัในชัน้เรยีน  เพื่อน าผลการวจิยัมาเป็นขอ้มลูในการปรบัปรงุการสอนต่อไป  
- อาจารยผ์ูส้อนเขา้รว่มประชุมสมัมนาทางวชิาการเกีย่วกบัเทคนิควธิกีารสอนและการแสวงหาองคค์วามรูใ้หม่ๆ   

เพื่อพฒันาตนเองดา้นการเรยีนการสอน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา  

ในระหว่างกระบวนการสอนรายวชิา 
มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิใ์นรายหวัขอ้ตามทีค่าดหวงัจากการเรยีนรูใ้นวชิาไดจ้ากการสอบถามนกัศกึษาหรอืการสุ่มตรวจผลงานของนกัศกึษา 
รวมถงึพจิารณาจากผลการทดสอบยอ่ยและหลงัการออกผลการเรยีนรายวชิา มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิโ์ดยรวมในวชิาไดด้งัน้ี  

- การทวนสอบการใหค้ะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนกัศกึษาโดยอาจารยอ์ื่น หรอืผูท้รงคุณวุฒทิีไ่มใ่ช่อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร  
- มกีารตัง้คณะกรรมการในสาขาวชิา ตรวจสอบผลการประเมนิการเรยีนรูข้องนกัศกึษา โดยตรวจสอบขอ้สอบ รายงาน วธิกีารใหค้ะแนนสอบ 

และการใหค้ะแนนพฤตกิรรม 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา  

จากผลการประเมนิและทวนผลสมัฤทธิป์ระสทิธผิลรายวชิา ไดม้กีารวางแผนการปรบัปรงุการสอนและรายละเอยีดวชิา 
เพื่อใหเ้กดิคุณภาพมากขึน้ ดงันี้ 

- ปรบัปรงุรายวชิาทุก 3 ปี หรอืตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิต์ามขอ้ 4  
- เปลีย่นหรอืสลบัอาจารยผ์ูส้อน 

เพื่อใหน้กัศกึษามมีมุมองในเรือ่งการประยกุตค์วามรูน้ี้กบัปัญหาทีม่าจากงานวจิยัของอาจารยห์รอือุตสาหกรรมต่างๆ  
 


