
                                                                                                                                                              มคอ.  

รายละเอยีดของรายวชิา 

 

ชือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

วทิยาลยั/คณะ/ภาควชิา  คณะบริหารธุรกิจ 

 

หมวดที 1  ข้อมูลทัวไป 

1. รหัสและชือรายวชิา  

BI415 การจดัการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ  

. จาํนวนหน่วยกติ 

      3 หน่วยกิต  ( - - ) 

. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 

 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 

 วิชาเอกเลือก 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 

 อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา ดร. ภูษิต วงศห์ล่อสายชล   

 อาจารย์ผู้สอน   ดร. ภูษิต วงศห์ล่อสายชล   

5.  ภาคการศึกษา / ชันปีทีเรียน 

 ภาคการศึกษาที  2/ 8 ชนัปีที  

6.  รายวชิาทีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) 

 BI302  การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 

7.  รายวชิาทีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) 

 ไม่มี 

8.  สถานทีเรียน  

 คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย   

9.  วนัทีจดัทําหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาครังล่าสุด 

 25 มกราคม 8 
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หมวดที 2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

(1) เพือใหน้กัศึกษามีความรู้และเขา้ใจเกียวกบัลกัษณะและประเภทธุรกิจบริการระหว่างประเทศ 

(2)  เพือใหน้กัศึกษามีความรู้และเขา้ใจเกียวกบัคุณลกัษณะพิเศษของธุรกิจบริการ 

(3)  เพือใหน้กัศึกษามีความรู้และเขา้ใจเกียวกบัการจดัการกลยทุธบ์ริการ 

(4)  เพือใหน้กัศึกษามีความรู้และเขา้ใจเกียวกบัการออกแบบธุรกิจบริการ 

(5)  เพือใหน้กัศึกษามีความรู้และเขา้ใจเกียวกบันวตักรรมการบริการ 

(6)  เพือใหน้กัศึกษามีความรู้และเขา้ใจเกียวกบัคุณภาพการบริการ 

. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

(1) เพือใหน้กัศึกษาสามารถนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชก้บัการศึกษาวิชาอืน ๆ ในหลกัสูตร

บริหารธุรกิจ 

(2) เพือใหน้กัศึกษา นาํแนวคิดไปใชใ้นการทาํงานเกียวกบัธุรกิจบริการไดเ้ป็นอยา่งดี 
 

หมวดที  ลกัษณะและการดําเนินการ 

 

. คาํอธบิายรายวชิา  

 ประเภทและความสาํคญัของธุรกิจบริการระหว่างประเทศต่อระบบเศรษฐกิจ การจดัการธุรกิจ

บริการระหว่างประเทศ ตงัแต่การวางแผน และการวิเคราะห์ปัจจยัสภาพแวดลอ้มทงัภายในและภายนอก 

การกาํหนดกลยทุธก์ารบริการ การดาํเนินการ การควบคุม และการประเมินผล รวมทงัการใชน้วตักรรม

เทคโนโลยแีละระบบอินเทอร์เน็ตเพือพฒันาธุรกิจบริการระหว่างประเทศ โดยเลือกศึกษาเฉพาะกรณี

และแนวโนม้ของธุรกิจบริการระหว่างประเทศทีสาํคญั 

2. จาํนวนชัวโมงทใีช้ต่อภาคการศึกษา      

บรรยาย 

(ชวัโมง) 

สอนเสริม 

(ชวัโมง) 

การฝึกปฏิบัตงิาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 

(ชวัโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 

(ชวัโมง) 

 ชวัโมงต่อภาค

การศึกษา 

ตามความตอ้งการ

ของนกัศึกษาเฉพาะ

รายและขอ้ตกลงของ

กลุ่มเรียน 

0 ชวัโมงต่อภาค

การศึกษา 

ศึกษาดว้ยตนเอง  

 ชวัโมงต่อภาค

การศึกษา 

 

. จาํนวนชัวโมงต่อสัปดาห์ทีอาจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

  อาจารยป์ระจาํวิชาจดัเวลาใหค้าํปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความตอ้งการ  ชวัโมง ต่อ

สปัดาห์ 
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หมวดที   การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

การพฒันาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละดา้นทีมุ่งหวงั   มีดงัต่อไปนี 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้องพฒันา 

(1) มีความซือสตัยสุ์จริต ซือตรงต่อหนา้ที ต่อตนเองและต่อผูอื้น ไม่เอารัดเอาเปรียบผูอื้น มีความอดทน 

เสียสละและเพียรพยายาม 

(2) มีความพอเพียงเป็นหลกัในการดาํเนินชีวิต โดยยดึแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการ

สร้างภูมิคุม้กนั 

(3)  มีความเคารพต่อกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

โดยรวม และมีจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

        (4)  มีจิตสาํนึกและมีมโนธรรมทีจะแยกแยะความถูกตอ้ง ความดี และความชวั 

1.2 วธิีการสอน  

(1) การสอนในรายวิชาของสาขาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ อาจารยผ์ูส้อนในแต่ละวิชา

สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ และความพอเพียงในการ

ดาํเนินชีวิตในวิชาชีพดา้นการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 

(2) การทาํรายงานทงัเดียวและกลุ่มในเนือหาวิชาเรียนและกรณีศึกษาโดยให้เกียรติและเคารพต่อผูใ้ห้

ขอ้มูล  เพือฝึกฝนการทํางานเหมือนปฏิบัติในสถานการณ์จริง ฝึกการทํางานร่วมกับผูอื้น การ

ติดต่อสือสารกบัองคก์รภายนอกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

1.3 วธิีการประเมนิผล 

1) ยกตวัอยา่งและพิจารณาการตอบกลบัของนกัศึกษา  

2) ประเมินพฤติกรรมโดยเพือนนักศึกษา อาจารยที์ปรึกษา อาจารยผ์ูส้อน โดยจัดเกณฑ์การ

ประเมิน 

3) ดูกระบวนการทาํรายงานอยา่งถูกตอ้ง 

 

2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ทีต้องได้รับ  

(1)  ความรู้เรืองบุคลิกภาพของการเป็นนกัธุรกิจและการเขา้สงัคม การเขา้ใจตนเองและผูอื้น 

(3) มีความรู้และความเขา้ใจในสาระสาํคญัของศาสตร์ดา้นบริหารธุรกิจ ทางการตลาด การเงิน การ

ผลิตและการดาํเนินงาน การจดัการองคก์รและทรัพยากรมนุษย ์รวมทงัการจดัการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(4)  มีความรู้และความเขา้ใจในสาระสาํคญัเกียวกบักระบวนการบริหารธุรกิจ ในดา้นการวางแผน 

การปฏิบติัการ การควบคุมและการประเมินผลการดาํเนินงานรวมทงัการปรับปรุงแผนงานใน

สาขาทีศึกษา 
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(5)  มีความรู้เกียวกบัความกา้วหนา้ทางวิชาการและวิชาชีพดา้นบริหารธุรกิจ รวมทงัมีความ

เขา้ใจในสถานการณ์ทีเปลียนแปลงและผลกระทบอยา่งเท่าทนั 

.    วธิีการสอน 

( )  การสอนหลายรูปแบบในรายวิชาตามหลกัสูตร ไดแ้ก่ การบรรยาย อภิปราย   การใหศึ้กษา

คน้ควา้ดว้ยตนเอง กรณีศึกษา  

( )  การฝึกปฏิบติัธุรกิจจาํลอง การฝึกงานกบัหน่วยงานภายนอก การฝึกการเขา้พบและสมัภาษณ์

ผูป้ระกอบการหรือผูเ้ชียวชาญทางดา้นการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 

( )  การศึกษาดูงาน การเขา้ร่วมประชุมสมัมนาดา้นการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ การ

นาํเสนอผลการวิจยั  

2.3 วธิีการประเมนิผล 

1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา โดยการสอบขอ้เขียน สอบภาคปฏิบติั การทาํ

แบบฝึกหดั การทาํรายงาน การนาํเสนอรายงาน การแลกเปลียนความคิดเห็นระหว่างนกัศึกษากบั

อาจารย ์

3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาทีต้องพฒันา  

( )  สามารถนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนั 

( )  มีความคิดริเริมสร้างสรรค ์ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที

ศึกษาและประสบการณ์เพือใหเ้กิดนวตักรรม กิจกรรม หรือแนวทางในการบริหารธุรกิจใหม่ ๆ 

( )  สามารถสืบคน้ จาํแนก และวิเคราะห์ขอ้มูล อยา่งเป็นระบบเพือใหไ้ดม้าซึงสารสนเทศทีเป็น

ประโยชน์ในการแกไ้ขปัญหา และตดัสินใจอยา่งเหมาะสม 

( )  สามารถคิดคน้ทางเลือกใหม่ๆ  วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบทีเป็นผลจากทางเลือกอยา่ง

รอบดา้น  มีความกลา้ในการตดัสินใจเลือกทางเลือกทีสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ 

3.2 วธิีการสอน 

(1)  มอบหมายภาระงานในวิชาเรียนใหมี้การสืบคน้ขอ้มูลดา้นการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ทงั

ภาษาไทยและภาษาองักฤษผา่นเอกสารและอินเทอร์เน็ต โดยใหศึ้กษาคน้ควา้ วิเคราะห์ดว้ย

ตนเอง  

(2)  การสอนโดยมุ่งเนน้ใหมี้การฝึกปฏิบติัในรูปแบบของกิจกรรมเพือใหเ้กิดความคิดสร้างสรรค ์

และบูรณาการองคค์วามรู้ทีไดจ้ากหอ้งเรียน  

(3)  การสอนโดยกระตุน้ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์ และนาํเสนอความคิดเห็นผา่นการรายงาน

หนา้ชนัเรียน รวมทงัอภิปรายและแลกเปลียนความคิดเห็นระหว่างนกัศึกษากบัอาจารย ์

3.3 วธิีการประเมนิผล 

(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชาและสงัเกตพฤติกรรมการทาํงานจริงในชนัเรียน โดย

จดัเกณฑก์ารประเมิน  
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(2)  ประเมินผลงานจากการทาํการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง การทาํโครงงาน การทาํวจิยั การอภิปราย 

ประเมินจากการเขา้ร่วมกิจกรรมของนกัศึกษา 

 

4. ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

        4.1 ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้องพฒันา 

(1)  สามารถประสานงาน มีมนุษยสมัพนัธแ์ละสร้างสมัพนัธภาพอนัดีกบัผูอื้น 

(2)  สามารถทาํงานเป็นกลุ่ม และแสดงภาวะผูน้าํผูต้ามไดอ้ยา่งเหมาะสม และมีความรับผดิชอบ 

(3)  สามารถแสดงความคิดริเริมและความคิดเห็นทีมีความแตกต่างอยา่งสร้างสรรคแ์ละรับฟัง 

ความคิดเห็นของผูอื้น 

(4)  สามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์และวฒันธรรมทีหลากหลาย 

(5)  มีบุคลิกภาพทีดีทงัภายในและภายนอก  รวมทงัมีความสามารถในการเขา้สงัคม 

4.2  วธิีการสอน 

1) การสอนในรายวิชาสาขาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ มอบหมายให้ทาํงานร่วมกนัเป็น

กลุ่มเพือปลูกฝัง การทาํงานเป็นทีม และรู้จกัรับผดิชอบต่อหนา้ที  รู้จกัอภยั เคารพสิทธิและรับ

ฟังความคิดเห็นของผูอื้น 

       4.3  วธิีการประเมนิผล 

(1) ประเมินผลโดยสงัเกตพฤติกรรมการทาํงานร่วมกนัดว้ยความสามคัคี และแกปั้ญหาไดอ้ยา่ง

ราบรืน  

 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1  ทักษะการวเิคราะห์ การสือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้องพฒันา 

1) สามารถประยกุตใ์ชห้ลกัคณิตศาสตร์ สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใชใ้นการวิเคราะห์และ

ตดัสินใจทางธุรกิจ 

2) สามารถสือสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3) สามารถสือสารเพืออธิบายและสร้างความเขา้ใจอยา่งถูกตอ้ง  ทงัในรูปแบบการเขียนรายงานและ

การนาํเสนอดว้ยวาจา 

4) สามารถนาํเทคโนโลยแีละสารสนเทศไปเป็นเครืองมือในการสนบัสนุนในการดาํเนินงาน 

       5.2 วธิีการสอน 

1) การสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ การวิจยัธุรกิจระหว่างประเทศ และรายวิชาทีเกียวขอ้งและ

นาํมาประยกุตใ์ชด้า้นการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 

5.3 วธิีการประเมนิผล 

1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา โดยการสอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบัติ การทํา

แบบฝึกหดั การทาํรายงานและการนาํเสนอ โดยจดัเกณฑป์ระเมิน 
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มคอ. 3

 

หมวดที   แผนการสอนและการประเมนิผล 

. แผนการสอน 

สัปดาห์ท ี หัวข้อ/รายละเอยีด จํานวน

ชัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

และสือทใีช้ 

ผู้สอน 

1 บทท ี1 ภาพรวมธุรกจิบริการ 

1. ธุรกจิบริการกบัระบบเศรษฐกจิ

ของประเทศ 

2. ประเภทสาขาของธุรกจิบริการ 

3. ยุทธ์ศาสตร์ธุรกจิบริการของ

ประเทศไทยเทียบกบัประเทศ

เพือนบา้น 

4. มูลค่าและการจา้งงานของธุรกจิ

บริการทวัโลก 

4 กจิกรรม : 

- อธิบายประมวลรายวิชา 

- แนะนาํบทเรียน 

- บรรยายบทเรียน  

 

สือการสอน : 

  สือนาํเสนอในรูปแบบ PowerPoint 

ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล   

2 
บทท ี2   ลกัษณะและประเภทธุรกิจบริการ 

1. ความหมายของบริการและธุรกจิ

บริการ 

2. การแบ่งประเภทธุรกจิบริการ  

3. การแบ่งธุรกจิบริการระหว่าง

ประเทศ 

4. ส่วนประกอบของธุรกจิบริการ  

4 กจิกรรม : 

- บรรยายบทเรียน  

- ถามตอบในชนัเรียน 

 

สือการสอน : 

  สือนาํเสนอในรูปแบบ PowerPoint 

ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล   

3 
บทท ี3   คุณลกัษณะพิเศษของธุรกจิ

บริการ 

1. ความแตกต่างของสินคา้และบริการ  

2. คุณลกัษณะพิเศษของการบริการ 

3. คุณลกัษณะพิเศษของธุรกจิบริการ

ระหว่างประเทศ 

4 กจิกรรม : 

- บรรยายบทเรียน  

- ถามตอบในชนัเรียน 

สือการสอน : 

  สือนาํเสนอในรูปแบบ PowerPoint 

ดร. ภูษิต วงศห์ล่อสายชล   

4 
บทท ี4   กลยุทธ์ธุรกจิบริการ 

1. ขนัตอนการจดัทาํกลยุทธ์การบริการ  

2. กลยุทธ์สาํหรับธุรกจิบริการ 

3. ส่วนผสมการวางแผนกลยุทธ์สาํหรับ

ธุรกจิบริการทงัภายในประเทศและ

ในต่างประเทศ 

4 กจิกรรม : 

- บรรยายบทเรียน  

- ถามตอบในชนัเรียน 

 

สือการสอน : 

  สือนาํเสนอในรูปแบบ PowerPoint 

ดร. ภูษิต วงศห์ล่อสายชล   

5 
บทท ี5  กลยุทธ์การเข้าสู่ธุรกจิบริการ

ระหว่างประเทศ 

1. คุณลกัษณะการแลกเปลียนบริการ

ระหว่างประเทศ  

4 กจิกรรม : 

- บรรยายบทเรียน  

- ถามตอบในชนัเรียน 

 

สือการสอน : 

ดร. ภูษิต วงศห์ล่อสายชล   
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มคอ. 3

สัปดาห์ท ี หัวข้อ/รายละเอยีด จํานวน

ชัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

และสือทใีช้ 

ผู้สอน 

2. กลยุทธ์การเขา้สู่ธุรกจิบริการระหว่าง

ประเทศ 

3. ขนัตอนในการดาํเนินกลยุทธ ์

4. กลยุทธข์องธุรกจิการระหว่าง

ประเทศ 

  สือนาํเสนอในรูปแบบ PowerPoint 

6 
บทท ี6   กลยุทธ์การตลาดธุรกจิบริการ

ระหว่างประเทศ 

1. ส่วนผสมการตลาดของธุรกจิ

บริการ 

2. ส่วนผสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์

บริการ 

3. ส่วนผสมการตลาดดา้นราคา 

4. ส่วนผสมการตลาดด้านการจดั

จาํหน่าย 

5. ส่วนผสมการตลาดด้านการส่งเสริม

การขาย 

6. ส่วนผสมการตลาดดา้น

กระบวนการ 

7. ส่วนผสมการตลาดดา้นพนกังาน 

8. ส่วนผสมการตลาดดา้นสิงแวดลอ้ม

ทางกายภาพ 

9. ส่วนผสมการตลาดดา้นผลิตภาพ 

10. รูปแบบกลยุทธ์การตลาดธุรกจิ

บริการระหว่างประเทศ 

4 กจิกรรม : 

- บรรยายบทเรียน  

- การทาํงานกลุ่ม 

 

สือการสอน : 

  สือนาํเสนอในรูปแบบ PowerPoint 

ดร. ภูษิต วงศห์ล่อสายชล   

7 
บทท ี 7   ธุรกจิแฟรนไชส์ 

1. ความเป็นมาของธุรกจิแฟรนไชส์

การจดัการลูกหนีการคา้ 

2. ความหมายแฟรนไชส์ 

3. ประโยชนข์องแฟรนไชส ์

4. รูปแบบของการทาํแฟรนไชส ์

5. ประเภทของการใหสิ้ทธิแฟรนไชส ์

6. การพิจารณาแฟรนไชส์ และปัจจยั

ความสาํเร็จ 

4 กจิกรรม : 

- บรรยายบทเรียน  

- ยกตวัอย่างกรณีศึกษา 

 

สือการสอน : 

  สือนาํเสนอในรูปแบบ PowerPoint 

ดร. ภูษิต วงศห์ล่อสายชล   

8 
บทท ี8  ธุรกจิบริการในประชาคม

เศรษฐกจิอาเซียน 

1. ความเป็นมาของความร่วมมือ

อาเซียน 

2. ประวติัของประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซียน 

3. แนวทางการดาํเนินงานของ

 กจิกรรม : 

- บรรยายบทเรียน  

- ถามตอบในชนัเรียน 

 

สือการสอน : 

  สือนาํเสนอในรูปแบบ PowerPoint 

ดร. ภูษิต วงศห์ล่อสายชล   
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มคอ. 3

สัปดาห์ท ี หัวข้อ/รายละเอยีด จํานวน

ชัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

และสือทใีช้ 

ผู้สอน 

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

4. โอกาสและอุปสรรคในการดาํเนินงาน

ของประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

5. การปรับตวัและการเตรียมพร้อมของ

ธุรกจิบริการในการเปิดประชาคม

อาเซียน 

9 บทท ี9   การจัดการวัฒนธรรมข้ามชาติ

ในธุรกจิบริการ 

1. ความหมายของวฒันธรรม 

วฒันธรรมขา้มชาติ 

2. ประเภทวฒันธรรมตามแนวคิด 

Hofstede 

3. อิทธิพลของวฒันธรรมในดา้นต่างๆ 

4. ปฏิสัมพนัธ์ในวฒันธรรมขา้มชาติ 

5. ความสับสนต่อวฒันธรรม 

 กจิกรรม : 

- บรรยายบทเรียน  

- ถามตอบในชนัเรียน 

 

สือการสอน : 

  สือนาํเสนอในรูปแบบ PowerPoint 

ดร. ภูษิต วงศห์ล่อสายชล   

10 บทท ี10  การออกแบบการบริการ 

1. ความสาํคญัในการออกแบบการ

บริการ 

2. ความหมายการออกแบบการบริการ

ในธุรกจิบริการระหว่างประเทศ 

3. ปัจจยัทีเกยีวขอ้งกบัการออกแบบการ

บริการ 

4. ขนัตอนการออกแบบการบริการ 

5. การออกแบบการบริการในความ

หลากหลายทางวฒันธรรม 

 กจิกรรม : 

- บรรยายบทเรียน  

- ถามตอบในชนัเรียน 

 

สือการสอน : 

  สือนาํเสนอในรูปแบบ PowerPoint 

ดร. ภูษิต วงศห์ล่อสายชล   

11 บทท ี11  นวัตกรรมการบริการ 

1. ความหมายของนวตักรรมการ

บริการ 

2. กระบวนการออกแบบนวตักรรม

การบริการ 

3. ประเภทของนวตักรรมการบริการ 

4. การตลาดนวตักรรมการบริการ 

 กจิกรรม : 

- บรรยายบทเรียน  

- ถามตอบในชนัเรียน 

 

สือการสอน : 

  สือนาํเสนอในรูปแบบ PowerPoint 

ดร. ภูษิต วงศห์ล่อสายชล   

12 
บทท ี12   การบริการอเิลคทรอนิกส์ 

1. ความหมายและความสาํคญัของ

การบริการอิเล็กทรอนิกส ์ 

2. ความแตกต่างระหว่างการบริการ

อิเล็กทรอนิกส์กบัการบริการดงัเดิม 

3. ความแตกต่างระหว่างพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์สู่การบริการ

อิเล็กทรอนิกส ์

4. รูปแบบการบริการอิเล็กทรอนิกส ์

 

 กจิกรรม : 

- บรรยายบทเรียน  

- ถามตอบในชนัเรียน 

 

สือการสอน : 

  สือนาํเสนอในรูปแบบ PowerPoint 

ดร. ภูษิต วงศห์ล่อสายชล   
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มคอ. 3

สัปดาห์ท ี หัวข้อ/รายละเอยีด จํานวน

ชัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

และสือทใีช้ 

ผู้สอน 

13 บทท ี13   การดําเนินงานสําหรับธุรกจิ

บริการ 

1. การดาํเนินงานสาํหรับธุรกจิบริการ 

2. ความแตกต่างระหว่าง Front Office 

และ Back Office 

3. ปัญหาการแยกและการรวม

กจิกรรมดาํเนินงาน 

4. กลยุทธ์กจิกรรมกระบวนการ

บริการ  

 กจิกรรม : 

- บรรยายบทเรียน  

- ถามตอบในชนัเรียน 

 

สือการสอน : 

  สือนาํเสนอในรูปแบบ PowerPoint 

ดร. ภูษิต วงศห์ล่อสายชล   

14 บทท ี13  คุณภาพการบริการ 

1.  ความหมายคาํว่า คุณภาพ 

2. ระดบัความคาดหวงัการบริการ 

3. ช่องว่างคุณภาพการบริการ 

4. มิติคุณภาพการบริการ 

5. ประโยชนคุ์ณภาพการบริการ 

 กจิกรรม : 

- บรรยายบทเรียน  

- ถามตอบในชนัเรียน 

 

สือการสอน : 

  สือนาํเสนอในรูปแบบ PowerPoint 

ดร. ภูษิต วงศห์ล่อสายชล   

15 บทท ี14  การพัฒนากระบวนการ

บริการ 

1. ความสาํคญัของการวิเคราะห์

กระบวนการ 

2. ขนัตอนการวิเคราะหก์ระบวนการ

บริการ 

3. ลกัษณะของขอ้มูลทีดีทีใช ้

4. ลกัษณะผงักระบวนการไหลและ

ขนัตอนการสร้างผงักระบวนการ

ไหล 

5. การวิเคราะหเ์วลาของกระบวนการ

บริการ 

 กจิกรรม : 

- บรรยายบทเรียน  

- ถามตอบในชนัเรียน 

- นาํเสนอรายงาน 

 

สือการสอน : 

  สือนาํเสนอในรูปแบบ PowerPoint 

ดร. ภูษิต วงศห์ล่อสายชล   

16 สอบปลายภาค    

 

2. แผนการประเมนิผลการเรียนรู้ 

กิจกรรมที 
ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ สัปดาห์ทีประเมิน 

สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

1 1.1 , .  , 1.3 , 2.1 , 

2.2 , 3.1 , 3.2 , 4.1 , 

4.2 , 4.3 , 5.1 , 5.3 

- การเขา้ชนัเรียน 

- การสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน 

- การตอบปัญหาในชนัเรียน 

ทุกสัปดาห์ 

ทุกสัปดาห์ 

ทุกสัปดาห์ 

10 

 

2 1.3 , 2.2 , 2.3 , 3.1 , 

4.1 , 4.2 ,4.3 , 5.1 ,5.2 

- การเขียนโครงงาน 

- การนาํเสนอรโครงงาน 

15 

 

20 

20 

3 2.1 , 2.3 , 3.1 , 3.3 - การสอบปลายภาค 16 50 
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มคอ. 3

หมวดที  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตาํราและเอกสารหลกั 

 หนงัสือการจดัการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ 

2. เอกสารและข้อมูลสําคญั 

- หนงัสือทีเกียวขอ้งกบัการจดัการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ 

. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

- หนงัสือทีเกียวขอ้งกบัการจดัการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ 
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มคอ. 3

หมวดที  การประเมนิและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 

1. กลยุทธ์การประเมนิประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

-  จากการสนทนากลุ่มระหว่างผูเ้รียนกบัผูส้อน 

-  จากการสงัเกตพฤติกรรมของผูเ้รียน 

-  จากการประเมินการสอนของอาจารยโ์ดยนกัศึกษา 

2. กลยุทธ์การประเมนิการสอน 

-  การสงัเกตการณ์สอน 

-  ผลการสอบ 

-  อาจารยผ์ูส้อนปรึกษาหารือการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน  

-  มีการวางแผนการปรับปรุงพฒันารายวิชาตามการเปลียนแปลงของสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนักศึกษาในรายวชิา 

-  คณะกรรมการกาํกบัมาตรฐานผลการเรียนรู้  ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้สอบกบัการวดัและ

ประเมินผลรายวิชา  

- นกัศึกษาประเมินเพือทวนสอบผลสมัฤทธิทางการเรียน  

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

-  ปรับปรุงประมวลรายวิชาทุกปี หรือตามขอ้เสนอแนะผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ 

------------------------------- 


