
เอกสารหมายเลข มคอ.3 
 

รายละเอียดของรายวิชา 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 
CS331  การส่ือสารการตลาดขา้มวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว  

2. จ านวนหน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
วิชาเลือก  

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ตระหนักจิต ยุตยรรยง  

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
ภาคการศึกษา ภาคต้น/ ช้ันปีที่ 1 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
ไม่ม ี

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
ไม่ม ี

8. สถานท่ีเรียน 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
1  สิงหาคม 2559  

 
 



 
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1. เพื่อให้นักศึกษาทราบหลักการ แนวคิดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  บทบาทของการตลาดต่อ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  ส่วนประสมการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว   
2. เพื่อให้นักศึกษาทราบแนวคิดการวิเคราะห์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวหลากวัฒนธรรม  การวางแผนการ
ส่ือสารทางการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว กลยุทธ์การใช้เครื่องมือการส่ือสารการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว   
 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     1. เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาหลักสูตร 
     2. เพื่อให้สอดคล้องและทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 
1. ค าอธิบายรายวิชา 
  หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  บทบาทของการตลาดต่ออุตสาหกรรม

การท่องเที่ยว  ส่วนประสมการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว  การวิเคราะห์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวหลาก

วัฒนธรรม  การวางแผนการส่ือสารทางการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว กลยุทธ์การใช้เครื่องมือการส่ือสาร

การตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว  

 
 

2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

 
บรรยาย 48 ช่ัวโมงต่อ
ภาคการศึกษา  
(3 ชม. * 16 ครั้ง) 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษาทั้ง
กลุ่ม  

- 
ขึ้นอยู่กับนักศึกษา
เฉพาะราย 



 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

- อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาให้นักศึกษาทราบในช่ัวโมงแรกของการสอน 
- อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะ
รายท่ีต้องการ) 

 
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมต่อการท างานและต่อผู้อ่ืน อาทิมีวินัย มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย์สุจริต 

อดทนและเข้าใจมนุษย์  
1.2 วิธีการสอน 
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางคุณธรรม จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่ือสารการตลาดข้ามวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว  

- อภิปรายกลุ่ม 
1.3 วิธีการประเมินผล 
- พฤติกรรมการเข้าเรียนและส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 
- ประเมินผลการน าเสนอรายงานที่มอบหมาย 
 

2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 
-พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านนิเทศศาสตร์แบบหลอมรวมและสร้างสรรค์  
-พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้อันเกิดจากการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนิเทศศาสตร์  การ

ส่ือสารข้ามวัฒนธรรม  การส่ือสารการตลาด   การท่องเที่ยว  
 
2.2 วิธีการสอน 
บรรยาย การท างานกลุ่ม การน าเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษาและมอบหมายให้ค้นคว้าหา

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยน ามาสรุปและน าเสนอ 
2.3 วิธีการประเมินผล 



- แบบฝึกหัดประจ าสัปดาห์ การทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาคด้วยข้อสอบที่เน้นการวัด
หลักการและแนวคิด 
-ประเมินจากการน าเสนอจากการอ่านเอกสารประกอบการเรียนและการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 
 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
-พัฒนาให้ผู้เรียนเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับนิเทศศาสตร์โดยเน้นหนักด้านการส่ือสารการตลาดข้าม

วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว  
-พัฒนาให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลหรือสถานการณ์รวมทั้งสามารถวางแผนหรือแก้ไขปัญหาได้ 
3.2 วิธีการสอน 
- บรรยาย 
-มอบหมายให้นักศึกษาอ่านจากเอกสารประกอบการเรียน 
- อภิปรายกลุ่ม 
3.3 วิธีการประเมินผล 
-แบบฝึกหัดและแบบทดสอบย่อย 
-สอบปลายภาคโดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์หรือวิเคราะห์แนวคิดในการประยุกต์ใช้

เพื่อวางแผนและการจัดการการส่ือสารข้ามวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว  
 -การวางแผนการท างานกลุ่มโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
           4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

-พัฒนาให้ผู้เรียนสามารถรับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่และบทบาทของตน 
  ได้อย่างเหมาะสม 
-พัฒนาให้ผู้เรียนสามารถแก้ไขปัญหาของตนเองและกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ 
4.2 วิธีการสอน 
-บรรยายพร้อมกับจัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
-มอบหมายงานรายกลุ่มและน าเสนอรายงานกลุ่ม 
-มอบหมายแบบฝึกหัดทดสอบย่อย 
4.3 วิธีการประเมินผล 



- ประเมินจากการพฤติกรรมการท างานเป็นทีม 
- ประเมินจากรายงานที่น าเสนอ  
- ประเมินจากการตอบค าถามในแบบฝึกหัดและทดสอบย่อย 

 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
-สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมกับวิชาชีพ 
-สามารถใช้เทคนิคขั้นพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ในการค านวณและสถิติวิเคราะห์ข้อมูลและ 
  แปลความหมาย 
5.2 วิธีการสอน 
- บรรยายด้วยการใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
- มอบหมายงานกลุ่มให้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารช้ันรอง website เอกสารประกอบการเรียน 
   e-learning และท ารายงานด้วยการเน้นการน าตัวเลขหรือมีสถิติอ้างอิงจากแหล่งที่มาข้อมูลที่
น่าเช่ือถือตลอดจนการใช้ความรู้ทางการส่ือสารในการสร้างความสัมพันธ์กับสังคมอาเซียนและ
สังคมนานาชาติ 

5.3 วิธีการประเมินผล 
- การน าเสนองานกลุ่ม 
- การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปรายโดยใช้ภาษาไทยหรือภาษาอ่ืนที่เป็นที่ยอมรับ 
 

 
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
 

จ านวน 
ชั่วโมง 

1 
 
 

 เนื้อหาและอธิบายการเรียนการสอน 
 หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว    

3 
 
 
 



สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
 

จ านวน 
ชั่วโมง 

2  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตลาดบริการ  
 

3 

3  บทบาทของการตลาดต่ออุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว   

3 

4 ส่วนประสมการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว   3 

5  แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคด้านการ
ท่องเที่ยว  

 
3 
 

6 การวิเคราะห์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวหลาก
วัฒนธรรม   

3 

7  Work shop  นอกสถานที่  3 

8 สอบกลางภาค   

9  แนวคิดการสื่อสารทางการตลาด  3 

10   การวางแผนการสื่อสารทางการตลาดเพื่อการ
ท่องเที่ยว 

3 

11  กรณีศึกษา การวางแผนการสื่อสารทาง
การตลาดเพื่อการท่องเที่ยว 

3 

12 เครื่องมือ การสื่อสารการตลาดเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว  

3 

13 กลยุทธ์การใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาด
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 

3 

14 วิทยากรภายนอก  แนะน าประสบการณ์  3 



สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
 

จ านวน 
ชั่วโมง 

15 ศึกษาดูงาน 3 

16 สรุปการเรียนการสอนและน าเสนอรายงาน  3 
 
2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 
กิจกรรม

ที ่
ผลการ 
เรียนรู้* 

วิธีการประเมิน 
ก าหนดเวลาการประเมิน 

(สัปดาห์ท่ี) 
สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

1 
 
 
 

1.1 1.2 2.1 2.2  
 

แบบฝึกหัดครั้งที่ 1  4, 
 
 
 

10% 
 
 
 

2 
2.1 2.2  
 

การสอบกลางภาค 
สอบในช้ันเรียน  30% 

2 

4.1 4.2  
 
 
 
 
 
 

การท างานกลุ่ม
และน าเสนอ
ผลงานเกี่ยวกับ
การสื่อสารและ
ความสัมพันธ์กับ
สมาชิกอาเซียน
และสังคม
นานาชาติ 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 

30  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 1-5 
การสอบปลายภาค ตามตารางของ 

มหาวิทยาลัย 
40% 

 

 



หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและ

ความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 
- ข้อเสนอแนะผ่านส่ืออินเทอร์เน็ตหรืออ่ืนๆ ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดท าเป็นช่องทางการส่ือสารกับ
นักศึกษา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนมีกลยุทธ์ดังนี้ 
- การสังเกตการณ์ปฏิกิริยานักศึกษาระหว่างและหลังการสอน 
- ผลการสอบ 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้จากการท างานเดี่ยวและงานกลุ่ม 

3. การปรับปรุงการสอน 
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม

สมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอนดังนี้ 
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการ

เรียนรู้ในวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผล
การท าแบบฝึกหัดทดสอบย่อยและหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมใน
วิชาได้ดังนี้ 

- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อ่ืนหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่
ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 



- มีการต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาด้วยการ
ตรวจสอบข้อสอบ วิธีการให้คะแนนสอบและการให้คะแนนพฤติกรรม 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชาได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน

และรายละเอียดวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้นดังนี้ 
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปีหรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามข้อ 4 
- เปล่ียนหรือสลับอาจารย์ผู้สอนเพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มา
จากงานวิจัยของอาจารย์หรืออ่ืนๆ 


