รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจําภาคเรียนที่ 2/2560

รหัสวิชา 3642303 ชื่อรายวิชา

การสื่อสารทางการตลาดแบบประสมประสาน
Integrated Marketing Communication

อาจารย>ผู@สอน
ผูชวยศาสตราจารย ศุภวรรณ อภิชาติไตรสรณ

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 23 พ.ย. 60)

คํานํา
มคอ.3 รายวิ ช าการสื่ อ สารการตลาดแบบประสมประสาน (Integrated
Marketing
Communication) รหัสวิชา 3642303 จัด ทํารายละเอีย ดประกอบรายวิช าการสื่อสารการตลาดแบบ
ประสมประสาน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาเฉพาะ
ดาน โดยมุงเนนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความรูเกี่ยวกับ ความสัมพันธระหวางการตลาดกับ
การสื ่อ สารทางการตลาด กระบวนการติด ตอสื ่อ สาร ความสํ า คัญ และรูป แบบของการสื ่อ สารทาง
การตลาด การวางแผนการสื่อสารทางการตลาดที่สอดคลองกับกลุมเปKาหมาย การเลือกใชเครื่องมือแบบ
ประสมประสาน การกําหนดงบประมาณ การประเมินผลการสื่อสารทางการตลาด
รายละเอีย ดรายวิช านี้เ ปMน สวนสํา คัญ ตอผู เรีย น ที่เ นนทั้ง การเรีย นการสอนที่เ ปMน ทฤษฎีและ
การศึกษาคนควาดวยตนเอง เพื่อใหผูเรีย นไดแนวทางในการจัด การเรีย นรูทฤษฎีและกรณีศึกษาจาก
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในหองเรีย น รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม ๆ โดยใชทักษะการคนควา
ดวยตนเองเพิ่มเติม นอกเหนือจากการเรียนภายในหอง ผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดจากรายวิชานี้ไป
ประยุกตใชในอนาคตได
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สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

หน@า
ขอมูลทั่วไป
จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
ลักษณะและการดําเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

4
5
5
6
9
18
19
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข@อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
3642303
ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การสื่อสารการตลาดแบบประสมประสาน
(ภาษาอังกฤษ) Integrated Marketing Communication
2. จํานวนหนHวยกิต
3 (3-0-6) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
4. อาจารย>ผู@รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย>ผู@สอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผูชวยศาสาตราจารย ศุภวรรณ อภิชาติไตรสรณ อาจารยผูสอน
อาจารยผูสอน
ผูชวยศาสาตราจารย ศุภวรรณ อภิชาติไตรสรณ ตอนเรียน A1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปLที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นป[ที่ 2
6. รายวิชาที่ต@องเรียนมากHอน (Pre-requisite) (ถ@ามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ต@องเรียนพร@อมกัน (Co-requisites) (ถ@ามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลHาสุด
21 พฤษจิกายน 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุHงหมายและวัตถุประสงค>
1. จุดมุHงหมายของรายวิชา
1. เพื่อใหผูศึกษาเกิดความรูความเขาใจความสัมพันธระหวางการตลาดกับการสื่อสารทางการตลาด
2. เพื่อใหผูศึกษาเกิดความรูความเขาใจ ถึงกระบวนการติดตอสื่อสาร ความสําคัญและรูปแบบของ
การสื่อสารทางการตลาด
3. เพื่อใหผูศึกษาเกิดความรูความเขาใจในการวางแผนการสื่อสารทางการตลาดที่สอดคลองกับ
กลุมเปKาหมาย
4. เพื่อใหผูศึกษาเกิดความรูความเขาใจในการเลือกใชเครื่องมือแบบประสมประสาน การกําหนด
งบประมาณ การประเมินผลการสื่อสารทางการตลาด
5. เพื่อใหสามารถนําความรูที่ไดมาใชในการวางแผนการสื่อสารทางการตลาดแบบประสมประสาน
2. วัตถุประสงค>ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหปรับปรุงรูปแบบกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคลองกับคําอธิบายรายวิชา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ความสัมพันธระหวางการตลาดกับการสื่อสารทางการตลาด กระบวนการติดตอสื่อสาร ความสําคัญ
และรู ป แบบของการสื่ อ สารทางการตลาด การวางแผนการสื่ อ สารทางการตลาดที่ ส อดคลองกั บ
กลุมเปKาหมาย การเลือกใชเครื่องมือแบบประสมประสาน การกําหนดงบประมาณ การประเมินผลการ
สื่อสารทางการตลาด
Relationships between marketing and marketing communication. Communication process.
Importance and types of marketing communication. Marketing communication planning in response to
target markets. Integrated marketing communication tools. Budgeting and Marketing communication
evaluation.

2. จํานวนชั่วโมงที่ใช@ตHอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝYก
สอนเสริม
45 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝYกงาน
สอนเสริ ม เพื่ อ ทดแทนคาบ ไมมีการฝhกปฏิบัติงาน
เรี ย นที่ ไ มสามารถทํ า การ ภาคสนาม
สอนได หรื อ ตามที่ ผู เรี ย น
รองขอ เพื่ อทบทวนความรู
ความเขาใจใหมีความชัดเจน
ยิ่งขึ้น

การศึกษาด@วย
ตนเอง
6 ช.ม. ตอสัปดาห

3. จํานวนชั่วโมงตHอสัปดาห>ที่อาจารย>ให@คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกHนักศึกษาเป[น
รายบุคคล
อาจารยผู สอนกํ า หนด วั น เวลาในการใหคํ า ปรึ กษาสํ า หรั บ นั กศึ ก ษาที่ ต องการคํ า แนะนํ า เปM น
รายบุคคล หรือ รายกลุม สัปดาหละ 6 ชั่วโมง และประกาศใหผูเรียนทราบ
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู@ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1.1.1 มีความซื่อสัตยสุจริต เสียสละไมเอารัดเอาเปรียบผูอื่น มีความรับผิดชอบตอตนเอง
สังคม และสิ่งแวดลอม
1.1.2 มีความพอเพียงเปMนหลักในการดําเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมี
เหตุผล และการสรางภูมิคุมกัน
 1.1.3 มีจิตสํานึกและมโนธรรมที่จะแยกแยะความถูกตอง ความดีความชั่ว
1.1.4 มีความรูความเขาใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมที่มีความสําคัญทางธุรกิจ สามารถ
จัดการปkญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อเปMนการปลูกฝkงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดย
เนนการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายที่เปMนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.2.2 ฝhกนักศึกษาใหมีความรับผิดชอบในการทํางานกลุมโดยฝhกใหรูหนาที่ของการเปMน
ผูนําและการเปMนสมาชิกของกลุม มีความซื่อสัตยโดยไมทุจริตหรือคัดลอกงานของผูอื่น
1.2.3 อาจารยผูสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา และมีการจัด
กิ จ กรรมสงเสริ มคุ ณธรรม จริ ย ธรรม เชน การยกยองนั กศึ กษาที่ ป ระพฤติ ดี ปฏิ บั ติ ดี ทํ า ประโยชนกั บ
สวนรวมและมีจิตสาธารณะ
1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1.3.1 ประเมินจากการมีวิ นัย และพรอมเพรี ยงของนักศึกษาในการเขารวมกิ จกรรมของ
หลักสูตร
1.3.2 ประเมินจากการเขาชั้นเรียนตรงเวลาของนักศึกษา การสงงานตามกําหนดระยะเวลา
ที่มอบหมาย และการรวมกิจกรรม
1.3.3 ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ไมคัดลอกผลงานของผูอื่นมา
เปMนของตน
2. ความรู@
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
2.1.1 มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรที่เปMนพื้นฐานที่จําเปMนสําหรับ
การตลาด
 2.2.2 มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรดานบริหารธุรกิจ ดาน
การตลาด การเงิน การผลิตและการดําเนินงาน รวมทั้งการจัดการองคกร
2.2.3 มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจ ในดาน
การวางแผน การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการดําเนินงานรวมทั้งการปรับปรุงแผนงาน
2.2.4 มีความรูเกี่ยวกับความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพดานบริหารธุรกิจ รวมทั้ง
มีความเขาใจในสถานการณที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอยางเทาทัน
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2.2 วิธีการสอน
2.2.1 กระบวนการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปMนสําคัญ โดยมุงเนนการใหความรูและ
ความเขาใจในสาระสําคัญของที่เปMนพื้นฐานที่จําเปMนสําหรับการตลาด
2.2.2 กระบวนการเรียนการสอนโดยมุงเนนใหเห็นความสัมพันธของศาสาตรบริหารธุรกิจ
การตลาด การเงิน การผลิตและการดําเนินงานเพื่อใหเห็นภาพและความเชื่อมโยงกันการรายวิชา
2.2.3. การเรียนการสอนโดยการมอบหมายงานที่เปMนการวิเคราะหกระบวนการบริหาร
การตลาดซึ่งประกอบดานการวิเคราะห วางแผน และดําเนินงาน จากกรณีศึกษา
2.2.4 การแลกเปลี่ยนเรียนรูจากขาวและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นโดยชี้ใหเห็นความ
เชื่อมโยงของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับวิชาการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 การสังเกตจากการอภิปรายในชั้นเรียน การรับฟkงและการแสดงความคิดเห็นรวมกัน
และการทดสอบ
2.3.2 การสังเกตจากการแสดงความคิดเห็นตอความสัมพันธของศาสตรการตลาดและการ
เชื่อมโยงไปในศาสตรอื่นๆของการบริหารธุรกิจ และการสอบกลางภาค
2.3.3 การทดสอบเพื่อวัดระดับความรูในสาระสําคัญเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ
2.3.4 การแสดงความคิดเห็นในกรณีศึกษา และการทดสอบโดยขอสอบกลางภาค
3. ทักษะทางป\ญญา
3.1 ทักษะทางปkญญาที่ตองพัฒนา
3.1.1 สามารถสืบคน จําแนก และวิเคราะหขอมูล เพื่อใหไดซึ่งสารสนเทศที่เปMน
ประโยชนในการแกไขปkญหาและการตัดสินใจอยางเหมาะสม
3.1.2 มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ตอยอดกรอบความรูเดิม สามารถบูรณาการความรูใน
สาขาวิชาที่ศึกษาและประสบการณเพื่อใหเกิดนวัตกรรม กิจกรรม หรือแนวทางในการบริหารธุรกิจใหม ๆ
3.1.3 สามารถคิดคนทางเลือกใหม ๆ รวมทั้งสามารถวิเคราะหทางเลือกและ
ผลกระทบที่เปMนผลจากทางเลือกอยางรอบดาน โดยการนําความรูและประสบการณมาประยุกตใช
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 ฝhกกระบวนการคิดวิเคราะหใหกับนักศึกษาตั้งแตในระดับที่งายไปจนถึงระดับความ
ยากขึ้นเรื่อย ๆ โดยจัดกิจกรรมใหเหมาะสมและสอดคลองกับรายวิชา
3.2.2 จัดการเรียนการสอนเนนผูเรียนเปMนสําคัญดวยการฝhกสืบคนขอมูล จําแนก
ขอมูล การวิเคราะหขอมูล แกปkญหา วิเคราะหทางเลือกและผลกระทบที่เปMนผลจากทางเลือกอยางรอบดาน
ภายใตสถานการณจําลอง/สถานการณที่เกิดขึ้นจริง
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 สังเกตพฤติกรรม การรวมกิจกรรมการอภิปราย และการตอบคําถาม
3.3.2 ตรวจผลงานการศึกษาคนควารายงานที่ไดรับมอบหมาย
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3.3.3 การสอบปฏิบัติและการสอบวัดผลความรู โดยการจัดทําขอสอบ เพื่อใชวัดทักษะ
ทางดานปk ญญาของนั กศึกษา โดยเนนการแกปk ญ หา การอธิ บ ายแนวคิ ด ของการแกปk ญ หา และวิ ธี การ
แกปkญหา โดยการประยุกตความรูที่ไดเรียนมา
4. ทักษะความสัมพันธ>ระหวHางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
4.1.1 มี ค วามสามารถในการประสานงาน มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธและสามารถสราง
สัมพันธภาพอันดีกับผูอื่น
4.1.2 มีความกระตือรือรน สามารถทํางานเปMนกลุม และสามารถแสดงภาวะผูนําผูตาม
ไดอยางเหมาะสม ตลอดจนมีความรับผิดชอบตองาน
4.1.3 มีความคิดริเริ่มและมีความคิดเห็นที่มีความแตกตางอยางสรางสรรค
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 ความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธและสามารถสรางสัมพันธภาพอัน
ดีกับผูอื่น และปรับตัวเชิงวิชาชีพได
4.2.2 มีความกระตือรือรน สามารถทํางานเปMนกลุม และสามารถแสดงภาวะผูนําผูตามได
อยางเหมาะสม มีการเรียนรูอยางตอเนื่องเพื่อการพัฒนาตนเองและอาชีพ
4.2.3 มีความคิดริเริ่มและมีความคิดเห็นที่มีความแตกตางอยางสรางสรรคของทีมงาน
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากพฤติกรรม การรวมกิจกรรม การอภิปราย
4.3.2 ประเมินการทํางานภายในกลุมอยางตอเนื่อง
4.3.3 ใหนักศึกษาประเมินเพื่อนรวมกลุมในแตละกิจกรรม
5. ทักษะการวิเคราะห>เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช@เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
5.1.1 สามารถประยุกตใชหลักคณิตศาสตร สถิติ และการวิเคราะหเชิงปริมาณมาใชใน
การวิเคราะหและตัดสินใจทางการตลาด
5.2.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาตางประเทศได
5.3.3 สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสรางความเขาใจ การเขียนรายงาน และการ
นําเสนองานอยางถูกตอง
5.3.4 สามารถนําเทคโนโลยีไปเปMนเครื่องมือในการสนับสนุนในการดําเนินงาน
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาโดยการวิเคราะหความตองการของตลาด ตัวเลข
แนวโนมทางการตลาดเพื่อนําไปใชในการคิดวิเคราะห โดยการนําเสนอหนาชั้นเรียนและจัดทํารายงาน
5.2.2 จัดกิจกรรมที่เสริมสรางความสามารถในการคํานวณ การคิดวิเคราะหและการ
ตัดสินใจโดยนําเทคโนโลยีไปเปMนเครื่องมือในการสนับสนุนในการดําเนินงาน
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 พิจารณาจากรายงานที่ไดมอบหมายใหนักศึกษาสืบคน และวิเคราะหขอมูล
5.3.2 พิจารณาจากผลงานและการนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอนอยางทันสมัย
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาห> หัวข@อการสอน / Learning
ที่
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. แนะนําตัวและอธิบายเนื้อหารายวิชา จุดประสงค
และเปKาหมานของรายวิชา เกณฑการวัดผลและ
ประเมิ น ผล การแนะนํ า หนั ง สื อ ประกอบการ
เรียน
2. เริ่มการเรียนการสอนโดยการตั้งคําถามผานเกมส
การระบุระดับของการจับตองไดของสินคาและ
บริการ เพื่อชี้ใหเห็นความแตกตางระหวางสินคา
และบริการเนื่องจากเปMนหัวใจสําคัญของวิชา
3. บรรยายประกอบ Power point
4. การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดลอมที่
เกิดขึ้นมีผลอยางไรกับธุรกิจบริการ
5. มอบหมายงานใหนักศึกษาเขียน Mind Map
โดยใชการเขียนดวยมือและลงสี
1. สุมใหนักศึกษานําเสนอ Mind Map ที่ไ ด
มอบหมายงานจากสัปดาหที่แลวเพื่อเกริ่นนําเขาสู
บทเรียนตอไป
2. การสื่อสารทางการตลาดแบบประสมประสาน
วิวัฒนาการการสื่อสารทางการตลาดแบบประสม
ประสาน กระบวนการติดตอสื่อสาร ความสัมพันธ
ระหวางการตลาดกั บ การสื่ อ สารการตลาด
กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค ศึกษาคนควา

1

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการตลาด
ความหมายของ การตลาด กระบวน การ
ทางการตลาด
Learning Outcome
ผู เ รี ย น ไ ด รั บ ค ว า ม รู ค ว า ม เ ข า ใ จ ใ น
ความหมายและความสําคัญของการตลาด
กระบวน การทางการตลาด และสามารถ
เขาใจในสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่ง
สงผลกระทบกับธุรกิจ โดยสามารถนําเสนอ
ขอสรุปโดยใช Mind Map เปMนเครื่องมือใน
การสรุปสาระสําคัญ

3

2

ความหมายของการสื่อสารการตลาด
แบบประสมประสาน วิวัฒนาการการ
สื่อสารการตลาดแบบประสมประสาน
กระบวนการติดตอสื่อสาร
ความสัมพันธระหวางการตลาดกับการ
สื่อสารการตลาด กระบวนการ
ตัดสินใจซื้อของผูบริโภค ความสําคัญ

3

สื่อการสอน

สอดคล@องกับ
จุดมุHงหมายรายวิชา

1.เอกสารประกอบการ
สอน การสื่อสารการตลาด
แบบประสมประสาน
2. Power point
3. สื่อ Digital media
จาก youtube เรื่อง
“การตลาด 4.0”

กิจกรรมที่ 1 2 3 4 5
สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา
ขอ1

1.เอกสารประกอบการ
สอน การสื่อสารการตลาด
แบบประสมประสาน
2. Power point
3. กรณีศึกษาที่ 2.1 วี
ฟูKดส กับการสื่อสาร
การตลาดครบวงจร
กรณีศึกษาที่ 2.2 คนไทย

กิจกรรมที่ 1,2, 3, 4
สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา
ขอ1,2

ผู@สอน
(ระบุลําดับ)
ผศ.ศุภวรรณ
อภิชาติไตรสรณ

ผศ.ศุภวรรณ
อภิชาติไตรสรณ
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ของการสื่อสารการตลาด
Learning Outcome
ผูเรียนไดรับความรูความเขาใจในผลิตภัณฑ
บริ ก าร การจั ด แบงกระบวนบริ ก าร และ
ลักษณะเฉพาะของการบริการแตละประเภท
โดยสามารถนํ า เสนอขอสรุ ป โดยใช Mind
Map เปMนเครื่องมือในการสรุปสาระสําคัญ
และส ามา รถแส ดงค วามคิ ดเห็ นจา ก
กรณีศึกษา

3

4

พฤติกรรมผู@บริโภค
3
-ความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค
ประโยชนของการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค
รูปแบบของพฤติกรรมผูบริโภค กลองดํา
(Black Box) หรือความรูสึกนึกคิดของ
ผูบริโภค
Learning Outcome
ผูเรียนไดรับความรูความเขาใจในพฤติกรรม
ผูบริโภคและประโยชนของการวิเคราะห
พฤติกรม โดยสามารถนําเสนอขอสรุปโดยใช
Mind Map เปMนเครื่องมือในการสรุป
สาระสําคัญ และสามารถแสดงความคิดเห็น
จากกรณีศึกษา
การวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบ
ประสมประสาน

ดวยตนเอง นําความรูไปใชเปMนประโยชนตอตนเอง
ได เนนกระบวนการเรียนรูรวมกัน โดยสามารถคิด
วิเคราะห นักศึกษาจะเรียนอยางมีความสุข มีสวน
รวมในการทํากิจกรรมตาง ๆ
3. การแสดงความคิ ด เห็ น กับ กรณี ศึ กษาธุร กิ จ
บริการประเภทตาง ๆ
กรณีศึกษาที่ 2.1 วี ฟูKดส กับการสื่อสารการตลาด
ครบวงจร
กรณี ศึ ก ษาที่ 2.2 คนไทยยั ง ติ ด เฟซบุs ก ใชเฉลี่ ย
2.35 ชั่วโมงตอวัน
3. มอบหมายงานใหนักศึกษาเขียน Mind Map
โดยใชการเครื่องมือการจัดทําอยางอิสระ
1. สุมใหนักศึกษานําเสนอ Mind Map ที่ไ ด
มอบหมายงานจากสั ป ดาหที่ แ ลวเพื่ อ นํ า เขาสู
บทเรียนตอไปซึ่งจะเปMนการ KM ในกลุมนักศึกษา
2. บรรยายประกอบ Power point เรื่อง
พฤติกรรมผูบริโภค
3. แบงกลุมวิเคราะหกรณีศึกษาที่ 3.1 เผย 10
เทรนดยอดนิยม เชื่อป[ 2020 จะมีหุนยนตอยูใน
บาน
4. มอบหมายงานใหนักศึกษาเขียน Mind Map
โดยใชการเครื่องมือการจัดทําอยางอิสระ

ยังติดเฟซบุsก ใชเฉลี่ย
2.35 ชั่วโมงตอวัน

1.เอกสารประกอบการ
สอน การสื่อสารการตลาด
แบบประสมประสาน
2. Power point
3. กรณีศึกษาที่ 3.1 เผย
10 เทรนดยอดนิยม เชื่อป[
2020 จะมี หุ นยนตอยู ใน
บาน

กิจกรรมที่ 1,2, 3, 4, 5
สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา
ขอ1,2

1. สุ มใหนั กศึก ษานํา เสนอ Mind Map ที่ไ ด 1.เอกสารประกอบการ
กิจกรรมที่ 1,2, 3,4
มอบหมายงานจากสั ป ดาหที่ แ ลวเพื่ อ นํ า เขาสู สอน การสื่อสารการตลาด สอดคลองกับ

ผศ.ศุภวรรณ
อภิชาติไตรสรณ

ผศ.ศุภวรรณ
อภิชาติไตรสรณ
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5

ความหมายและความสํ า คั ญ ของการวาง
แผนการสื่ อ สารทางการตลาด ความ
เชื่ อ มโยงของการวางแผนการตลาดกั บ
แผนการสื่ อ สาร การวางแผนการสื่ อ สาร
การตลาดแบบประสมประสาน แบบจําลอง
กระบวนการตลาดและการสงเสริมการตลาด
การพั ฒ นากลยุ ท ธและการวิ เ คราะห
สภาพแวดลอมทางการตลาด การกําหนด
วั ต ถุ ป ระสงคทางการสื่ อ สาร กํ า หนด
งบประมาณการสื่อสารการตลาด การปฏิบัติ
ตามแผน และการประเมิ น ผลการสื่ อ สาร
การตลาด
Learning Outcome
ผู เรี ย นไดรั บ ความรู ความเขาใจใน
ผลิ ต ภั ณ ฑบริ ก าร โดยสามารถนํ า เสนอ
ขอสรุปโดยใช Mind MapเปMนเครื่องมือใน
การสรุ ป สาระสํ า คั ญ และสามารถแสดง
ความคิดเห็นจากกรณีศึกษา
เครื่ อ งมื อ ในการสื่ อ สารการตลาดแบบ 3
ประสมประสาน
รูปแบบของการสื่อสารการตลาด เครื่องมือ
หลั ก ที่ สํ า คัญ ในการสื่อ สารการตลาดแบบ
ประสมประสาน กลยุทธการเลือกเครื่องมือ
การสื่อสารการตลาดแบบประสมประสาน
เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบประสม
ประสานรูปแบบตาง ๆ
Learning Outcome

บทเรี ย นตอไป (คั ด เลื อ กผลงานที่ น าสนใจมา
นําเสนอ ซึ่งจะเปMนการ KM ในกลุมนักศึกษา
2. บรรยายประกอบ Power point เรื่อง การ
วางแผนการสื่อสารการตลาด
3. แบงกลุมวิเคราะหกรณีศึกษา L’OREAL WHITE
PERFECT สะทอนผานกระจก

แบบประสมประสาน
2. Power point เรื่อง
การวางแผนการสื่อสาร
การตลาด
3. กรณีศึกษา L’OREAL
WHITE PERFECT
สะทอนผานกระจก
4. สื่อ Digital media
จาก youtube เรื่อง

จุดมุงหมายรายวิชา
ขอ3

1. สุ มใหนั กศึก ษานํา เสนอ Mind Map ที่ไ ด
มอบหมายงานจากสั ป ดาหที่ แ ลวเพื่ อ นํ า เขาสู
บทเรี ย นตอไป (คั ด เลื อ กผลงานที่ น าสนใจมา
นําเสนอ ซึ่งจะเปMนการ KM ในกลุมนักศึกษา
2. บรรยายประกอบ Power point เครื่องมือใน
การสื่อสารการตลาดแบบประสมประสาน
3. แบงกลุมวิเคราะหประสบการณของนักศึกษาที่มี
ตอเครื่องมือในการสื่อสารการตลาดที่นักศึกษาเคย
สัมผัส และศึกษากรณีศึกษา 5.1 แคมเปญ ขาย

1.เอกสารประกอบการ
สอน การสื่อสารการตลาด
แบบประสมประสาน
2. Power point

กิจกรรมที่ 1,2, 3,4
สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา
ขอ 3

ผศ.ศุภวรรณ
อภิชาติไตรสรณ
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6

7

8

ผู เรี ย นไดรั บ ความรู ความเขาใจใน
เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบประสม
ประสาน โดยนําเสนอขอสรุปโดยใช Mind
MapเปM น เครื่ อ งมือ ในการสรุป สาระสํ า คั ญ
และสามารถแสดงความคิดเห็น
การโฆษณา
ความหมายของการโฆษณา วัตถุประสงค
ของการโฆษณา หนาที่ของการโฆษณา การ
สรางสรรคงานโฆษณา รูปแบบการนําเสนอ
โฆษณา ลั ก ษณะของงานโฆษณาที่ ดี สื่ อ
โฆษณา การเลือกสื่อโฆษณา
Learning Outcome
ผู เรี ย นไดรั บ ความรู ความเขาใจการ
โฆษณา โดยนํ า เสนอขอสรุป โดยใช Mind
MapเปM น เครื่ อ งมือ ในการสรุป สาระสํ า คั ญ
และสามารถแสดงความคิดเห็น
การวางแผนการโฆษณา
การวางแผนสื่อโฆษณา องคประกอบ
ของการวางแผนสื่อโฆษณา การประเมินผล
ประสิทธิภาพของการโฆษณา
Learning Outcome
ผูเรียนไดรับความรูความเขาใจในการการ
วางแผนการโฆษณา โดยนําเสนอขอสรุปโดย
ใช Mind Map เปMนเครื่องมือในการสรุป
สาระสําคัญ และสามารถแสดงความคิดเห็น
ธุรกิจโฆษณา
ประวัติธุรกิจโฆษณา บริษัทตัวแทน

อยางแรง กลยุทธผลักเขา ดึงออก

3

1. สุ มใหนั กศึก ษานํา เสนอ Mind Map ที่ไ ด
มอบหมายงานจากสั ป ดาหที่ แ ลวเพื่ อ นํ า เขาสู
บทเรี ย นตอไป (คั ด เลื อ กผลงานที่ น าสนใจมา
นําเสนอ ซึ่งจะเปMนการ KM ในกลุมนักศึกษา
2. บรรยายประกอบ Power point การโฆษณา
3. วิเคราะหขอดี ขอจํากัดของเครือ่ งมือหรือ
โฆษณาแตและเครื่องมือ
4. กรณีศึกษา ถอดรหัส อินฟลูเอ็นเซอร มารเก็ต
ติ้ง ผูทรงอิทธิพลในโลกโฆษณา

1.เอกสารประกอบการ
สอน การสื่อสารการตลาด
แบบประสมประสาน
2. Power point การ
โฆษณา
3. กรณีศึกษา ถอดรหัส
อิ น ฟลู เ อ็ น เซอร มารเก็ ต
ติ้ ง ผู ทรงอิ ท ธิ พ ลในโลก
โฆษณา

กิจกรรมที่ 1,2, 3,4
สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา
ขอ3

ผศ.ศุภวรรณ
อภิชาติไตรสรณ

3

1. สุมใหนักศึกษานําเสนอ Mind Map ที่ไ ด
มอบหมายงานจากสั ป ดาหที่ แ ลวเพื่ อ นํ า เขาสู
บทเรี ย นตอไป (คั ด เลื อ กผลงานที่ น าสนใจมา
นําเสนอ ซึ่งจะเปMนการ KM ในกลุมนักศึกษา
2. บรรยายประกอบ Power point เรื่อง การ
วางแผนการโฆษณา
3. วิเคราะหกระบวนการสื่อสารการตลาด โดยใช
แบบจําลองกระบวนการสื่อสาเปMนเครื่องมือ
4. วิเคราะหกรณีศึกษาเรื่องแผนการโฆษณา
1. สุมใหนักศึกษานําเสนอ Mind Map ที่ไ ด
มอบหมายงานจากสั ป ดาหที่ แ ลวเพื่ อ นํ า เขาสู

1.เอกสารประกอบการ
สอน การสื่อสารการตลาด
แบบประสมประสาน
2. Power point
3. แบบจําลอง
กระบวนการสื่อสารเปMน
เครื่องมือ
4. กรณีศึกษาเรื่อง
แผนการโฆษณา
1.เอกสารประกอบการ
สอน การสื่อสารการตลาด

กิจกรรมที่ 1,2, 3,4
สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา
ขอ3

ผศ.ศุภวรรณ
อภิชาติไตรสรณ

กิจกรรมที่ 1,2, 3,4
สอดคลองกับ

ผศ.ศุภวรรณ
อภิชาติไตรสรณ
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9

10

โฆษณา บทบาทของบริษัทตัวแทนโฆษณา
การจัดโครงสรางองคการของบริษัทตัวแทน
โฆษณา การคิ ด คาตอบแทนของบริ ษั ท
ตัวแทนโฆษณา
Learning Outcome
ผู เรี ย นไดรั บ ความรู ความเขาใจใน
กระบวนการบริการ โดยนําเสนอขอสรุปโดย
ใช Mind MapเปMนเครื่องมือในการสรุ ป
สาระสําคัญ และสามารถแสดงความคิดเห็น
ในการเสนอเนื้อหาโดยมีความเขาใจเกี่ยวกับ
ธุรกิจโฆษณา
การขายโดยใชพนักงานขาย
3
ความหมายของการขายโดยใช
พนั ก งานขาย บทบาทและหนาที่ ข อง
พนั กงาน ขา ย กา รจั ดห นว ยงาน ขา ย
กระบวนการขายโดยใชพนั ก งานขาย
คุณลักษณะของพนักงานขายที่ดี
Learning Outcome
ผูเรียนไดรับความรูความเขาใจในการขาย
โดยพนั ก งาน โดยนํ า เสนอขอสรุ ป โดยใช
Mind MapเปM น เครื่ อ งมื อ ในการสรุ ป
สาระสําคัญ และสามารถแสดงความคิดเห็น
ในการเสนอเนื้อหา
การสงเสริมการขาย
3
ความหมายของการสงเสริมการขาย
ปkจจัยที่ทําใหการสงเสริมการขายมีแนวโนม
ในการเติบโต กลยุทธที่ใชในการสงเสริมการ

บทเรี ย นตอไป (คั ด เลื อ กผลงานที่ น าสนใจมา
นําเสนอ ซึ่งจะเปMนการ KM ในกลุมนักศึกษา
2. บรรยายประกอบ Power point เรื่อง ธุรกิจ
โฆษณา
3. วิเคราะหกรณีศึกษา David Ogilvy

แบบประสมประสาน
จุดมุงหมายรายวิชา
2. Power point
ขอ3
3. วิเคราะหกรณีศึกษา
David Ogilvy

1. สุ มใหนั กศึก ษานํา เสนอ Mind Map ที่ไ ด
มอบหมายงานจากสั ป ดาหที่ แ ลวเพื่ อ นํ า เขาสู
บทเรี ย นตอไป (คั ด เลื อ กผลงานที่ น าสนใจมา
นําเสนอ ซึ่งจะเปMนการ KM ในกลุมนักศึกษา
2. บรรยายประกอบ Power point เรื่อง การขาย
โดยพนักงาน
3. วิเคราะหกรณีศึกษา ที่ 9.1 อลิอันซปรับกลยุทธ
ทีมขาย วางเปKาเบี้ยรับป[แรกโต 16%

1.เอกสารประกอบการ
สอน การสื่อสารการตลาด
แบบประสมประสาน
2. Power point
3. กรณีศึกษา กรณีศึกษา
ที่ 9.1 อลิอันซปรับกลยุทธ
ทีมขาย วางเปKาเบี้ยรับป[
แรกโต 16%

กิจกรรมที่ 1,2, 3,4
สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา
ขอ3,4

ผศ.ศุภวรรณ
อภิชาติไตรสรณ

1. สุมใหนักศึกษานําเสนอ Mind Map ที่ไ ด
มอบหมายงานจากสั ป ดาหที่ แ ลวเพื่ อ นํ า เขาสู
บทเรี ย นตอไป (คั ด เลื อ กผลงานที่ น าสนใจมา
นําเสนอ ซึ่งจะเปMนการ KM ในกลุมนักศึกษา

1.เอกสารประกอบการ
สอน การสื่อสารการตลาด
แบบประสมประสาน
2. Power pointการ

กิจกรรมที่ 1,2, 3,4
สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา
ขอ3,4

ผศ.ศุภวรรณ
อภิชาติไตรสรณ
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มคอ. 3
ขาย ประเภทของการสงเสริ ม การขาย
กระบวนการวางแผนการสงเสริมการขาย
ปkญหาและอุปสรรคของการสงเสริมการขาย
Learning Outcome
ผู เรี ย นไดรั บ ความรู ความเขาใจในการ
บริหารทรัพยากรมนุษยสําหรับธุรกิจบริการ
โดยนําเสนอขอสรุปโดยใช Mind MapเปMน
เครื่ อ งมื อ ในการสรุ ป สาระสํ า คั ญ และ
สามารถแสดงความคิ ด เห็ น ในการเสนอ
เนื้อหา
11

การประชาสัมพันธ
ความหมายและบทบาทของการ
ประชาสั ม พั น ธ ความสั ม พั น ธระหวาง
การตลาดกั บ การประชาสั ม พั นธ ลั ก ษณะ
ของการประชาสั ม พั น ธ กลุ มเปK า หมายใน
การประชาสั ม พั น ธ วั ต ถุ ป ระสงคของการ
ประชาสัมพันธทางการตลาด หนาที่ของการ
ประชาสัมพันธทางการตลาด รูปแบบของ
การประชาสั ม พั น ธทางการตลาด การ
บริหารแผนการประชาสัมพันธเพื่อการตลาด
กระบวนการประชาสัมพันธทางการตลาด
ประเภทและเครื่ องมื อการประชาสั มพั น ธ
ทางการตลาดLearning Outcome
ผูเรียนไดรับความรูความเขาใจในการ
ประชาสัมพันธ โดยนําเสนอขอสรุปโดยใช
Mind MapเปMนเครื่องมือในการสรุป

2. บรรยายประกอบ Power point เรื่อง การ สงเสริมการขาย
สงเสริมการขาย

3

1. สุ มใหนั กศึก ษานํา เสนอ Mind Map ที่ไ ด
มอบหมายงานจากสั ป ดาหที่ แ ลวเพื่ อ นํ า เขาสู
บทเรี ย นตอไป (คั ด เลื อ กผลงานที่ น าสนใจมา
นําเสนอ ซึ่งจะเปMนการ KM ในกลุมนักศึกษา
2. บรรยายประกอบ Power point เรื่อง การ
ประชาสัมพันธ
3. การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ประชาสัมพันธทางการตลาดที่ประสบความสําเร็จ
ในปkจจุบัน

1.เอกสารประกอบการ
สอน การสื่อสารการตลาด
แบบประสมประสาน
2. Power point เรื่อง
การประชาสัมพันธ

กิจกรรมที่ 1,2, 3,4
สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา
ขอ3,4

ผศ.ศุภวรรณ
อภิชาติไตรสรณ
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มคอ. 3
สาระสําคัญ และสามารถแสดงความคิดเห็น
ในการเสนอเนื้อหา
12

13

การตลาดทางตรง
3
ความหมายของการตลาดทางตรง
ลักษณะเฉพาะของการตลาดทางตรง ปkจจัย
ที่ ทํ า ใหการตลาดทางตรงเจริ ญ เติ บ โต
รูปแบบของการตลาดทางตรง ขั้ น ตอนของ
การพัฒนากลยุทธการตลาดทางตรง สื่อที่ใช
ในการสื่ อ สารของการตลาดทางตรง
เครื่องมือการตลาดทางตรง
Learning Outcome
ผู เรี ย นไดรั บ ความรู ความเขาใจใน
การตลาดทางตรง โดยนําเสนอขอสรุปโดย
ใช Mind MapเปMนเครื่องมือในการสรุ ป
สาระสําคัญ และแสดงความคิดเห็น
กิจกรรมพิเศษทางการตลาด
3
ความหมายของกิ จ กรรมพิ เ ศษทาง
การตลาด วัตถุประสงคของการจัดกิจกรรม
พิเศษทางการตลาด ลัก ษณะของกิจกรรม
พิเ ศษทางการตลาด รู ป แบบของกิ จกรรม
พิ เ ศษทางการตลาด กลยุ ท ธของการจั ด
กิจกรรมพิเศษทางการตลาด ปkจจัยที่ทําให
กิ จ กรรมพิ เ ศษทางการตลาดใหประสบ
ความสําเร็ จ การพิจ ารณาการจัดกิจกรรม
พิเศษทางการตลาด ขั้นตอนในการวางแผน
กิ จ กรรมพิ เ ศษทางการตลาดLearning

1. สุมใหนักศึกษานําเสนอ Mind Map ที่ไ ด
มอบหมายงานจากสั ป ดาหที่ แ ลวเพื่ อ นํ า เขาสู
บทเรี ย นตอไป (คั ด เลื อ กผลงานที่ น าสนใจมา
นําเสนอ ซึ่งจะเปMนการ KM ในกลุมนักศึกษา
2. บรรยายประกอบ Power point

1.เอกสารประกอบการ
สอน การสื่อสารการตลาด
แบบประสมประสาน
2. Power point
การตลาดทางตรง
3.สื่อ Digital media จาก
youtube เรื่อง อายุนอย
รอยลานDirect Maketing

กิจกรรมที่ 1,2, 3,4
สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา
ขอ3,4

ผศ.ศุภวรรณ
อภิชาติไตรสรณ

1. สุมใหนักศึกษานําเสนอ Mind Map ที่ไ ด
มอบหมายงานจากสั ป ดาหที่ แ ลวเพื่ อ นํ า เขาสู
บทเรี ย นตอไป (คั ด เลื อ กผลงานที่ น าสนใจมา
นําเสนอ ซึ่งจะเปMนการ KM ในกลุมนักศึกษา
2. บรรยายประกอบ Power point กิจกรรมพิเศษ
ทางการตลาด
3. มอบหมายใหนักศึกษาเขารวมงาน Event เพื่อ
วิเคราะหวัตถุประสงคและกลุมเปKาหมายของงาน

1.เอกสารประกอบการ
สอน การสื่อสารการตลาด
แบบประสมประสาน
2. Power pointการ
กิจกรรมพิเศษทาง
การตลาด

กิจกรรมที่ 1,2, 3,4
สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา
ขอ3,4

ผศ.ศุภวรรณ
อภิชาติไตรสรณ
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Outcome
ผู เรี ย นไดรั บ ความรู ความเขาใจในการ
กิจกรรมพิเศษทางการตลาด โดยนําเสนอ
ขอสรุปโดยใช Mind MapเปMนเครื่องมือใน
การสรุปสาระสําคัญ และแสดงความคิดเห็น
การตลาดออนไลน
3
แนวโนมการใชอินเทอรเน็ตในประเทศ
ไทย พาณิ ช ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส การตลาด
ออนไลน ลักษณะพิเศษของการตลาดแบบ
ออนไลน เครื่ อ งมื อ หลั ก ในการทํ า ตลาด
ออนไลน รู ป แบบของการตลาดออนไลน
ประโยชนของการตลาดออนไลน การ
ประเมินผลการตลาดออนไลน
Learning Outcome
ผู เรี ย นไดรั บ ความรู ความเขาใจใน
การตลาดออนไลน โดยนําเสนอขอสรุปโดย
ใช Mind MapเปMนเครื่องมือในการสรุ ป
สาระสําคัญ และแสดงความคิดเห็น

จริยธรรมและความรับผิดชอบในการสื่อสาร
การตลาดแบบประสมประสาน
ความหมายของกฎหมาย
จรรยาบรรณ และจริยธรรม ผลกระทบของ
การโฆษณาตอเยาวชน สั ง คม วั ฒ นธรรม
และเศรษฐกิจ สิทธิผูบริโภค การมีสวนรวม

3

1. สุมใหนักศึกษานําเสนอ Mind Map ที่ไ ด
มอบหมายงานจากสั ป ดาหที่ แ ลวเพื่ อ นํ า เขาสู
บทเรี ย นตอไป (คั ด เลื อ กผลงานที่ น าสนใจมา
นําเสนอ ซึ่งจะเปMนการ KM ในกลุมนักศึกษา
2. บรรยายประกอบ Power pointการตลาด
ออนไลน

1.เอกสารประกอบการ
สอน การสื่อสารการตลาด
แบบประสมประสาน
2. Power point
การตลาดออนไลน

กิจกรรมที่ 1,2, 3,4
สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา
ขอ3,4

ผศ.ศุภวรรณ
อภิชาติไตรสรณ

1. สุมใหนักศึกษานําเสนอ Mind Map ที่ได
มอบหมายงานจากสัปดาหที่แลวเพื่อนําเขาสู
บทเรียนตอไป (คัดเลือกผลงานที่นาสนใจมา
นําเสนอ ซึ่งจะเปMนการ KM ในกลุมนักศึกษา
2. บรรยายประกอบ Power point จริยธรรมและ
ความรับผิดชอบในการสื่อสารการตลาดแบบ

1.เอกสารประกอบการ
สอน การสื่อสารการตลาด
แบบประสมประสาน
2. Power pointกฎหมาย
จริยธรรม จรรยา และ
ความรับผิดชอบตอสังคม

กิจกรรมที่ 1,2, 3,4
สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา
ขอ3,4

ผศ.ศุภวรรณ
อภิชาติไตรสรณ
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รับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ
Learning Outcome
ผู เรี ย นไดรั บ ความรู ความเขาใจใน
จริยธรรมและความรับผิดชอบในการสื่อสาร
การตลาดแบบประสมประสาน โดยนําเสนอ
ขอสรุปโดยใช Mind MapเปMนเครื่องมือใน
การสรุปสาระสําคัญ และแสดงความคิดเห็น

ประสมประสาน
3. การเป€ดโอกาสใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับจริยธรรมและความรับผิดชอบในการ
สื่อสารการตลาดแบบประสมประสาน

ในธุรกิจบริการ
3. 3.สื่อ Digital media
จาก youtube
เรื่อง
จริ ย ธรรมในการแขงขั น
ทางการตลาด

หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห จํานวน 15 สัปดาห
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู@
สัปดาห> สัดสHวนการ
ที่ประเมิน ประเมินผล

กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู@

วิธีการประเมิน

1. กิจกรรมในชั้นเรียน
จิตพิสัย การมีสวนรวม
ในชั้นเรียน ความ
รับผิดชอบของงานที่
ไดรับมอบหมาย

1.1.1,1.1.2
2.1.1,2.1.2,2.1.4,
3.1.1,3.1.2,3.1.3
4.1.1
5.1.3

ทุกสัปดาห

10%

2. การศึกษาคนควา
จากกิจกรรมที่ไดรับ
มอบหมายและการ
จัดทําแผนผังความคิด
และการวิเคราะห
กรณีศึกษา
3. การจัดทําโครงงาน
ผลงานและการ
นําเสนอ

1.1.4,
2.1.3,2.1.4
3.1.1,3.1.2,
4.1.1,4.2.2
5.1.1,5.1.3

1. นักศึกษาเขาเรียน
สม่ําเสมอ
2.นักศึกษาแตงกายถูก
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
3. นักศึกษามีสวนรวมใน
การออกความคิดเห็น
4. นักศึกษาสงงานที่ไดรับ
มอบหมายตรงเวลา
วิเคราะหกรณีศึกษางาน
เดี่ยวและงานกลุม และการ
นําเสนอแผนผังความคิด

ทุกสัปดาห

20%

1.1.1,1.1.4
2.1.2,2.1.3,2.1.4
3.1.1,3.1.3
4.1.1
5.1.1,5.1.3

การนําเสนองานกลุม

ทุกสัปดาห

30%

4. การทดสอบวัดผล
ความรู

1.1.4
2.1.2, 2.1.3

การทดสอบ
-ทดสอบยอย
- สอบปลายภาค

7,16

40%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
ศุภวรรณ อภิชาติไตรสรณ. (2559).การสื่อสารทางการตลาดแบบประสมประสาน: .กรุงเทพมหานคร:
ศูนยบริการสื่อและสิ่งพิมพกราฟฟ€คไซท มสด.
2. เอกสารและข@อมูลสําคัญ
น้ําผึ้ง ไขวพันธุ. (2557). การสื่อสารการตลาดแบบประสมประสาน. กรุงเทพมหานคร:
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
นธกฤต วันตsะเมล. (2555). การสื่อสารการตลาด. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เพลินทิพย โกเมศโสภา. (2555). การวางแผนการตลาด. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
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3. เอกสารและข@อมูลแนะนํา
1. PowerPoint ประจําบทเรียน
2. VDO Clips , Websites ,กรณีศึกษาประจําบท

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ>การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ประเมินจากแนวคิดและการอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็น
ของนักศึกษา โดย การสนทนา และการแสดงความคิดเห็นแบบคิดวิเคราะห
2. กลยุทธ>การประเมินการสอน
เก็บขอมูลโดยใชแบบประเมินผูสอนและประเมินรายวิชา
3. การปรับปรุงการสอน
นําผลที่สะทอนจากนักศึกษามาใชในการปรับปรุงการสอนโดยเนนนักศึกษาเปMนศูนยกลาง
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามประเด็นของการคาดหวังจากการเรียนรู จากการพิจารณาคุณภาพของ
ผลงาน การแสดงความคิดเห็นผานการอภิปรายในกระบนการเรียนรู และการจัดใหมีการทวนสอบรายวิชา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
การนําขอมูลที่สะทอนกระบวนการเรียนการสอน การวัดผลการเรียนรูมาใชในการพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

