รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจาภาคเรียนที่ 2/2560

รหัสวิชา 3673401 ชื่อรายวิชา การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการสาหรับธุรกิจค้าปลีก
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อาจารย์ผู้สอน
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ น้าผึ้ง ไขว้พันธุ์
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คานา
รายละเอี ย ดรายวิ ช าการสื่ อ สารการตลาดแบบบู รณาการส าหรั บ ธุ รกิ จ ค้ าปลี ก รหั ส วิ ช า
3673401 เป็นการจัดทารายละเอียดประกอบรายวิชาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการสาหรับธุรกิจ
ค้าปลีก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่ม
วิช าเฉพาะด้า น โดยมุ่งเน้น ให้ ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ บทบาทและความสาคัญของการ
สื่อสารการตลาด กระบวนการติดต่อสื่อสาร รูปแบบของการสื่อสารทางการตลาด การวางแผนการ
สื่อสารทางการตลาดที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย การเลือกใช้เครื่องมือแบบบูรณาการ ด้านการ
โฆษณา การประชาสัมพันธ์ การตลาดทางตรง การส่งเสริมการขาย และการขายโดยใช้พนักงานขาย
ในธุรกิจค้าปลีก รวมถึงการบูรณาการการสื่อสารทางการตลาดที่คานึงถึงการขยายฐานตลาด และการ
สร้างความภักดีของลูกค้า การกาหนดงบประมาณ และการประเมินผลการสื่อสารทางการตลาด
รายละเอียดรายวิชานี้เป็นส่วนสาคัญต่อผู้เรียน ที่เน้นทั้งการเรียนการสอนที่เป็นทฤษฎีและ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้ เรียนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทฤษฎีและกรณีศึกษาจาก
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยใช้ทักษะการค้นคว้า
ด้วยตนเองเพิ่มเติม นอกเหนือจากการเรียนภายในห้อง ผู้เรียนสามารถนาความรู้ที่ได้จากรายวิชานี้ไป
ประยุกต์ใช้ในอนาคตได้

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
พฤศจิกายน 2560
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สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

หน้า
ข้อมูลทั่วไป
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ลักษณะและการดาเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา

4
5
5
6
8
22
23
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
3673401 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการสาหรับธุรกิจค้าปลีก
2. จานวนหน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
3.2 ประเภทรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้าผึ้ง ไขว้พันธุ์
4.2 อาจารย์ผู้สอน
ดร.พรชัย มาระเนตร์
ตอนเรียน A1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้าผึ้ง ไขว้พันธุ์ ตอนเรียน B1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
9.1 วันที่จัดทา
6 ธันวาคม 2559
9.2 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด
22 พฤศจิกายน 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้ ผู้ศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจความสัมพั นธ์ระหว่างการตลาดกับการสื่ อสารทาง
การตลาดแบบบูรณาการสาหรับธุรกิจค้าปลีก
2. เพื่อให้ผู้ศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจ ถึงกระบวนการติดต่อสื่อสาร ความสาคัญและรูปแบบ
ของการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการสาหรับธุรกิจค้าปลีก
3. เพื่อให้ผู้ศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจในการวางแผนการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
สาหรับธุรกิจค้าปลีก
4. เพื่อให้ ผู้ ศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจในการเลื อกใช้เครื่องมือแบบประสมประสาน การ
กาหนดงบประมาณ การประเมินผลการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการสาหรับธุรกิจค้าปลีก
5. เพื่อให้สามารถนาความรู้ที่ได้มาใช้ใ นการวางแผนการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
สาหรับธุรกิจค้าปลีกได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อปรับปรุงรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางการ
ตลาดที่มี่การเปลี่ยนแปลง

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
บทบาทและความสาคัญของการสื่อสารการตลาด กระบวนการติดต่อสื่อสาร รูปแบบของการ
สื่อสารทางการตลาด การวางแผนการสื่อสารทางการตลาดที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย การเลือกใช้
เครื่องมือแบบบูรณาการ ด้านการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การตลาดทางตรง การส่งเสริมการ
ขาย และการขายโดยใช้พนักงานขายในธุรกิจค้าปลีก รวมถึงการบูรณาการการสื่อสารทางการตลาดที่
คานึ งถึงการขยายฐานตลาด และการสร้างความภักดีของลูกค้า การกาหนดงบประมาณ และการ
ประเมินผลการสื่อสารทางการตลาด
Role and importance of integrated marketing communication, process of
communication, format of integrated marketing communication, integrated marketing
communication planning for conform to target, choosing the integrated marketing
communication tools, advertisement, public relation, direct marketing, promotion and
buying by retail business’s sellers and doing integrated marketing communication with
increase marketing base and making brand royalty, budget determination and
marketing communication evaluation.
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2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
45 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
สอนเสริมเพื่อทดแทน ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
คาบเรียนที่ไม่สามารถ ภาคสนาม
ทาการสอนได้ หรือ
ตามที่ผู้เรียนร้องขอ
เพื่อทบทวนความรู้
ความเข้าใจให้มีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น รายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ให้คาปรึกษาได้ตามเวลาที่เหมาะสม และกาหนดไว้ อย่างน้อยสัปดาห์ละ
1 ชั่วโมง
- อาจารย์ประจารายวิชา จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการของ
ผู้เรียน โดยมีการนัดหมายล่วงหน้า

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 1.1 ตระหนักในคุณค่าแห่งวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ
 1.2 มี ค วามซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ไม่ เอารั ด เอาเปรี ย บผู้ อื่ น และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเอง
วิชาชีพและสังคม
 1.3 มีวินัย ตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
 1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็ น ของผู้ อื่ น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์
1.2 วิธีการสอน
(1) กาหนดวัฒนธรรมองค์กรให้กับนักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัย และข้อบังคับ
(2) ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียน การแต่งกายตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
(3) มอบหมายงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงาน โดยเน้นการส่งงานให้ตรงเวลา
(4) ฝึกนักศึกษาให้มีความรับผิดชอบในการทางาน มีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต ไม่คัดลอกงาน
ของผู้อื่นมาเป็นของตน
1.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมิ น จากการตรงเวลาของนั ก ศึ ก ษาในการเข้ า ชั้ น เรี ย น การส่ ง งานตามก าหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย
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(2) ประเมินจากการแต่งกายของนักศึกษาที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่มและบุคคล
(4) ประเมินจากงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงาน ที่ได้รับมอบหมาย มีความซื่อสัตย์ ไม่
ทุจริต ไม่นาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
 2.1 มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาสาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจค้าปลีก
 2.2 มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ของศาสตร์อื่ นๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ด้าน
การจัดการธุรกิจค้าปลีก โดยสามารถบูรณาการและนามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
 2.3 มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิ คการปฏิ บัติงานด้านการจั ดการธุรกิจ ค้ าปลี ก โดยใช้วิธีการ
เรียนรู้จากประสบการณ์
 2.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าและความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและวิชาชีพทางด้าน
การจัดการธุรกิจค้าปลีก ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
2.2 วิธีการสอน
(1) สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
และทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหารายวิชาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการสาหรับธุรกิจค้าปลีก
(2) บรรยายจากสื่อ Power Point พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
(3) สอนแบบการอภิปรายกลุ่ม สนทนาโต้ตอบ แลกเปลี่ยนความคิด เพื่อวัดความเข้าใจและ
เสริมสร้างความรู้ใหม่ๆ
(4) กาหนดให้นักศึกษาทารายงานกลุ่ม พร้อมการนาเสนองานหน้าชั้นเรียน
(5) มอบหมายงานต่างๆ ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัยและแบบอัตนัย
(2) ประเมินจากการสอบประมวลความรู้ เพื่อวัดความเข้าใจของนักศึกษา
(3) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการอภิปรายกลุ่ม
(4) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาได้ทาการศึกษาค้นคว้า พร้อมการนาเสนอหน้าชั้นเรียน
(5) ประเมินจากงาน /กิจกรรมต่างๆ ที่มอบหมายให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติทั้งในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียน เช่น แบบฝึกหัดทบทวน การวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการสาหรับธุรกิจ
ค้าปลีก
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3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 3.1 มีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
 3.2 สามารถสื บ ค้ น จ าแนก และประเมิ น ข้ อ มู ล เพื่ อ ใช้ ใ นการแก้ ไ ขปั ญ หาได้ อ ย่ า ง
สร้างสรรค์
 3.3 สามารถประยุ ก ต์ ค วามรู้ แ ละทั ก ษะกั บ การแก้ ไขปั ญ หาทางธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
(1) สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
และทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหารายวิชาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการสาหรับธุรกิจค้าปลีก
(2) สอนแบบการอภิปรายกลุ่ม สนทนาโต้ตอบ แลกเปลี่ยนความคิด เพื่อวัดความเข้าใจและ
เสริมสร้างความรู้ใหม่ๆ
(3) กาหนดให้นักศึกษาฝึกการสืบค้นข้อมูลและจัดทารายงานการสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การสาหรับธุรกิจค้าปลีก
(4) มอบหมายงานต่างๆ ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
3.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัยและแบบอัตนัย
(2) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการอภิปรายกลุ่ม
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาได้ทาการศึกษาค้นคว้า มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พร้อม
การนาเสนอหน้าชั้นเรียน
(4) ประเมินจากงาน /กิจกรรมต่างๆ ที่มอบหมายให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติทั้งในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียน เช่น การจัดกิจกรรม Event Marketing by RBM
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 4.1 สามารถท างานเป็ น กลุ่ ม และสามารถแสดงภาวะผู้ น า สมาชิ ก ของกลุ่ ม ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
 4.2 สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์
ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผู้นา หรือในบทบาทสมาชิกของกลุ่ม
 4.3 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
(1) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ
(2) มอบหมายงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงาน (กลุ่ม) โดยเน้นความรู้ที่ได้ศึกษาในชั้น
เรียน เพื่อดูความสามารถในการทางานเป็น ทีม กล้าที่จะแสดงภาวะผู้นา ผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตาม
สถานการณ์
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4.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมิ น จากพฤติ ก รรมในห้ อ งเรี ย น เช่ น การเข้ า เรี ย น การมี ส่ ว นร่ว มในกิ จ กรรมใน
ห้องเรียน พฤติกรรมการทางานเป็นทีม และการส่งงาน
(2) ประเมินจากการนาเสนอผลงานต่างๆ /รายงาน (กลุ่ม) และการเป็นผู้นา ผู้ตามในการ
อภิปรายซักถาม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้องพัฒนา
 5.1 มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวกับ การจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก
 5.2 สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการ
แสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
5.3 สามารถสื่ อสารอย่างมีประสิทธิภ าพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลื อกใช้
รูปแบบของสื่อการนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
5.4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
(1) มอบหมายงานให้ นั ก ศึ ก ษา ศึ ก ษาค้ น คว้ า ด้ ว ยตนเองจาก Website สื่ อ การสอน elearning และการทารายงาน โดยมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
(2) กาหนดให้นักศึกษานาเสนอผลงาน /รายงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า โดยใช้รูปแบบ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์
ด้วยตนเอง
5.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงานที่ได้รับมอบหมาย
(2) ประเมินจากผลการสืบค้น เทคนิคการนาเสนอโดยการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้
อย่างเหมาะสม
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อการสอน / Learning
ที่
Outcome

1

- แนะนาบทเรียน และรายละเอียดใน
การจัดการเรียนการสอน หนังสือ
เรียน และเกณฑ์การวัดผล
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารทาง
การตลาด
1.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตลาด
2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสาร
3. การนาการสื่อสารไปใช้ในการ
สื่อสารทางการตลาด
Learning Outcome
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การตลาด โดยพิจารณาจากผัง
ความคิด (Mind Map)

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3

1. แนะนาวิธีการเรียนการสอน และอธิบายเนื้อหา
รายวิชา จุดประสงค์ และ เป้าหมายของรายวิชา
เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล แนะนาหนังสือ
เรียน และ website เพิ่มเติม
2. มอบหมายงานให้นักศึกษาทั้งห้องร่วมกันจัด
กิจกรรม Event Marketing by RBM ในสัปดาห์
ที่ 12 โดยจัดภายในมหาวิทยาลัย และเลือกวัน
เวลาในการจัดนอกเวลาเรียน
3. มอบหมายให้นักศึกษาไปศึกษาการจัด Event
Marketing จากภายนอก และให้นักศึกษาไปคิด
รูปแบบของงานมานาเสนอในสัปดาห์ที่ 5
4. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
5. มอบหมายให้นักศึกษาจัดทาผังความคิด (Mind
Map) เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นทางการตลาด

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาการสื่อสารการ
ตลาดแบบบูรณาการ
สาหรับธุรกิจค้าปลีก
2. สื่อการสอน
Power point
3. งานที่มอบหมาย
จัดทาผังความคิด
(Mind Map)
เกี่ยวกับความรู้
เบื้องต้นทาง
การตลาด

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
ข้อ 1

ผู้สอน
ดร.พรชัย
มาระเนตร์
/ผศ.น้าผึ้ง
ไขว้พันธุ์

มคอ. 3

สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

2

การสื่อสารทางการตลาด
1. นิยามการส่งเสริมการตลาด
2. กระบวนการสื่อสารทาง
การตลาด
3. องค์ประกอบการสื่อสารทาง
การตลาด
4. กระบวนการตอบสนอง
5. วัตถุประสงค์ในการติดต่อ
สื่อสาร
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์
กระบวนการสื่อสารทางการตลาดได้

3

การกาหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และ
กาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์
1. การแบ่งส่วนทางการตลาด
2. การกาหนดตลาดเป้าหมาย
3. การกาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3

1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. มอบหมายให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม และวิเคราะห์
กระบวนการสื่อสารทางการตลาดจากสื่อออนไลน์

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการสื่อสารการ
ตลาดแบบบูรณาการ
สาหรับธุรกิจค้าปลีก
2. สื่อการสอน
Power point
3. สื่อออนไลน์
เกี่ยวกับกระบวนการ
สื่อสารทางการตลาด

1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. มอบหมายงานให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มวิเคราะห์
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและตาแหน่งผลิตภัณฑ์ของ
ผลิตภัณฑ์ที่มีในท้องตลาด
3. ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มนาเสนองาน และร่วมกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่มอบหมายให้

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการสื่อสารการ
ตลาดแบบบูรณาการ
สาหรับธุรกิจค้าปลีก
2. สื่อการสอน
Power point

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
ข้อ 1
ข้อ 2

ข้อ 1
ข้อ 2

ผู้สอน
ดร.พรชัย
มาระเนตร์
/ผศ.น้าผึ้ง
ไขว้พันธุ์

ดร.พรชัย
มาระเนตร์
/ผศ.น้าผึ้ง
ไขว้พันธุ์
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สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า
เป้าหมายและตาแหน่งผลิตภัณฑ์ของ
ผลิตภัณฑ์ที่มีในท้องตลาด

4

พฤติกรรมผู้บริโภค
1. การวิเคราะห์สถานการณ์ทาง
การตลาด
2. การวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อ
ของผู้บริโภค
3. โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค
4. กระบวนการตัดสินใจซื้อ
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์พฤติกรรม
ผู้บริโภคในแต่ละ Generation ได้

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3. งานเกี่ยวกับการ
กาหนดกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายและการ
กาหนดตาแหน่ง
ผลิตภัณฑ์
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน 1. เอกสาร
ประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
ประกอบการสอน
2. มอบหมายให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม และวิเคราะห์ วิชาการสื่อสารการ
สื่อ youtube เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค ในแต่ละ ตลาดแบบบูรณาการ
Generation
สาหรับธุรกิจค้าปลีก
3. ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มนาเสนองาน และร่วมกัน 2. สื่อการสอน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่มอบหมายให้
Power point
3. สื่อ youtube
เกี่ยวกับพฤติกรรม
ผู้บริโภคในแต่ละ
Generation

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ข้อ 1
ข้อ 2

ผู้สอน

ดร.พรชัย
มาระเนตร์
/ผศ.น้าผึ้ง
ไขว้พันธุ์
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สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

5

การวางแผนการสื่อสารการตลาด
แบบประสมประสาน
1. ความหมายและความสาคัญของ
การวางแผนการสื่อสารทางการตลาด
2. ความเชื่อมโยงของการวางแผน
การตลาดกับแผนการสื่อสาร
3 . ก า ร ว า ง แ ผ น ก า ร สื่ อ ส า ร
การตลาดแบบประสมประสาน
4. การพัฒนากลยุทธ์
5. การประเมิ น ผลการสื่ อ สาร
การตลาด
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถอธิบายการวางแผน
การสื่อสารการตลาด โดยพิจารณา
จากผังความคิด (Mind Map)
เครื่ อ งมื อ ในการสื่ อ สารการตลาด
แบบประสมประสาน
1. รูปแบบของการสื่อสารการตลาด
2. เครื่ อ งมื อ หลั ก ที่ ส าคั ญ ในการ
สื่อสารการตลาดแบบประสมประสาน

3

1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. มอบหมายให้นักศึกษาจัดทาผังความคิด (Mind
Map) เกี่ยวกับการวางแผนการสื่อสารการตลาด
3. ให้นักศึกษานาเสนอรูปการจัดกิจกรรม Event
Marketing by RBM ที่มอบหมายและรายงาน
ความก้าวหน้าอีกครั้งในสัปดาห์ที่ 8

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการสื่อสารการ
ตลาดแบบบูรณาการ
สาหรับธุรกิจค้าปลีก
2. สื่อการสอน
Power point
3. งานที่มอบหมาย
จัดทาผังความคิด
(Mind Map)
เกี่ยวกับการวาง
แผนการสื่อสาร
การตลาด

ข้อ 3
ข้อ 5

ดร.พรชัย
มาระเนตร์
/ผศ.น้าผึ้ง
ไขว้พันธุ์

3

1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการสื่อสารการ
ตลาดแบบบูรณาการ
สาหรับธุรกิจค้าปลีก

ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5

ดร.พรชัย
มาระเนตร์
/ผศ.น้าผึ้ง
ไขว้พันธุ์

6

ผู้สอน

13

มคอ. 3

สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

7

3. กลยุ ท ธ์ก ารเลื อกเครื่อ งมื อการ
สื่อสารการตลาดแบบประสมประสาน
4. เครื่ องมือ การสื่ อสารการตลาด
แบบประสมประสานรูปแบบต่าง ๆ
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถนาประสบการณ์ที่มี
ต่อเครื่องมือสื่อสารการตลาดมา
บูรณาการในการจัดกิจกรรมจริง
การโฆษณา
1. ความหมายของการโฆษณา
2. ความสาคัญของการโฆษณา
3. ลักษณะของการโฆษณาที่ดี
4. ประเภทของการโฆษณา
5. ข้อดีและข้อเสียของสื่อโฆษณา
6. แต่ละประเภทการวางแผนการ
โฆษณา
7. กลยุทธ์การสร้างสรรค์โฆษณา

จานวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

2. มอบหมายให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มวิเคราะห์
ประสบการณ์ของนักศึกษาที่มีต่อเครื่องมือรสื่อสาร
การตลาดที่นักศึกษาเคยสัมผัส และจดจาได้ เพื่อ
บูรณาการในการใช้จัดกิจกรรม Event Marketing
by RBM

2. สื่อการสอน
Power point
3. งานที่มอบหมาย
ให้วิเคราะห์
ประสบการณ์ที่มีต่อ
เครื่องมือสื่อสาร
การตลาดต่าง ๆ

1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. มอบหมายให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มวิเคราะห์
กลุ่มเป้าหมายและกลยุทธ์การสร้างสรรค์งาน
โฆษณาจากสื่อ youtube เกี่ยวกับภาพยนตร์
โฆษณาผลิตภัณฑ์ต่างๆ
3. ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มนาเสนองาน และร่วมกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่มอบหมายให้
4. มอบหมายให้นักศึกษาคิดรูปแบบการโฆษณาที่
จะใช้ในการจัดกิจกรรม Event Marketing by
RBM และนาเสนอภาพรวมในสัปดาห์ต่อไป

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการสื่อสารการ
ตลาดแบบบูรณาการ
สาหรับธุรกิจค้าปลีก
2. สื่อการสอน
Power point
3. สื่อ youtube
เกี่ยวกับภาพยนตร์
โฆษณาผลิตภัณฑ์
ต่างๆ

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ข้อ 4
ข้อ 5

ผู้สอน

ดร.พรชัย
มาระเนตร์
/ผศ.น้าผึ้ง
ไขว้พันธุ์

14

มคอ. 3

สัปดาห์
ที่

8

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์กลุ่ม
เป้าหมายและกลยุทธ์การสร้างสรรค์
งานโฆษณาได้
ธุรกิจโฆษณา
1. ความสาคัญของธุรกิจโฆษณา
2. ประเภทของธุรกิจโฆษณา
3. หน้าที่และความรับผิดชอบ
ของบริษัทตัวแทนโฆษณา
4. โครงสร้างการปฏิบัติงานของ
บริษัทโฆษณา

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

3

1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. มอบหมายให้นักศึกษาจัดทาผังความคิด (Mind
Map) โครงสร้างบริษัทโฆษณาและหน้าที่ความ
รับผิดชอบในแต่ละฝ่าย
3. ให้นักศึกษานาเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรม
Event Marketing by RBM และรายงาน
ความก้าวหน้าเป็นระยะ

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการสื่อสารการ
ตลาดแบบบูรณาการ
สาหรับธุรกิจค้าปลีก
2. สื่อการสอน
Power point

ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5

ผู้สอน

ดร.พรชัย
มาระเนตร์
/ผศ.น้าผึ้ง
ไขว้พันธุ์

Learning Outcome
นักศึกษาสามารถจัดทาผังความคิด
(Mind Map) โครงสร้างบริษัทโฆษณา
และหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละฝ่ายได้

15

มคอ. 3

สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

9

กิจกรรมพิเศษทางการตลาด
1. ความหมายของกิจกรรมพิเศษ
ทางการตลาด
2 . วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์ ข อ งก าร จั ด
กิจกรรมพิเศษทางการตลาด
3 . ลั ก ษ ณ ะ แ ล ะ รู ป แ บ บ ข อ ง
กิจกรรมพิเศษทางการตลาด
4. กลยุ ท ธ์ ข องการจั ด กิ จ กรรม
พิเศษทางการตลาด
5. ปัจจัยที่ทาให้กิจกรรมพิเศษทาง
การตลาดให้ประสบความสาเร็จ
6. การพิ จ ารณาการจั ด กิ จ กรรม
พิเศษทางการตลาด
7. ขั้นตอนในการวางแผนกิจกรรม
พิเศษทางการตลาด
การส่งเสริมการขาย
1. ความหมายของการส่งเสริม
การขาย
2. วัตถุประสงค์ของการส่งเสริม
การขาย

3

1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประสบการณ์
ในการเข้าร่วมกิจกรรม Event Marketing
ภายนอก ที่ได้มอบหมายไปเมื่อสัปดาห์ที่ 1 เพื่อ
นามาบูรณาการในการใช้จัดกิจกรรม Event
Marketing by RBM

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการสื่อสารการ
ตลาดแบบบูรณาการ
สาหรับธุรกิจค้าปลีก
2. สื่อการสอน
Power point

3

1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน 1. เอกสาร
ประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
ประกอบการสอน
วิชาการสื่อสารการ
ตลาดแบบบูรณาการ
สาหรับธุรกิจค้าปลีก

10

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5

ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5

ผู้สอน
ดร.พรชัย
มาระเนตร์
/ผศ.น้าผึ้ง
ไขว้พันธุ์

ดร.พรชัย
มาระเนตร์
/ผศ.น้าผึ้ง
ไขว้พันธุ์
16

มคอ. 3

สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

3. เครื่องมือการส่งเสริมการขาย
4. ขั้นตอนการวางแผนการ
ส่งเสริมการขาย

11

Learning Outcome
นักศึกษาสามารถคิดกิจกรรมการ
ส่งเสริมการขายที่เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย
การขายโดยพนักงาน
1. กระบวนการขายโดยพนักงาน
2. ความหมายของการขายตรง
3. รูปแบบการขายตรง
4. ความแตกต่างของการขายตรง
ในรูปแบบต่างๆ
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถจัดทาผังความคิด
(Mind Map) เกี่ยวกับการขายโดยใช้
พนักงานขายได้

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

2. มอบหมายให้นักศึกษาคิดกิจกรรมส่งเสริมการ
ขายของผลิตภัณฑ์ที่ขายในกิจกรรม Event
Marketing by RBM และนามาเสนอเป็นราย
ผลิตภัณฑ์

2. สื่อการสอน
Power point
3. งานที่มอบหมาย
ให้คิดกิจกรรม
ส่งเสริมการขายของ
ผลิตภัณฑ์ที่ขาย

1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. มอบหมายให้นักศึกษาจัดทาผังความคิด (Mind
Map) เกี่ยวกับการขายโดยใช้พนักงานขาย

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการสื่อสารการ
ตลาดแบบบูรณาการ
สาหรับธุรกิจค้าปลีก
2. สื่อการสอน
Power point
3. งานที่มอบหมาย
ให้จัดทาผังความคิด
(Mind Map)
เกี่ยวกับการขายโดย
ใช้พนักงานขาย

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ข้อ 3
ข้อ 4

ผู้สอน

ดร.พรชัย
มาระเนตร์
/ผศ.น้าผึ้ง
ไขว้พันธุ์

17

มคอ. 3

สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

12

การประชาสัมพันธ์
1. ความหมายของการ
ประชาสัมพันธ์
2. วัตถุประสงค์ของการ
ประชาสัมพันธ์
3. เครื่องมือประชาสัมพันธ์
4. บทบาทของการ
ประชาสัมพันธ์
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถจัดทาผังความคิด
(Mind Map) เกี่ยวกับการ
ประชาสัมพันธ์ได้

3

1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. มอบหมายให้นักศึกษาจัดทาผังความคิด (Mind
Map) เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการสื่อสารการ
ตลาดแบบบูรณาการ
สาหรับธุรกิจค้าปลีก
2. สื่อการสอน
Power point
3. งานที่มอบหมาย
ให้จัดทาผังความคิด
(Mind Map)
เกี่ยวกับการ
ประชาสัมพันธ์

ข้อ 3
ข้อ 4

ดร.พรชัย
มาระเนตร์
/ผศ.น้าผึ้ง
ไขว้พันธุ์

13

การตลาดทางตรง
1. ความหมายของการตลาด
ทางตรง
2. วัตถุประสงค์ของการตลาด
ทางตรง
3. องค์ประกอบของการตลาด
ทางตรง

3

1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. มอบหมายให้นักศึกษาจัดทาผังความคิด (Mind
Map) เกี่ยวกับการตลาดทางตรง
3. สรุปภาพรวม ข้อดี และข้อเสนอแนะของการจัด
กิจกรรม Event Marketing by RBM

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการสื่อสารการ
ตลาดแบบบูรณาการ
สาหรับธุรกิจค้าปลีก
2. สื่อการสอน
Power point

ข้อ 3
ข้อ 4

ดร.พรชัย
มาระเนตร์
/ผศ.น้าผึ้ง
ไขว้พันธุ์

18

มคอ. 3

สัปดาห์
ที่

4.

14

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
4. เครื่องมือการตลาดทางตรง
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถจัดทาผังความคิด
(Mind Map) เกี่ยวกับการตลาด
ทางตรงได้
การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
1. แนวโน้มการใช้อินเตอร์เน็ต
2. E-marketing
3. รูปแบบของพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
4. ประโยชน์จากตลาดทางตรง
ทางอินเทอร์เน็ต
5. การตลาดออนไลน์
6. ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ที่ประสบ
ความสาเร็จ ของเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
Learning Outcome
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจสามารถ
วิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสาเร็จหรือ
ล้มเหลวของการตลาดออนไลน์ได้

จานวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. มอบหมายให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มค้นหาข้อมูล
และวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสาเร็จหรือล้มเหลว
ของการตลาดออนไลน์การตลาดออนไลน์ พร้อม
ยกตัวอย่างประกอบ
3. ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มนาเสนองาน และร่วมกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่มอบหมายให้

สื่อการสอน
3. งานที่มอบหมาย
ให้จัดทาผังความคิด
(Mind Map)
เกี่ยวกับการตลาด
ทางตรง
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการสื่อสารการ
ตลาดแบบบูรณาการ
สาหรับธุรกิจค้าปลีก
2. สื่อการสอน
Power point
3. งานที่มอบหมาย
การวิเคราะห์ปัจจัย
แห่งความสาเร็จหรือ
ล้มเหลวของ
การตลาดออนไลน์

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ข้อ 3
ข้อ 4

ผู้สอน

ดร.พรชัย
มาระเนตร์
/ผศ.น้าผึ้ง
ไขว้พันธุ์
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มคอ. 3

สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

15

กฎหมาย จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ในการสื่อสารทางการตลาด
1. กฎหมาย
2. จริยธรรม
3. จรรยาบรรณ
Learning Outcome
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
จริยธรรม/กฎหมายในการสื่อสารทาง
การตลาด จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน

3

1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม และค้นหาธุรกิจที่
ดาเนินงานผิดจริยธรรม/กฎหมายในการสื่อสาร
การตลาด และร่วมกันอภิปรายและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน
3. ทบทวนเนื้อหาโดยภาพรวมของรายวิชา

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการสื่อสารการ
ตลาดแบบบูรณาการ
สาหรับธุรกิจค้าปลีก
2. สื่อการสอน
Power point
3. ธุรกิจที่ผิด
จริยธรรม/กฎหมาย
ในการสื่อสาร
การตลาด

ข้อ 3
ข้อ 4

ผู้สอน
ดร.พรชัย
มาระเนตร์
/ผศ.น้าผึ้ง
ไขว้พันธุ์
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มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
ผลการเรียนรู้
1. การเข้าชั้นเรียน
/ การตรงต่อเวลา
/ การแต่งกาย /
ความซื่อสัตย์

2. แบบฝึกหัด/
กิจกรรม / งานที่
ได้รับมอบหมาย

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน
(1.2),(1.3)
1. ประเมินจากการตรงเวลาของ
1-15
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การ
ส่งงานตามกาหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย
2. ประเมินจากการแต่งกายของ
นั ก ศึ ก ษาที่ เป็ น ไปตามระเบี ย บ
ของมหาวิทยาลัย
3. ประเมินจากความรับผิดชอบ
ในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายราย
กลุ่มและบุคคล
(1.2) (1.3) (2.2) (2.3) (3.3) 1. ประเมินจากการตรงเวลาของ
1-15
(4.1) (4.2) (5.3) (5.4)
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การ
ส่งงานตามกาหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย
2.ประเมินจากความรับผิ ดชอบ
ในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายราย
กลุ่มและบุคคล
3. ประเมิ น จากงาน /กิ จ กรรม
ต่างๆ ที่ มอบหมายให้ นั กศึก ษา
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ทั้ ง ในห้ อ งเรี ย นและ
น อ กห้ องเรี ย น ต้ องมี ค วาม
ซื่ อ สั ต ย์ ไม่ ทุ จ ริ ต ไม่ น าผลงาน
ของผู้ อื่ น มาเป็ น ของตนเช่ น
แบบฝึกหัดทบทวน
4. ประเมินจากการมีส่วนร่วมใน
การแสดงความ คิ ด เห็ น การ
อภิปรายกลุ่ม
5. ประเมิ น จากพฤติ ก รรมใน
ห้องเรียน เช่น การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมในห้องเรียน พฤติกรรม
การทางานเป็นทีม

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
10 %

30 %
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มคอ. 3
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

3. การจัดกิจ กรรม (1.2) (1.3) (2.2) (2.3) (3.3) 1. ประเมินจากการจัดกิจกรรม
(4.1) (4.2) (5.3) (5.4)
ของนักศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน
Event Marketing
2. ประเมินจากการจัดกิจกรรม
by RBM
ของนักศึกษาโดยผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

4.สอบปลายภาค

(2.2) (2.3) (3.3)

ประเมินจากการสอบปลายภาค
โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัยและ
แบบอัตนัย

สัปดาห์ที่
ประเมิน
8

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
20 %

16

40 %

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
น้าผึ้ง ไขว้พันธ์. (2559). การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการสาหรับธุรกิจค้าปลีก. กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
สิทธ์ ธีรสรณ์. (2555). การสื่อสารทางการตลาด. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
กฤษณพร ประสิทธิ์วิเศษ. (2557). การตลาดบนอินเตอร์เน็ต. กรุงเทพฯ : ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์
กราฟฟิคไซท์.
ชื่นจิตร แจ้งเจนกิจ. IMC & Marketing Communication กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด. พิมพ์ครั้งที่ 6.
กรุงเทพฯ: Brand Age books.
นธกฤต วันต๊ะเมล์. (2556). การสื่อสารการตลาด. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
3.1 นิตยสารทางการตลาด และหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊คทางการตลาด
3.2 เว็ปไซท์ ทางการตลาดที่แนะนา ดังนี้
- http://www.bangkokbiznews.com
- http://www.marketeer.co.th
- http://www.brandagemag.com
- http://www.positioningmag.com
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการสอน เพื่อกากับดูแลการสอนให้ได้คุณภาพ
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน
3. การปรับปรุงการสอน
นาผลที่ได้จากการประเมินในข้อ 2 มาปรับปรุงการสอนและหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการ
เรียนการสอนโดยจัดกิจกรรม “การวิพากษ์แนวการสอนโดยผู้สอน”
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การแต่ งตั้ งคณะกรรมการในสาขาวิช าตรวจสอบผลการประเมิ น การเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษาโดย
ตรวจสอบข้อสอบ การพิจารณาจากรายงานของผู้เรียนวิธีการให้คะแนนสอบและการให้คะแนนตาม
ข้อกาหนดการวัดและประเมินผลประจารายวิชา
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ปรับปรุงรายละเอียดวิชาทุกภาคการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหรือตามข้อเสนอแนะและผลการ
ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
ปรับปรุงรูปแบบการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
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