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รหัสวิชา 3012601 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
(ภาษาอังกฤษ) Integrated Marketing Communication

อาจารย์ผู้สอน
ผศ. ศิริมา คงทัพ

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)

คานา
รายละเอียดของรายวิชา 3012601 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing
Communication) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจแนวคิดทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค แบรนด์
และแนวทางในการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ โดยใช้เครื่องมือการสื่อสารรูปแบบต่างๆ ตลอดจน
สามารถนาไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารในธุรกิจต่างๆได้อย่างเหมาะสม
รายละเอียดวิชานี้จึงเป็นส่วนสาคัญต่อผู้เรียน ที่เน้นทั้งการเรียนการสอนที่เป็นทฤษฏีและการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองจากกรณีศึกษา และกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน โดยผู้เรียนสามารถนาความรู้
ที่ได้จากการรายวิชาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ในอนาคต
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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
10
19
20
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชือ่ รายวิชา
รหัสวิชา 3012601 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
(ภาษาอังกฤษ) Integrated Marketing Communication
2. จานวนหน่วยกิต
(3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
นิเทศศาสตร์ วิชาบังคับ
4. อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผศ.ศิริมา คงทัพ
อาจารย์ผู้สอน ผศ.ศิริมา คงทัพ
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีทเี่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปีที่ 2
6. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
ศูนย์การเรียนระนอง 2
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
พฤศจิกายน 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิดทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค แบรนด์ และ
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
1.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
โดยใช้เครื่องมือการสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
1.3 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้วิธีการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อพัฒนากลยุทธ์การ
สื่อสารในธุรกิจต่าง ๆ
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค แบรนด์ แนวคิดการสื่อสารการ
ตลาดแบบบูรณาการ และเครื่องมือการสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ เพื่อตอบสนองต่อการพัฒ นากลยุทธ์การ
สื่อสารในธุรกิจต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการตลาด ส่วนผสมการตลาดการสื่อสารการตลาดกับพฤติกรรมผู้บริโภค
บทบาทและความสาคัญของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ แนวปฏิบัติเชิงกลยุทธ์ วิธีการสื่อสาร
การตลาดวิธีต่างๆ เทคโนโลยีสื่อสมัยใหม่ การประยุกต์ใช้เครื่องมือสื่อสาร การประเมินผลแผนการสื่อสาร
การตลาดเชิงบูรณาการ
Study principles of analytical thinking about information, situations and information
sources, situation approach and future change forecasting, analysis methods related to
background, main issues, philosophy and principles involving issued; includes basic
knowledge using in term of politics, economic and society for mass media roles analysis.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
45 ชั่วโมง

ไม่มี

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
ไม่มี

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ชั่วโมง

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
6 ชั่วโมง/สัปดาห์ (รายบุคคลและรายกลุ่ม) โดยประกาศเวลาให้นักศึกษาทราบจากอาจารย์ผู้สอน
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต่ ้องพัฒนา
 1.1.1 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ส่งมอบงานที่มอบหมายตรงต่อเวลา
 1.1.2 ผู้เรียนมีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีมร่วมกับเพื่อนในชั้นเรียน
และสามารถแก้ไขปัญหาหรือข้อขัดแย้งทั้งในกลุ่มและนอกกลุ่ม
 1.1.3 ผู้เรียนรับฟังการแสดงความคิดเห็นของเพื่อนในชั้นเรียน ทั้งในกลุ่มและนอกกลุ่ม
 1.1.4 ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ผลกระทบของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีต่อองค์กร
และสังคมส่วนรวม
o 1.1.5 ผู้เรียนมีจรรยาบรรณทางด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการและวิชาชีพที่เกี่ ยวกับ
ธุรกิจการตลาด
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 มอบหมายให้ทารายงานกลุ่ม เพื่อให้ผู้เรียนใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการทางานร่วมกัน
โดยยังคงรักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อสมาชิกกลุ่ม
1.2.2 ยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่ขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่และประพฤติผิด จรรยาบรรณทางด้าน
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการและให้นักศึกษาค้นคว้าหากรณีตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับการขาดคุณธรรม
และจริยธรรมมาอภิปรายร่วมกันชั้นเรียน
1.2.3 ใช้การสอนแบบสื่อสารสองทาง การเปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระให้
นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นและเหตุผลทางวิชาการของผู้อื่น
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียนหรือในกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ คุณธรรม
จริยธรรมความตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียนและส่งรายงาน รวมทั้งการมีสัมมาคารวะต่อผู้อาวุโสและ
อาจารย์
1.3.2 ประเมินจากผลการแสดงความคิดเห็นในกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณทางด้านการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
1.3.3 ประเมินจากรายงานที่นาเสนอและการอ้างอิงแหล่งที่มาของเอกสารต่างๆที่นามาใช้ในการทา
รายงานได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
 2.1.1 ผู้ เรีย นมี ค วามรู้ค วามเข้ าใจในแนวคิ ด และหลั ก การส าคั ญ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การสื่ อ สาร
การตลาดแบบบูรณาการ
o 2.1.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการบูรณาการความรู้เข้ากับศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้รวมทั้งการ
ประยุกต์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ในสถานการณ์จริง
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 2.1.3 ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการวางแผนการสื่อสารการตลาด และการประเมินผล
รวมทั้งการปรับปรุงการปฏิบัติงานแผนการสื่อสารการตลาด
o 2.1.4 ผู้ เรียนสามารถศึกษาค้นคว้า เพื่ อเพิ่ มพู นความรู้ ความชานาญและศักยภาพทางการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ เข้าใจความเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างรู้เท่าทัน
ด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 ใช้การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ได้แก่ การทารายงานเดี่ยวและรายงานกลุ่ม การอภิปราย
การระดมความคิดเห็น การวิเคราะห์กรณีศึกษา การมอบหมายให้สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่หลากหลาย เช่น อินเทอร์เน็ต วารสาร หนังสือพิมพ์ ฯลฯ โดยนามา
สรุปและนาเสนอ ในชั้นเรียน ทั้งนี้จาเป็นต้องกาหนดแหล่งที่มาของข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อให้นักศึกษา
สามารถค้นคว้าได้กว้างขวางมากกว่าใช้อินเทอร์เน็ตอย่างเดียว
2.2.2 ใช้การจัดการเรียนการสอนแบบให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ (Active Learning) เช่น การเรียนรูแ้ บบ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองการระดมสมอง การแสดงบทบาทสมมุติ
2.2.3 ใช้การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning)
2.2.4 การใช้สื่อการเรียนการสอนที่มคี วามหลากหลาย ประกอบด้วย power point,clip video,
ภาพยนตร์, สื่อสิ่งพิมพ์, สื่ออินเตอร์เน็ต, สื่อสังคมออนไลน์, รายการโทรทัศน์และผลิตภัณฑ์ต่างๆ
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ประเมินจากการทดสอบย่อยหรือ
2.3.2 ประเมินจากความสมบูรณ์ของรายงานเดี่ยว รายงานกลุ่ม ให้เป็นไปตามการกาหนดแหล่งที่มา
ของข้อมูลที่หลากหลายหรือ
2.3.3 ประเมินจากผลการอภิปราย และการวิเคราะห์กรณีศึกษาหรือ
2.3.4 ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียนและ
2.3.5 สอบปลายภาค

3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
o 3.1.1 ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้า และวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการเพื่อเข้าใจถึงสภาพปัญหาของผลิตภัณฑ์ต่างๆ อย่างมีหลักการและเหตุผลและนาไปใช้ในการแก้ไข
ปัญหาหรือพัฒนางานกาสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ได้
 3.1.2 ผู้เรียนสามารถนาความรู้ที่เกี่ยวข้องด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการไปปรับใช้
หรือพัฒนางานในเชิงวิชาชีพนิเทศศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์
 3.1.3 ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ทั้งเชิงสังคมและการตลาดเพื่อวางแผนการ
สื่อสารได้อย่างสร้างสรรค์และสอดคล้องกับสภาพปัญหา
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 3.1.4 ผู้เรียนมีความเข้าใจในบริบทต่างๆ ทางสังคมที่เปลี่ยนไปและสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่ง
ต่าง ๆ โดยสามารถนาความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการไปปรับใช้ในเชิงการสื่อสารได้
อย่างสร้างสรรค์สาหรับการประกอบอาชีพต่างๆ ในอนาคต
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 ใช้การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ได้แก่ การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง (Inquiry-Based Learning) การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experientia)l ที่ให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้า
หาข้อมูลเพิม่ เติมจากแหล่งสารสนเทศรูปแบบต่างๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน
3.3.2 บรรยาย ยกตัวอย่างกรณีศึกษาและสถานการณ์ปัจจุบันของตราสินค้าต่างๆ
3.3.3 การอภิปรายกลุ่มการระดมความคิด
3.3.4 มอบหมายงานให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติทาวิจัยจริงทั้งเดี่ยวและกลุ่ม
3.3.5 การให้ข้อมูลย้อนกลับ
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินจากการสอบปลายภาค
3.3.2 ประเมินจากการตอบปัญหาและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ทั้งรายบุคคลและกลุ่ม
3.3.3 ประเมินจากความสมบูรณ์ของรายงานเดี่ยว รายงานกลุ่ม
3.3.4 ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 4.1.1 ผู้เรียนสื่อสาร ประสานงานกับอาจารย์และเพื่อนในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4.1.2 ผู้เรียนแก้ปัญหาและตัดสินใจภายใต้ความกดดันในการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
o 4.1.3 ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในการทารายงานเดี่ยวและรายงานกลุ่ม
 4.1.4 ผู้เรียนแสดงบทบาทของผู้นาและผู้ตามในการทางานกลุ่มร่วมกับเพื่อนในชั้นเรียน
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 การมอบหมายรายงานแบบเดี่ยวและกลุ่ม
4.2.2 การอภิปรายกลุ่มในประเด็นที่อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันกาหนดและนาเสนอในชั้นเรียน
4.2.3 การวิเคราะห์กรณีศึกษาโดยเน้น การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ให้ผู้เรียนมี
กระบวนการกลุ่ม ร่วมกันวางแผนและแก้ปัญ หาในประเด็นที่ อาจารย์และนักศึกษาร่วมกัน กาหนดและ
นาเสนอในชั้นเรียน
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากบทบาทและความรับผิดชอบในการทางานร่วมกับเพื่อนทั้งในและนอกกลุ่ม
4.3.2 ประเมินจากความสมบูรณ์ของรายงานเดี่ยว รายงานกลุ่ม
4.3.3 ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
4.3.4 ประเมินจากแบบฟอร์มที่กาหนด (ประเมินตนเองและเพื่อน)
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอ้ งพัฒนา
 5.1.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสารผ่านสื่อที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสม
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 5.1.2 ผู้เรียนสามารถสื่อสารเพื่อแสดงความคิดเห็น อภิปราย นาเสนอในชั้นเรียนอย่างเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการด้วยวัจนและอวัจนภาษา และสามารถ เลือกใช้รูปแบบของการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม (5.2)
o 5.1.3 ผู้ เรีย นสามารถน าสารสนเทศต่ างๆ มาประยุ ก ต์ ใช้ เพื่ อ น าเสนอความคิ ด เห็ น และการ
อภิปรายโดยใช้สื่อต่างๆ อย่างหลากหลายและมีความคิดสร้างสรรค์
o 5.1.4 ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดเชิงตัวเลขต่างๆ เพื่อประเมินสถานการณ์
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์
 5.1.5 ผู้เรียนสามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการสื่อสารตลอดจนโปนแกรม
คอมพิวเตอร์ต่างๆ มาประยุกต์ใช้กับวิชาชีพนิทศศาสตร์ได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 มอบหมายให้นักศึกษาทารายงานเดี่ยวและกลุ่มที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลทางการตลาด ที่มี
การอ้างอิงถึงการสารวจต่างๆ เช่น สถิติ ตัวเลข ร้อยละ ฯลฯ
5.2.2 การวิเคราะห์กรณีศึกษาในประเด็นทีผ่ ู้สอนกาหนด โดยการสืบค้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2.3 การนาเสนอในชั้นเรียนโดยใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารพร้อมส่งรูปเล่มรายงานและนาเสนอ
ด้วยวาจา
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินจากความสมบูรณ์ของรายงานเดี่ยว รายงานกลุ่ม
5.3.2 ประเมินจากรูปแบบการนาเสนอรายงานด้วยเอกสาร การนาเสนอด้วยวาจา และการบรรยาย
ประกอบสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งนี้ต้องสามารถนาเสนอข้อมูลทางการตลาดให้เข้าใจง่ายด้วยการสร้าง
เป็นกราฟ แผนภูมิ และการนาเสนอที่เข้าใจได้ง่าย
5.3.3 ประเมินจากการตอบปัญหาและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ทั้งรายบุคคลและกลุม่
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาห์ที่ หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

1

2

แนะน ารายวิ ช า การประเมิ น ผล
ก่อนเรียน
หัวข้อการสอน
ความรู้เบื้องต้นทางการตลาด
Learning Outcome
- ความหมายของการตลาด
- ความสาคัญของการตลาด
- ลักษณะของตลาดแนวคิดทาง
การตลาด
- แนวคิดการตลาดยุคใหม่
ส่วนประสมทางการตลาด
หัวข้อการสอน
พฤติกรรมผูบ้ ริโภค
Learning Outcome
- ความหมายของพฤติ ก รรม
ผู้บริโภค
- การเป ลี่ ย น แป ล งลั ก ษ ณ ะ
พฤติกรรมของผู้บริโภค

3

1. การบรรยาย
2. การทาแบบฝึกหัดตามเอกสาร
ประกอบการสอน
3. การจัดการเรียนการสอนแบบ Active
Learningโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน
(Activity-Based Learning) โดยให้
แบ่งกลุ่มทากิจกรรมการระดมสมองใน
หัวข้อ ส่วนประสมทางการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์ 1 ผลิตภัณฑ์

1. Power Point
2. เอกสาร
ประกอบการสอน
3.Internet
4. Group Activities

1.1, 1.2, 1.3

ผศ.ศิริมา
คงทัพ

3

1. การบรรยาย
2. การทาแบบฝึกหัดตามเอกสาร
ประกอบการสอน
3. การจัดการเรียนการสอนแบบ Active
Learningโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน
(Activity-Based Learning) โดยให้
แบ่งกลุ่มทากิจกรรมการระดมสมองใน

1. Power Point
2. เอกสาร
ประกอบการสอน
3. Internet
4. Group Activities

1.1, 1.2, 1.3

ผศ.ศิริมา
คงทัพ
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3

- ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ พ ฤ ติ ก ร ร ม
ผู้บริโภค
- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ผู้บริโภค
- ทฤษฎีการจูงใจ
- กระบวนการตั ด สิ น ใจซื้ อ ของ
ผู้บริโภค
หัวข้อการสอน
การสื่ อ สารการตลาดแบบบู รณา
การ
Learning Outcome
- ความหมายของการสื่ อ สาร
การตลาดแบบบูรณาการ
- ความส าคั ญ ของการสื่ อ สาร
การตลาดแบบบูรณาการ
- เหตุ ผ ลส าคั ญ ที่ ต้ อ งใช้ ก าร
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
- ลั ก ษ ณ ะ ข อ งก า ร สื่ อ ส า ร
การตลาดแบบบูรณาการ
- ก า ร พั ฒ น า ก า ร สื่ อ ส า ร
การตลาดแบบบูรณาการ
- เค รื่ อ งมื อ ข อ งก ารสื่ อ ส าร
การตลาดแบบบูรณาการ
- แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการ

หัวข้อ ส่วนประสมทางการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์ 1 ผลิตภัณฑ์

3

1. การบรรยาย
2. การทาแบบฝึกหัดตามเอกสาร
ประกอบการสอน
3. การจัดการเรียนการสอนแบบ Active
Learningโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน
(Activity-Based Learning) โดยให้
นักศึกษาแบ่งกลุ่มทากิจกรรมในหัวข้อตรา
สินค้าที่ฉันชื่นชอบและนาเสนอในชั้นเรียน

1. Power Point
2. เอกสาร
ประกอบการสอน
3. สื่อสิ่งพิมพ์
4. Internet
5. Video Clips
6. Group Activities

1.1, 1.2, 1.3

ผศ.ศิริมา
คงทัพ
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4

สื่อสารการตลาด
- กระบวนการและองค์ประกอบ
ของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การ
- หลั ก การวางแผนกลยุ ท ธ์ก าร
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
- ขั้ น ต อ น ก ารวางแ ผ น ก าร
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
- องค์ ป ระกอบส าคั ญ ของการ
วางแผนการสื่ อ สารการตลาดแบบ
บูรณาการ
- การปลู ก ฝั งระบบการสื่ อ สาร
การตลาดแบบบูรณาการในองค์กร
- อุ ป ส ร รค ข อ งก าร สื่ อ ส าร
การตลาดแบบบูรณาการ
- ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร สื่ อ ส า ร
การตลาดแบบบูรณาการให้ประสบ
ความสาเร็จ
หัวข้อการสอน
การโฆษณา
Learning Outcome
- ความหมายของโฆษณา
- หน้าที่ของการโฆษณา
- ลักษณะของการโฆษณา

3

1. การบรรยาย
2. การทาแบบฝึกหัดตามเอกสาร
ประกอบการสอน
3. การจัดการเรียนรู้แบบ Active
Learningโดยการเรียนรู้แบบการสืบค้น
(Inquiry-Based Learning) โดยให้

1. Power Point
2. เอกสาร
ประกอบการสอน
3. สื่อสิ่งพิมพ์
4. Internet
5. Video Clips

1.1, 1.2, 1.3

ผ ศ .ศิ ริ ม า
คงทัพ
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- ประเภทของสื่อโฆษณา
5

6

หัวข้อการสอน
การประชาสัมพันธ์
Learning Outcome
- ค วาม ห ม ายข อ งก าร
ประชาสัมพันธ์
- ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง ก า ร
ประชาสัมพันธ์
- วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง ก า ร
ประชาสัมพันธ์
- เครื่องมือในการประชาสัมพันธ์
- ประเภทของเครื่องมือหรือสื่อ
การประชาสัมพันธ์
- การประชาสัมพันธ์และการส่งเสริม
การขายโดยใช้ แนวคิ ดการสื่ อสารแบบ
บูรณาการ
หัวข้อการสอน
การส่งเสริมการขาย
Learning Outcome
- ความหมายของการส่งเสริมการ
ขาย
- วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการส่ ง เสริ ม
การขาย

3

3

นักศึกษาไปศึกษาค้นคว้าและหาตัวอย่าง
ของการโฆษณาประเภทต่างๆ
1. การบรรยาย
2. การทาแบบฝึกหัดตามเอกสาร
ประกอบการสอน
3. การจัดการเรียนรู้แบบ Active
Learningโดยการเรียนรู้แบบการสืบค้น
(Inquiry-Based Learning) โดยให้
นักศึกษาไปศึกษาค้นคว้าและหาตัวอย่าง
ของการประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ

6. Group Activities
1. Power Point
1.1, 1.2, 1.3
2. เอกสาร
ประกอบการสอน
3. สื่อสิ่งพิมพ์
4. Internet
5. Video Clips
6. Group Activities

ผ ศ .ศิ ริ ม า
คงทัพ

1. การบรรยาย
2. การทาแบบฝึกหัดตามเอกสาร
ประกอบการสอน
3. การจัดการเรียนการสอนแบบ Active
Learningโดยการเรียนรู้จากการสืบค้น
(Inquiry

1. Power Point
2. เอกสาร
ประกอบการสอน
3. สื่อสิ่งพิมพ์
4. Internet
5. Video Clips
6. Group Activities
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8

- กลุ่มเป้าหมายของการส่งเสริม
การขาย
- กระบวนการขาย
- เทคนิคการส่งเสริมการขาย
หัวข้อการสอน
การขายโดยบุคคล
Learning Outcome
- ความหมายของการขายโดย
บุคคล
- กลุ่มเป้าหมายของการขายโดย
บุคคล
- ข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบ
การขายโดยบุคคล
- ลักษณะของการขายโดยบุคคล
- เหตุผลและความจาเป็นในการ
ใช้ การขายโดยบุ ค คลในการสื่ อ สาร
การตลาด
- การขายโดยบุ ค คลกั บ การ
ผสมผสานเครื่ อ งมื อ การสื่ อ สาร
การตลาดอื่น
หัวข้อการสอน
การตลาดทางตรง
Learning Outcome
- ความห มายของการตลาด

3

1. การบรรยาย
2. การทาแบบฝึกหัดตามเอกสาร
ประกอบการสอน
3. การจัดการเรียนการสอนแบบ Active
Learningโดยการเรียนรู้จากการสืบค้น
(Inquiry

1. Power Point
2. เอกสาร
ประกอบการสอน
3. สื่อสิ่งพิมพ์
4. Internet
5. Video Clips
6. Group Activities

1.1, 1.2, 1.3

ผ ศ .ศิ ริ ม า
คงทัพ

3

1. การบรรยาย
2. การทาแบบฝึกหัดตามเอกสาร
ประกอบการสอน
3. การจัดการเรียนการสอนแบบ Active

1. Power Point
2. เอกสาร
ประกอบการสอน
3. สื่อสิ่งพิมพ์

1.1, 1.2, 1.3
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10

ทางตรง
- ลั ก ษ ณ ะเฉ พ าะก ารต ล าด
ทางตรง
- รูปแบบการตลาดทางตรง
- ฐานข้ อ มู ล ทางการตลาดการ
ผ ส ม ผ ส าน เค รื่ อ งมื อ ก ารต ล าด
ทางตรงกั บ เครื่ อ งมื อ การสื่ อ สาร
การตลาดอื่น ๆ
หัวข้อการสอน
การจัดกิจกรรมการตลาด
Learning Outcome
- ความหมายของการจัดกิจกรรม
การตลาด
- องค์ประกอบของการจัดกิจกรรม
การตลาด
- ประเภทของการจัดกิจกรรม
การตลาด
- หลักในการจัดกิจกรรมการตลาด
- กลยุทธ์การจัดกิจกรรมการตลาด
หัวข้อการสอน
การขายโดยบุคคล
Learning Outcome
- ความหมายของการขายโดย

Learningโดยให้ แ บ่ ง กลุ่ ม ระดมสมองใน 4. Internet
หั วข้อ “ข้ อดี แ ละลัก ษณะของการตลาด 5. Video Clips
ทางตรง”
6. Group Activities

3

1. การบรรยาย
2. การทาแบบฝึกหัดตามเอกสาร
ประกอบการสอน
3. การจัดการเรียนการสอนแบบ Active
Learningโดยการเรียนรู้เชิงประสบการณ์
(Experiential Learning)โดยให้นักศึกษา
แบ่งกลุ่มไปศึกษานอกสถานที่ในหัวข้อ
Event Marketing และนามานาเสนอใน
ชั้นเรียน

1. Power Point
2. เอกสาร
ประกอบการสอน
3. สื่อสิ่งพิมพ์4.
Internet
4. Video Clips
5. Group Activities

1.1, 1.2, 1.3
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3

1. การบรรยาย
2. การทาแบบฝึกหัดตามเอกสาร
ประกอบการสอน
3. การจัดการเรียนการสอนแบบ Active

1. Power Point
2. เอกสาร
ประกอบการสอน
3. Internet

1.1, 1.2, 1.3
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บุคคล
- กลุ่มเป้าหมายของการขายโดย
บุคคล
- ความจาเป็นในการใช้การขาย
โดยบุคคล
- ข้อดีและข้อเสียของการขายโดย
บุคคล
- ประเภทของการขายโดยบุคคล
- การขายโดยบุ ค คลและการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
- การจัดการการขายโดยบุคคล
หัวข้อการสอน
สื่อใหม่
Learning Outcome
- ความหมายของสื่อใหม่
- หลักการตลาดดิจิทัล
- ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อ
อินเทอร์เน็ต
- สื่ออินเทอร์เน็ตและการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ
- สื่อโทรศัพท์เคลื่อนที่
- สื่อเคเบิลทีวีและโทรทัศน์ผ่าน
ดาวเทียม

Learning โดยกิจกรรมกลุ่มให้นักศึกษา 4. Clips Video
แสดงบทบาทสมมุติ (Role Play) ในฐานะ 5. Group Activities
เป็นพนักงานขายของผลิตภัณฑ์ที่นักศึกษา
เลือกตามความสนใจ

3

1. การบรรยาย
2. การทาแบบฝึกหัดตามเอกสาร
ประกอบการสอน
3.การให้ผู้เรียนค้นคว้าเพิ่มเติมและหา
ตัวอย่างของสื่อใหม่และเขียนแสดงความ
คิดเห็นถึงข้อดีและข้อเสียของสื่อใหม่

1. Power Point
1.1, 1.2, 1.3
2. เอกสาร
ประกอบการสอน
3. Group Activities
4. Internet
5. Video Clips

ผ ศ .ศิ ริ ม า
คงทัพ
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หัวข้อการสอน
การประยุกต์ใช้และการ
ประเมินผลการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ
Learning Outcome
- หลักการนาการสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการไปประยุกต์ใช้
- ขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ์การ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
หัวข้อการสอน
ความสาคัญของการประเมินผล
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
Learning Outcome
- การประยุกต์ใช้และการ
ประเมินผลการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ
- การประเมินผลโฆษณา
- การประเมินผลการ
ประชาสัมพันธ์
- การประเมินผลการส่งเสริมการ
ขาย
- การประเมินผลการตลาด
ทางตรง
- การประเมินผลการขายโดย

3

1. การบรรยาย
2. การทาแบบฝึกหัดตามเอกสาร
ประกอบการสอน
3. การจัดการเรียนการสอนแบบ Active
Learning โดยกิจกรรมกลุ่มให้ระดมสมอง
คัดเลือกผลิตภัณฑ์ 1 ผลิตภัณฑ์เพื่อให้
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อใช้ในการวาง
แผนการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์

1. Power Point
1.1, 1.2, 1.3
2. เอกสาร
ประกอบการสอน
3. Internet
4. Group Activities

ผ ศ .ศิ ริ ม า
คงทัพ

3

1. การบรรยาย
2. การทาแบบฝึกหัดตามเอกสาร
ประกอบการสอน

1. Power Point
2. เอกสาร
ประกอบการสอน
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1.1, 1.2, 1.3
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บุคคล
14

การปฏิบัติการวางแผนการสื่อสาร
การตลาดของผลิตภัณฑ์
การปฏิบัติการวางแผนการสื่อสาร
การตลาดของผลิตภัณฑ์

3

1. การบรรยาย
2.การจัดการเรียนการสอนแบบ Active
Learning โดยการทากิจกรรมกลุ่ม ระดม
สมอง เพื่อวางแผนการสื่อสารการตลาด
ของผลิตภัณฑ์ อย่างมีระบบและเป็น
ขั้นตอน

1. Power Point
2. เอกสาร
ประกอบการสอน
3. Internet
4. Clips Video
5. Group Activities

1.1, 1.2, 1.3

ผศ.ศิริมา
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15

นาเสนอรายงานการวางแผนการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

3

1. การจัดการเรียนการสอนแบบ Active
Learning โดยให้แต่ละกลุ่มนาแสนอ
แผนการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์
2. การร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อนาไป
ปรับปรุงแผนการสื่อสารการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์

1. Power Point
2. เอกสาร
ประกอบการสอน
3. Internet
4. Clips Video
5. Group Activities

1.1, 1.2, 1.3
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หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห์ จานวน 15 สัปดาห์
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

สัปดาห์
ที่ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

1.1, 2.1, 3.1,

- ความกระตือรือร้น

1-15

10%

4.1, 5.1

และการเอาใจใส่

1-15

30%

14-15

20%

16

40%

- การอภิปราย
- การแสดงความ
คาถามท้ายบท
งานเดี่ยว
งานกลุ่ม
รายงานและการนาเสนอ
การวางแผนการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ

1.1, 2.1, 3.1,
4.1, 5.1

สอบปลายภาค

1.1, 2.1, 3.1

1.1, 2.1, 3.1,
4.1, 5.1

คิดเห็นในชั้นเรียน
ความถูกต้องของ
เนื้อหาและการตรง
ต่อเวลา
ความถูกต้องของ
เนื้อหาและการตรง
ต่อเวลา
ข้อสอบปลายภาค

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและ
นอกห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ และ
เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา ด้วยระบบประเมินผู้สอบในการสอบปลายภาคของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
การประเมินผลความพึงพอใจของผู้เรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้แต่ละ
ด้าน และการสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา
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3. การปรับปรุงการสอน
หลักสูตรกาหนดให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการสอนจากผลการประเมิน
ประสิทธิผลของรายวิชา แล้วจัดท ารายงานรายวิชาตามรายละเอียดที่ สกอ. กาหนดทุกภาคการศึกษา
หลักสูตรกาหนดให้อาจารย์ผู้สอนเข้ารับการฝึกอบรมกลยุทธ์การสอน มีการประชุมอาจารย์ทั้งหลักสูตรเพื่ อ
หารือปัญหาการเรียนรู้ของนักศึกษาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
หลักสูตรมีคณะกรรมการประเมินการสอนทาหน้าที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
โดยการสุ่มประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนนของ
รายวิชา
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดย
นักศึกษา การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ ผู้สอน
รับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ และนาเสนอแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาในรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา เสนอต่อประธานหลักสูตร เพื่อนาเข้าที่ประชุมอาจารย์
ประจาหลักสูตรพิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสาหรับใช้ในปีการศึกษาถัดไป
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