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มคอ. 3

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
2072503 การตลาดสําหรับนักออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง
Marketing for Event and Exhibition Designer
2. จํานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต 3(3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง
3.2 ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์รตนนภดล สมิตินันทน์
4.2 อาจารย์ผู้สอน 1) อาจารย์รตนนภดล สมิตินันทน์ ตอนเรียน UA
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 1
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
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มคอ. 3
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 พุทธิพิสัย (ความรู้ที่ได้รบั จากการเรียน)
เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย หลักการ แนวคิด ความสาคัญของการตลาดเบื้องต้น
การแบงสวนตลาดและการกาหนดตลาดเปาหมาย สวนผสมทางการตลาด พฤติกรรมผูบริโภค วิเคราะหสถาน
การณทางการตลาด การวางแผนกลยุทธ การตลาดสาหรับ ธุรกิจออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง
1.2 ทักษะพิสัย (ความสามารถ ทักษะที่ได้รับจากการเรียน)
1. เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการวางแผนการตลาดโดยเฉพาะด้านงานจัดแสดง และนิทรรศการ
2. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด พฤติกรรมของผู้บริโภค การวางแผนกล
ยุท์ทางการตลาด
3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติการทางด้านการตลาดเกี่ยวกับธุรกิจออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง
1.3 จิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ได้รับจากการเรียน)
เพื่อให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพและแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและปฏิบัติตนต่อ
ผู้อื่นอย่างสม่าเสมอ
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับสภาวะสิ่งแวดล้อมปัจจุบันให้มีความทันสมัยตลอด
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
หลักการการตลาดเบื้องตน การแบงสวนตลาดและการกาหนดตลาดเปาหมาย สวนผสมทางการตลาด พฤติกรรม
ผูบริโภค วิเคราะหสถานการณทางการตลาด การวางแผนกลยุทธ การตลาดสาหรับ ธุรกิจออกแบบนิทรรศการและการจัด
แสดง Principles of the basic marketing, market segmentation and target market, marketing mix,
consumers behavior, marketing analysis, marketing and strategies plan for the businesses of event
and exhibition design
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยายการฝึก

สอนเสริม

45 ชั่วโมง

ไม่มี

ปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การฝึกงาน
ไม่มี

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ชั่วโมง

3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
3.3.1 นักศึกษานัดวันเวลาล่วงหน้า หรือมาพบอาจารย์ประจารายวิชาเป็นรายบุคคล หรือกลุ่ม ตามเวลานัดหมาย
ด้วยวิธีการสื่อสารและช่องทางการสื่อสาร เช่น ไลน์ โทรศัพท์ หรือมาพบด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารย์ เป็นต้น
3.3.2 อาจารย์ผู้สอนกาหนดวันเวลาให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาที่สนใจและต้องการขอรับคาปรึกษา (Office hour)
หรือหลังเลิกเรียนในรายวิชา (เฉพาะรายที่ต้องการ)
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1.1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและซื่อสัตยสุจริต
1.1.2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
1.1.3) มี ภาวะความเปนผู นาและผู ตาม สามารถท างานเปนทีม และสามารถแกไขขอขัดแยงและลาดับ ความส าคัญ
1.1.4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปน มนุษย
1.1.5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคการและสังคม
1.1.6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคล องคการและสังคม
1.1.7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
ปลูกฝัง ให้นัก ศึกษามี ระเบียบวินัย โดยเน้นการตรงต่อเวลา การแต่งกายความรับผิดชอบต่อตนเอง และผู้อื่น
ความเสียสละเวลาส่วนตัวเพื่องานส่วนรวม รู้จัก หน้าที่การทางานเป็นกลุ่ม ทั้งในภาวะผู้นาและ ภาวะผู้ตาม มีความ
ซื่อสัตย์ โดยสอดแทรกในรายวิชาเรียนทุกรายวิชาและนอกเวลาเรียน
1.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานและการเข้าร่วมกิจกรรม
2) ประเมินจากการดาเนินกิจกรรม ทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกที่หลักสูตร มอบหมาย
3) ประเมินตามกรอบ Competency ของหลักสูตรโดยอาจารย์ผู้สอนมีส่วนร่วมในการประเมิน ทุกรายวิชา
มอบรางวัลสาหรับนักศึกษาที่ได้ผลการประเมินมากที่สุดในแต่ละชั้นปีทุกภาคเรียน
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
2.1.1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
2.1.2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจ และอธิบายความตองการในออกแบบนิทรรศการและงาน แสดง รวมทั้งประยุกต
ความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา
2.1.3) สามารถวิเคราะห ออกแบบ ในการจัดงานนิทรรศการและงานจัดแสดงในรูปแบบตางๆ
2.1.4) สามารถเรียนรูสิ่งใหม ติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิวัฒนาการออกแบบ
2.1.5) รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชานาญทางการออกแบบอยางตอเนื่อง
2.1.6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อใหเล็งเห็นการเปลีย่ นแปลงและเขาใจผลกระทบ ของเทคโนโลยีใหม
ๆ
2.1.7) มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตการออกแบบนิทรรศการและงานแสดงที่ใช งานไดจริง
2.1.8) สามารถบูรณาการความรูในที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2 วิธีการสอน
ใช้วิธีการสอนในหลากหลาย เน้นให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทั้งในรูปแบบการสืบค้น การศึกษาดูงานนอก
สถานที่ การฝึก ปฏิบัติง านจริง โดยมีอ าจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญที่มี ประสบการณ์ตรงมา เป็นวิทยากรพิเศษ เป็นผู้ดูแล
สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา
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2.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่างๆ โดย
1) การทดสอบย่อย
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3) ประเมินจากรายงานที่นกั ศึกษาจัดทา
4) ประเมินจากการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน
5) ประเมินจากการฝึกประสบการณ์
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
3.1.1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
3.1.2) สามารถสืบคนความรูดานการออกแบบและธุรกิจการออกแบบเพื่อใชในการแกไขปญหาอยาง สรางสรรค
3.1.3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะหและสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
3.1.4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับงานออกแบบนิทรรศการและงานแสดงไดอยาง เหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
ใช้กรณีศึกษาทาในรูปแบบ PDCA โดยการประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางด้านการออกแบบนิทรรศการและ การจัดแสดงใน
การทางานร่วมกับผู้อื่น มีการแบ่งหน้าที่การทางาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหาเฉพาะหน้า มีการอภิปรายกลุ่ม
และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้เพื่อการปฏิบัติงานจริง
3.3 วิธีการประเมินผล
กลยุทธ์การประเมินผลการเรีย นรู้ด้า นทักษะทางปัญญา จากการใช้ กรณีศึกษาในการปฏิบัติงานจริง ใน
รูปแบบ PDCA โดยให้ผู้ที่เข้าร่วมงานประเมินความพึงพอใจ และทําการอภิปรายกลุ่มเพื่อสรุปผล การดําเนินงาน
วิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางการแก้ปัญหาเพื่องานครั้งต่อไป
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.1.1) สามารถสื่อ สารกั บ กลุ ม คนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้ ง ภาษาไทยและภาษาต างประเทศ อยางมี
ประสิทธิภาพ
4.1.2) สามารถใหความชวยเหลือและอานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณตางๆ ในกลุม ทั้งในบทบาทของผู
นา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทางาน
4.1.3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4.1.4) มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
4.1.5) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม รวมทั้งแสดง จุดยืนอยางพอ
เหมาะทั้งของตนเองและของกลุม
4.1.6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
ใช้การสอนทีม่ ีการกาหนดกิจกรรมให้ทางานเป็นกลุ่ม มีการประสานงานกับผูอ้ ื่นหรือค้นคว้าหาข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลอื่นๆ รวมถึงการหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ บุคคลหรือผูม้ ีประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังใหนผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคล และความสามารถในการรับผิดชอบดังนี้
1) สามารถทางานกับผู้อื่นได้อย่างดี
6
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2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัตงิ านได้อย่างดี
4) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดกี ับผู้ร่วมงานในองค์กรและบุคคลทั่วไป
5) มีภาวะผู้นา
4.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียนและสังเกตจาก
พฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูลที่ดาเนินกิจกรรม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
5.1.1) มีทักษะในการใชเครื่องมือและเทคโนโลยีที่จาเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทางานที่เกี่ยวกับ การออกแบบ
5.1.2) สามารถแนะนาประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติ ประยุกตตอปญหา
ที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค
5.1.3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน ในการนาเสนออยางเหมาะสม
5.1.4) สามารถใชเครื่องมือและเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
ในการเรียนการสอนด้านการออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง จาเป็นต้องมีการเขียนแบบ การออกแบบ
คานวนตัวเลขเพื่อหาขนาดสัดส่วน เพื่อนาแบบไปผลิตเป็นชิ้นงานหรือผลงานจริง ส่วนการนาเสนอแบบจาเป็นต้องมีการ
ออกแบบและนาเสนอแบบผ่านระบบสารสนเทศ ทาให้นักศึกษาสามารถใช้ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 วิธีการประเมินผล
1) การประเมิ นจากผลงานการออกแบบ และการนาเสนอผ่านระบบสารสนเทศ ที่ มีความถูก ต้องและมี
ประสิทธิภาพ
2) การประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจากั ด เหตุผลต่างๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆ ที่มี
การนาเสนอต่อชั้นเรียน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดา
ห์ที่
หัวข้อเรื่อง
1

- ลักษณะรายวิชา
- วัตถุประสงค์รายวิชา
- แนวการสอนและภาพรวม ของเนื้อหาที่
สอนในแต่ละสัปดาห์
- การวัดและการประเมินผล

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่
อาจารย์ผู้สอน
ใช้

3

อ.รตนนภดล
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผู้ส อนแนะนาตนเอง และพูดคุ ย สมิตินันทน์
ทาความรู้จักเพื่อให้นักศึกษาผ่อน
คลาย และเสริมสร้างความสัมพันธ์
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สัปดา
ห์ที่

หัวข้อเรื่อง

จํานวน
ชั่วโมง

- ข้อตกลงในการเรียน และการเข้าชั้น
เรียน
- ความสาคัญของการศึกษา การบริหาร
โครงการ
- สื่อการเรียนรูเ้ พิ่มเติม

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่
อาจารย์ผู้สอน
ใช้
ผู้สอนบรรยายด้วย PPT พร้อมทั้ง
อภิปรายร่วมกับผู้เรียน ดังนี้
- แนะนาลักษณะรายวิชา
- แนะนาวัตถุประสงค์
รายวิชา
- อธิบายแนวการสอน และ
ภาพรวมของเนื้อหาทีส่ อนในแต่ละ
สัปดาห์
- ทาความเข้าใจเรื่องการ
วัดและ
การประเมินผล
- กาหนดข้อตกลงในการ
เรียน
และการเข้าชั้นเรียนร่วมกัน
- อธิบายความสาคัญของ
การศึกษาการตลาด
- แนะนาสื่อการเรียนรู้
เพิ่มเติมที่
นักศึกษาเข้าถึงได้
สื่อการเรียน
- เอกสารบรรยาย power point

2

3

บทที่ 1 ลักษณะทั่วไปของตลาด
 ความหมายและลักษณะตลาด
 องค์ประกอบของตลาด
 ความสาคัญของการตลาด
 แนวคิด/วิวัฒนาการทางการตลาด
 หน้าที่ทางการตลาด
ส่วนประสมทางการตลาด

3

บทที่ 2
 ความหมายของสิ่งแวดล้อมทาง
การตลาด

3

อ.รตนนภดล
กิจกรรมการเรียนการสอน
- ผู้ ส อนบรรยายด้ ว ย PPT ถาม สมิตินันทน์
ตอบและอภิปรายร่วมกับผู้เรียน
- แบ่ง กลุ่ม วิเคราะห์ความส าเร็จ
ในการทาธุรกิจ
สื่อการเรียน
- เอกสารบรรยาย power point
- กรณีศึกษาการตลาด ตาม
สถานการณ์ปจั จุบัน
อ.รตนนภดล
กิจกรรมการเรียนการสอน
- ผู้ ส อนบรรยายด้ ว ย PPT ถาม สมิตินันทน์
ตอบและอภิปรายร่วมกับผู้เรียน
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สัปดา
ห์ที่

หัวข้อเรื่อง

จํานวน
ชั่วโมง

 SWOT Analysis

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่
อาจารย์ผู้สอน
ใช้
สื่อการเรียน
- เอกสารบรรยาย power point

4

บทที่ 3 พฤติกรรมผู้บริโภค
 ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
 ปัจจัยที่มผี ลต่อผูบ้ ริโภค

3

อ.รตนนภดล
กิจกรรมการเรียนการสอน
- ผู้ ส อนบรรยายด้ ว ย PPT ถาม สมิตินันทน์
ตอบและอภิปรายร่วมกับผู้เรียน
- ให้ นั ก ศึ ก ษาแบ่ ง กลุ่ ม จ าลอง
เหตุก ารณ์ส ถาการณ์ตัดสินใจซื้ อ
ของผู้บริโภค โดยให้นักศึกษาแบ่ง
หน้าที่ที่รับผิดชอบ ตามความถนัด
ขอ ง แ ต่ ล ะ คน พ ร้ อ มอ อ ก ม า
รายงานหน้าชั้นเรียน
สื่อการเรียน
- เอกสารบรรยาย power point

5

บทที่ 3 พฤติกรรมผู้บริโภค
 กระบวนการตัดสินใจซื้อ
 กระบวนการการยอมรับผลิตภัณฑ์
ใหม่ของผู้บริโภค

3

อ.รตนนภดล
กิจกรรมการเรียนการสอน
- ผู้ ส อนบรรยายด้ ว ย PPT ถาม สมิตินันทน์
ตอบและอภิปรายร่วมกับผู้เรียน
สื่อการเรียน
- เอกสารบรรยาย power point
- แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ

6

บทที่ 4 STP Marketing
 การแบ่งส่วนตลาด
 การเลือกตลาดเป้าหมาย
การกาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
- ผู้ ส อนบรรยายด้ ว ย PPT ถาม
ตอบและอภิปรายร่วมกับผู้เรียน
สื่อการเรียน
- เอกสารบรรยาย power point
- แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ

บทที่






6

7-8

5 ผลิตภัณฑ์
ความหมายของผลิตภัณฑ์
การจาแนกประเภทของผลิตภัณฑ์
ระดับชั้นของผลิตภัณฑ์
ส่วนประสมผลิตภัณฑ์
ตรายี่ห้อ บรรจุภัณฑ์ ป้ายฉลาก

อ.รตนนภดล
สมิตินันทน์
ผศ.มานะ
เอี่ยมบัว

อ.รตนนภดล
กิจกรรมการเรียนการสอน
- ผู้ ส อนบรรยายด้ ว ย PPT ถาม สมิตินันทน์
ตอบและอภิปรายร่วมกับผู้เรียน
สื่อการเรียน
- เอกสารบรรยาย power point
- แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ
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สัปดา
ห์ที่

หัวข้อเรื่อง

วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์/การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่
9-10 บทที่ 6 ราคา
 ความหมายและลักษณะของราคา
 ปัจจัยที่มีอทิ ธิพลในการกาหนด
ราคา
 วิธีการคานวณราคา
นโยบายและกลยุทธ์ราคา
11-12 บทที่ 7 ช่องทางการจัดจําหน่าย
 ความหมายของช่องทางการจัด
จาหน่าย
 รูปแบบการจัดจาหน่าย
 ช่องทางการจัดจาหน่าย
การกระจายสินค้า
13-14 บทที่ 8 การส่งเสริมการตลาด
 ความหมายของการส่งเสริม
การตลาด
 ความสาคัญของการส่งเสริม
การตลาด
 วัตถุประสงค์ของการส่งเสริม
การตลาด
 การพัฒนาการติดต่อสื่อสารทาง
การตลาด
 ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด
การตลาดแบบบูรณาการ
15 นําเสนอรายงานกรณีศึกษา สรุปบทเรียน

16

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่
อาจารย์ผู้สอน
ใช้

6

อ.รตนนภดล
กิจกรรมการเรียนการสอน
- ผู้ ส อนบรรยายด้ ว ย PPT ถาม สมิตินันทน์
ตอบและอภิปรายร่วมกับผู้เรียน
สื่อการเรียน
- เอกสารบรรยาย power point
- แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ

6

อ.รตนนภดล
กิจกรรมการเรียนการสอน
- ผู้ ส อนบรรยายด้ ว ย PPT ถาม สมิตินันทน์
ตอบและอภิปรายร่วมกับผู้เรียน
สื่อการเรียน
- เอกสารบรรยาย power point
- แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ

6

อ.รตนนภดล
กิจกรรมการเรียนการสอน
- ผู้ ส อนบรรยายด้ ว ย PPT ถาม สมิตินันทน์
ตอบและอภิปรายร่วมกับผู้เรียน
สื่อการเรียน
- เอกสารบรรยาย power point
- แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
- ซักถามประเด็นข้อสงสัย
สื่อการเรียน
- เอกสารบรรยาย power point
- แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ

อ.รตนนภดล
สมิตินันทน์

สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม
ผลการ

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่

สัดส่วนของ
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ที่

เรียนรู้

ประเมิน

1

1.1.7,2.1.1

1 - 15

การ
ประเมินผล
10 %

2 -14

20 %

8 - 14

30 %

16

40 %

2

3
4

สังเกตพฤติกรรมการมีส่วน
(คะแนนการมีส่วนร่วมกิจกรรมใน
ชั้นเรียนและบุคลิกภาพ)
1.1.2,2.1.1,3.1.1,3.1.3
ประเมินผลงานจากเนื้อหา
รูปแบบ การเขียนรายงาน การ
นาเสนอผลงาน
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ของงาน
2.1.1,3.1.1,3.1.3,4.1.5,5.1.3 สังเกตพฤติกรรม การมีส่วนร่วม
ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย
(งานในชั้นเรียน)
1.1.7,2.1.1,3.1.1,3.1.3,4.1.5,5.1.3 สอบปลายภาค

การประเมินผล
ประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้คะแนนอิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ในสัดส่วน คะแนนเก็บ (60) : สอบปลายภาค (40)
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1
2
3
4

1. เอกสารและตําราหลัก
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
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1 พิษณุ จงสถิตย์วัฒนา. (2548). หลักการการตลาด. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2 วิสูตร จิระดาเกิง. (2555). การบริหารโครงการ แนวทางปฏิบัติจริง 3rd Edition. จังหวัดปทุมธานี: สานักพิมพ์วรรณกวี
หมวดที่ 7 การประเมิน และการปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์เป็นรายบุคคลผ่านระบบออนไลน์ ของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- สังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษา
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มคอ. 3
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษาและการทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอนร่วมกันระดมสมองกาหนดกลยุทธ์วิธีการสอนจากผลการประเมิน
ประสิทธิผลของรายวิชา แล้วจัดทา มคอ.5 รายงานรายวิชาทุกภาคการศึกษา
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 อาจารย์ผู้สอนศึกษาเครื่องมือ เลือกเครื่องมือ และรายวิชาที่จะนามาใช้ในการทวนสอบ เช่น คะแนนผลการ
สอบ หรือ คะแนนด้านอื่น ๆ ที่กาหนดไว้ในเกณฑ์ผลการเรียนรู้ของรายวิชาพร้อมหลักฐานที่แสดงออกมาของคะแนนแต่
ละส่วนกับรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3)
4.2 อาจารย์ผู้สอนดาเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของรายวิชา
4.3 อาจารย์ผู้สอนประมวลผลและเขียนรายงานผลการทวนสอบ
4.4 อาจารย์ผู้สอนนาเสนอรายงานที่จัดทาขึ้นเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพร้อมทั้ง
แนวทางการปรับปรุง และรายงานในผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) เพื่อใช้ประกอบการทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา

4 การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอนสร้างระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชาโดยพิจารณาจากผล
การประเมินการสอนโดยนักศึกษา การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอนหลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชาภายใน
หลักสูตร และนาเข้าที่ประชุมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับหลักสูตรโดยผ่ านคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์
ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอน ผลการประชุมการทบทวนผลสัมฤทธิ์ และกลยุทธ์การสอนที่ใช้ เพื่อสรุป
วางแผนพัฒนาปรับปรุงสาหรับใช้ในปีการศึกษาถัดไป

12

