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คํานํา
รายละเอียด วิชาเทคนิคการนําเสนอเพื่องานทางการตลาด (Presentation Techniques for
Marketing ) รหัสวิชา 3643507 เป@นการจัดทํารายละเอียดประกอบรายวิชา เทคนิคการนําเสนอเพื่องาน
ทางการตลาด หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ในหมวดวิชาเลือก โดยมุIงเนJนใหJผูJเรียน
มีความรูJความเขJาใจเกี่ยวกับแนวคิด ความสําคัญของการนําเสนองานทางการตลาด ทักษะการสื่อสารและ
บุคลิกภาพของผูJนําเสนองาน การจัดเตรียมเนื้อหาและสื่อ เทคนิคการนําเสนอ การใชJเทคโนโลยี โปรแกรม
สําเร็จรูป และสื่อมัลติมีเดีย การเตรียมความพรJอมในการนําเสนองานตIอสาธารณชน เพื่อใหJนักศึกษาไดJมี
ความรูJความเขJาใจในการนําเสนอทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพและสามารถนําองคความรูJไปประยุกตใชJไดJ
ในอนาคต
รายละเอี ย ดรายวิ ช านี้ เ ป@ น สI ว นสํ า คั ญ ตI อผูJ เ รี ย น ที่ เ นJ น ทั้ ง การเรี ย นการสอนที่ เ ป@ น ทฤษฎี และ
การศึกษาคJนควJาดJวยตนเอง เพื่อใหJผูJเรียนไดJแนวทางในการจัดการเรียนรูJทฤษฎีและกรณีศึกษา จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในหJองเรียน รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหมI ๆ โดยใชJทักษะการคJนควJาดJวย
ตนเองเพิ่มเติม นอกเหนือจากการเรียนภายในหJอง ซึ่งผูJเรียนสามารถนําความรูJที่ไดJไปประยุกตใชJในการ
ประกอบอาชีพและดํารงชีวิตในสังคมปVจจุบันไดJ
ผูJจัดทํา
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ขEอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3644603 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) เทคนิคการนําเสนอทางการตลาด
(ภาษาอังกฤษ) Presentation Techniques for Marketing
2. จํานวนหนKวยกิต
3(2-2-5) หนIวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
3.2 ประเภทรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ กลุIมวิชาเลือก
4. อาจารยCผูEรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยCผูEสอน
อาจารยผูJรับผิดชอบรายวิชา ผศ.ศุภวรรณ อภิชาติไตรสรณ
อาจารยผูJสอน
ผศ.ศุภวรรณ อภิชาติไตรสรณ ตอนเรียน A1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปOที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / 2561 ชั้นป\ที่ 3
6. รายวิชาที่ตEองเรียนมากKอน (Pre-requisite) (ถEามี)
ไมIมี
7. รายวิชาที่ตEองเรียนพรEอมกัน (Co-requisites) (ถEามี)
ไมIมี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลKาสุด
9.1 วันที่จัดทํา
17 พฤศจิกายน 2561
9.2 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดลIาสุด
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หมวดที่ 2 จุดมุKงหมายและวัตถุประสงคC
1. จุดมุKงหมายของรายวิชา
1.พุทธพิสัย (ความรูJที่ไดJจากการเรียน)
1.1เพื่อใหJนักศึกษาเกิดความรูJความเขJาใจความหมายและความสําคัญของตราผลิตภัณฑและการ
สรJางตราผลิตภัณฑ
1.2เพื่อใหJนักศึกษาเกิดความรูJความเขJาใจในการวิเคราะหพฤติกรรมผูJบริโภคและปVจจัยที่มีผลตIอ
การสรJางตราผลิตภัณฑ
1.3 เพื่อใหJนักศึกษาเกิดความรูJความเขJาใจถึงการตั้งชื่อตราผลิตภัณฑ การออกแบบตราผลิตภัณฑ
การวิเคราะหการรับรูJ ภาพลักษณ ความซื่อสัตย และคุณคIาของตราผลิตภัณฑ
1.4เพื่อใหJนักศึกษาเกิดความรูJความเขJาใจถึงกลยุทธและยุทธวิธีในการนําเสนอ การจัดการ และการ
ปรับปรุงตราผลิตภัณฑ
2.ทักษะพิสัย (ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติ การใชJ IT ที่ไดJรับจากการเรียน)
2.1 นักศึกษาสามารถนําความรูJที่ไดJรับมาทําการวิเคราะหพฤติกรรมผูJบริโภคและปVจจัยที่มีผลตIอ
การสรJางตราผลิตภัณฑของธุรกิจในแตIละกลุIมไดJ
2.2 นักศึกษาสามารถคJนควJาหาขJอมูลจาก website ที่เกี่ยวขJองไดJ
2.3 นักศึกษาสามารถวิเคราะหทางกลยุทธและยุทธวิธีในการนําเสนอ การจัดการ และการปรับปรุง
ตราผลิตภัณฑ
3. จิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ไดJรับจากการเรียน)
3.1 นักศึกษาจะตJองทําการวิเคราะหภายใตJสภาวการณที่เป@นจริงแหลIงขJอมูลจริงและนIาเชื่อถือ
นักศึกษาจะตJองนํ างบของบริ ษัทที่เ ปbด ดํา เนิ นการจริ งมาทํ าการวิเ คราะหโดยปราศจากอคติ และความ
ลําเอียง
3.2 นักศึกษาจะตJองทําการวิเคราะหขJอมูล และหาแหลIงขJอมูลดJวยตนเองไมIมีการคัดลอกจากผูJอื่น
3.3 นักศึกษามีสIวนรIวมในการทํางานและปฏิบัติตามขJอตกลงในชั้นเรียนไดJเป@นอยIางดี
2. วัตถุประสงคCในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. เพื่อใหJนักศึกษามีความรูJความเขJาใจเกี่ยวกับความหมาย บทบาท แนวคิด ความสําคัญของการ
นําเสนองานทางการตลาด ทักษะการสื่อสารและบุคลิกภาพของผูJนําเสนองาน
2. เพื่อใหJนักศึกษามีความรูJความเขJาใจเกี่ยวกับการจัดเตรียมเนื้อหาและสื่อ เทคนิคการนําเสนอ
การใชJ เทคโนโลยี โปรแกรมสํ า เร็ จ รูป และสื่ อมั ล ติมีเ ดี ย การเตรี ย มความพรJ อมในการนํ า เสนองานตI อ
สาธารณชน
4. เพื่อใหJนักศึกษามีความรูJความเขJาใจในการออกแบบการนําเสนองานทางการตลดไดJอยIางมี
ประสิทธิภาพ
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
แนวคิด ความสําคัญของการนําเสนองานทางการตลาด ทักษะการสื่อสารและบุคลิกภาพ
ของผูJนําเสนองาน การจัดเตรียมเนื้อหาและสื่อ เทคนิคการนําเสนอ การใชJเทคโนโลยี โปรแกรมสําเร็จรูป
และสื่อมัลติมีเดีย การเตรียมความพรJอมในการนําเสนองานตIอสาธารณชน
Concepts, importance of marketing presentations; communication skills and
presenter personality; content and media design, presentation techniques, applications of
technology, software, and multimedia; preparations for a public presentation
.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชEตKอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝXก
สอนเสริม
ปฏิบัติ/งาน
การศึกษาดEวยตนเอง
ภาคสนาม/การฝXกงาน
45 ชั่วโมงตIอภาค
สอนเสริมเพื่อทดแทน
ไมIมีการฝlกปฏิบัติงาน
90 ชั่วโมงตIอภาค
การศึกษา
คาบเรียนที่ไมIสามารถ
ภาคสนาม
การศึกษา
ทําการสอนไดJ หรือ
ตามที่นักศึกษารJองขอ
เพื่อทบทวนความรูJความ
เขJาใจใหJมีความชัดเจน
ยิ่งขึ้น
3. จํานวนชั่วโมงตKอสัปดาหCที่อาจารยCใหEคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกKนักศึกษาเปZน
รายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชาใหJคําปรึกษาไดJตามเวลาที่เหมาะสม และกําหนดไวJ
- อาจารยประจํารายวิชาจัดเวลาใหJคําปรึกษาเป@นรายบุคคลหรือรายกลุIมตามความตJองการของนักศึกษา
โดยมีการนัดหมายลIวงหนJา
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูEของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตEองพัฒนา
 1.1.1มีความซื่อสัตยสุจริต เสียสละไมIเอารัดเอาเปรียบผูJอื่น มีความรับผิดชอบตIอตนเอง สังคม
และสิ่งแวดลJอม
1.1.2 มี ความพอเพี ยงเป@ นหลั กในการดําเนิ นชีวิ ต โดยยึดแนวคิ ดความพอประมาณ ความมี
เหตุผล และการสรJางภูมิคุJมกัน
1.1.3 มีจิตสํานึก มีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบขJอบังคับขององคกรและสังคม
และ มโนธรรมที่จะแยกแยะความถูกตJอง ความดีความชั่ว
1.1.4 มีความรูJความเขJาใจในหลักจริ ยธรรม คุณธรรมที่มีความสําคัญ ทางธุร กิจ สามารถ
จัดการปVญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 ปลูกฝVงใหJนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนJนการเขJาชั้นเรียนใหJตรงเวลาตลอดจนการ
แตIงกายที่เป@นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.2.2 ฝlกนักศึกษาใหJมีความรับผิดชอบในการทํางานกลุIมโดยฝlกใหJรูJหนJาที่ของการเป@น
ผูJนําและการเป@นสมาชิกของกลุIม มีความซื่อสัตยโดยไมIทุจริตหรือคัดลอกงานของผูJอื่น
1.2.3 อาจารยผูJสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา และ มีการจัด
กิจกรรมสIงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เชIน การยกยIองนักศึกษาที่ประพฤติดี ปฏิบัติดีทําประโยชนกับสIวนรวม
และมีจิตสาธารณะกําหนดใหJมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อเป@นการปลูกฝVงใหJนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนJนการ
เขJาชั้นเรียนใหJตรงเวลาตลอดจนการแตIงกายที่เป@นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.3 กลยุทธCการประเมินผลการเรียนรูEดEานคุณธรรม จริยธรรม
1.3.1 ประเมินจากการมีวินัยและพรJอมเพรียงของนักศึกษาในการเขJารIวมกิจกรรมของ
หลักสูตร
1.3.2 ประเมิ น จากการเขJ า ชั้ น เรี ย นตรงเวลาของนั กศึ ก ษา การสI งงานตามกํ า หนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการรIวมกิจกรรม
1.3.3 ประเมินจากความรับผิดชอบในหนJาที่ที่ไดJรับมอบหมาย ไมIคัดลอกผลงานของผูJอื่น
มาเป@นของตน
2. ความรูE
2.1 ผลการเรียนรูEดEานความรูE
 2.1.1 มีความรูJและความเขJาใจในสาระสํ า คัญ ของศาสตรที่ เป@ น พื้น ฐานที่ จํา เป@น สํ าหรั บ
การตลาด
2.1.2 มีความรูJและความเขJาใจในสาระสําคัญของศาสตรดJานการตลาด
 2.1.3 มีความรูJและความเขJาใจในกระบวนการการจัดการทางการตลาด
2.1.4 มีความรูJเกี่ยวกับความกJาวหนJาทางวิชาการและวิชาชีพดJานบริหารการตลาด รวมทั้ง
มีความเขJาใจในสถานการณที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอยIางเทIาทัน
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2.2 วิธีการสอน
2.2.1 จัดใหJมีการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนJนหลักการทฤษฎี และ
ประยุกตใชJในการปฏิบัติในสภาพแวดลJอมจริงเพื่อใหJทันตIอการเปลี่ยนแปลงทางดJานเศรษฐกิจ
2.2.2 จัดใหJมีการเรียนรูJจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงาน
2.2.3 เชิญผูJเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเป@นวิทยากรเพื่อสรJางโอกาสใน การ
เรียนรูJ
2.2.3 กําหนดใหJมีการฝlกประสบการณวิชาชีพในหนIวยงานหรือสถาน-ประกอบการ
2.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรูEดEานความรูE
2.3.1 ทดสอบยIอย จัดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
2.3.2 ประเมินผลจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
2.3.3 ประเมินผลจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
2.3.4 ประเมินผลจากองคกรผูJใชJบัณฑิต สําหรับวิชาการฝlกประสบการณวิชาชีพ
3. ทักษะทางป[ญญา
3.1 ทักษะทางป[ญญาที่ตEองพัฒนา
3.1.1 สามารถสืบคJน จําแนก และวิเคราะหขJอมูล เพื่อใหJไดJซึ่งสารสนเทศที่เป@นประโยชน
ในการแกJไขปVญหาและการตัดสินใจอยIางเหมาะสม
3.1.2 มีความคิดริเริ่มสรJางสรรค ตIอยอดกรอบความรูJเดิม สามารถบูรณาการความรูJใน
สาขาวิชาที่ศึกษาและประสบการณเพื่อใหJเกิดนวัตกรรม กิจกรรมหรือแนวทางในการบริหารธุรกิจใหมI ๆ
3.1.3 สามารถคิดคJนทางเลือกใหมI ๆ รวมทั้งสามารถวิเคราะหทางเลือกและผลกระทบที่
เป@นผลจากทางเลือกอยIางรอบดJาน โดยการนําความรูJและประสบการณมาประยุกตใชJ
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 ฝlกกระบวนการคิดวิเคราะหใหJกับนักศึกษาตั้งแตIในระดับที่งIายไปจนถึงระดับความ
ยากขึ้นเรื่อย ๆ โดยจัดกิจกรรมใหJเหมาะสมและสอดคลJองกับรายวิชา
3.2.2 จัดการเรียนการสอนเนJนผูJเรียนเป@นสําคัญดJวยการฝlกสืบคJนขJอมูล จําแนกขJอมูล
การวิเคราะหขJอมูล แกJปVญหา วิเคราะหทางเลือกและผลกระทบที่เป@นผลจากทางเลือกอยIางรอบดJานภายใตJ
สถานการณจําลอง/สถานการณที่เกิดขึ้นจริง
3.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรูEดEานความรูE
3.3.1 สังเกตพฤติกรรม การรIวมกิจกรรมการอภิปราย และการตอบคําถาม
3.3.2 ตรวจผลงานการศึกษาคJนควJารายงานที่ไดJรับมอบหมาย
3.3.3 การสอบปฏิบัติและการสอบวัดผลความรูJ โดยการจัดทําขJอสอบ เพื่อใชJวัดทักษะ
ทางดJ า นปV ญญาของนั กศึกษา โดยเนJ น การแกJปV ญ หา การอธิ บ ายแนวคิ ด ของการแกJ ปV ญ หา และวิ ธี การ
แกJปVญหา โดยการประยุกตความรูJที่ไดJเรียนมา
4. ทักษะความสัมพันธCระหวKางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวIางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตJองพัฒนา
 4.1.1 มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธและสามารถสรJางสัมพันธภาพอันดีกับ
ผูJอื่น และปรับตัวเชิงวิชาชีพไดJ
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 4.1.2 มีความกระตือรือรJน สามารถทํางานเป@นกลุIม และสามารถแสดงภาวะผูJนําผูJตามไดJ
อยIางเหมาะสม มีการเรียนรูJอยIางตIอเนื่องเพื่อการพัฒนาตนเองและอาชีพ
4.1.3 มีความคิดริเริ่มและมีความคิดเห็นที่มีความแตกตIางอยIางสรJางสรรคของทีมงาน
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 ใชJวิธีการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อเสริมสรJาง
การทํางานรIวมกัน การทํางานที่ตJองประสานงานกับผูJอื่น การทํางานกับหลักสูตรอื่นๆ หรือตJองคJนควJาหา
ขJอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอื่น หรือจากผูJมีประสบการณ
4.2.2 จัดใหJมีการฝlกงานในสถานประกอบการในรายวิชาการฝlกประสบการณ
4.2.3 มีความคิดริเริ่มและมีความคิดเห็นที่มีความแตกตIางอยIางสรJางสรรคของทีมงาน
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากพฤติกรรม การรIวมกิจกรรม การอภิปราย
4.3.2 ประเมินการทํางานภายในกลุIมอยIางตIอเนื่อง
4.3.3 ใหJนักศึกษาประเมินเพื่อนรIวมกลุIมในแตIละกิจกรรม
5. ทักษะการวิเคราะหCเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชEเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชJเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตJองพัฒนา
5.1.1 สามารถประยุ ก ตใชJ ห ลั กคณิ ต ศาสตร สถิ ติ และการวิ เ คราะหเชิ ง ปริ มาณมาใชJ ใ น
การวิเคราะหและตัดสินใจทางการตลาด
5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาตIางประเทศไดJ
5.1.3 สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสรJางความเขJาใจ การเขียนรายงาน และการนําเสนอ
งานตIอกลุIมบุคคลที่แตกตIางไดJอยIางเหมาะสม
5.1.4 สามารถนําเทคโนโลยีไปเป@นเครื่องมือในการสนับสนุนในการดําเนินงาน
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูJในรายวิชาโดยการวิเคราะหความตJองการของตลาด ตัวเลข
แนวโนJมทางการตลาดเพื่อนําไปใชJในการคิดวิเคราะห โดยการนําเสนอหนJาชั้นเรียนและจัดทํารายงาน
5.2.2 จัดกิจกรรมที่เสริมสรJางความสามารถในการคํานวณ การคิดวิเคราะหและการ
ตัดสินใจโดยนําเทคโนโลยีไปเป@นเครื่องมือในการสนับสนุนในการดําเนินงาน
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 สังเกตและประเมินทํางานกลุIม
5.3.2 ประเมินการนําเสนอผลงานทั้งดJานการใชJภาษาและการใชJ
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหที่
1

2-3

หัวขJอการสอน / Learning
Outcome
หัวขJอการสอน
แนะนํารายวิชา
ทบทวนความรูJดJานการตลาด
แนวคิด ความสําคัญของการ
นําเสนองานทางการตลาดและ
ประเภทของการนําเสนอทาง
การตลาด
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถอธิบายถึงรการ
นําเสนองานทางการตลาดมี
ความสําคัญกับนักการตลาด
อยIางไร
หัวขJอการสอน
ทักษะการสื่อสารและบุคลิกภาพ
ของผูJนําเสนองาน
ทักษะการนําเสนอที่ดี

Learning Outcome
นักศึกษาสามารถอธิบายไดJถึง
ทักษะการนําเสนองานทางการ
ตลาดทีด่ ี และการเสริมสรJาง
บุคลิกภาพสําหรับนักการตลาด

จํานวน
ชั่วโมง
4

8

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลJองกับจุดมุIงหมายรายวิชา
(ระบุขJอ)

ผูJสอน

1. แนะนํ า วิ ธี ก ารเรี ย นการสอน และ
อธิบายเนื้อหารายวิชา จุดประสงค และ
เปq า หมายของรายวิ ช า เกณฑการวั ด ผล
และประเมินผล แนะนําหนังสือเรียน และ
website เพิ่มเติม
2. การบรรยายโดยใหJนักศึกษามีสIวนรIวม
อภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวขJองกับ
สาระการเรียนรูJ
3.
ใหJ นั ก ศึ ก ษาฝl ก วิ เ คราะห และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
4. ใหJ นักศึ กษาทํ าคํ าถามทบทวนทJา ย
บทเรียน
1. การบรรยายโดยใหJนักศึกษามีสIวนรIวม
อภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวขJองกับ
สาระการเรียนรูJ
2.
ใหJ นั ก ศึ ก ษาฝl ก วิ เ คราะห และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
3. ใหJ นักศึ กษาทํ าคํ าถามทบทวนทJา ย
บทเรียน
4. เปbดโอกาสใหJนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

1. สื่อการสอน Power
point
2. แนวการสอน
3. Website หลักสูตร
และWebsite ตIางๆ

1.4 ,2.2,4.3,5.2,5.3,5.4

ผศ.ศุภวรรณ
อภิชาติไตรสรณ

1. สื่อการสอน Power
point
2. แนวการสอน
3. Website หลักสูตร
และWebsite ตIางๆ

1.4,2.2,3.1,3.2

ผศ.ศุภวรรณ
อภิชาติไตรสรณ
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สัปดาหที่

หัวขJอการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลJองกับจุดมุIงหมายรายวิชา
(ระบุขJอ)

ผูJสอน

5. วิเคราหบุคลิกภาพของแตIละบุคคล
4-5

6-7

หัวขJอการสอน
8
การจัดเตรียมเนื้อหาและการ
วางแผนหรือออกแบบสื่อเพื่อการ
นําเสนอทางการตลาด
และหลักการเตรียมเตรียมสไลด
ในการนําเสนอ
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถอธิบายไดJถึงการ
การจัดเตรียมเนื้อหาในการ
นําเสนอทางการตลาดที่นIาสนใจ
และวางแผนในการผลิตสื่อเพื่อใชJ
ในการนําเสนอทางการตลาดใหJ
ตรงกับกลุIมเปqาหมาย
หัวขJอการสอน
8
เทคนิคการนําเสนอ การใชJ
เทคโนโลยี โปรแกรมสําเร็จรูป
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถเขJาใจและ
แลกเปลีย่ นเทคนิคการนําเสนอ
โดยการใชJเทคโนโลยีที่มีความ
หลากหลาย การใชJ โปรแกรม
สําเร็จรูปมาประยุกตใชJ เพื่อการ
นําเสนอไดJอยIางสรJางสรรค

1. การบรรยายโดยใหJนักศึกษามีสIวนรIวม
อภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวขJองกับ
สาระการเรียนรูJ
2.
ใหJ นั ก ศึ ก ษาฝl ก วิ เ คราะห และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
3. ใหJ นักศึ กษาทํ าคํ าถามทบทวนทJา ย
บทเรียน
4. เปbดโอกาสใหJนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย
5. การวางแผนการนําเสนอเนื้อหาหรือ
ประเด็นที่อยูIในความสนใจของนักศึกษา

1. สื่อการสอน Power
point
2. แนวการสอน
3. Website หลักสูตร
และWebsite ตIางๆ

1.4 ,2.2,4.3,5.2,5.3,5.4

ผศ.ศุภวรรณ
อภิชาติไตรสรณ

1. การบรรยายโดยใหJนักศึกษามีสวI นรIวม 1. สื่อการสอน Power
อภิปรายในประเด็นทีส่ ําคัญที่เกี่ยวขJองกับ point
2. แนวการสอน
สาระการเรียนรูJ
2. ใหJนักศึกษาฝlกวิเคราะห และ
3. Website หลักสูตร
และWebsite ตIางๆ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกัน
3. ใหJนักศึกษาใชJเทคโนโลยี หรือ
โปรแกรมสําเร็จรูปในการผลิตสื่อเพื่อ
นําเสนอ
4. เปbดโอกาสใหJนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

1.4 ,2.2,4.3,5.2,5.3,5.4

ผศ.ศุภวรรณ
อภิชาติไตรสรณ
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สัปดาหที่
8

9

หัวขJอการสอน / Learning
Outcome
หัวขJอการสอน
การเตรียมความพรJอมในการ
นําเสนองานตIอสาธารณชน
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถอธิบายถึงการ
เตรียมความพรJอมของผูJนําเสนอ
งานทางการตลาดทีม่ ี
ประสิทธิภาพ และสามารถ
นําเสนอตามแผนการที่ไดJเตรียม
มาไดJ และเทคนิคการแกJปญ
V หา
เฉพาะหนJา
หัวขJอการสอน
เทคนิคการพูดเพื่อโนJมนJาวใจ
กลุIมเปqาหมาย เทคนิคการโนJม
นJาวใจ เทคนิคการเลIาเรื่องราว
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถอธิบาย เทคนิค
เทคนิคการพูดเพื่อโนJมนJาวใจ
กลุIมเปqาหมาย เทคนิคการโนJม
นJาวใจ เทคนิคการเลIาเรื่องราว
การพูดเพื่อโนJมนJาวใจใหJมีความ
สอดคลJองกับผูJฟVงหรือ
กลุIมเปqาหมาย เทคนิคการโนJม
นJาวใจ เทคนิคการเลIาเรื่องราวใหJ
มีความนIาสนใจและกระตุJนการมี

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลJองกับจุดมุIงหมายรายวิชา
(ระบุขJอ)

ผูJสอน

4

1. การบรรยายโดยใหJนักศึกษามีสวI นรIวม 1. สื่อการสอน Power
อภิปรายในประเด็นทีส่ ําคัญที่เกี่ยวขJองกับ point
2. แนวการสอน
สาระการเรียนรูJ
3. Website หลักสูตร
2. ใหJนักศึกษาฝlกวิเคราะห และ
และWebsite ตIางๆ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกัน
3. ใหJนักศึกษาทําคําถามทบทวนทJาย
บทเรียน
4. เปbดโอกาสใหJนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

1.4 ,2.2,4.3,5.2,5.3,5.4

ผศ.ศุภวรรณ
อภิชาติไตรสรณ

4

1. การบรรยายโดยใหJนักศึกษามีสวI นรIวม 1. สื่อการสอน Power
อภิปรายในประเด็นทีส่ ําคัญที่เกี่ยวขJองกับ point
2. แนวการสอน
สาระการเรียนรูJ
2. ใหJนักศึกษาฝlกวิเคราะห และ
3. Website หลักสูตร
และWebsite ตIางๆ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกัน
3. ใหJนักศึกษาทําคําถามทบทวนทJาย
บทเรียน
4. เปbดโอกาสใหJนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

1.4 ,2.2,4.3,5.2,5.3,5.4

ผศ.ศุภวรรณ
อภิชาติไตรสรณ
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.3

สัปดาหที่

หัวขJอการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลJองกับจุดมุIงหมายรายวิชา
(ระบุขJอ)

ผูJสอน

สIวนรIวมของผูJฟVง
10

11

หัวขJอการสอน
4
เทคนิคการใชJภาษากาย Body
Language & Tone of Voice
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถอธิบายเทคนิค
การใชJภาษากาย การแสดงออก
ดJวยภาษากาย และการใชJเสียงใน
รูปแบบตIางๆที่เหมาะสม Body
Language & Tone of Voice
หัวขJอการสอน
4
การนําเสนอโดยการใชJ อินโฟ
กราฟbก การเนJนสIวนสําคัญของ
ขJอความ การจัดลําดับของเนื้อหา
การใชJคูIสีที่เหมาะสม
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถอธิบายเรื่องการ
การนําเสนอโดยการใชJ อินโฟ
กราฟbก การเนJนสIวนสําคัญของ
ขJอความ การจัดลําดับของเนื้อหา
การใชJคูIสีที่เหมาะสม

1. การบรรยายโดยใหJนักศึกษามีสวI นรIวม 1. สื่อการสอน Power
อภิปรายในประเด็นทีส่ ําคัญที่เกี่ยวขJองกับ point
สาระการเรียนรูJ
2. แนวการสอน
2. ใหJนักศึกษาฝlกวิเคราะห และ
3. Website หลักสูตร
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกัน
และWebsite ตIางๆ
3. เปbดโอกาสใหJนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

1.4 ,2.2,4.3,5.2,5.3,5.4

ผศ.ศุภวรรณ
อภิชาติไตรสรณ

1. การบรรยายโดยใหJนักศึกษามีสวI นรIวม 1. สื่อการสอน Power
อภิปรายในประเด็นทีส่ ําคัญที่เกี่ยวขJองกับ point
สาระการเรียนรูJ
2. แนวการสอน
2. ใหJนักศึกษาฝlกปฏิบัติ และแลกเปลี่ยน 3. Website หลักสูตร
ความคิดเห็นกัน
และWebsite ตIางๆ
3. ใหJนักศึกษาทําคําถามทบทวนทJาย
บทเรียน
4. เปbดโอกาสใหJนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

1.4 ,2.2,4.3,5.2,5.3,5.4

ผศ.ศุภวรรณ
อภิชาติไตรสรณ
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สัปดาหที่

หัวขJอการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

12

หัวขJอการสอน
4
การนําเสนอทางการตลาดโดยใชJ
Power Point
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถอธิบายเรื่องการ
ใชJ Power point ใหJมีความ
นIาสนใจ และเขJาใจงIาย

13-14

หัวขJอการสอน
การนําเสนอทางการตลาดโดยใชJ
สื่อมัลติมีเดีย
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถอธิบายเรื่องการ
นําเสนอทางการตลาดโดยใชJ สื่อ
มัลติมีเดีย

15

หัวขJอการสอน
3
ความสามารถในการตอบคําถาม
และทักษะการแหJปVญหาเฉพาะ
หนJาในการนําเสนอทางการตลาด
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถอธิบายเรื่อง
ความสามารถในการตอบคําถาม

8

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลJองกับจุดมุIงหมายรายวิชา
(ระบุขJอ)

ผูJสอน

1. การบรรยายโดยใหJนักศึกษามีสวI นรIวม
อภิปรายในประเด็นทีส่ ําคัญที่เกี่ยวขJองกับ
สาระการเรียนรูJ
2. ใหJนักศึกษาฝlกวิเคราะห และ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกัน
3. ใหJนักศึกษานําเสนอโดยใชJ PPT เป@น
สื่อหลัก
4. เปbดโอกาสใหJนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย
1. การบรรยายโดยใหJนักศึกษามีสวI นรIวม
อภิปรายในประเด็นทีส่ ําคัญที่เกี่ยวขJองกับ
สาระการเรียนรูJ
2. ใหJนักศึกษาฝlกวิเคราะห และ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกัน
3. ใหJนักศึกษจัดทําสื่อมัลติมีเดียเพื่อการ
นําเสนออยIางสรJางสรรค
4. เปbดโอกาสใหJนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย
1. การบรรยายโดยใหJนักศึกษามีสวI นรIวม
อภิปรายในประเด็นทีส่ ําคัญที่เกี่ยวขJองกับ
สาระการเรียนรูJ
2. ใหJนักศึกษาฝlกวิเคราะห และ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกัน
3. ใหJนักศึกษาทําคําถามทบทวนทJาย
บทเรียน

1. สื่อการสอน Power
point
2. แนวการสอน
3. Website หลักสูตร
และWebsite ตIางๆ

1.4 ,2.2,3.1,,3.2,4.3,5.2,5.3,5.4

ผศ.ศุภวรรณ
อภิชาติไตรสรณ

1. สื่อการสอน Power
point
2. แนวการสอน
3. Website หลักสูตร
และWebsite ตIางๆ

1.4 ,2.2,4.3,5.2,5.3,5.4

ผศ.ศุภวรรณ
อภิชาติไตรสรณ

1. สื่อการสอน Power
point
2. แนวการสอน
3. Website หลักสูตร
และWebsite ตIางๆ

1.4 ,2.2,3.1,3.2,4.3,5.2,5.3,5.4

ผศ.ศุภวรรณ
อภิชาติไตรสรณ
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.3

สัปดาหที่

หัวขJอการสอน / Learning
Outcome
และทักษะการแหJปVญหาเฉพาะ
หนJาในการนําเสนอทางการตลาด

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลJองกับจุดมุIงหมายรายวิชา
(ระบุขJอ)

ผูJสอน

4. เปbดโอกาสใหJนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห จํานวน 15 สัปดาห

15

.3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรูE
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรูEที่ไดE

วิธีการประเมิน

(ระบุขEอ)
1. การเขJาชั้น
เรียน / การ
ตรงตIอเวลา /
การแตIงกาย
/ความซื่อสัตย
2.
แบบฝlกหัด/
กิจกรรม /
งานที่ไดJรับ
มอบหมาย

3.สอบ
ประมวล
ความรูJ
4.สอบปลาย
ภาค

1. ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษา
ในการเขJาชั้นเรียน การสIงงานตามกําหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย
2. ประเมินจากการแตIงกายของนักศึกษาที่
เป@นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
3. ประเมินจากความรับผิดชอบในหนJาที่
ที่ไดJรับมอบหมายรายกลุIมและบุคคล
1.1,1.4 ,2.2,2.2,2.3
1. ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษา
3.1,3.2
ในการเขJาชั้นเรียน การสIงงานตามกําหนด
4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,5. ระยะเวลาที่มอบหมาย
3
2.ประเมินจากความรับผิดชอบในหนJาที่ ที่
ไดJรับมอบหมายรายกลุIมและบุคคล
3. ประเมินจากงาน /กิจกรรมตI างๆ ที่
มอบหมายใหJ นั ก ศึ ก ษาฝl ก ปฏิ บั ติ ทั้ ง ใน
หJองเรี ยนและนอกหJองเรี ยน ตJ องมีค วาม
ซื่อสัตย ไมIทุจริต ไมIนําผลงานของผูJอื่นมา
เป@นของตนเชIนแบบฝlกหัดทบทวน
4. ประเมินจากการมีสIวนรIวมในการแสดง
ความคิดเห็นการอภิปรายกลุIม
5. ประเมินจากพฤติกรรมในหJองเรียน เชIน
การมี สI ว นรI ว มในกิ จ กรรมในหJ อ งเรี ย น
พฤติกรรมการทํางานเป@นทีม
1.1,1.4 ,2.2,2.2,2.3 1. ประเมินจากการสอบ
3.1,3.2
ประมวลความรูJ เพื่ อ วั ด ความเขJ า ใจของ
4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,5. นักศึกษา
3
(2.1) (2.2) (2.3) (2.4) 1. ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใชJ
(3.1) (3.2) (3.3) (5.1) ขJอสอบแบบปรนัยและแบบอัตนัย
(5.3) (5.4)
1.1,1.4 ,4.1,4.2,4.3

สัปดาหCที่ สัดสKวนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
1-15

10 %

1-15

50 %

8

10 %

16

30 %

16

.3

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
เกรียงศักดิ์ นิรัตพัฒนะศัย,ชัยรัตน วงศจินดานนท,(2559) พรีเซนตขั้นเทพ นําเสนอใหJเขJาใจงIาย ใชJ
เวลาสั้น และมืออาชีพ. กรุงเทพ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
2. เอกสารและขEอมูลสําคัญ
บรรเจิด ชวลิตเรื่องฤทธิ์, Shinya Uchida, (2560). พรีเซนตงานดJวยไอเดียนักโฆษณา ลีลานัก
มายากล.กรุงเทพ: สมาคมสIงเสริมเทคโนโลยี ไทยญี่ปุ~น.
ดลชัย บุณยะรัตเวช, พรีเซJนตใหJไดJใจ ขายอะไรก็มีคนซื้อ (2561). กรุงเทพ: อมรินทพริ้นติ้ง.
สุธาพร ล้ําเลิศกุล, พญ.(2561). พูดดJวยภาพพรีเซJนตอยIางไรใหJถูกใจคนฟVง. กรุงเทพ:อมรินทพริ้
นติ้ง
นิตยสารทางการตลาด
https://www.google.co.th/
http://app.tisi.go.th/otop/standard/standards.html

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธCการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุIมระหวIางผูJสอนและนักศึกษา
- แบบประเมินผูJสอนและแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธCการประเมินการสอน
- แตIงตั้งคณะกรรมการประเมินการสอน เพื่อกํากับดูแลการสอนใหJไดJคุณภาพ
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรูJของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
- รับฟVงคําสะทJอนจากนักศึกษาเพื่อปรับกระบวนการเรียนรูJรIวมกัน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูJของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ขJอสอบ รายงาน วิธีการใหJคะแนนสอบ และการใหJคะแนนตามขJอกําหนดการวัดและประเมินผลประจํา
รายวิชา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุกป\การศึกษาที่เปbดการเรียนการสอนหรือตามขJอเสนอแนะและผลการทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขJอ 4
- ปรับปรุงรูปแบบการสอนใหJมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเนJนนักศึกษาเป@นสําคัญ
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