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รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจําภาคเรียนที่ 2/2561

รหัสวิชา 3644501 ชื่อรายวิชา การตลาดเชิงกิจกรรม
Event Marketing

อาจารย)ผู+สอน
ผศ.ดร.รติวัลย, วัฒนสิน
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คํานํา
รายละเอียดของรายวิชาการตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing) รหัสวิชา 3644501 ซึ่งเป7น
วิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ<มวิชาเลือก ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มุ<งเนBนใหB
ผูBเรียนมีความรูBความเขBาใจเกี่ยวกับความสําคัญและหนBาที่ของการตลาดเชิงกิจกรรมในการจัดการทาง
การตลาด การวิเคราะห,พฤติกรรมผูBบริโภคและสิ่งแวดลBอมทางการตลาด กลยุทธ,และยุทธวิธีในการตลาด
เชิ งกิ จ กรรม ปK จ จั ย แห< งความสํ า เร็ จ และความลB มเหลวในการตลาดเชิ งกิ จ กรรม และมี การฝN กปฏิ บั ติ
โครงงานการตลาดเชิงกิจกรรม
รายละเอียดรายวิชานี้แสดงใหBเห็นแนวทางในการเรียนรูBทั้งทางดBานการเรียนรูBในชั้นเรียน ดBวย
การบรรยายแบบมีส<วนร<วม การแบ<งกลุ<มอภิปรายกรณีศึกษา การศึกษาคBนควBาดBวยตนเอง และการทํางาน
กลุ<มโดยจัดโครงงานการตลาดเชิงกิจกรรม ผูBเรียนเรียนรูBทฤษฎีจากสื่อการสอน สถานการณ,ธุรกิจที่เกิดขึ้น
จริง กรณีศึกษา การติดตามข<าวจากสื่อ การประยุกต,ทฤษฎีในการทํากิจกรรมทั้งภายในและภายนอกชั้น
เรียน รวมถึงการใชBเทคโนโลยีเพื่อการคBนควBาดBวยตนเองและการดําเนินงานโครงการ เพื่อสามารถนํา
ความรูBที่ไดBจากรายวิชานี้ไปประยุกต,ใชBในอนาคต

ผูBจัดทํา
พฤศจิกายน 2561
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สารบัญ
หมวด
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ขBอมูลทั่วไป
จุดมุ<งหมายและวัตถุประสงค,
ลักษณะและการดําเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรูBของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

4
5
5
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10
17
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข+อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3644501 ชื่อรายวิชา การตลาดเชิงกิจกรรม
Event Marketing
2. จํานวนหนEวยกิต
3(3-2-5) หน<วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
3.2 ประเภทวิชา หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเลือก
4. อาจารย)ผู+รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย)ผู+สอน
ผศ.ดร.รติวัลย, วัฒนสิน
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปGที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปWที่ 3
6. รายวิชาที่ต+องเรียนมากEอน (Pre-requisite)
ไม<มี
7. รายวิชาที่ต+องเรียนพร+อมกัน (Co-requisites)
ไม<มี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลEาสุด
พฤศจิกายน 2561

4

.3

หมวดที่ 2 จุดมุEงหมายและวัตถุประสงค)
1. จุดมุEงหมายของรายวิชา
1. พุทธิพิสัย (ความรูBที่ไดBรับจากการเรียน)
1. เพื่อใหBนักศึกษาเกิดความรูBความเขBาใจเกี่ยวกับความสําคัญและหนBาที่ของการตลาดเชิงกิจกรรม
2. เพื่อใหBนักศึกษาเกิดความรูBความเขBาใจเกี่ยวกับกลยุทธ,และยุทธวิธีในการตลาดเชิงกิจกรรม
3. เพื่อใหBนักศึกษาเกิดความรูBความเขBาใจเกี่ยวกับปKจจัยแห<งความสําเร็จและความลBมเหลว
4. เพื่อฝNกวิเคราะห,พฤติกรรมผูBบริโภคและสิ่งแวดลBอมทางการตลาดในการจัดทําโครงงาน
5. เพื่อฝNกปฏิบัติโครงงานการตลาดเชิงกิจกรรม
2. ทักษะพิสัย (ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติ การใชB IT ที่ไดBรับจากการเรียน)
2.1 นักศึกษาฝNกวิเคราะห,พฤติกรรมผูBบริโภคและสิ่งแวดลBอมทางการตลาดในการจัดทําโครงงาน
2.2 นักศึกษาสามารถนําผลการวิเคราะห,ไปฝNกปฏิบัติโครงงานการตลาดเชิงกิจกรรม
2.3 นักศึกษาสามารถคBนควBาหาขBอมูลจากหBองสมุด องค,กร หน<วยงาน และอินเตอร,เน็ต และ
สามารถใชBเทคโนโลยีที่เกี่ยวขBองไดB
3. จิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ไดBรับจากการเรียน)
3.1 นักศึกษาตBองมีความรูBความเขBาใจจริยธรรม จรรยาบรรณในการตลาด
3.2 นักศึกษาตBองหาขBอมูลและทํางานดBวยตนเองไม<มีการคัดลอกจากผูBอื่น
3.3 นักศึกษาตBองมีส<วนร<วมในการทํางานและปฎิบัติตามขBอตกลงในชั้นเรียนไดBเป7นอย<างดี
2. วัตถุประสงค)ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อใหBสอดคลBอง กระบวนการเรียนการสอน และสื่อการสอนใหBมีความเหมาะสมกับผูBเรียน
2.2 เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและมอบหมายกิจกรรมกลุ<ม/ เดี่ยวที่เหมาะสมกับผูBเรียน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ความสํ า คั ญ และหนB า ที่ ของการตลาดเชิ งกิ จ กรรมในการจั ด การทางการตลาด การวิ เ คราะห,
พฤติกรรมผูBบริโภคและสิ่งแวดลBอมทางการตลาด กลยุทธ,และยุทธวิธีในการตลาดเชิงกิจกรรม ปKจจัยแห<ง
ความสําเร็จและความลBมเหลวในการตลาดเชิงกิจกรรม และการฝNกปฏิบัติโครงงานการตลาดเชิงกิจกรรม
Importance and roles of event marketing in marketing management. Consumer
behavior and marketing environmental analysis. Strategies and tactics in event marketing.
Factors influencing success and failure in event marketing. Plus, practical event marketing
projects.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช+ตEอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
30 ชั่วโมงต<อ 1. เพื่อทดแทนคาบเรียนที่ไม<สามารถทํา
ภาคการศึกษา
การสอนไดB
2. เพื่อทบทวนความรูBความเขBาใจใหBมี
ความชัดเจนยิ่งขึ้นตามที่ผูBเรียนรBองขอ

ฝWกปฏิบัติ การศึกษาด+วยตนเอง
30 ชั่วโมงต<อ
90 ชั่วโมงต<อภาค
ภาคการศึกษา
การศึกษา
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3. จํานวนชั่วโมงตEอสัปดาห)ที่อาจารย)ให+คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกEนักศึกษาเปYน
รายบุคคล
- อาจารย,ประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหBคําปรึกษาผ<านเฟสบุnคของหลักสูตร
- อาจารย, จั ด เวลาใหB คํา ปรึ กษาเป7 น รายบุ คคลหรื อรายกลุ< มตามความตB องการ (เฉพาะรายที่
ตBองการ) โดยไม<จํากัดเวลา นักศึกษาสามารถนัดหมายทางออนไลน,

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู+ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต+องพัฒนา
1.1.1 มีความซื่อสัตย,สุจริต เสียสละไม<เอารัดเอาเปรียบผูBอื่น มีความรับผิดชอบต<อตนเอง สังคม
และสิ่งแวดลBอม
1.1.2 มี ความพอเพี ย งเป7 น หลั กในการดํ า เนิ น ชี วิ ต โดยยึ ด แนวคิ ด ความพอประมาณ ความมี
เหตุผลและการสรBางภูมิคุBมกัน
1.1.3 มีจิตสํานึกและมโนธรรมที่จะแยกแยะความถูกตBอง ความดี และความชั่ว
1.1.4 มีความรูBความเขBาใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมที่มีความสําคัญทางธุรกิจ สามารถจัดการ
ปKญหาทางคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 กําหนดวัฒนธรรมองค,กรใหBกับนักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัย และขBอบังคับ
1.2.2 ปลูกฝKงใหBนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนBนการเขBาชั้นเรียน การแต<งกายตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
1.2.3 มอบหมายงาน/ กิจกรรม/ กรณีศึกษา/ รายงาน โดยเนBนการส<งงานใหBตรงเวลา
1.2.4 ฝNกนักศึกษาใหBมีความรับผิดชอบในการทํางาน มีความซื่อสัตย, ไม<ทุจริต ไม<คัดลอกงาน
ของผูBอื่นมาเป7นของตน
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมิ น จากการตรงเวลาของนั ก ศึ ก ษาในการเขB า ชั้ น เรี ย น การส< ง งานตามกํ า หนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย
1.3.2 ประเมินจากการแต<งกายของนักศึกษาที่เป7นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.3.3 ประเมินจากความรับผิดชอบในหนBาที่ ที่ไดBรับมอบหมายรายกลุ<มและบุคคล
1.3.4 ประเมินจากงาน/ กิจกรรม/ กรณีศึกษา/ รายงาน ที่ไดBรับมอบหมาย มีความซื่อสัตย, ไม<
ทุจริต ไม<นําผลงานของผูBอื่นมาเป7นของตน
2. ความรู+
2.1 ความรู+ที่ต+องได+รับ
2.1.1 มีความรูBและความเขBาใจในสาระสําคัญของศาสตร,ที่เป7นพื้นฐานที่จําเป7นสําหรับการตลาด
2.1.2 มีความรูBและความเขBาใจในสาระสําคัญของศาสตร,ดBานการตลาด การเงิน การผลิต และ
การดําเนินงาน รวมทั้งการจัดการองค,กร
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2.1.3 มีความรูBและความเขBาใจในสาระสําคัญเกี่ยวกับการตลาดและการจัดการการตลาด ในดBาน
การวางแผน การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการดําเนินงาน รวมทั้งการ
ปรับปรุงแผนงาน
2.1.4 มีความรูBเกี่ยวกับความกBาวหนBาทางวิชาการและวิชาชีพดBานการตลาด รวมทั้งมีความเขBาใจ
ในสถานการณ,ที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย<างเท<าทัน
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 สอนแบบเนBนผูBเรียนเป7นสําคัญ มุ<งเนBนใหBผูBเรียนมีความรูBและความเขBาใจเกี่ยวกับหลักการ
และทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหารายวิชา
2.2.2 บรรยายจากสื่อ Power Point และวีดิทัศน,พรBอมยกตัวอย<างประกอบ
2.2.3 สอนแบบการอภิปรายกลุ<ม สนทนาโตBตอบ แลกเปลี่ยนความคิด เพื่อวัดความเขBาใจและ
เสริมสรBางความรูBใหม< ๆ
2.2.4 กําหนดใหBนักศึกษาทํารายงานกลุ<ม พรBอมการนําเสนองานหนBาชั้นเรียน
2.2.5 มอบหมายงานต<าง ๆ ใหBนักศึกษาฝNกปฏิบัติทั้งในและนอกชั้นเรียน
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใชBขBอสอบแบบอัตนัย
2.3.2 ประเมินจากการสะสมงานการตลาดเชิงกิจกรรมบน Pinterest
2.3.3 ประเมินจากการรายงานและนําเสนอ เรื่อง “การสรBางสรรค,ประสบการณ,ที่ดี”
2.3.4 ประเมินจากการทดสอบย<อย เพื่อวัดความเขBาใจของนักศึกษา
2.3.5 ประเมินจากพฤติกรรม บุคลิกภาพ และการมีส<วนร<วมในชั้นเรียน
2.3.6 ประเมินจากโครงงานการตลาดเชิงกิจกรรม “Marketing Fair” ซึ่งประกอบดBวยการจัด
นิทรรศการ การสัมมนาวิชาการ และ Product Fair
3. ทักษะทางปZญญา
3.1 ทักษะทางปZญญาที่ต+องพัฒนา
3.1.1 สามารถสืบคBน จําแนกและวิเคราะห,ขBอมูล เพื่อใหBไดBซึ่งสารสนเทศที่เป7นประโยชน,ในการ
แกBไขปKญหาและการตัดสินใจอย<างเหมาะสม
3.1.2 มีความคิดริเริ่มสรBางสรรค, ต<อยอดกรอบความรูBเดิม สามารถบูรณาการความรูBในสาขาวิชา
และประสบการณ,เพื่อใหBเกิดนวัตกรรม กิจกรรม หรือแนวทางในการบริหารธุรกิจใหม< ๆ
3.1.3 สามารถคิดคBนทางเลือกใหม< ๆ รวมทั้งสามารถวิเคราะห,ทางเลือกและผลกระทบที่เป7นผล
จากทางเลือกอย<างรอบดBาน โดยการนําความรูBและประสบการณ,มาประยุกต,ใชB
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 สอนแบบเนBนผูBเรียนเป7นสําคัญ มุ<งเนBนใหBผูBเรียนมีความรูBและความเขBาใจเกี่ยวกับหลักการ
และทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหารายวิชา
3.2.2 สอนแบบการอภิปรายกลุ<ม สนทนาโตBตอบ แลกเปลี่ยนความคิด เพื่อวัดความเขBาใจและ
เสริมสรBางความรูBใหม< ๆ
3.2.3 กําหนดใหBนักศึกษาสืบคBนขBอมูลเพื่อทํางานตามที่ไดBรับมอบหมาย
3.2.4 กํ า หนดใหB ใ ชB สื่ อ ทางสั ง คม Pinterest เพื่ อ สื บ คB น งานทางการตลาด และนํ า เสนอใน
Pinterest ของตนเอง
3.2.5 มอบหมายงานต<าง ๆ ใหBนักศึกษาฝNกปฏิบัติทั้งในและนอกชั้นเรียน
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3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใชBขBอสอบแบบอัตนัย
3.3.2 ประเมินจากการสะสมงานการตลาดเชิงกิจกรรมบน Pinterest
3.3.3 ประเมินจากการรายงานและนําเสนอ เรื่อง “การสรBางสรรค,ประสบการณ,ที่ดี”
3.3.4 ประเมินจากการทดสอบย<อย เพื่อวัดความเขBาใจของนักศึกษา
3.3.5 ประเมินจากพฤติกรรม บุคลิกภาพ และการมีส<วนร<วมในชั้นเรียน
3.3.6 ประเมินจากโครงงานการตลาดเชิงกิจกรรม “Marketing Fair” ซึ่งประกอบดBวยการจัด
นิทรรศการ การสัมมนาวิชาการ และ Product Fair
4. ทักษะความสัมพันธ)ระหวEางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ)ระหวEางบุคคลและความรับผิดชอบที่ต+องพัฒนา
4.1.1 มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ,และสามารถสรBางสัมพันธภาพอันดีกับ
ผูBอื่น และปรับตัวเชิงวิชาชีพไดB
4.1.2 มีความกระตือรือรBน สามารถทํางานเป7นกลุ<ม และสามารถแสดงภาวะผูBนํา ผูBตามไดBอย<าง
เหมาะสม มีการเรียนรูBอย<างต<อเนื่องเพื่อการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
4.1.3 มีความคิดริเริ่มและมีความคิดเห็นที่มีความแตกต<างอย<างสรBางสรรค,ของทีมงาน
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 การเรียนแบบมีส<วนร<วมปฏิบัติการ
4.2.2 มอบหมายงาน/ กิจกรรม/ กรณีศึกษา/ รายงาน (กลุ<ม) โดยเนBนความรูBที่ไดBศึกษาในชั้น
เรียน เพื่อดูความสามารถในการทํางานเป7นทีม กลBาที่จะแสดงภาวะผูBนําผูBตามไดBอย<าง
เหมาะสมตามสถานการณ,
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมในชั้นเรียน เช<น การเขBาเรียน บุคลิกภาพและการวางตัว การมีส<วน
ร<วมในกิจกรรมในชั้นเรียน พฤติกรรมการทํางานเป7นทีม การส<งงาน และการจัดโครงการ
4.3.2 ประเมินจากการนําเสนอผลงานต<าง ๆ/ รายงาน (กลุ<ม) และการเป7นผูBนําผูBตามในการ
อภิปราย
5. ทักษะการวิเคราะห)เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช+เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห)เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช+เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ +องพัฒนา
5.1.1 สามารถประยุ ก ต, ใชB ห ลั ก คณิ ต ศาสตร, สถิ ติ และการวิ เ คราะห, เ ชิ งปริ ม าณมาใชB ในการ
วิเคราะห, และตัดสินใจทางการตลาด
5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต<างประเทศไดB
5.1.3 สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสรBางความเขBาใจ การเขียนรายงาน และการนําเสนองาน
อย<างถูกตBอง
5.1.4 สามารถนําเทคโนโลยีไปเป7นเครื่องมือในการสนับสนุนในการดําเนินงาน
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 มอบหมายงานใหB นั ก ศึ ก ษา ศึ ก ษาคB น ควB า ดB ว ยตนเองจาก Website สื่ อ การสอน elearning และการทํารายงาน โดยมีการอBางอิงแหล<งที่มาของขBอมูลที่น<าเชื่อถือ
5.2.2 กํ า หนดใหB นั ก ศึ ก ษานํ า เสนอผลงาน /รายงานที่ ไ ดB จ ากการศึ ก ษาคB น ควB า เพื่ อ พั ฒ นา
ความสามารถในการใชBเทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร,ดBวยตนเอง
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5.2.3 มอบหมายการสะสมงานบนสื่อทางสังคม Pinterest เพื่อฝNกการสืบคBนและการใชBภาษา
5.2.4 ทดสอบศัพท,ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการตลาดเชิงกิจกรรม
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใชBขBอสอบแบบอัตนัย
5.3.2 ประเมินจากการสะสมงานการตลาดเชิงกิจกรรมบน Pinterest
5.3.3 ประเมินจากการรายงานและนําเสนอ เรื่อง “การสรBางสรรค,ประสบการณ,ที่ดี”
5.3.4 ประเมินจากการทดสอบย<อย เพื่อวัดความเขBาใจของนักศึกษา
5.3.5 ประเมินจากพฤติกรรม บุคลิกภาพ และการมีส<วนร<วมในชั้นเรียน
5.3.6 ประเมินจากโครงงานการตลาดเชิงกิจกรรม “Marketing Fair” ซึ่งประกอบดBวยการจัด
นิทรรศการ การสัมมนาวิชาการ และ Product Fair

9

.3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห)
หัวข+อการสอน / Learning Outcome
จํานวน
ชัว่ โมง
ที่
1
การแนะนําแนวทางการเรียนรู+ และความรู+พื้นฐาน
3
ของการตลาดเชิงกิจกรรม
Learning Outcome
ผูBเรียนสามารถเขBาใจแนวทางการเรียนรูB
รูปแบบโครงงานที่ตBองจัดทํา และแนวทางการวัดผล
และประเมินผล
อธิบายความหมาย ความสําคัญ และหลักการใน
การตลาดเชิงกิจกรรม
2
การสื่อสารการตลาดแบบประสมประสาน ผEาน
3
การสร+างสรรค)ประสบการณ)และการจัดกิจกรรม
Learning Outcome
ผูBเรียนมีความรูBความเขBาใจและประยุกต,ใชBการตลาด
เชิงกิจกรรม สามารถกําหนดวัตถุประสงค, ตBนทุน
ความคุBมค<าในการลงทุน และกลยุทธ,และยุทธวิธีใน
การสรBางความสําเร็จ
3

การตลาดเชิงกิจกรรมในประเทศไทย
Learning Outcome
ผูBเรียนมีความรูBความเขBาใจในความนิยม กลยุทธ,และ
ยุทธวิธี ธุรกิจรับจัดกิจกรรม ปKญหาและความ
ลBมเหลวของการตลาดเชิงกิจกรรมในประเทศไทย

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. แนะนําวิธีการเรียนการสอน วัตถุประสงค,
เปuาหมาย เนื้อหารายวิชา เกณฑ,การวัดผล
และประเมินผล แหล<งขBอมูล
2. บรรยายโดยใหBผูBเรียนมีส<วนร<วมอภิปราย
3. ซักถามในประเด็นที่สนใจ/สงสัย
4. มอบหมายกิจกรรมนอกชั้นเรียน
5. ใหBทําคําถามทบทวนทBายบท
1. บรรยายโดยใหBผูBเรียนมีส<วนร<วมอภิปราย
2. ซักถามในประเด็นที่สนใจ/สงสัย
3. ฝNกปฏิบตั ิในชัน้ เรียน
4. มอบหมายโครงงานกิจกรรม นักศึกษา
กําหนดแนวทางตามกระแสสังคมเพื่อ
ผลสําเร็จในการสื่อสาร และประยุกต,
ศิลปะวัฒนธรรมไทยในการจัดกิจกรรม
5. ทดสอบย<อย
1. บรรยายโดยใหBผูBเรียนมีส<วนร<วมอภิปราย
2. ซักถามในประเด็นที่สนใจ/สงสัย
3. ฝNกปฏิบตั ิในชัน้ เรียน
4. มอบหมายกิจกรรมนอกชั้นเรียน
5. นําเสนอโครงงาน

สื่อการสอน

สอดคล+องกับ
ผู+สอน
จุดมุEงหมายรายวิชา (ระบุลําดับ)

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
2. สื่อการสอน PPT
3. กรณีศึกษา
4. วิดีทัศน,

(1.1) (1.3) (1.4)
(2.1) (2.2) (2.3) (2.4)
(3.1) (3.2) (3.3)
(4.1) (4.2)
(5.1) (5.4)

ผศ.ดร.
รติวัลย,
วัฒนสิน

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
2. สื่อการสอน PPT
3. กรณีศึกษา
4. วิดีทัศน,

(1.1) (1.3) (1.4)
(2.1) (2.2) (2.3) (2.4)
(3.1) (3.2) (3.3)
(4.1) (4.2)
(5.1) (5.4)

ผศ.ดร.
รติวัลย,
วัฒนสิน

1. สื่อการสอน PPT
2. กรณีศึกษา
3. วิดีทัศน,

(1.1) (1.3) (1.4)
(2.1) (2.2) (2.3) (2.4)
(3.1) (3.2) (3.3)
(4.1) (4.2)
(5.1) (5.4)

ผศ.ดร.
รติวัลย,
วัฒนสิน
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สัปดาห)
ที่
4

5

6

7

หัวข+อการสอน / Learning Outcome
การวิเคราะห)พฤติกรรมผู+บริโภคและ
สภาพแวดล+อมการตลาด
Learning Outcome
ผูBเรียนเขBาใจความตBองการเพื่อการออกแบบและ
จัดการโครงการ

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการสอน
ชั่วโมง
3 1. บรรยายโดยใหBผูBเรียนมีส<วนร<วมอภิปราย 1. สื่อการสอน PPT

กิจกรรมเชิงการขาย
Learning Outcome
ผูBเรียนสามารถออกแบบงานแสดงสินคBา งาน
เทศกาล การประกวด การแข<งขัน การแนะนําสินคBา
ใหม< งานสําหรับลูกคBาพิเศษ และงานสรBาง
ความสัมพันธ,ระยะยาวกับลูกคBา
กิจกรรมที่เน+นการให+ความรู+
Learning Outcome
ผูBเรียนสามารถออกแบบการประชุม การสัมมนา
การฝNกอบรม งานนิทรรศการ และการจัดประกวด
ผลิตภัณฑ, นวัตกรรม และสื่อโฆษณา

3

กิจกรรมที่เน+นการให+ขEาวสารองค)กร
Learning Outcome
ผูBเรียนสามารถออกแบบงานแถลงข<าว การเยี่ยมชม
กิจการ วันเปwดและครบรอบ

3

3

2. ซักถามในประเด็นที่สนใจ/สงสัย
3. ฝNกปฏิบตั ิในชัน้ เรียน
4. ใหBทําคําถามทบทวนทBายบท
5. นําเสนอรายงาน “การสรBางสรรค,
ประสบการณ,ที่ดี”
1. บรรยายโดยใหBผูBเรียนมีส<วนร<วมอภิปราย
2. ซักถามในประเด็นที่สนใจ/สงสัย
3. ฝNกปฏิบตั ิในชัน้ เรียน
4. มอบหมายกิจกรรมนอกชั้นเรียน
5. ทดสอบย<อย
6. ติดตามโครงงาน
1. บรรยายโดยใหBผูBเรียนมีส<วนร<วมอภิปราย
2. ซักถามในประเด็นที่สนใจ/สงสัย
3. ฝNกปฏิบตั ิในชัน้ เรียน
4. มอบหมายกิจกรรมนอกชั้นเรียน
5. ทดสอบย<อย
6. ติดตามโครงงาน
1. บรรยายโดยใหBผูBเรียนมีส<วนร<วมอภิปราย
2. ซักถามในประเด็นที่สนใจ/สงสัย
3. ฝNกปฏิบตั ิในชัน้ เรียน
4. มอบหมายกิจกรรมนอกชั้นเรียน
5. ติดตามโครงงาน

สอดคล+องกับ
ผู+สอน
จุดมุEงหมายรายวิชา (ระบุลําดับ)
(1.1) (1.3) (1.4)
(2.1) (2.2) (2.3) (2.4)
(3.1) (3.2) (3.3)
(4.1) (4.2)
(5.1) (5.4)

ผศ.ดร.
รติวัลย,
วัฒนสิน

1. สื่อการสอน PPT
2. กรณีศึกษา
3. วิดีทัศน,

(1.1) (1.3) (1.4)
(2.1) (2.2) (2.3) (2.4)
(3.1) (3.2) (3.3)
(4.1) (4.2)
(5.1) (5.4)

ผศ.ดร.
รติวัลย,
วัฒนสิน

1. สื่อการสอน PPT
2. กรณีศึกษา
3. วิดีทัศน,

(1.1) (1.3) (1.4)
(2.1) (2.2) (2.3) (2.4)
(3.1) (3.2) (3.3)
(4.1) (4.2)
(5.1) (5.4)

ผศ.ดร.
รติวัลย,
วัฒนสิน

1. สื่อการสอน PPT
2. กรณีศึกษา
3. วิดีทัศน,

(1.1) (1.3) (1.4)
(2.1) (2.2) (2.3) (2.4)
(3.1) (3.2) (3.3)
(4.1) (4.2)
(5.1) (5.4)

ผศ.ดร.
รติวัลย,
วัฒนสิน

2. กรณีศึกษา
3. วิดีทัศน,

11
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สัปดาห)
ที่

หัวข+อการสอน / Learning Outcome

8

กิจกรรมที่เน+นการแสดงความรับผิดชอบตEอสังคม
Learning Outcome
ผูBเรียนสามารถออกแบบงานการกุศล งานทําบุญ
และงานรณรงค,เพื่อส<วนรวม

9

10

11

12

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการสอน
ชั่วโมง
3 1. บรรยายโดยใหBผูBเรียนมีส<วนร<วมอภิปราย 1. สื่อการสอน PPT

กิจ กรรมที่เ น+ นการแสดงความเปYน สE วนหนึ่ งของ
สังคมสEวนรวม
Learning Outcome
ผูBเรียนสามารถออกแบบงานเทศกาลระดับประเทศ
งานในชุมชน และงานของภาครัฐ
กิจกรรมที่เน+นการสร+างความสัมพันธ)
Learning Outcome
ผูBเรียนสามารถออกแบบงานเลีย้ งตอบแทนลูกคBา/
พนักงาน/ผูBถือหุBน งานปWใหม< งานพักผ<อนประจําปW

3

กิจกรรมที่เน+นความบันเทิง
Learning Outcome
ผูBเรียนสามารถออกแบบงานเลีย้ ง แรลลี่ การแข<ง
กีฬา และคอนเสิร,ต
กิจกรรมทางอินเตอร)เน็ตและโทรศัพท)มือถือ
Learning Outcome
ผูB เรี ย นสามารถเลื อ กสื่ อ รู ป แบบกิ จ กรรม ตB น ทุ น
และผลทางการตลาด

3

3

3

2. ซักถามในประเด็นที่สนใจ/สงสัย
3. ฝNกปฏิบตั ิในชัน้ เรียน
4. ทดสอบย<อย
5. ติดตามโครงงาน
1. บรรยายโดยใหBผูBเรียนมีส<วนร<วมอภิปราย
2. ซักถามในประเด็นที่สนใจ/สงสัย
3. ฝNกปฏิบตั ิในชัน้ เรียน
4. มอบหมายกิจกรรมนอกชั้นเรียน
5. ติดตามโครงงาน
1. บรรยายโดยใหBผูBเรียนมีส<วนร<วมอภิปราย
2. ซักถามในประเด็นที่สนใจ/สงสัย
3. ฝNกปฏิบตั ิในชัน้ เรียน
4. ทดสอบย<อย
5. ติดตามโครงงาน
1. บรรยายโดยใหBผูBเรียนมีส<วนร<วมอภิปราย
2. ซักถามในประเด็นที่สนใจ/สงสัย
3. ฝNกปฏิบตั ิในชัน้ เรียน
4. มอบหมายกิจกรรมนอกชั้นเรียน
1. บรรยายโดยใหBผูBเรียนมีส<วนร<วมอภิปราย
2. ซักถามในประเด็นที่สนใจ/สงสัย
3. ฝNกปฏิบตั ิในชัน้ เรียน
4. ใหBทําคําถามทบทวนทBายบท

สอดคล+องกับ
ผู+สอน
จุดมุEงหมายรายวิชา (ระบุลําดับ)
(1.1) (1.3) (1.4)
(2.1) (2.2) (2.3) (2.4)
(3.1) (3.2) (3.3)
(4.1) (4.2)
(5.1) (5.4)

ผศ.ดร.
รติวัลย,
วัฒนสิน

1. สื่อการสอน PPT
2. กรณีศึกษา
3. วิดีทัศน,

(1.1) (1.3) (1.4)
(2.1) (2.2) (2.3) (2.4)
(3.1) (3.2) (3.3)
(4.1) (4.2)
(5.1) (5.4)

ผศ.ดร.
รติวัลย,
วัฒนสิน

1. สื่อการสอน PPT
2. กรณีศึกษา
3. วิดีทัศน,

(1.1) (1.3) (1.4)
(2.1) (2.2) (2.3) (2.4)
(3.1) (3.2) (3.3)
(4.1) (4.2)
(5.1) (5.4)

ผศ.ดร.
รติวัลย,
วัฒนสิน

1. สื่อการสอน PPT
2. กรณีศึกษา
3. วิดีทัศน,

(1.1) (1.3) (1.4)
(2.1) (2.2) (2.3) (2.4)
(3.1) (3.2) (3.3)
(4.1) (4.2) (5.1) (5.4)
(1.1) (1.3) (1.4)
(2.1) (2.2) (2.3) (2.4)
(3.1) (3.2) (3.3)
(4.1) (4.2) (5.1) (5.4)

ผศ.ดร.
รติวัลย,
วัฒนสิน

2. กรณีศึกษา
3. วิดีทัศน,

1. สื่อการสอน PPT
2. กรณีศึกษา
3. วิดีทัศน,

ผศ.ดร.
รติวัลย,
วัฒนสิน
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สัปดาห)
ที่

หัวข+อการสอน / Learning Outcome

13

การดําเนินโครงงานการตลาดเชิงกิจกรรม
Learning Outcome
ผูBเรียนสามารถจัด “Marketing Fair” ประกอบดBวย
งานนิทรรศการ การสัมมนาวิชาการ และ Product
Fair
การควบคุมและวัดผลการตลาดเชิงกิจกรรม
Learning Outcome
ผูBเรียนสามารถอธิบายเทคนิคและเครื่องมือในการ
ควบคุมและวัดผล การนําเสนอความสําเร็จและ
ความลBมเหลว
ประเด็น ทางคุ ณธรรมจริยธรรมในการตลาดเชิ ง
กิจกรรม การสรุปเนื้อหาที่เรียนรู+ทั้งหมด และการ
เน+ น ย้ํ า แนวทางการวั ด ผลและประเมิ น ผลการ
เรียนรู+
Learning Outcome
ผูBเรียนเขBาใจความสําคัญของคุณธรรมจริยธรรมใน
การตลาดเชิงกิจกรรม และเขBาใจการวัดผล

14

15

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
3 1. การทําโครงงาน

3

3

1. บรรยายโดยใหBผูBเรียนมีส<วนร<วมอภิปราย
2. ซักถามในประเด็นที่สนใจ/สงสัย
3. ฝNกปฏิบตั ิในชัน้ เรียน
4. สรุปผลโครงงาน
5. ทดสอบย<อย
1. บรรยายโดยใหBผูBเรียนมีส<วนร<วมอภิปราย
2. ซักถามในประเด็นที่สนใจ/สงสัย

สื่อการสอน

สอดคล+องกับ
ผู+สอน
จุดมุEงหมายรายวิชา (ระบุลําดับ)

1. นักศึกษาจัดทํา

(1.1) (1.3) (1.4)
(2.1) (2.2) (2.3) (2.4)
(3.1) (3.2) (3.3)
(4.1) (4.2)
(5.1) (5.4)

ผศ.ดร.
รติวัลย,
วัฒนสิน

1. สื่อการสอน PPT
2. กรณีศึกษา
3. วิดีทัศน,

(1.1) (1.3) (1.4)
(2.1) (2.2) (2.3) (2.4)
(3.1) (3.2) (3.3)
(4.1) (4.2)
(5.1) (5.4)

ผศ.ดร.
รติวัลย,
วัฒนสิน

1. สื่อการสอน PPT
2. กรณีศึกษา
3. วิดีทัศน,

(1.1) (1.3) (1.4)
(2.1) (2.2) (2.3) (2.4)
(3.1) (3.2) (3.3)
(4.1) (4.2)
(5.1) (5.4)

ผศ.ดร.
รติวัลย,
วัฒนสิน
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.3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู+
กิจกรรมที่
1. การเขBาชั้นเรียน /
การตรงต<อเวลา /
การแต<งกาย
2. กิจกรรม /
งานทีไ่ ดBรับมอบหมาย
ใหBทําในชั้นเรียน
- ตอบคําถาม/ มี
ส<วนร<วม
- นําเสนอรายงาน
“การสรBางสรรค,
ประสบการณ,ที่ด”ี
- นําเสนองานสะสม
“การตลาดเชิง
กิจกรรม” ใน
Pinterest
3. ทดสอบย<อย
- องค,ความรูB
- ภาษาอังกฤษ
4. จัดโครงการ
“Marketing Fair”

7. สอบปลายภาค

ผลการ
เรียนรู+
(1.1) (1.3)

(1.1) (1.3)
(1.4)
(2.1) (2.2)
(2.3) (2.4)
(3.1) (3.2)
(3.3)
(4.1) (4.2)
(5.1) (5.4)

(2.1) (2.2)
(2.3) (2.4)
(3.1) (3.3)
(5.1) (5.2)
(1.1) (1.3)
(1.4)
(2.1) (2.2)
(3.1) (3.2)
(4.1) (4.2)
(5.1) (5.3)
(5.4)

(2.1) (2.2)
(2.3) (2.4)
(3.1) (3.2)

สัปดาห)ที่ สัดสEวนการ
ประเมิน ประเมินผล
1. พิจารณาการตรงเวลาในการเขBาชั้นเรียน 1-15
5%
และมารยาทในชั้นเรียน
2. พิ จ ารณาการแต< ง กายของนั ก ศึ ก ษาที่
เป7นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
1-15
20%
1. พิจารณาการส<งงานตามกําหนดเวลา
วิธีการประเมินผล

2. พิจารณาความรับผิดชอบในหนBาที่ที่ไดBรับ
มอบหมายรายกลุ<มและบุคคล
3. พิ จ ารณางาน /กิ จ กรรมฝN ก ปฏิ บั ติ ทั้ ง ใน
และนอกหB องเรี ย น ตB องมี ค วามซื่ อสั ต ย, ไม<
ทุจริต ไม<นําผลงานของผูBอื่นมาเป7นของตน
4. พิจารณาการมีส<วนร<วมในการแสดงความ
คิดเห็นการอภิปรายกลุ<ม
5. พิจารณาพฤติกรรมในหBองเรียน เช<น การ
มีส<วนร<วมในกิจกรรมในหBองเรียน พฤติกรรม
การทํางานเป7นทีม

5%
5%

10%

1. พิจารณาผลทดสอบย<อย เพือ่ วัดความ
เขBาใจของนักศึกษา

2-15

10%

1. พิจารณาการส<งงานตามกําหนดเวลา
2. พิจารณาความรับผิดชอบในหนBาที่ที่ไดBรับ
มอบหมายรายกลุ<มและบุคคล
4. พิ จ ารณาความสมบู ร ณ, ข องงาน ตB อ งมี
ความซื่อสัตย, ไม<ทุจริต ไม<นําผลงานของผูBอื่น
มาเป7นของตน
5. พิจารณาการนําเสนอผลงาน (กลุ<ม) หนBา
ชั้ น เรี ย น การเป7 น ผูB นํ า และผูB ต ามในการ
อภิ ป รายซั ก ถาม ความคิ ด ริ เริ่ ม สรB า งสรรค,
และการแกBไขปKญหา
6. พิ จ ารณาเทคนิ ค การสื บ คB น การใชB
เทคโนโลยีสารสนเทศอย<างเหมาะสม
1. พิจารณาผลการสอบปลายภาค โดยใชB
ขBอสอบแบบอัตนัย

1-14

35%

15

16

30%
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
เกรียงไกร กาญจนะโภคิน. (2555). Event Marketing. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ด.
2. เอกสารและข+อมูลสําคัญ
2.1 Bernd Schmitt. (2010). Experience Marketing: Concepts, Frameworks and
Consumer Insights. Foundations and Trends in Marketing, 5(2), 55–112.
2.2 Ken Kaser & Dotty Boen Oelkers (2008). Sports and entertainment marketing.
USA: Thomson South-Western
2.3 Sven Damm. (2010). Best practices in Event Management. New Zealand: Unitec.
3. เอกสารและข+อมูลแนะนํา
3.1 หนังสือ/วารสารทั้งออนและออฟไลน,เช<น www.marketeer.co.th, www.brandage.com
3.2 นิตยสาร BusinessWeek, Fortune, Times, Forbes, PBS, etc.
3.3 เว็บไซต,ธุรกิจ เช<น Coca-Cola, Pepsi, McDonald’s, Nike, Home Depot, etc.
3.4 เว็บไซต,ธุรกิจที่จัดการตลาดเชิงกิจกรรม เช<น http://newsignature.com/wpcontent/uploads/2011/03/New-Signature-Event-Management-Planning.pdf

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ)การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุ<มระหว<างผูBสอนและผูBเรียน
- การสังเกตการณ,จากพฤติกรรมของผูBเรียน
- แบบประเมินผูBสอน และแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ)การประเมินการสอน
- ผลการสอบแต<งตั้งคณะกรรมการประเมินการสอน เพื่อกํากับดูแลการสอนใหBไดBคุณภาพ
- ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูBของนักศึกษาและการทวนสอบผลประเมินการเรียนรูB
3. การปรับปรุงการสอน
- ผูBประสานงานรายวิชาและคณาจารย,ผูBสอนร<วมกันระดมสมองกําหนดกลยุทธ,วิธีการสอนจากผล
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชา สรุปภาพรวมปKญหา และอุปสรรคจาก มคอ.5 เพื่อหาแนวทางในการ
แกBปKญหาร<วมกัน
- ปรับปรุงกลยุทธ,การสอนและการบูรณาการความรูB เพื่อใหBสอดคลBองกับธรรมชาติของผูBเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การแต< งตั้ งคณะกรรมการในสาขาวิ ช า ตรวจสอบผลการประเมิน การเรีย นรูB ของนั กศึ กษา โดย
ตรวจสอบขB อสอบ การพิจ ารณาจากรายงานของผูBเ รียน วิ ธีการใหBคะแนนสอบ และการใหB คะแนนตาม
ขBอกําหนดการวัดและประเมินผลประจํารายวิชา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายละเอียดวิชาทุกภาคการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหรือตามขBอเสนอแนะและผล
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขBอ 4
- ปรับปรุงรูปแบบการสอนใหBมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเนBนผูBเรียนเป7นสําคัญ
15

