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อาจารย์ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภวรรณ อภิชาติไตรสรณ์
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คานา
มคอ.3 รายวิ ช าการสื่ อ สารการตลาดแบบประสมประสาน (Integrated
Marketing
Communication) รหัสวิชา 3642303 จัดทารายละเอียดประกอบรายวิช าการสื่อสารการตลาดแบบ
ประสมประสาน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเฉพาะ
ด้าน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดกับ
การสื ่อ สารทางการตลาด กระบวนการติด ต่อ สื ่อ สาร ความส าคัญ และรูป แบบของการ สื ่อ สารทาง
การตลาด การวางแผนการสื่อสารทางการตลาดที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย การเลือกใช้เครื่องมือแบบ
ประสมประสาน การกาหนดงบประมาณ การประเมินผลการสื่อสารทางการตลาด
รายละเอีย ดรายวิช านี้เ ป็น ส่ว นสาคัญต่อผู้เรียน ที่เน้นทั้ง การเรียนการสอนที่เป็น ทฤษฎีและ
การศึกษาค้น คว้าด้ว ยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทฤษฎีและกรณีศึกษาจาก
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยใช้ทักษะการค้นคว้า
ด้วยตนเองเพิ่มเติม นอกเหนือจากการเรียนภายในห้อง ผู้เรียนสามารถนาความรู้ที่ได้จากรายวิช านี้ไป
ประยุกต์ใช้ในอนาคตได้
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
3642303
ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การสื่อสารการตลาดแบบประสมประสาน
(ภาษาอังกฤษ) Integrated Marketing Communication
2. จานวนหน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสาตราจารย์ ศุภวรรณ อภิชาติไตรสรณ์ อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสาตราจารย์ ศุภวรรณ อภิชาติไตรสรณ์ ตอนเรียน A1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปีที่ 2
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
21 พฤษจิกายน 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้ผู้ศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดกับการสื่อสารทางการตลาด
2. เพื่อให้ผู้ศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจ ถึงกระบวนการติดต่อสื่อสาร ความสาคัญและรูปแบบของ
การสื่อสารทางการตลาด
3. เพื่อให้ผู้ศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจในการวางแผนการสื่อสารทางการตลาดที่สอดคล้องกับ
กลุ่มเป้าหมาย
4. เพื่อให้ผู้ศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจในการเลื อกใช้เครื่องมือแบบประสมประสาน การกาหนด
งบประมาณ การประเมินผลการสื่อสารทางการตลาด
5. เพื่อให้สามารถนาความรู้ที่ได้มาใช้ในการวางแผนการสื่อสารทางการตลาดแบบประสมประสาน
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้ปรับปรุงรูปแบบกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับคาอธิบายรายวิชา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความส าคัญของการสื่อสารการตลาดแบบประสมประสาน ความสั มพันธ์ระหว่าง
การตลาดกับการสื่อสารการตลาด กระบวนการติดต่อสื่อสาร การวางแผน การกาหนดวัตถุประสงค์ การ
พัฒนากลยุทธ์ การเลือกเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบประสมประสาน การกาหนดงบประมาณ และ
การประเมินผลกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด
Definitions, importance of integrated marketing communications; relationships between
marketing and marketing communications; communication process; planning, objective setting, strategy
development, selection of marketing communication mix; budgeting and evaluation of marketing
communication strategies

2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
45 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
สอนเสริ ม เพื่ อ ทดแทนคาบ ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
เรี ย นที่ ไ ม่ ส ามารถท าการ ภาคสนาม
สอนได้ หรื อ ตามที่ ผู้ เ รี ย น
ร้ องขอ เพื่อทบทวนความรู้
ความเข้าใจให้มีความชัดเจน
ยิ่งขึ้น

การศึกษาด้วย
ตนเอง
6 ช.ม. ต่อสัปดาห์

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
อาจารย์ ผู้ ส อนกาหนด วัน เวลาในการให้ คาปรึกษาส าหรับ นักศึก ษาที่ต้อ งการคาแนะนาเป็ น
รายบุคคล หรือ รายกลุ่ม สัปดาห์ละ 6 ชั่วโมง และประกาศให้ผู้เรียนทราบ
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถดาเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างราบรื่น และ
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อาจารย์ที่สอนในแต่ละรายวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
เข้าไปด้วยเสมอ
1.1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
1.1.2 มีความพอเพียงเป็นหลักในการดาเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ
ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกัน
1.1.3 มีจิตสานึก มีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับขององค์กรและ
สังคม และมโนธรรมที่จะแยกแยะความถูกต้อง ความดี ความชั่ว
1.1.4 มีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมที่มีความสาคัญทางธุรกิจ
สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการ
แต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.2.2 ฝึกนักศึกษาให้มีความรับผิดชอบในการทางานกลุ่มโดยฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็น
ผู้นาและการเป็นสมาชิกของกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยไม่ทุจริตหรือคัดลอกงานของผู้อื่น
1.2.3 อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา และ มีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ประพฤติดี ปฏิบัติดีทาประโยชน์กับส่วนรวม
และมีจิตสาธารณะกาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการ
เข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.3.1 ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมของ
หลักสูตร
1.3.2 ประเมิ น จากการเข้าชั้ นเรี ย นตรงเวลาของนักศึก ษา การส่ งงานตามก าหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
1.3.3 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น
มาเป็นของตน
2. ความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับ
การตลาด
 2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ ด้าน
การตลาด การเงิน การผลิตและการดาเนินงาน รวมทั้งการจัดการองค์กร
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2.1.3 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจ ในด้าน

การวางแผน การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการดาเนินงานรวมทั้งการปรับปรุงแผนงาน
2.1.4 มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ รวมทั้ง
มีความเข้าใจในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทัน
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 จัดให้มีการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทฤษฎี และ
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริงเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ
2.2.2 จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงาน
2.2.3 เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรเพื่อสร้างโอกาสใน การ
เรียนรู้
2.2.3 กาหนดให้มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานหรือสถาน-ประกอบการ
2.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
2.3.1 ทดสอบย่อย จัดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
2.3.2 ประเมินผลจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
2.3.3 ประเมินผลจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
2.3.4 ประเมินผลจากองค์กรผู้ใช้บัณฑิต สาหรับวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 3.1.1 สามารถสืบค้น จาแนก และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้ซึ่งสารสนเทศที่เป็น
ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเหมาะสม
3.1.2 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้ใน
สาขาวิชาที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อให้เกิดนวัตกรรม กิจกรรม หรือแนวทางในการบริหารธุรกิจใหม่ ๆ
3.1.3 สามารถคิดค้นทางเลือกใหม่ ๆ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบ

ที่เป็นผลจากทางเลือกอย่างรอบด้าน โดยการนาความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ให้กับนักศึกษาตั้งแต่ในระดับที่ง่ายไปจนถึงระดับความ
ยากขึ้นเรื่อย ๆ โดยจัดกิจกรรมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับรายวิชา
3.2.2 จัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญด้วยการฝึกสืบค้นข้อมูล จาแนกข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล แก้ปัญหา วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบที่เป็นผลจากทางเลือกอย่างรอบด้านภายใต้
สถานการณ์จาลอง/สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
3.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
3.3.1 สังเกตพฤติกรรม การร่วมกิจกรรมการอภิปราย และการตอบคาถาม
3.3.2 ตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้ารายงานที่ได้รับมอบหมาย
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3.3.3 การสอบปฏิบัติและการสอบวัดผลความรู้ โดยการจัดทาข้อสอบ เพื่อใช้วัดทักษะ
ทางด้านปั ญญาของนั กศึกษา โดยเน้ น การแก้ปัญหา การอธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการ
แก้ปัญหา โดยการประยุกต์ความรู้ที่ได้เรียนมา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 4.1.1 มี ค วามสามารถในการประสานงาน มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ แ ละสามารถสร้ า ง
สัมพันธภาพอันดีกับผู้อื่น และปรับตัวเชิงวิชาชีพได้
4.1.2 มีความกระตือรือร้น สามารถทางานเป็นกลุ่ม และสามารถแสดงภาวะผู้นาผู้ตาม
ได้อย่างเหมาะสม มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาตนเองและอาชีพ
4.1.3 มีความคิดริเริ่มและมีความคิดเห็นที่มีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 ใช้วิธีการสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อเสริมสร้าง
การทางานร่วมกัน การทางานที่ต้องประสานงานกับผู้อื่น การทางานกับหลักสูตรอื่นๆ หรือต้องค้นคว้าหา
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือจากผู้มีประสบการณ์
4.2.2 จัดให้มีการฝึกงานในสถานประกอบการในรายวิชาการฝึกประสบการณ์
4.2.3 มีความคิดริเริ่มและมีความคิดเห็นที่มีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ของทีมงาน
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากพฤติกรรม การร่วมกิจกรรม การอภิปราย
4.3.2 ประเมินการทางานภายในกลุ่มอย่างต่อเนื่อง
4.3.3 ให้นักศึกษาประเมินเพื่อนร่วมกลุ่มในแต่ละกิจกรรม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
5.1.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ใน
การวิเคราะห์และตัดสินใจทางการตลาด
5.2.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้
5.3.3 สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจ การเขียนรายงาน และการ
นาเสนองานอย่างถูกต้อง
5.3.4 สามารถนาเทคโนโลยีไปเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนในการดาเนินงาน
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาโดยการวิเคราะห์ความต้องการของตลาด ตัวเลข
แนวโน้มทางการตลาดเพื่อนาไปใช้ในการคิดวิเคราะห์ โดยการนาเสนอหน้าชั้นเรียนและจัดทารายงาน
5.2.2 จัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความสามารถในการคานวณ การคิดวิเคราะห์และการ
ตัดสินใจโดยนาเทคโนโลยีไปเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนในการดาเนินงาน
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 สังเกตและประเมินทางานกลุ่ม
5.3.2 ประเมินการนาเสนอผลงานทั้งด้านการใช้ภาษาและการใช้
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่ หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1. แนะนาตัวและอธิบายเนื้อหารายวิชา จุดประสงค์
และเป้าหมานของรายวิชา เกณฑ์การวัดผลและ
ประเมิ น ผล การแนะน าหนั ง สื อ ประกอบการ
เรียน
2. เริ่มการเรียนการสอนโดยการตั้งคาถามผ่านเกมส์
การระบุระดับของการจับต้องได้ของสินค้าและ
บริการ เพื่อชี้ให้เห็นความแตกต่างระหว่างสินค้า
และบริการเนื่องจากเป็นหัวใจสาคัญของวิชา
3. บรรยายประกอบ Power point
4. การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่
เกิดขึ้นมีผลอย่างไรกับธุรกิจบริการ
5. มอบหมายงานให้นักศึกษาเขียน Mind Map
โดยใช้การเขียนด้วยมือและลงสี
1. สุ่มให้นักศึกษานาเสนอ Mind Map ที่ได้
มอบหมายงานจากสัปดาห์ที่แล้วเพื่อเกริ่นนาเข้าสู่
บทเรียนต่อไป
2. การสื่อสารทางการตลาดแบบประสมประสาน
วิวัฒนาการการสื่อสารทางการตลาดแบบประสม
ประสาน กระบวนการติดต่อสื่อสาร ความสัมพันธ์
ระหว่ า งการตลาดกั บ การสื่ อ สารการตลาด
กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ศึกษาค้นคว้า

1.เอกสารประกอบการ
สอน การสื่อสารการตลาด
แบบประสมประสาน
2. Power point
3. สื่อ Digital media
จาก youtube เรื่อง
“การตลาด 4.0”

กิจกรรมที่ 1 2 3 4 5
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
ข้อ1

ผศ.ศุภวรรณ
อภิชาติไตรสรณ์

1.เอกสารประกอบการ
สอน การสื่อสารการตลาด
แบบประสมประสาน
2. Power point
3. กรณีศึกษาที่ 2.1 วี
ฟู้ดส์ กับการสื่อสาร
การตลาดครบวงจร
กรณีศึกษาที่ 2.2 คนไทย

กิจกรรมที่ 1,2, 3, 4
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
ข้อ1,2

ผศ.ศุภวรรณ
อภิชาติไตรสรณ์

1

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาด
ความหมายของ การตลาด กระบวน การ
ทางการตลาด
Learning Outcome
ผู้ เ รี ย น ไ ด้ รั บ ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น
ความหมายและความสาคัญของการตลาด
กระบวน การทางการตลาด และสามารถ
เข้าใจในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่ง
ส่งผลกระทบกับธุรกิจ โดยสามารถนาเสนอ
ข้อสรุปโดยใช้ Mind Map เป็นเครื่องมือใน
การสรุปสาระสาคัญ

3

2

ความหมายของการสื่อสารการตลาดแบบ
ประสมประสาน วิวัฒนาการการสือ่ สาร
การตลาดแบบประสมประสาน กระบวนการ
ติดต่อสื่อสาร ความสัมพันธ์ระหว่าง
การตลาดกับการสื่อสารการตลาด
กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
ความสาคัญของการสื่อสารการตลาด
Learning Outcome

3

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน
(ระบุลาดับ)

9
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ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์
บริ ก าร การจั ด แบ่ ง กระบวนบริ ก าร และ
ลักษณะเฉพาะของการบริการแต่ละประเภท
โดยสามารถน าเสนอข้ อ สรุ ป โดยใช้ Mind
Map เป็นเครื่องมือในการสรุปสาระสาคัญ
และส ามา รถแส ดงค วามคิ ดเห็ นจา ก
กรณีศึกษา

3

4

พฤติกรรมผู้บริโภค
3
-ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
ประโยชน์ของการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค
รูปแบบของพฤติกรรมผู้บริโภค กล่องดา
(Black Box) หรือความรูส้ ึกนึกคิดของ
ผู้บริโภค
Learning Outcome
ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในพฤติกรรม
ผู้บริโภคและประโยชน์ของการวิเคราะห์
พฤติกรม โดยสามารถนาเสนอข้อสรุปโดยใช้
Mind Map เป็นเครื่องมือในการสรุป
สาระสาคัญ และสามารถแสดงความคิดเห็น
จากกรณีศึกษา
การวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบ
ประสมประสาน

ด้วยตนเอง นาความรู้ไปใช้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง
ได้ เน้นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน โดยสามารถคิด
วิเคราะห์ นักศึกษาจะเรียนอย่างมีความสุข มีส่วน
ร่วมในการทากิจกรรมต่าง ๆ
3. การแสดงความคิ ด เห็ น กับ กรณี ศึ กษาธุร กิ จ
บริการประเภทต่าง ๆ
กรณีศึกษาที่ 2.1 วี ฟู้ดส์ กับการสื่อสารการตลาด
ครบวงจร
กรณี ศึ ก ษาที่ 2.2 คนไทยยั ง ติ ด เฟซบุ๊ ก ใช้ เ ฉลี่ ย
2.35 ชั่วโมงต่อวัน
3. มอบหมายงานให้นักศึกษาเขียน Mind Map
โดยใช้การเครื่องมือการจัดทาอย่างอิสระ
1. สุ่มให้นักศึกษานาเสนอ Mind Map ที่ได้
มอบหมายงานจากสั ป ดาห์ ที่ แ ล้ ว เพื่ อ น าเข้ า สู่
บทเรียนต่อไปซึ่งจะเป็นการ KM ในกลุ่มนักศึกษา
2. บรรยายประกอบ Power point เรื่อง
พฤติกรรมผู้บริโภค
3. แบ่งกลุ่มวิเคราะห์กรณีศึกษาที่ 3.1 เผย 10
เทรนด์ยอดนิยม เชื่อปี 2020 จะมีหุ่นยนต์อยู่ใน
บ้าน
4. มอบหมายงานให้นักศึกษาเขียน Mind Map
โดยใช้การเครื่องมือการจัดทาอย่างอิสระ

ยังติดเฟซบุ๊ก ใช้เฉลี่ย
2.35 ชั่วโมงต่อวัน

1.เอกสารประกอบการ
สอน การสื่อสารการตลาด
แบบประสมประสาน
2. Power point
3. กรณีศึกษาที่ 3.1 เผย
10 เทรนด์ยอดนิยม เชื่อปี
2020 จะมี หุ่ น ยนต์ อ ยู่ ใ น
บ้าน

กิจกรรมที่ 1,2, 3, 4, 5
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
ข้อ1,2

1. สุ่ มให้นั กศึก ษานาเสนอ Mind Map ที่ไ ด้ 1.เอกสารประกอบการ
กิจกรรมที่ 1,2, 3,4
มอบหมายงานจากสั ป ดาห์ ที่ แ ล้ ว เพื่ อ น าเข้ า สู่ สอน การสื่อสารการตลาด สอดคล้องกับ

ผศ.ศุภวรรณ
อภิชาติไตรสรณ์

ผศ.ศุภวรรณ
อภิชาติไตรสรณ์

10
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5

ความหมายและความส าคั ญ ของการวาง
แผนการสื่ อ สารทางการตลาด ความ
เชื่ อ มโยงของการวางแผนการตลาดกั บ
แผนการสื่ อ สาร การวางแผนการสื่ อ สาร
การตลาดแบบประสมประสาน แบบจาลอง
กระบวนการตลาดและการส่งเสริมการตลาด
การพั ฒ นากลยุ ท ธ์ แ ละการวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้ อมทางการตลาด การกาหนด
วั ต ถุ ป ระสงค์ ท างการสื่ อ สาร ก าหนด
งบประมาณการสื่อสารการตลาด การปฏิบัติ
ตามแผน และการประเมิ น ผลการสื่ อ สาร
การตลาด
Learning Outcome
ผู้ เ รี ย นได้ รั บ ความรู้ ค วามเข้ า ใจใน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ บ ริ ก าร โดยสามารถน าเสนอ
ข้อสรุปโดยใช้ Mind Mapเป็นเครื่องมือใน
การสรุ ป สาระส าคั ญ และสามารถแสดง
ความคิดเห็นจากกรณีศึกษา
เครื่ อ งมื อ ในการสื่ อ สารการตลาดแบบ 3
ประสมประสาน
รูปแบบของการสื่อสารการตลาด เครื่องมือ
หลั ก ที่ ส าคัญ ในการสื่อ สารการตลาดแบบ
ประสมประสาน กลยุทธ์การเลือกเครื่องมือ
การสื่อสารการตลาดแบบประสมประสาน
เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบประสม
ประสานรูปแบบต่าง ๆ
Learning Outcome

บทเรี ย นต่ อ ไป (คั ด เลื อ กผลงานที่ น่ า สนใจมา
นาเสนอ ซึ่งจะเป็นการ KM ในกลุ่มนักศึกษา
2. บรรยายประกอบ Power point เรื่อง การ
วางแผนการสื่อสารการตลาด
3. แบ่งกลุ่มวิเคราะห์กรณีศึกษา L’OREAL WHITE
PERFECT สะท้อนผ่านกระจก

แบบประสมประสาน
2. Power point เรื่อง
การวางแผนการสื่อสาร
การตลาด
3. กรณีศึกษา L’OREAL
WHITE PERFECT
สะท้อนผ่านกระจก
4. สื่อ Digital media
จาก youtube เรื่อง

จุดมุ่งหมายรายวิชา
ข้อ3

1. สุ่ มให้นั กศึก ษานาเสนอ Mind Map ที่ไ ด้
มอบหมายงานจากสั ป ดาห์ ที่ แ ล้ ว เพื่ อ น าเข้ า สู่
บทเรี ย นต่ อ ไป (คั ด เลื อ กผลงานที่ น่ า สนใจมา
นาเสนอ ซึ่งจะเป็นการ KM ในกลุ่มนักศึกษา
2. บรรยายประกอบ Power point เครื่องมือใน
การสื่อสารการตลาดแบบประสมประสาน
3. แบ่งกลุ่มวิเคราะห์ประสบการณ์ของนักศึกษาที่มี
ต่อเครื่องมือในการสื่อสารการตลาดที่นักศึกษาเคย
สัมผัส และศึกษากรณีศึกษา 5.1 แคมเปญ ขาย

1.เอกสารประกอบการ
สอน การสื่อสารการตลาด
แบบประสมประสาน
2. Power point

กิจกรรมที่ 1,2, 3,4
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
ข้อ 3

ผศ.ศุภวรรณ
อภิชาติไตรสรณ์
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6

7

8

ผู้ เ รี ยนได้ รั บความรู้ ค วามเข้ า ใจใน
เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบประสม
ประสาน โดยนาเสนอข้อสรุปโดยใช้ Mind
Mapเป็ น เครื่ อ งมือ ในการสรุป สาระส าคั ญ
และสามารถแสดงความคิดเห็น
การโฆษณา
ความหมายของการโฆษณา วัตถุประสงค์
ของการโฆษณา หน้าที่ของการโฆษณา การ
สร้างสรรค์งานโฆษณา รูปแบบการนาเสนอ
โฆษณา ลั ก ษณะของงานโฆษณาที่ ดี สื่ อ
โฆษณา การเลือกสื่อโฆษณา
Learning Outcome
ผู้ เ รี ย นได้ รั บ ความรู้ ค วามเข้ า ใจ การ
โฆษณา โดยน าเสนอข้ อ สรุป โดยใช้ Mind
Mapเป็ น เครื่ อ งมือ ในการสรุป สาระส าคั ญ
และสามารถแสดงความคิดเห็น
การวางแผนการโฆษณา
การวางแผนสื่อโฆษณา องค์ประกอบ
ของการวางแผนสื่อโฆษณา การประเมินผล
ประสิทธิภาพของการโฆษณา
Learning Outcome
ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในการการ
วางแผนการโฆษณา โดยนาเสนอข้อสรุปโดย
ใช้ Mind Map เป็นเครื่องมือในการสรุป
สาระสาคัญ และสามารถแสดงความคิดเห็น
ธุรกิจโฆษณา
ประวัติธุรกิจโฆษณา บริษัทตัวแทน

อย่างแรง กลยุทธ์ผลักเข้า ดึงออก

3

1. สุ่ มให้นั กศึก ษานาเสนอ Mind Map ที่ไ ด้
มอบหมายงานจากสั ป ดาห์ ที่ แ ล้ ว เพื่ อ น าเข้ า สู่
บทเรี ย นต่ อ ไป (คั ด เลื อ กผลงานที่ น่ า สนใจมา
นาเสนอ ซึ่งจะเป็นการ KM ในกลุ่มนักศึกษา
2. บรรยายประกอบ Power point การโฆษณา
3. วิเคราะห์ข้อดี ข้อจากัดของเครือ่ งมือหรือ
โฆษณาแต่และเครื่องมือ
4. กรณีศึกษา ถอดรหัส อินฟลูเอ็นเซอร์ มาร์เก็ต
ติ้ง ผู้ทรงอิทธิพลในโลกโฆษณา

1.เอกสารประกอบการ
สอน การสื่อสารการตลาด
แบบประสมประสาน
2. Power point การ
โฆษณา
3. กรณีศึกษา ถอดรหัส
อิ น ฟลู เ อ็ น เซอร์ มาร์ เ ก็ ต
ติ้ ง ผู้ ท รงอิ ท ธิ พ ลในโลก
โฆษณา

กิจกรรมที่ 1,2, 3,4
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
ข้อ3

ผศ.ศุภวรรณ
อภิชาติไตรสรณ์

3

1. สุ่มให้นักศึกษานาเสนอ Mind Map ที่ได้
มอบหมายงานจากสั ป ดาห์ ที่ แ ล้ ว เพื่ อ น าเข้ า สู่
บทเรี ย นต่ อ ไป (คั ด เลื อ กผลงานที่ น่ า สนใจมา
นาเสนอ ซึ่งจะเป็นการ KM ในกลุ่มนักศึกษา
2. บรรยายประกอบ Power point เรื่อง การ
วางแผนการโฆษณา
3. วิเคราะห์กระบวนการสื่อสารการตลาด โดยใช้
แบบจาลองกระบวนการสื่อสาเป็นเครื่องมือ
4. วิเคราะห์กรณีศึกษาเรื่องแผนการโฆษณา
1. สุ่มให้นักศึกษานาเสนอ Mind Map ที่ได้
มอบหมายงานจากสั ป ดาห์ ที่ แ ล้ ว เพื่ อ น าเข้ า สู่

1.เอกสารประกอบการ
สอน การสื่อสารการตลาด
แบบประสมประสาน
2. Power point
3. แบบจาลอง
กระบวนการสื่อสารเป็น
เครื่องมือ
4. กรณีศึกษาเรื่อง
แผนการโฆษณา
1.เอกสารประกอบการ
สอน การสื่อสารการตลาด

กิจกรรมที่ 1,2, 3,4
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
ข้อ3

ผศ.ศุภวรรณ
อภิชาติไตรสรณ์

กิจกรรมที่ 1,2, 3,4
สอดคล้องกับ

ผศ.ศุภวรรณ
อภิชาติไตรสรณ์
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9

10

โฆษณา บทบาทของบริษัทตัวแทนโฆษณา
การจัดโครงสร้างองค์การของบริษัทตัวแทน
โฆษณา การคิ ด ค่ า ตอบแทนของบริ ษั ท
ตัวแทนโฆษณา
Learning Outcome
ผู้ เ รี ย นได้ รั บ ความรู้ ค วามเข้ า ใจใน
กระบวนการบริการ โดยนาเสนอข้อสรุปโดย
ใช้ Mind Mapเป็นเครื่องมือในการสรุ ป
สาระสาคัญ และสามารถแสดงความคิดเห็น
ในการเสนอเนื้อหาโดยมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
ธุรกิจโฆษณา
การขายโดยใช้พนักงานขาย
3
ความหมายของการขายโดยใช้
พนั ก งานขาย บทบาทและหน้ า ที่ ข อง
พนั ก งานขา ย กา รจั ดห น่ ว ยงานขา ย
กระบวนการขายโดยใช้ พ นั ก งานขาย
คุณลักษณะของพนักงานขายที่ดี
Learning Outcome
ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในการขาย
โดยพนั ก งาน โดยน าเสนอข้ อ สรุ ป โดยใช้
Mind Mapเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการสรุ ป
สาระสาคัญ และสามารถแสดงความคิดเห็น
ในการเสนอเนื้อหา
การส่งเสริมการขาย
3
ความหมายของการส่งเสริมการขาย
ปัจจัยที่ทาให้การส่งเสริมการขายมีแนวโน้ม
ในการเติบโต กลยุทธ์ที่ใช้ในการส่งเสริมการ

บทเรี ย นต่ อ ไป (คั ด เลื อ กผลงานที่ น่ า สนใจมา
นาเสนอ ซึ่งจะเป็นการ KM ในกลุ่มนักศึกษา
2. บรรยายประกอบ Power point เรื่อง ธุรกิจ
โฆษณา
3. วิเคราะห์กรณีศึกษา David Ogilvy

แบบประสมประสาน
จุดมุ่งหมายรายวิชา
2. Power point
ข้อ3
3. วิเคราะห์กรณีศึกษา
David Ogilvy

1. สุ่ มให้นั กศึก ษานาเสนอ Mind Map ที่ไ ด้
มอบหมายงานจากสั ป ดาห์ ที่ แ ล้ ว เพื่ อ น าเข้ า สู่
บทเรี ย นต่ อ ไป (คั ด เลื อ กผลงานที่ น่ า สนใจมา
นาเสนอ ซึ่งจะเป็นการ KM ในกลุ่มนักศึกษา
2. บรรยายประกอบ Power point เรื่อง การขาย
โดยพนักงาน
3. วิเคราะห์กรณีศึกษา ที่ 9.1 อลิอันซ์ปรับกลยุทธ์
ทีมขาย วางเป้าเบี้ยรับปีแรกโต 16%

1.เอกสารประกอบการ
สอน การสื่อสารการตลาด
แบบประสมประสาน
2. Power point
3. กรณีศึกษา กรณีศึกษา
ที่ 9.1 อลิอันซ์ปรับกลยุทธ์
ทีมขาย วางเป้าเบี้ยรับปี
แรกโต 16%

กิจกรรมที่ 1,2, 3,4
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
ข้อ3,4

ผศ.ศุภวรรณ
อภิชาติไตรสรณ์

1. สุ่มให้นักศึกษานาเสนอ Mind Map ที่ได้
มอบหมายงานจากสั ป ดาห์ ที่ แ ล้ ว เพื่ อ น าเข้ า สู่
บทเรี ย นต่ อ ไป (คั ด เลื อ กผลงานที่ น่ า สนใจมา
นาเสนอ ซึ่งจะเป็นการ KM ในกลุ่มนักศึกษา

1.เอกสารประกอบการ
สอน การสื่อสารการตลาด
แบบประสมประสาน
2. Power pointการ

กิจกรรมที่ 1,2, 3,4
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
ข้อ3,4

ผศ.ศุภวรรณ
อภิชาติไตรสรณ์
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ขาย ประเภทของการส่ ง เสริ ม การขาย
กระบวนการวางแผนการส่งเสริมการขาย
ปัญหาและอุปสรรคของการส่งเสริมการขาย
Learning Outcome
ผู้ เ รี ย นได้ รั บ ความรู้ ค วามเข้ า ใจในการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์สาหรับธุรกิจบริการ
โดยนาเสนอข้อสรุปโดยใช้ Mind Mapเป็น
เครื่ อ งมื อ ในการสรุ ป สาระส าคั ญ และ
สามารถแสดงความคิ ด เห็ น ในการเสนอ
เนื้อหา
11

การประชาสัมพันธ์
ความหมายและบทบาทของการ
ประชาสั ม พั น ธ์ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
การตลาดกั บ การประชาสั ม พั นธ์ ลั ก ษณะ
ของการประชาสั ม พั น ธ์ กลุ่ ม เป้ า หมายใน
การประชาสั ม พั น ธ์ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการ
ประชาสัมพันธ์ทางการตลาด หน้าที่ของการ
ประชาสัมพันธ์ ทางการตลาด รูปแบบของ
การประชาสั ม พั น ธ์ ท างการตลาด การ
บริหารแผนการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด
กระบวนการประชาสัมพันธ์ ทางการตลาด
ประเภทและเครื่ องมื อการประชาสั มพั น ธ์
ทางการตลาดLearning Outcome
ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในการ
ประชาสัมพันธ์ โดยนาเสนอข้อสรุปโดยใช้
Mind Mapเป็นเครื่องมือในการสรุป

2. บรรยายประกอบ Power point เรื่อง การ ส่งเสริมการขาย
ส่งเสริมการขาย

3

1. สุ่ มให้นั กศึก ษานาเสนอ Mind Map ที่ไ ด้
มอบหมายงานจากสั ป ดาห์ ที่ แ ล้ ว เพื่ อ น าเข้ า สู่
บทเรี ย นต่ อ ไป (คั ด เลื อ กผลงานที่ น่ า สนใจมา
นาเสนอ ซึ่งจะเป็นการ KM ในกลุ่มนักศึกษา
2. บรรยายประกอบ Power point เรื่อง การ
ประชาสัมพันธ์
3. การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ประชาสัมพันธ์ทางการตลาดที่ประสบความสาเร็จ
ในปัจจุบัน

1.เอกสารประกอบการ
สอน การสื่อสารการตลาด
แบบประสมประสาน
2. Power point เรื่อง
การประชาสัมพันธ์

กิจกรรมที่ 1,2, 3,4
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
ข้อ3,4

ผศ.ศุภวรรณ
อภิชาติไตรสรณ์
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สาระสาคัญ และสามารถแสดงความคิดเห็น
ในการเสนอเนื้อหา
12

13

การตลาดทางตรง
3
ความหมายของการตลาดทางตรง
ลักษณะเฉพาะของการตลาดทางตรง ปัจจัย
ที่ ท าให้ ก ารตลาดทางตรงเจริ ญ เติ บ โต
รูปแบบของการตลาดทางตรง ขั้ น ตอนของ
การพัฒนากลยุทธ์การตลาดทางตรง สื่อที่ใช้
ในการสื่ อ สารของการตลาดทางตรง
เครื่องมือการตลาดทางตรง
Learning Outcome
ผู้ เ รี ย นได้ รั บ ความรู้ ค วามเข้ า ใจใน
การตลาดทางตรง โดยนาเสนอข้อสรุปโดย
ใช้ Mind Mapเป็นเครื่องมือในการสรุ ป
สาระสาคัญ และแสดงความคิดเห็น
กิจกรรมพิเศษทางการตลาด
3
ความหมายของกิ จ กรรมพิ เ ศษทาง
การตลาด วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม
พิเศษทางการตลาด ลัก ษณะของกิจกรรม
พิเ ศษทางการตลาด รู ป แบบของกิ จกรรม
พิ เ ศษทางการตลาด กลยุ ท ธ์ ข องการจั ด
กิจกรรมพิเศษทางการตลาด ปัจจัยที่ทาให้
กิ จ กรรมพิ เ ศษทางการตลาดให้ ป ระสบ
ความสาเร็ จ การพิจ ารณาการจัดกิจกรรม
พิเศษทางการตลาด ขั้นตอนในการวางแผน
กิ จ กรรมพิ เ ศษทางการตลาด Learning

1. สุ่มให้นักศึกษานาเสนอ Mind Map ที่ได้
มอบหมายงานจากสั ป ดาห์ ที่ แ ล้ ว เพื่ อ น าเข้ า สู่
บทเรี ย นต่ อ ไป (คั ด เลื อ กผลงานที่ น่ า สนใจมา
นาเสนอ ซึ่งจะเป็นการ KM ในกลุ่มนักศึกษา
2. บรรยายประกอบ Power point

1.เอกสารประกอบการ
สอน การสื่อสารการตลาด
แบบประสมประสาน
2. Power point
การตลาดทางตรง
3.สื่อ Digital media จาก
youtube เรื่อง อายุน้อย
ร้อยล้านDirect Maketing

กิจกรรมที่ 1,2, 3,4
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
ข้อ3,4

ผศ.ศุภวรรณ
อภิชาติไตรสรณ์

1. สุ่มให้นักศึกษานาเสนอ Mind Map ที่ได้
มอบหมายงานจากสั ป ดาห์ ที่ แ ล้ ว เพื่ อ น าเข้ า สู่
บทเรี ย นต่ อ ไป (คั ด เลื อ กผลงานที่ น่ า สนใจมา
นาเสนอ ซึ่งจะเป็นการ KM ในกลุ่มนักศึกษา
2. บรรยายประกอบ Power point กิจกรรมพิเศษ
ทางการตลาด
3. มอบหมายให้นักศึกษาเข้าร่วมงาน Event เพื่อ
วิเคราะห์วตั ถุประสงค์และกลุม่ เป้าหมายของงาน

1.เอกสารประกอบการ
สอน การสื่อสารการตลาด
แบบประสมประสาน
2. Power pointการ
กิจกรรมพิเศษทาง
การตลาด

กิจกรรมที่ 1,2, 3,4
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
ข้อ3,4

ผศ.ศุภวรรณ
อภิชาติไตรสรณ์
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มคอ. 3

14

15

Outcome
ผู้ เ รี ย นได้ รั บ ความรู้ ค วามเข้ า ใจในการ
กิจกรรมพิเศษทางการตลาด โดยนาเสนอ
ข้อสรุปโดยใช้ Mind Mapเป็นเครื่องมือใน
การสรุปสาระสาคัญ และแสดงความคิดเห็น
การตลาดออนไลน์
3
แนวโน้มการใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศ
ไทย พาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ การตลาด
ออนไลน์ ลักษณะพิเศษของการตลาดแบบ
ออนไลน์ เครื่ อ งมื อ หลั ก ในการท าตลาด
ออนไลน์ รู ป แบบของการตลาดออนไลน์
ประโยชน์ ข องการตลาดออนไลน์ การ
ประเมินผลการตลาดออนไลน์
Learning Outcome
ผู้ เ รี ย นได้ รั บ ความรู้ ค วามเข้ า ใจใน
การตลาดออนไลน์ โดยนาเสนอข้อสรุปโดย
ใช้ Mind Mapเป็นเครื่อ งมือในการสรุ ป
สาระสาคัญ และแสดงความคิดเห็น

จริยธรรมและความรับผิดชอบในการสื่อสาร
การตลาดแบบประสมประสาน
ความหมายของกฎหมาย
จรรยาบรรณ และจริยธรรม ผลกระทบของ
การโฆษณาต่ อ เยาวชน สั ง คม วั ฒ นธรรม
และเศรษฐกิจ สิทธิผู้บริโภค การมีส่วนร่วม

3

1. สุ่มให้นักศึกษานาเสนอ Mind Map ที่ได้
มอบหมายงานจากสั ป ดาห์ ที่ แ ล้ ว เพื่ อ น าเข้ า สู่
บทเรี ย นต่ อ ไป (คั ด เลื อ กผลงานที่ น่ า สนใจมา
นาเสนอ ซึ่งจะเป็นการ KM ในกลุ่มนักศึกษา
2. บรรยายประกอบ Power pointการตลาด
ออนไลน์

1.เอกสารประกอบการ
สอน การสื่อสารการตลาด
แบบประสมประสาน
2. Power point
การตลาดออนไลน์

กิจกรรมที่ 1,2, 3,4
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
ข้อ3,4

ผศ.ศุภวรรณ
อภิชาติไตรสรณ์

1. สุ่มให้นักศึกษานาเสนอ Mind Map ที่ได้
มอบหมายงานจากสัปดาห์ที่แล้วเพื่อนาเข้าสู่
บทเรียนต่อไป (คัดเลือกผลงานที่น่าสนใจมา
นาเสนอ ซึ่งจะเป็นการ KM ในกลุ่มนักศึกษา
2. บรรยายประกอบ Power point จริยธรรมและ
ความรับผิดชอบในการสื่อสารการตลาดแบบ

1.เอกสารประกอบการ
สอน การสื่อสารการตลาด
แบบประสมประสาน
2. Power pointกฎหมาย
จริยธรรม จรรยา และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม

กิจกรรมที่ 1,2, 3,4
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
ข้อ3,4

ผศ.ศุภวรรณ
อภิชาติไตรสรณ์
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มคอ. 3
รับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ
Learning Outcome
ผู้ เ รี ย นได้ รั บ ความรู้ ค วามเข้ า ใจใน
จริยธรรมและความรับผิดชอบในการสื่อสาร
การตลาดแบบประสมประสาน โดยนาเสนอ
ข้อสรุปโดยใช้ Mind Mapเป็นเครื่องมือใน
การสรุปสาระสาคัญ และแสดงความคิดเห็น

ประสมประสาน
3. การเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับจริยธรรมและความรับผิดชอบในการ
สื่อสารการตลาดแบบประสมประสาน

ในธุรกิจบริการ
3. 3.สื่อ Digital media
จาก youtube
เรื่อง
จริ ย ธรรมในการแข่ ง ขั น
ทางการตลาด

หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห์ จานวน 15 สัปดาห์
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มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ สัดส่วนการ
ที่ประเมิน ประเมินผล

1. กิจกรรมในชั้นเรียน
จิตพิสัย การมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน ความ
รับผิดชอบของงานที่
ได้รับมอบหมาย

1.1.1,1.1.2
2.1.1,2.1.2,2.1.4,
3.1.1,3.1.2,3.1.3
4.1.1
5.1.3

ทุกสัปดาห์

10%

2. การศึกษาค้นคว้า
จากกิจกรรมที่ได้รับ
มอบหมายและการ
จัดทาแผนผังความคิด
และการวิเคราะห์
กรณีศึกษา
3. การจัดทาโครงงาน
ผลงานและการ
นาเสนอ

1.1.4,
2.1.3,2.1.4
3.1.1,3.1.2,
4.1.1,4.2.2
5.1.1,5.1.3

1. นักศึกษาเข้าเรียน
สม่าเสมอ
2.นักศึกษาแต่งกายถูก
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
3. นักศึกษามีส่วนร่วมใน
การออกความคิดเห็น
4. นักศึกษาส่งงานที่ได้รับ
มอบหมายตรงเวลา
วิเคราะห์กรณีศึกษางาน
เดี่ยวและงานกลุ่ม และการ
นาเสนอแผนผังความคิด

ทุกสัปดาห์

20%

1.1.1,1.1.4
2.1.2,2.1.3,2.1.4
3.1.1,3.1.3
4.1.1
5.1.1,5.1.3

การนาเสนองานกลุ่ม

ทุกสัปดาห์

30%

4. การทดสอบวัดผล
ความรู้

1.1.4
2.1.2, 2.1.3

การทดสอบ
-ทดสอบย่อย
- สอบปลายภาค

7,16

40%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
ศุภวรรณ อภิชาติไตรสรณ์. (2559).การสื่อสารทางการตลาดแบบประสมประสาน: .กรุงเทพมหานคร:
ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ มสด.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
น้าผึ้ง ไขว้พันธุ์. (2557). การสื่อสารการตลาดแบบประสมประสาน. กรุงเทพมหานคร:
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
นธกฤต วันต๊ะเมล์. (2555). การสื่อสารการตลาด. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพลินทิพย์ โกเมศโสภา. (2555). การวางแผนการตลาด. กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

มคอ. 3
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
1. PowerPoint ประจาบทเรียน
2. VDO Clips , Websites ,กรณีศึกษาประจาบท

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ประเมินจากแนวคิดและการอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็น
ของนักศึกษา โดย การสนทนา และการแสดงความคิดเห็นแบบคิดวิเคราะห์
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
เก็บข้อมูลโดยใช้แบบประเมินผู้สอนและประเมินรายวิชา
3. การปรับปรุงการสอน
นาผลที่สะท้อนจากนักศึกษามาใช้ในการปรับปรุงการสอนโดยเน้นนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามประเด็นของการคาดหวังจากการเรียนรู้ จากการพิจารณาคุณภาพของ
ผลงาน การแสดงความคิดเห็นผ่านการอภิปรายในกระบนการเรียนรู้ และการจัดให้มีการทวนสอบรายวิชา
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
การนาข้อมูลที่สะท้อนกระบวนการเรียนการสอน การวัดผลการเรียนรู้มาใช้ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

