รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
1553613 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต อัตราสวนการเรียน (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ หมวดวิชาเฉพาะ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยวิลาสินี พลอยเลื่อมแสง ประธานหลักสูตร
อาจารยขจีนุช เชาวนปรีชา อาจารยผูสอน
อาจารยมานะ โตสัจจะวงษ อาจารยผูสอน
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ลาสุด
กันยายน 2550

1

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 ผูเรียนเขาใจคําศัพทเฉพาะดานของหลักการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรเบื้องตน
องคประกอบแผน การสื่อสารเชิงกลยุทธ และเครื่องมือในการสื่อสาร อาทิเชน การโฆษณาและ
การประชาสัมพันธ
1.2 ผูเรียนมีทักษะการวางแผนการสื่อสารการตลาด โดยใชกรณีศึกษาการพัฒนาสวนผสม
การตลาดในแตละชวงชีวิตผลิตภัณฑหรือบริการ
1.3 ผูเรียนสามารถเตรียมการและการนําเสนอโครงการสือ่ สารการตลาดแบบครบวงจร
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่ อ ให ผู เ รี ย นศึ ก ษาคํ า ศั พ ท เ ฉพาะด า นของหลั ก การสื่อ สารการตลาดแบบครบวงจร
เบื้องตน องคป ระกอบแผน การสื่อ สารเชิงกลยุทธ และเครื่องมือในการสื่อสาร อาทิเชน การ
โฆษณาและการประชาสัมพันธ ฝกทักษะการวางแผนการสื่อสารการตลาด โดยใชกรณีศึกษาการ
พัฒนาสวนผสมการตลาดในแตละชวงชี วิตผลิตภัณฑห รือบริการ สามารถเตรีย มการและการ
นําเสนอโครงการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาคํ า ศั พ ท เ ฉพาะด า นของหลั ก การสื่ อ สารการตลาดแบบครบวงจรเบื้ อ งต น
องคประกอบแผน การสื่อสารเชิงกลยุทธ และเครื่องมือในการสื่อสาร อาทิเชน การโฆษณาและ
การประชาสัม พันธ ฝกทักษะการวางแผนการสื่อ สารการตลาด โดยใชกรณีศึ กษาการพัฒนา
สวนผสมการตลาดในแตละชวงชีวิตผลิตภัณฑหรือบริการ สามารถเตรียมการและการนําเสนอ
โครงการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร
Study a basis of Integrated Marketing Communications (IMC), the elements of strategic
communications plans, terminology, and communication tools, i.e. advertising and public
relation. Students will be required to conduct an IMC plan using a case study of marketing mix
development in product or service life stages of chosen company. Evaluation is based on
preparation and presentation of an IMC campaign.
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2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
บรรยาย 45 ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษา

ฝกปฏิบัติ / งาน
ภาคสนาม / การ
ฝกงาน
สอนเสริมตาม
ไมมีการฝกปฏิบัติงาน
ความตองการของ ภาคสนาม
นักศึกษาเฉพาะ
ราย

ศึกษาดวยตนเอง

สอนเสริม

ศึกษาดวยตนเอง 6
ชั่วโมงตอสัปดาห

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเว็บไซดหลักสูตร และประกาศใน
หองเรียนในชั่วโมงแรกของรายวิชา โดยอาจารยประจํารายวิชาสามารถใหคําปรึกษาในหองพัก
อาจารย ผานทางอีเมล หรือทางโทรศัพท
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือเปนกลุม ตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอ
สัปดาห
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1) มีวินยั ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
2) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
3) มีภาวะความเปนผูนาํ และผูตาม สามารถทํางานเปนหมูค ณะ สามารถแกไขขอ
ขัดแยงตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ ื่น
รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
1.2 วิธีการสอน
- มอบหมายใหนักศึกษาไดอภิปรายกลุม เสนอความคิด และสะทอนความคิด
ของตนเอง ฝกการมีวินยั รูจกั รับผิดชอบงานกลุม
1.3 วิธีการประเมินผล
- สังเกตการแสดงออกดานพฤติกรรมและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนและ
การทํางานกลุม
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2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
1) มีความรูและความเขาใจดานภาษาอังกฤษ เพื่อประยุกตใชกับงานทางดานการ
สื่อสารทางการตลาดที่เกี่ยวของ
2) มีความรูและความเขาใจเกีย่ วกับหลักการที่สําคัญทั้งในเชิงทฤษฏีและปฏิบัติ
ในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะดาน ซึ่งเกี่ยวของกับการสื่อสารทางการตลาด
3) มีความสามารถบูรณาการความรูดานภาษาอังกฤษกับความรูท างดานการ
สื่อสารทางการตลาด
2.2 วิธีการสอน
1) การบรรยาย
2) การทํางานกลุม งานคู และงานเดี่ยว
3) การอภิปราย
4) การนําเสนองานหนาชั้นเรียน
5) การศึกษาดวยตนเอง
2.3 วิธีการประเมินผล
1) การสอบกลางภาค
2) การสอบปลายภาค
3) การทําแบบฝกหัดในหนังสือเรียน
4) การทดสอบยอยในชั้นเรียน
5) การประเมินผลการนําเสนอหนาชั้นเรียน
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
1) มีความสามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานธุรกิจไดอยางมีระบบ
รวมถึงการใชขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) มีความสามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพิ่มเติม เพื่อการเรียนรูที่
ยัง่ ยืนตลอดชีวิต ทันตอเหตุการณและเทคโนโลยีใหมๆ
3.2 วิธีการสอน
- มอบหมายใหนักศึกษานําเสนอรายงาน โดยคนหาขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ
แลวนําเสนอแนวคิดของกลุมหนาหองเรียน
- ทําแบบฝกหัด
- อภิปรายรวมกัน
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3.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินผลการนําเสนอหนาชั้นเรียน โดยอาจารยผสู อน ผานการสังเกต การให
ขอมูลยอนกลับ และการทํางานเปนกลุม
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
1) มีความสามารถในการใชภาษาเพื่อสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) มีความสามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูของตนเอง
3) มีความรับผิดชอบตอบทบาทและหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ทั้งงานบุคคลและ
งานกลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนาํ และผูต ามได
อยางมีประสิทธิภาพ
4.2 วิธีการสอน
- มอบหมายใหนักศึกษานําเสนอรายงาน โดยแบงความรับผิดชอบกันเองภายใน
กลุม
4.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินผลการรายงานผลจากการสังเกต การใหคําชม และใหคําแนะนํา
สําหรับการพัฒนาศักยภาพของตนเองตอไป โดยอาจารยผูสอน
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ตองพัฒนา
1) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการปฏิบัติงานไดเปนอยางดี
2) มีทักษะในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยได
อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5.2 วิธีการสอน
- มอบหมายใหนักศึกษาทํางานสง โดยใชโปรแกรม Microsoft Office และ
นําเสนอหนาชั้นเรียน
5.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินผลจากการสังเกต และความคิดเห็นจากอาจารยผูสอน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ที่
ชัว่ โมง
สื่อที่ใช
1
3
 บรรยาย/ซักถาม
Orientation
(ชี้แจงคําอธิบายรายวิชา
 เอกสารแนวการสอน
จุดมุงหมาย แนวการสอน
 มคอ.3
ขอกําหนดตาง ๆ กระบวนการ
วัดผลประเมินผล รวมทั้งการ
ประกันคุณภาพการศึกษา)
2 Understanding Integrated
3
 บรรยาย
 เอกสารประกอบการ
Marketing Communications
เรียนการสอน
(การเขาใจการสื่อสารการตลาด
 พาวเวอรพอยท
แบบครบวงจร)
 อภิปราย/ฝกปฏิบัติ
3 Understanding Integrated
3
 บรรยาย
 เอกสารประกอบการ
Marketing Communications
เรียนการสอน
(การเขาใจการสื่อสารการตลาด
 พาวเวอรพอยท
แบบครบวงจร)
 อภิปราย/ฝกปฏิบัติ
4 The Role of IMC in the
3
 บรรยาย
 เอกสารประกอบการ
Marketing Process
เรียนการสอน
(บทบาทของการสื่อสาร
 พาวเวอรพอยท
การตลาดแบบครบวงจรใน
กระบวนการทางการตลาด)
 อภิปราย/ฝกปฏิบัติ
5 The Role of IMC in the
3
 บรรยาย
 เอกสารประกอบการ
Marketing Process
เรียนการสอน
(บทบาทของการสื่อสาร
 พาวเวอรพอยท
การตลาดแบบครบวงจรใน
กระบวนการทางการตลาด)
 อภิปราย/ฝกปฏิบัติ

ผูสอน
อ. ขจีนุช
เชาวนปรีชา
อ. มานะ
โตสัจจะวงษ

อ. ขจีนุช
เชาวนปรีชา
อ. มานะ
โตสัจจะวงษ
อ. ขจีนุช
เชาวนปรีชา
อ. มานะ
โตสัจจะวงษ
อ. ขจีนุช
เชาวนปรีชา
อ. มานะ
โตสัจจะวงษ
อ. ขจีนุช
เชาวนปรีชา
อ. มานะ
โตสัจจะวงษ
6

สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
6 Organizing for Advertising
and Promotion
(การจัดองคการสําหรับการ
โฆษณาและการสงเสริม
การตลาด)

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช
3
 บรรยาย
 เอกสารประกอบการ
เรียนการสอน
 พาวเวอรพอยท
 อภิปราย/ฝกปฏิบัติ
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Consumer Behavior
(พฤติกรรมผูบริโภค)

3

8

Mid-term Examination
(สอบกลางภาคเรียน)
Consumer Behavior
(พฤติกรรมผูบริโภค)

3

9

Communication Process
(กระบวนการติดตอสื่อสาร)

3

10

Establishing Objectives and
Budgeting
(การตั้งวัตถุประสงคและ
งบประมาณสําหรับแผนการ
สงเสริมการตลาด)

3

 บรรยาย
 เอกสารประกอบการ
เรียนการสอน
 พาวเวอรพอยท
 อภิปราย/ฝกปฏิบัติ
 ขอสอบ
 บรรยาย
 เอกสารประกอบการ
เรียนการสอน
 พาวเวอรพอยท
 อภิปราย/ฝกปฏิบัติ
 บรรยาย
 เอกสารประกอบการ
เรียนการสอน
 พาวเวอรพอยท
 อภิปราย/ฝกปฏิบัติ
 บรรยาย
 เอกสารประกอบการ
เรียนการสอน
 พาวเวอรพอยท
 อภิปราย/ฝกปฏิบัติ

ผูสอน
อ. ขจีนุช
เชาวนปรีชา
อ. มานะ
โตสัจจะวงษ

อ. ขจีนุช
เชาวนปรีชา
อ. มานะ
โตสัจจะวงษ
อ. ขจีนุช
เชาวนปรีชา
อ. มานะ
โตสัจจะวงษ

อ. ขจีนุช
เชาวนปรีชา
อ. มานะ
โตสัจจะวงษ
อ. ขจีนุช
เชาวนปรีชา
อ. มานะ
โตสัจจะวงษ
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สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
11 The Promotional Mix
(เครื่องมือการสงเสริม
การตลาด)

12

13

14

15

16

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช
3
 บรรยาย
 เอกสารประกอบการ
เรียนการสอน
 พาวเวอรพอยท
 อภิปราย/ฝกปฏิบัติ
3
 บรรยาย
The Promotional Mix
(เครื่องมือการสงเสริม
 เอกสารประกอบการ
การตลาด)
เรียนการสอน
 พาวเวอรพอยท
 อภิปราย/ฝกปฏิบัติ
3
 บรรยาย
Measuring the
 เอกสารประกอบการ
Effectiveness of the
เรียนการสอน
Promotional Program
 พาวเวอรพอยท
(การวัดประสิทธิภาพของ
 อภิปราย/ฝกปฏิบัติ
โปรแกรมการสงเสริมการตลาด)
3
 บรรยาย
Review
(ทบทวน)
 เอกสารประกอบการ
เรียนการสอน
Case Study Presentation
 การนําเสนอ
(การนําเสนอกรณีศึกษา)
 พาวเวอรพอยท
3
 การนําเสนอ
Case Study Presentation
(การนําเสนอกรณีศึกษา)
 พาวเวอรพอยท

Final Examination
(สอบปลายภาคเรียน)

3

 ขอสอบ

ผูสอน
อ. ขจีนุช
เชาวนปรีชา
อ. มานะ
โตสัจจะวงษ
อ. ขจีนุช
เชาวนปรีชา
อ. มานะ
โตสัจจะวงษ
อ. ขจีนุช
เชาวนปรีชา
อ. มานะ
โตสัจจะวงษ
อ. ขจีนุช
เชาวนปรีชา
อ. มานะ
โตสัจจะวงษ
อ. ขจีนุช
เชาวนปรีชา
อ. มานะ
โตสัจจะวงษ
-
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม

ผลการเรียนรู

1. มอบหมาย 1.1 ขอ 1
งาน
2.1 ขอ 1, 2
3.1 ขอ 1
4.1 ขอ 1, 3
5.1 ขอ 2
2. สอบกลาง 1.1 ขอ 2
ภาคเรียน 3.1 ขอ 1
3.
กรณีศึกษา

1.1 ขอ 3
2.1 ขอ 1, 2
3.1 ขอ 2
4.1 ขอ 1, 3
5.1 ขอ 2
4. สอบปลาย 1.1 ขอ 2
ภาคเรียน 3.1 ขอ 1

วิธีการประเมิน
- มอบหมายงาน
- นําเสนอหนาชั้นเรียน
- อภิปรายรวมกัน
- สอบกลางภาค
เรียน
- เรียนรูจาก
กรณีศึกษา
- นําเสนอหนาชั้นเรียน
- อภิปรายรวมกัน
- สอบปลายภาค
เรียน

สัปดาห
ที่ประเมิน
ตลอดภาค
การศึกษา

สัดสวนของ
การประเมินผล
30%

8

20%

14 และ 15

20%

16

30%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
Belch, G., & Belch, M. (1998). Advertising and Promotion: An Integrated
Marketing Communications Perspective. Singapore: Irwin/McGraw-Hill.
Belch, G., & Belch, M. (2001). Advertising and Promotion: An Integrated
Marketing Communications Perspective. New York: Irwin/McGraw-Hill.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
Burnett, J., & Moriarty, S. (1998). Introduction to Marketing Communications: An
Integrated Approach. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
Krugman, D., Reid, L., Dunn, S., & Barban, A. (1994). Advertising: Its Role in
Modern Marketing. Florida: The Dryden Press.
Shimp, A. (2003). Advertising, Promotion, & Supplemental Aspects of Integrated
Marketing Communications. Ohio: South-Western.
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
www.google.com
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ประเมินจากแนวคิดและความคิดเห็นของนักศึกษาที่มี
ตอการเรียนการสอน โดย
- การสนทนาระหวางผูส อนกับผูเรียน
- แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
- ผลการเรียนของนักศึกษา
- การทวนสอบผลการประเมิน
3. การปรับปรุงการสอน
นํ า ผลที่ ไ ด จ ากการประเมิ น ในข อ 2 มาปรั บ ปรุ ง การสอนและหาข อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนโดยจัดกิจกรรมดังนี้
- จัดวิพากษแนวการสอนโดยคณาจารยในหลักสูตร
- การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
- การวิจัยชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอตามที่คาดหวังจากการเรียนรูรายวิชา โดยการ
ตรวจผลงาน การอภิปรายกลุม ในระหวางกระบวนการเรียนการสอนรายวิชา
- ตั้งคณะกรรมการประจําสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูตามที่กําหนดใน
รายวิชา คะแนนและเกณฑการตัดสินผลการเรียน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
นําขอมูลที่ไดจากการประเมินจากขอ 1 และ 2 มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาดังนี้
- ปรับปรุงแผนการสอนทุกปการศึกษา
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 4 ป
- ปรับปรุงแนวการสอนทุกป
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