แผนบริหารการสอนประจําวิชา
รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3574502
วิชากลยุทธการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการสําหรับธุรกิจภัตตาคารและรานอาหารเรงดวน
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต (3-0)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรอุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการ
4. อาจารยผูรบั ผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารย ธัญชนก บุญเจือ
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2555 ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาทีต่ อ งเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาทีต่ อ งเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยในมหาวิทยาลัย
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ลาสุด
วันศุกรที่ 11 พฤศจิกายน 2554

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
นักศึกษาไดเรียนรูถึงแนวคิด หลักการ และประยุกตใชการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
โดยการกําหนดกลยุทธและประยุกตใชและผสมผสานกิจกรรมการสื่อสารทางการตลาดตางๆ เชน
การโฆษณา การประชาสัมพันธ การสงเสริมการขายหรือการตลาดทางตรง เปนตน เพื่อสื่อสาร
ขอมูลสินคาและบริการที่มุงตอบสนองความตองการของลูกคาของธุรกิจภัตตาคารและรานอาหาร
เรงดวนไปยังกลุมลูกคาเปาหมาย
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการ แขนงธุรกิจภัตตาคารและ
รานอาหารเรงดวน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มีองคความรูดานกลยุทธการสื่อสารการตลาดเชิง
บูรณาการ และสามารถนําความรูไปประยุกตใชไดในการทํางาน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิด หลักการและประยุกตใชการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ โดยการกําหนด
กลยุทธและประยุกตใชและผสมผสานกิจกรรมการสื่อสารทางการตลาดตางๆ เพื่อสื่อสารขอมูล
สินคาและบริการที่มุงตอบสนองความตองการของลูกคาของธุรกิจภัตตาคารและรานอาหารเรงดวน
ไปยังกลุมลูกคาเปาหมาย
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม
45

0

ปฏิบตั /ิ งาน
การศึกษาดวยตนเอง
ภาคสนาม/การฝกงาน
0
9

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
6 ชั่วโมง

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1) มีทัศนคติทดี่ ีในการทํางานดานธุรกิจภัตตาคารและรานอาหารเรงดวน
2) มีจริยธรรมในการทํางาน
1.2 วิธีการสอน
จัดการเรียนการสอนโดยการสอนตรงจํานวน 15 ครั้ง
1.3 วิธีการประเมินผล
วัดและประเมินผลการเรียนจากแบบฝกปฏิบัติ
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
มีความรูความเขาใจดานการกลยุทธการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการสําหรับธุรกิจภัตตาคาร
และรานอาหารเรงดวน
2.2 วิธีการสอน
จัดการเรียนการสอนโดยการสอนตรงจํานวน 15 ครั้ง
2.3 วิธีการประเมินผล
วัดและประเมินผลการเรียนจากแบบฝกปฏิบัติ กิจกรรมประจําบทเรียน และการสอบปลายภาค
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
กิจกรรมการสื่อสารทางการตลาด
3.2 วิธีการสอน
จัดการเรียนการสอนโดยการสอนตรงจํานวน 15 ครั้ง
3.3 วิธีการประเมินผล
วัดและประเมินผลการเรียนจากแบบฝกปฏิบัติ กิจกรรมประจําบทเรียน และการสอบปลายภาค

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
1) สามารถทํางานเปนทีมได
2) สามารถแกปญหาเฉพาะหนาได
4.2 วิธีการสอน
จัดการเรียนการสอนโดยการสอนตรงจํานวน 15 ครั้ง
4.3 วิธีการประเมินผล
วัดและประเมินผลการเรียนจากแบบฝกปฏิบัติ กิจกรรมประจําบทเรียน และการสอบปลาย
ภาค
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
สามารถสืบคนขอมูลจากสื่อสารสนเทศได
5.2 วิธีการสอน
1) จัดการเรียนการสอนโดยการสอนตรงจํานวน 15 ครั้ง
2) จัดการศึกษานอกหองเรียนใหนักศึกษาจํานวน 9 ชั่วโมง
5.3 วิธีการประเมินผล
วัดและประเมินผลการเรียนจากแบบฝกปฏิบัติ กิจกรรมประจําบทเรียน และการสอบปลาย
ภาค

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหที่
หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

1-2

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
การสื่อสารการตลาดเชิง
บูรณาการ

6

3

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
ภัตตาคารและรานอาหาร
เรงดวน

3

กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อที่ใช (ถามี)
- เอกสารประกอบการสอน
- Power point
- เอกสารประกอบการสอน
- Power point

ผูสอน
ธัญชนก บุญเจือ

ธัญชนก บุญเจือ

สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง
12

4–7

การวางแผนกลยุทธการ
สื่อสารการตลาดเชิงบูรณา
การ

8 - 11

สวนประสมการสงเสริม
การตลาด: เครื่องมือของ
การสื่อสารทางการตลาด
เชิงบูรณาการ

12 – 13

การสื่อสารการตลาดเชิง 6
บูรณาการในตลาดระหวาง
ประเทศ

12

กิจกรรมการเรียน การ
ผูสอน
สอน สื่อที่ใช (ถามี)
- เอกสารประกอบการสอน ธัญชนก บุญเจือ
- Power point
- บทความจากหนังสือพิมพ
- กิจกรรมการเรียนการสอน
(เปรียบเทียบวางแผน กล
ยุทธการสื่อสารการตลาด
เชิงบูรณาการระหวาง 2
บริษัท)
- เอกสารประกอบการสอน ธัญชนก บุญเจือ
- Power point
- บทความจากหนังสือพิมพ
- บทความจาก Website
- กิจกรรมการเรียนการสอน
(Radio Advertising และ
Print Advertising)
- เอกสารประกอบการสอน ธัญชนก บุญเจือ
- Power point
- บทความจากหนังสือพิมพ
- บทความจาก Website
- กิจกรรมการเรียนการสอน
(Case Study การสื่อสาร
การตลาดเชิงบูรณาการ
ตางประเทศ)

สัปดาหที่
14-15

หัวขอ/รายละเอียด
สิ่งแวดลอม,ปญหา, และ
อุปสรรคของการสื่อสาร
การตลาดเชิงบูรณาการ

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่
ผลการ
เรียนรู
1.
ขอ 1.1, 1.3, 3.2, 3.3
2.
ขอ 2.1, 2.3, 3.2, 4.1, 4.3,
5.1
3.
ขอ 2.1, 2.3, 3.3, 4.1
4.
ขอ 1.2, 2.1, 2.3 3.3, 4.1,
5.1, 5.3
5.

ขอ 3.3

จํานวน
ชั่วโมง
6

กิจกรรมการเรียน การ
ผูสอน
สอน สื่อที่ใช (ถามี)
- เอกสารประกอบการสอน ธัญชนก บุญเจือ
- Power point
- บทความจากหนังสือพิมพ
- บทความจาก Website
- กิจกรรมการเรียนการสอน
(Case Study ดาน Crisis
Communication
Management)

วิธีการประเมิน
กิจกรรมในชัน้ เรียน
รายงานเดีย่ ว

สัปดาหที่
ประเมิน
3, 6, 9, 12
5, 8

สัดสวนของการ
ประเมินผล
20 %
20 %

Case Study
รายงานกลุม

11, 14
15

20 %
10 %

ขอสอบปลายภาค

16

30 %

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
เอกสารประกอบการสอนกลยุทธการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการสําหรับธุรกิจภัตตาคาร
และรานอาหารเรงดวน
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
2.1 The new marketing paradigm: Integrated Marketing Communications
2.2 Advertising, promotion, and other aspects of integrated marketing communications
2.3 กลยุทธสื่อสารการตลาด

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
3.1 Reid, Robert D. and Bojanic, David C.2010. Hospitality Marketing Management.
New Jersey: John Wiley&Sons, Inc., Hoboken.
3.2 Kotler, Philip & Bowen, John T. and Makens, James C. 2006. Marketing for
Hospitalityand Tourism. NJ: Pearson Education, Inc
3.2 Strategic IMC กลยุทธสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
จัดทําแบบประเมินการสอน
2. กลยุทธการประเมินการสอน
รายงานวิจัยในชั้นเรียน
3. การปรับปรุงการสอน
นําผลการประเมินผูสอนมาปรับปรุงตนเองในแตละดาน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
นําผลรายงานวิจยั ในชั้นเรียนมาประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จัดทําแบบประเมินเอกสารประกอบการสอนเพื่อนํามาปรับปรุงเนื้อหา

