รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจําภาคเรียนที่ 2/2560

รหัสวิชา 3644501 ชื่อรายวิชา

การตลาดเชิงกิจกรรม
Event Marketing

อาจารย9ผู;สอน
ผศ. ศุภวรรณ อภิชาติไตรสรณ

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 21 พ.ย. 60)

คํานํา
มคอ.3 รายวิชาการตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing) รหัสวิชา 3644501 ซึ่งเป<นวิชาในหมวด
วิชาเฉพาะ กลุ?มวิชาเลือก ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด โดยมุ?งเนFนใหFผูFเรียนมี
ความรูFความเขFาใจเกี่ยวกับความสําคัญและหนFาที่ของการตลาดเชิงกิจกรรมในการจัดการทางการตลาด การ
วิเคราะหพฤติกรรมผูFบริโภคและสิ่งแวดลFอมทางการตลาด กลยุทธและยุทธวิธีในการตลาดเชิงกิจกรรม
ปKจจัยแห?งความสําเร็จและความลFมเหลวในการตลาดเชิงกิจกรรม และมีการฝNกปฏิบัติโครงงานการตลาดเชิง
กิจกรรม
รายละเอียดรายวิชานี้แสดงใหFเห็นแนวทางในการเรียนรูFทั้งทางดFานการเรียนรูFในชั้นเรียน ดFวยการ
บรรยายแบบมีส?วนร?วม การแบ?งกลุ?มอภิปรายกรณีศึกษา การศึกษาคFนควFาดFวยตนเอง และการทํางานกลุ?ม
โครงงานการตลาดเชิงกิจกรรม ผูFเรียนเรียนรูFทฤษฎีจากเอกสารประกอบการสอน สถานการณธุรกิจที่เกิดขึ้น
จริงจากกรณีศึกษา การติดตามข?าวจากสื่อ การประยุกตทฤษฎีในการทํากิจกรรมทั้งภายในและภายนอกชั้น
เรียน รวมถึงการใชFเทคโนโลยีเพื่อการคFนควFาดFวยตนเองเพิ่มเติม เพื่อสามารถนําความรูFที่ไดFจากรายวิชานี้ไป
ประยุกตใชFในอนาคต
ผูFจัดทํา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
21 พฤศจิกายน 2560
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สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

หน;า
ขFอมูลทั่วไป
จุดมุ?งหมายและวัตถุประสงค
ลักษณะและการดําเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรูFของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

4
5
5
6
9
18
19
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข;อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
3644501
ชื่อรายวิชา

(ภาษาไทย)

การตลาดเชิงกิจกรรม

(ภาษาอังกฤษ) Event Marketing
2. จํานวนหนDวยกิต
3(3-2-5) หนDวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
4. อาจารย9ผู;รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย9ผู;สอน
อาจารยผูFรับผิดชอบรายวิชา ผูFช?วยศาสาตราจารย ศุภวรรณ อภิชาติไตรสรณ อาจารยผูFสอน
อาจารยผูFสอน
ผูFช?วยศาสาตราจารย ศุภวรรณ อภิชาติไตรสรณ ตอนเรียน A1 B1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปHที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปZที่ 3
6. รายวิชาที่ต;องเรียนมากDอน (Pre-requisite) (ถ;ามี)
ไม?มี
7. รายวิชาที่ต;องเรียนพร;อมกัน (Co-requisites) (ถ;ามี)
ไม?มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลDาสุด
21 พฤศจิกายน 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุDงหมายและวัตถุประสงค9
1. จุดมุDงหมายของรายวิชา
1. เพื่อใหFนักศึกษาเกิดความรูFความเขFาใจเกี่ยวกับความสําคัญและหนFาที่ของการตลาดเชิงกิจกรรม
2. เพื่อใหFนักศึกษาเกิดความรูFความเขFาใจเกี่ยวกับกลยุทธและยุทธวิธีในการตลาดเชิงกิจกรรม
3. เพื่อใหFนักศึกษาเกิดความรูFความเขFาใจเกี่ยวกับปKจจัยแห?งความสําเร็จและความลFมเหลว
4. เพื่อฝNกวิเคราะหพฤติกรรมผูFบริโภคและสิ่งแวดลFอมทางการตลาดในการจัดทําโครงงาน
5. เพื่อฝNกปฏิบัติโครงงานการตลาดเชิงกิจกรรม
2. วัตถุประสงค9ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหFปรับปรุงรูปแบบกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคลFองกับคําอธิบายรายวิชา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ความสํ า คั ญ และหนF า ที่ ข องการตลาดเชิ ง กิ จ กรรมในการจั ด การทางการตลาด การวิ เ คราะห
พฤติกรรมผูFบริโภคและสิ่งแวดลFอมทางการตลาด กลยุทธและยุทธวิธีในการตลาดเชิงกิจกรรม ปKจจัยแห?ง
ความสําเร็จและความลFมเหลวในการตลาดเชิงกิจกรรม 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;ตDอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝWก
30 ชั่วโมงต?อภาค
การศึกษา

สอนเสริม

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝWกงาน
สอนเสริมเพื่อทดแทนคาบเรียน 30 ชั่วโมงต?อภาคการศึกษา
ที่ไม?สามารถทําการสอนไดF หรือ
ตามที่ผูFเรียนรFองขอ เพื่อทบทวน
ความรูF ค วามเขF า ใจใหF มี ค วาม
ชัดเจนยิ่งขึ้น

การศึกษาด;วยตนเอง
90 ชั่วโมงต?อภาค
การศึกษา

3. จํานวนชั่วโมงตDอสัปดาห9ที่อาจารย9ให;คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกDนักศึกษาเปYน
รายบุคคล
อาจารยผูF ส อนกํ า หนด วั น เวลาในการใหF คํา ปรึ กษาสํ า หรั บ นั กศึ ก ษาที่ ตF อ งการคํ า แนะนํ า เป< น
รายบุคคล หรือ รายกลุ?ม สัปดาหละ 6 ชั่วโมง และประกาศใหFผูFเรียนทราบ

5

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 21 พ.ย. 60)

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู;ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตFองพัฒนา
1.1.1 มีความซื่อสัตยสุจริต เสียสละไม?เอารัดเอาเปรียบผูFอื่น มีความรับผิดชอบต?อตนเอง
สังคม และสิ่งแวดลFอม
1.1.2 มีความพอเพียงเป<นหลักในการดําเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมี
เหตุผล และการสรFางภูมิคุFมกัน
1.1.3 มีจิตสํานึกและมโนธรรมที่จะแยกแยะความถูกตFอง ความดีความชั่ว
1.1.4 มีความรูFความเขFาใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมที่มีความสําคัญทางธุรกิจ สามารถ
จัดการปKญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 กําหนดใหFมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อเป<นการปลูกฝKงใหFนักศึกษามีระเบียบวินัย โดย
เนFนการเขFาชั้นเรียนใหFตรงเวลาตลอดจนการแต?งกายที่เป<นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.2.2 ฝNกนักศึกษาใหFมีความรับผิดชอบในการทํางานกลุ?มโดยฝNกใหFรูFหนFาที่ของการเป<น
ผูFนําและการเป<นสมาชิกของกลุ?ม มีความซื่อสัตยโดยไม?ทุจริตหรือคัดลอกงานของผูFอื่น
1.2.3 อาจารยผูFสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา และมีการจัด
กิ จ กรรมส? งเสริ มคุ ณธรรม จริ ย ธรรม เช? น การยกย? องนั กศึ กษาที่ ป ระพฤติ ดี ปฏิ บั ติ ดี ทํ า ประโยชนกั บ
ส?วนรวมและมีจิตสาธารณะ
1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูFดFานคุณธรรม จริยธรรม
1.3.1 ประเมินจากการมีวิ นัย และพรF อมเพรี ยงของนักศึกษาในการเขFา ร?ว มกิ จกรรมของ
หลักสูตร
1.3.2 ประเมินจากการเขFาชั้นเรียนตรงเวลาของนักศึกษา การส?งงานตามกําหนดระยะเวลา
ที่มอบหมาย และการร?วมกิจกรรม
1.3.3 ประเมินจากความรับผิดชอบในหนFาที่ที่ไดFรับมอบหมาย ไม?คัดลอกผลงานของผูFอื่นมา
เป<นของตน
2. ความรู;
2.1 ความรูFที่ตFองไดFรับ
2.1.1 มีความรูFและความเขFาใจในสาระสําคัญของศาสตรที่เป<นพื้นฐานที่จําเป<นสําหรับ
การตลาด
 2.2.2 มีความรูFและความเขFาใจในสาระสําคัญของศาสตรดFานบริหารธุรกิจ ดFานการตลาด
การเงิน การผลิตและการดําเนินงาน รวมทั้งการจัดการองคกร
2.2.3 มีความรูFและความเขFาใจในสาระสําคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจ ในดFานการ
วางแผน การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการดําเนินงานรวมทั้งการปรับปรุงแผนงาน
2.2.4 มีความรูFเกี่ยวกับความกFาวหนFาทางวิชาการและวิชาชีพดFานบริหารธุรกิจ รวมทั้งมีความ
เขFาใจในสถานการณที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย?างเท?าทัน
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2.2 วิธีการสอน
2.2.1 กระบวนการเรียนการสอนแบบเนFนผูFเรียนเป<นสําคัญ โดยมุ?งเนFนการใหFความรูFและความ
เขFาใจในสาระสําคัญของที่เป<นพื้นฐานที่จําเป<นสําหรับการตลาด
2.2.2 กระบวนการเรียนการสอนโดยมุ?งเนFนใหFเห็นความสัมพันธของศาสาตรบริหารธุรกิจ
การตลาด การเงิน การผลิตและการดําเนินงานเพื่อใหFเห็นภาพและความเชื่อมโยงกันการรายวิชา
2.2.3. การเรียนการสอนโดยการมอบหมายงานที่เป<นการวิเคราะหกระบวนการบริหารการตลาดซึ่ง
ประกอบดFานการวิเคราะห วางแผน และดําเนินงาน จากกรณีศึกษา
2.2.4 การแลกเปลี่ยนเรียนรูFจากข?าวและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นโดยชี้ใหFเห็นความเชื่อมโยงของ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับวิชาการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 การสังเกตจากการอภิปรายในชั้นเรียน การรับฟKงและการแสดงความคิดเห็นร?วมกัน และการ
ทดสอบ
2.3.2 การสังเกตจากการแสดงความคิดเห็นต?อความสัมพันธของศาสตรการตลาดและการเชื่อมโยง
ไปในศาสตรอื่นๆของการบริหารธุรกิจ และการสอบกลางภาค
2.3.3 การทดสอบเพื่อวัดระดับความรูFในสาระสําคัญเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ
2.3.4 การแสดงความคิดเห็นในกรณีศึกษา และการทดสอบโดยขFอสอบกลางภาค
3. ทักษะทางปZญญา
3.1 ทักษะทางปKญญาที่ตFองพัฒนา
3.1.1 สามารถสืบคFน จําแนก และวิเคราะหขFอมูล เพื่อใหFไดFซึ่งสารสนเทศที่เป<นประโยชนใน
การแกFไขปKญหาและการตัดสินใจอย?างเหมาะสม
3.1.2 มีความคิดริเริ่มสรFางสรรค ต?อยอดกรอบความรูFเดิม สามารถบูรณาการความรูFในสาขาวิชา
ที่ศึกษาและประสบการณเพื่อใหFเกิดนวัตกรรม กิจกรรม หรือแนวทางในการบริหารธุรกิจใหม? ๆ
3.1.3 สามารถคิดคFนทางเลือกใหม? ๆ รวมทั้งสามารถวิเคราะหทางเลือกและผลกระทบที่เป<นผล
จากทางเลือกอย?างรอบดFาน โดยการนําความรูFและประสบการณมาประยุกตใชF
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 ฝNกกระบวนการคิดวิเคราะหใหFกับนักศึกษาตั้งแต?ในระดับที่ง?ายไปจนถึงระดับความยากขึ้น
เรื่อย ๆ โดยจัดกิจกรรมใหFเหมาะสมและสอดคลFองกับรายวิชา
3.2.2 จัดการเรียนการสอนเนFนผูFเรียนเป<นสําคัญดFวยการฝNกสืบคFนขFอมูล จําแนกขFอมูล การ
วิเคราะหขFอมูล แกFปKญหา วิเคราะหทางเลือกและผลกระทบที่เป<นผลจากทางเลือกอย?างรอบดFานภายใตF
สถานการณจําลอง/สถานการณที่เกิดขึ้นจริง
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 สังเกตพฤติกรรม การร?วมกิจกรรมการอภิปราย และการตอบคําถาม
3.3.2 ตรวจผลงานการศึกษาคFนควFารายงานที่ไดFรับมอบหมาย
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3.3.3 การสอบปฏิบัติและการสอบวัดผลความรูF โดยการจัดทําขFอสอบ เพื่อใชFวัดทักษะทางดFาน
ปKญญาของนักศึกษา โดยเนFนการแกFปKญหา การอธิบายแนวคิดของการแกFปKญหา และวิธีการแกFปKญหา โดย
การประยุกตความรูFที่ไดFเรียนมา
4. ทักษะความสัมพันธ9ระหวDางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหว?างบุคคลและความรับผิดชอบที่ตFองพัฒนา
4.1.1 มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธและสามารถสรFางสัมพันธภาพอันดี
กับผูFอื่น
4.1.2 มีความกระตือรือรFน สามารถทํางานเป<นกลุ?ม และสามารถแสดงภาวะผูFนําผูFตามไดFอย?าง
เหมาะสม ตลอดจนมีความรับผิดชอบต?องาน
4.1.3 มีความคิดริเริ่มและมีความคิดเห็นที่มีความแตกต?างอย?างสรFางสรรค
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 ความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธและสามารถสรFางสัมพันธภาพอันดีกับผูFอื่น
และปรับตัวเชิงวิชาชีพไดF
4.2.2 มีความกระตือรือรFน สามารถทํางานเป<นกลุ?ม และสามารถแสดงภาวะผูFนําผูFตามไดFอย?าง
เหมาะสม มีการเรียนรูFอย?างต?อเนื่องเพื่อการพัฒนาตนเองและอาชีพ
4.2.3 มีความคิดริเริ่มและมีความคิดเห็นที่มีความแตกต?างอย?างสรFางสรรคของทีมงาน
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากพฤติกรรม การร?วมกิจกรรม การอภิปราย
4.3.2 ประเมินการทํางานภายในกลุ?มอย?างต?อเนื่อง
4.3.3 ใหFนักศึกษาประเมินเพื่อนร?วมกลุ?มในแต?ละกิจกรรม
5. ทักษะการวิเคราะห9เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช;เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชFเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตFองพัฒนา
5.1.1 สามารถประยุกตใชFหลักคณิตศาสตร สถิติ และการวิเคราะหเชิงปริมาณมาใชFในการ
วิเคราะหและตัดสินใจทางการตลาด
5.2.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต?างประเทศไดF
5.3.3 สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสรFางความเขFาใจ การเขียนรายงาน และการนําเสนองาน
อย?างถูกตFอง
5.3.4 สามารถนําเทคโนโลยีไปเป<นเครื่องมือในการสนับสนุนในการดําเนินงาน
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูFในรายวิชาโดยการวิเคราะหความตFองการของตลาด ตัวเลขแนวโนFม
ทางการตลาดเพื่อนําไปใชFในการคิดวิเคราะห โดยการนําเสนอหนFาชั้นเรียนและจัดทํารายงาน
5.2.2 จัดกิจกรรมที่เสริมสรFางความสามารถในการคํานวณ การคิดวิเคราะหและการตัดสินใจโดยนํา
เทคโนโลยีไปเป<นเครื่องมือในการสนับสนุนในการดําเนินงาน
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 พิจารณาจากรายงานที่ไดFมอบหมายใหFนักศึกษาสืบคFน และวิเคราะหขFอมูล
5.3.2 พิจารณาจากผลงานและการนําเทคโนโลยีมาใชFในการเรียนการสอนอย?างทันสมัย
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาห9 หัวข;อการสอน / Learning
ที่
Outcome
1

2

การแนะนําแนวทางการเรียนรู; และความรู;
พื้นฐานของการตลาดเชิงกิจกรรม แนว
ทางการเรียนรูF รูปแบบโครงงานที่ตFองจัดทํา
แนวทางการวัดผลและประเมินผล
ความหมาย ความสํ า คั ญ และหลั ก การใน
การตลาดเชิงกิจกรรม
Learning Outcome
ผูF เ รี ย นไดF รั บ ความรูF ค วามเขF า ใจในความรูF
พื้ น ฐานของการตลาดเชิ ง กิ จ กรรม แนว
ทางการการจั ด การเรี ย นการสอน โดย
สามารถนําเสนอรูปแบบการเรียนการสอนที่
สอดคลFองกับนักศึกษา เพื่อใหFเกิดขFอตกลง
ร?วมกัน
การสื่อสารการตลาดแบบประสมประสาน
ผDานการสร;างสรรค9ประสบการณ9และการ
จั ด กิ จ กรรม การสื่ อ สารการตลาด การ
สรFางสรรคประสบการณ และการตลาดเชิง
กิ จ กรรม วั ต ถุ ป ระสงค ตF น ทุ น และความ
คุFม ค? า ในการลงทุ น กลยุ ท ธและยุ ท ธวิ ธี ใ น
การสรFางความสําเร็ จ โดยสามารถอธิบาย
ผ?าน In Infographic

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

3

1. แนะนําตัวและอธิบายเนื้อหารายวิชา จุดประสงค
และเปqาหมายของรายวิชา เกณฑการวัดผลและ
ประเมิ น ผล การแนะนํ า หนั ง สื อ ประกอบการ
เรียน
2. เริ่มการเรียนการสอนโดยการตั้งคําถามผ?านเกมส
3. บรรยายประกอบ Power point
4. การแสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ประสบการณ
การตลาดเชิงกิจกรรมที่นักศึกษาเคยสัมผัสมา
5. มอบหมายงานใหFนักศึกษาเขียน Mind Map
หรือ Infographic

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

กิจกรรมที่ 1 2 3 4 5
สอดคลFองกับ
จุดมุ?งหมายรายวิชา
ขFอ1

3

1. สุ?มใหFนักศึ กษานําเสนอ Mind Map หรื อ
Infographic ที่ไดFมอบหมายงานจากสัปดาหที่แลFว
เพื่อเกริ่นนําเขFาสู?บทเรียนต?อไป
2. การสื่อสารทางการตลาดแบบประสมประสาน
ผ? า นการสรF า งสรรคประสบการณและการจั ด
กิจกรรม ศึกษาคFนควFาดFวยตนเอง นําความรูFไปใชF
เป<นประโยชนต?อตนเองไดF เนFนกระบวนการเรียนรูF
ร?วมกัน โดยสามารถคิดวิเคราะห นักศึกษาจะเรียน

1. Power point
2. Mind Map หรือ
Infographic
3. กรณีศึกษา

กิจกรรมที่ 1,2, 3, 4
สอดคลFองกับ
จุดมุ?งหมายรายวิชา
ขFอ1,2

สื่อการสอน

สอดคล;องกับ
จุดมุDงหมายรายวิชา

ผู;สอน
(ระบุลําดับ)
ผศ.ศุภวรรณ
อภิชาติไตรสรณ

ผศ.ศุภวรรณ
อภิชาติไตรสรณ
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3

4

Learning Outcome
ผู;เรียนได;รับความรู;ความเข;าใจในความรู;
และสามารถแลกเปลี่ ย นความรู; แ ละ
ประสบการณ9 ที่ เ กี่ ย วข; อ งกั บ การสื่ อ สาร
การตลาดแบบประสมประสาน การสร;าง
ประสบการณ9จากการจัดกิจกรรมทางการ
ต ล า ด โ ด ย ส า ม า ร ถ อ ธิ บ า ย ผD า น In
Infographic
3
การตลาดเชิงกิจกรรมในประเทศไทย
ความนิยม กลยุทธ9และยุทธวิธี ธุรกิจรับจัด
กิจกรรม ปZญหาและความล;มเหลว
Learning Outcome
ผูFเรียนไดFรับความรูFความเขFาใจในความรูFและ
สา ม าร ถ แล ก เป ลี่ ยน ค วา ม รูF เ กี่ ยว กั บ
การตลาดเชิงกิจกรรม ในการกําหนดกลยุทธ
และยุทธวิธี และเขFาใจรูปแบบของการจั ด
กิ จ กรรมพิ เ ศษของบริ ษั ท ที่ รั บ จั ด งานโดย
สามารถอธิบายผ?าน In Infographic
การวิเคราะห9พฤติกรรมผู;บริโภคและ
สภาพแวดล;อมการตลาด
การศึกษาความต;องการเพื่อการออกแบบ
และจัดการโครงการ
Learning Outcome
ผู;เรียนได;รับความรู;ความเข;าใจในความรู;
และสามารถแลกเปลี่ ย นความรู; เ กี่ ย วกั บ
พฤติ ก รรมผู; บ ริ โ ภคและสภาพแวดล; อ ม

อย?างมีความสุข มีส?วนร?วมในการทํากิจกรรมต?าง ๆ
3. มอบหมายงานใหFนักศึกษาเขียน Mind Map
หรือ Infographic

1. สุ?มใหFนักศึกษานําเสนอ Mind Map หรือ
Infographic ที่ไดFมอบหมายงานจากสัปดาหที่แลFว
เพื่อนําเขFาสู?บทเรียนต?อไปซึ่งจะเป<นการ KM ใน
กลุ?มนักศึกษา
2. บรรยายประกอบ Power point เรื่องการตลาด
เชิงกิจกรรมในประเทศไทย
3. แบ?งกลุ?มวิเคราะหกรณีศึกษาที่
4. มอบหมายงานใหFนักศึกษาเขียน Mind Map
โดยใชFการเครื่องมือการจัดทําอย?างอิสระ

1. Power point
2. Mind Map หรือ
Infographic
3. กรณีศึกษา

กิจกรรมที่ 1,2, 3, 4, 5
สอดคลFองกับ
จุดมุ?งหมายรายวิชา
ขFอ1,2

ผศ.ศุภวรรณ
อภิชาติไตรสรณ

1. สุ?มใหFนักศึกษานําเสนอ Mind Map หรื อ
Infographic ที่ไดFมอบหมายงานจากสัปดาหที่แลFว
เพื่ อ นํ า เขF า สู? บ ทเรี ย นต? อ ไป (คั ด เลื อ กผลงานที่
น?าสนใจมานําเสนอ ซึ่งจะเป<นการ KM ในกลุ?ม
นักศึกษา
2. บรรยายประกอบ Power point เรื่อง การ
วิเคราะหพฤติกรรมผูFบริโภคและสภาพแวดลFอม
การตลาดการศึกษาความตFองการเพื่อการออกแบบ

1. Power point
2. Mind Map หรือ
Infographic
3. กรณีศึกษา

กิจกรรมที่ 1,2, 3,4
สอดคลFองกับ
จุดมุ?งหมายรายวิชา
ขFอ3

ผศ.ศุภวรรณ
อภิชาติไตรสรณ
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5

6

การตลาดโดยสามารถอธิ บ ายผD า น In
Infographic

และจัดการโครงการ
3. แบ?งกลุ?มวิเคราะหกรณีศึกษา

กิจ กรรมเชิ ง การขายงานแสดงสิ น คF า งาน 3
เทศกาล การประกวด การแข? ง ขั น การ
แนะนําสิ นคFา ใหม? งานสํ าหรั บลูก คFาพิ เศษ
และงานสรF า งความสั ม พั น ธระยะยาวกั บ
ลูกคFา
Learning Outcome
ผูFเรียนไดFรับความรูFความเขFาใจในความรูFและ
สามารถแลกเปลี่ยนความรูFเกี่ยวกับกิจกรรม
เชิ ง การขายงานแสดงสิ น คF า งานเทศกาล
การประกวด การแข?งขัน การแนะนําสินคFา
ใหม? งานสําหรับลูกคFาพิเศษ และงานสรFาง
ความสัมพันธระยะยาวกับลูกคFาโดยสามารถ
อธิบายผ?าน In Infographic
กิจกรรมเชิงประชาสัมพันธที่เนFนการใหF
3
ความรูF การประชุม การสัมมนา การ
ฝNกอบรม งานนิทรรศการ และการจัด
ประกวดผลิตภัณฑ นวัตกรรม และสื่อ
โฆษณา
Learning Outcome
ผูFเรียนไดFรับความรูFความเขFาใจในความรูFและ
สามารถแลกเปลี่ยนความรูFเกีย่ วกับกิจกรรม
เชิงประชาสัมพันธที่เนFนการใหFความรูF การ
ประชุม การสัมมนา การฝNกอบรม งาน

1. สุ?มใหFนักศึกษานําเสนอ Mind Map หรื อ
Infographic ที่ไดFมอบหมายงานจากสัปดาหที่แลFว
เพื่ อ นํ า เขF า สู? บ ทเรี ย นต? อ ไป (คั ด เลื อ กผลงานที่
น?าสนใจมานําเสนอ ซึ่งจะเป<นการ KM ในกลุ?ม
นักศึกษา
2. บรรยายประกอบ Power point กิจกรรมเชิง
การขายงานแสดงสินคFา งานเทศกาล การประกวด
การแข?งขัน การแนะนําสินคFาใหม? งานสําหรับลูกคFา
พิเศษ และงานสรFางความสัมพันธระยะยาวกับ
ลูกคFา
3. แบ?งกลุ?มวิเคราะหประสบการณของนักศึกษาที่มี
ต?อกิจกรรมที่เคยสัมผัส วิเคราะหอย?างมีส?วนร?วม

1. Power point
2. Mind Map หรือ
Infographic
3. กรณีศึกษา

กิจกรรมที่ 1,2, 3,4
สอดคลFองกับ
จุดมุ?งหมายรายวิชา
ขFอ 3

ผศ.ศุภวรรณ
อภิชาติไตรสรณ

1. สุ?มใหFนักศึกษานําเสนอ Mind Map หรื อ
Infographic ที่ไดFมอบหมายงานจากสัปดาหที่แลFว
เพื่ อ นํ า เขF า สู? บ ทเรี ย นต? อ ไป (คั ด เลื อ กผลงานที่
น?าสนใจมานําเสนอ ซึ่งจะเป<นการ KM ในกลุ?ม
นักศึกษา
2. บรรยายประกอบ Power point การโฆษณา
3. วิเคราะหขFอดี ขFอจํากัดของเครือ่ งมือหรือ
โฆษณาแต?และเครื่องมือ
4. กรณีศึกษา ถอดรหัส อินฟลูเอ็นเซอร มารเก็ต
ติ้ง ผูFทรงอิทธิพลในโลกโฆษณา

1. Power point
2. Mind Map หรือ
Infographic
3. กรณีศึกษา

กิจกรรมที่ 1,2, 3,4
สอดคลFองกับ
จุดมุ?งหมายรายวิชา
ขFอ3

ผศ.ศุภวรรณ
อภิชาติไตรสรณ
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มคอ. 3

7

8

9

นิทรรศการ และการจัดประกวดผลิตภัณฑ
นวัตกรรม และสื่อโฆษณาโดยสามารถ
อธิบายผ?าน In Infographic
3
กิจกรรมเชิงประชาสัมพันธที่เนFนการใหF
ข?าวสารองคกรงานแถลงข?าว การเยี่ยมชม
กิจการ วันเปyดและครบรอบ
Learning Outcome
ผูFเรียนไดFรับความรูFความเขFาใจในความรูFและ
สามารถแลกเปลี่ยนความรูFเกี่ยวกับกิจกรรม
เชิงประชาสัมพันธที่เนFนการการใหFข?าวสาร
องคกรงานแถลงข? า ว การเยี่ ย มชมกิ จ การ
วันเปyดและครบรอบ
โดยสามารถอธิบายผ?าน In Infographic
กิจกรรมเชิงประชาสัมพันธที่เนFนการแสดง
ความรับผิดชอบต?อสังคม งานการกุศล งาน
ทําบุญ และ งานรณรงคเพื่อส?วนรวม
Learning Outcome
ผูFเรียนไดFรับความรูFความเขFาใจในความรูFและ
สามารถแลกเปลี่ยนความรูFเกีย่ วกับกิจกรรม
เชิงประชาสัมพันธที่เนFนกิจกรรมเชิง
ประชาสัมพันธที่เนFนการแสดงความ
รับผิดชอบต?อสังคม งานการกุศล งานทําบุญ
และ งานรณรงคเพื่อส?วนรวมโดยสามารถ
อธิบายผ?าน In Infographic
กิจกรรมเชิงประชาสัมพันธที่เนFนการแสดง 3
ความเป<นส?วนหนึ่งของสังคมส?วนรวม
งานเทศกาลระดั บ ประเทศ งานในชุ ม ชน

1. สุ? ม ใหF นั กศึ ก ษานํ าเสนอ Mind Mapหรื อ
Infographic ที่ไดFมอบหมายงานจากสัปดาหที่แลFว
เพื่ อ นํ า เขF า สู? บ ทเรี ย นต? อ ไป (คั ด เลื อ กผลงานที่
น?าสนใจมานําเสนอ ซึ่งจะเป<นการ KM ในกลุ?ม
นักศึกษา
2. บรรยายประกอบ Power point
3. วิเคราะหกิจกรรมเชิงประชาสัมพันธที่เนFนการใหF
ข?าวสารองคกร

1. Power point
2. Mind Map หรือ
Infographic
3. กรณีศึกษา

กิจกรรมที่ 1,2, 3,4
สอดคลFองกับ
จุดมุ?งหมายรายวิชา
ขFอ3

ผศ.ศุภวรรณ
อภิชาติไตรสรณ

1. สุ?มใหFนักศึ กษานําเสนอ Mind Map หรื อ
Infographic ที่ไดFมอบหมายงานจากสัปดาหที่แลFว
เพื่ อ นํ า เขF า สู? บ ทเรี ย นต? อ ไป (คั ด เลื อ กผลงานที่
น?าสนใจมานําเสนอ ซึ่งจะเป<นการ KM ในกลุ?ม
นักศึกษา
2. บรรยายประกอบ Power point
3. วิเคราะหกรณีศึกษา กิจกรรมเชิงประชาสัมพันธ
ที่เนFนการแสดงความรับผิดชอบต?อสังคม
งานการกุ ศ ล งานทํ า บุ ญ และ งานรณรงคเพื่ อ
ส?วนรวม

1. Power point
2. Mind Map หรือ
Infographic
3. กรณีศึกษา

กิจกรรมที่ 1,2, 3,4
สอดคลFองกับ
จุดมุ?งหมายรายวิชา
ขFอ3

ผศ.ศุภวรรณ
อภิชาติไตรสรณ

1. สุ? ม ใหF นั ก ศึ ก ษานํ า เสนอ Mind Mapหรื อ 1. Power point
Infographic ที่ไดFมอบหมายงานจากสัปดาหที่แลFว 2. Mind Map หรือ
เพื่ อ นํ า เขF า สู? บ ทเรี ย นต? อ ไป (คั ด เลื อ กผลงานที่ Infographic

กิจกรรมที่ 1,2, 3,4
สอดคลFองกับ
จุดมุ?งหมายรายวิชา

ผศ.ศุภวรรณ
อภิชาติไตรสรณ
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10

11

และงานของภาครัฐ
Learning Outcome
ผูFเรียนไดFรับความรูFความเขFาใจในความรูFและ
สามารถแลกเปลี่ ย นความรูF กิ จ กรรมเชิ ง
ประชาสัมพันธที่เนFนการแสดงความเป<นส?วน
หนึ่ งข องสั ง คม ส? ว นร วม งา นเ ทศ กา ล
ระดั บประเทศ งานในชุม ชน และงานของ
ภ า ค รั ฐ โ ด ย ส า ม า ร ถ อ ธิ บ า ย ผ? า น In
Infographic
กิจกรรมเชิงประชาสัมพันธที่เนFนการสรFาง
ความสั ม พั น ธงานเลี้ ย งตอบแทนลู ก คF า
พนั ก งาน และผูF ถื อ หุF น งานปZ ใ หม? งาน
พักผ?อน
Learning Outcome
ผูFเรียนไดFรับความรูFความเขFาใจในความรูFและ
สามารถแลกเปลี่ ย นความรูF กิ จ กรรมเชิ ง
ประชาสัมพันธที่กิจกรรมเชิงประชาสัมพันธ
ที่เนFนการสรFางความสัมพันธงานเลี้ยงตอบ
แทนลูกคFา พนักงาน และผูFถือหุFน งานปZใหม?
งานพั ก ผ? อ นโดยสามารถอธิ บ ายผ? า น In
Infographic
กิ จ กรรมเชิ ง ประชาสั ม พั น ธที่ เ นF น ความ
บันเทิ งงานเลี้ ยง แรลลี่ การแข?ง กีฬา และ
คอนเสิรต
Learning Outcome
ผูFเรียนไดFรับความรูFความเขFาใจในความรูFและ
สามารถแลกเปลี่ ย นความรูF กิ จ กรรมเชิ ง

น?าสนใจมานําเสนอ ซึ่งจะเป<นการ KM ในกลุ?ม 3. กรณีศึกษา
นักศึกษา
2. บรรยายประกอบ Power point
3. วิเคราะหกรณีศึกษา กิจกรรมเชิงประชาสัมพันธ
ที่เนFนการแสดงความเป<นส?วนหนึ่งของสังคม
ส?วนรวม งานเทศกาลระดับประเทศ งานในชุมชน
และงานของภาครัฐ

ขFอ3,4

3

1. สุ? ม ใหF นั กศึ ก ษานํ าเสนอ Mind Mapหรื อ
Infographic ที่ไดFมอบหมายงานจากสัปดาหที่แลFว
เพื่ อ นํ า เขF า สู? บ ทเรี ย นต? อ ไป (คั ด เลื อ กผลงานที่
น?าสนใจมานําเสนอ ซึ่งจะเป<นการ KM ในกลุ?ม
นักศึกษา
2. บรรยายประกอบ Power point

1. Power point
2. Mind Map หรือ
Infographic
3. กรณีศึกษา

กิจกรรมที่ 1,2, 3,4
สอดคลFองกับ
จุดมุ?งหมายรายวิชา
ขFอ3,4

ผศ.ศุภวรรณ
อภิชาติไตรสรณ

3

1. สุ?มใหFนักศึกษานําเสนอ Mind Map หรื อ
Infographic ที่ไดFมอบหมายงานจากสัปดาหที่แลFว
เพื่ อ นํ า เขF า สู? บ ทเรี ย นต? อ ไป (คั ด เลื อ กผลงานที่
น?าสนใจมานําเสนอ ซึ่งจะเป<นการ KM ในกลุ?ม
นักศึกษา
2. บรรยายประกอบ Power point เรื่อง การ

1. Power point
2. Mind Map หรือ
Infographic
3. กรณีศึกษา

กิจกรรมที่ 1,2, 3,4
สอดคลFองกับ
จุดมุ?งหมายรายวิชา
ขFอ3,4

ผศ.ศุภวรรณ
อภิชาติไตรสรณ

13

มคอ. 3
ประชาสัมพันธที่กิจกรรมเชิงประชาสัมพันธ
ที่เนFนความบันเทิงงานเลี้ยง แรลลี่ การแข?ง
กีฬา และคอนเสิรตโดยสามารถอธิบายผ?าน
In Infographic

12

13

14

3
การตลาดเชิงกิจกรรมทางอินเตอรเน็ตและ
โทรศัพทมือถือการเลือกสื่อ รูปแบบกิจกรรม
ตFนทุน และผลทางการตลาด
Learning Outcome
ผูFเรียนไดFรับความรูFความเขFาใจในความรูFและ
สามารถแลกเปลี่ยนความรูFการตลาดเชิง
กิจกรรมทางอินเตอรเน็ตและโทรศัพทมือถือ
การเลือกสื่อ รูปแบบกิจกรรม ตFนทุน และ
ผลทางการตลาดโดยสามารถอธิบายผ?าน In
Infographic
การดําเนินโครงงานการตลาดเชิงกิจกรรม
3
“Marketing Fair” ประกอบดF วยงาน
นิ ท รรศการ การสั ม มนาวิ ช าการ และ
Product Fair
Learning Outcome
ผูFเรียนไดFประสบการณตรงจากการเป<นผูFจัด
กิจกรรมพิเศษทางการตลาด เพื่อนําความรูF
ที่ไดFรับสู?การปฏิบัติจริง
การควบคุมและวัดผลการตลาดเชิงกิจกรรม 3
เทคนิคและเครื่องมือในการควบคุมและ

ประชาสัมพันธ
3. การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการกิจกรรมเชิง
ประชาสัมพันธที่เนFนการสรFางความสัมพันธ
งานเลี้ยงตอบแทนลูกคFา พนักงาน และผูFถือหุFน
งานปZใหม? งานพักผ?อนกิจกรรมเชิงประชาสัมพันธที่
เนFนความบันเทิงงานเลีย้ ง แรลลี่ การแข?งกีฬา และ
คอนเสิรต
1. สุ?มใหFนักศึกษานําเสนอ Mind Map หรือ
Infographic ที่ไดFมอบหมายงานจากสัปดาหที่แลFว
เพื่ อ นํ า เขF า สู? บ ทเรี ย นต? อ ไป (คั ด เลื อ กผลงานที่
น?าสนใจมานําเสนอ ซึ่งจะเป<นการ KM ในกลุ?ม
นักศึกษา
2. บรรยายประกอบ Power point
3. การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการตลาดเชิง
กิจกรรมทางอินเตอรเน็ตและโทรศัพทมือถือ
การเลือกสื่อ รูปแบบกิจกรรม ตFนทุน และผลทาง
การตลาด
1. มอบหมายใหFนักศึกษาจัดงาน Event โดยการ
วิเคราะหวัตถุประสงคและกลุ?มเปqาหมายของงาน
และกิจกรรมอย?างสรFางสรรค

1. Power point
2. Mind Map หรือ
Infographic
3. กรณีศึกษา

กิจกรรมที่ 1,2, 3,4
สอดคลFองกับ
จุดมุ?งหมายรายวิชา
ขFอ3,4

ผศ.ศุภวรรณ
อภิชาติไตรสรณ

1. การจัดกิจกรรมทางการ กิจกรรมที่ 1,2, 3,4
ตลาด
สอดคลFองกับ
จุดมุ?งหมายรายวิชา
ขFอ3,4

ผศ.ศุภวรรณ
อภิชาติไตรสรณ

1. นํ า เสนอผลของการจั ด กิ จ กรรม วิ เ คราะห 1. Power point
ความสําเร็จและขFอผิดพลาดจากการจัดกิจกรรม 2. สื่อที่ใชFในการจัด

กิจกรรมที่ 1,2, 3,4
สอดคลFองกับ

ผศ.ศุภวรรณ
อภิชาติไตรสรณ
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15

วัดผลการนําเสนอความสําเร็จและความ
ลFมเหลว
Learning Outcome
ผู;เรียนได;รับความรู;ความเข;าใจในความรู;
และสามารถแลกเปลี่ยนความรู;การควบคุม
และวัดผลการตลาดเชิงกิจกรรม
เทคนิ ค และเครื่ อ งมื อ ในการควบคุ ม และ
วัดผลการนําเสนอความสําเร็จและความ
ล; ม เหลวโดยสามารถอธิ บ ายผD า น In
Infographic และประสบการณ9 ที่ ไ ด; จ าก
การจัดกิจกรรม
ประเด็นทางคุณธรรมจริยธรรมในการตลาด
เชิงกิจกรรม การสรุปเนื้อหาที่เรียนรูFทั้งหมด
และการเนF น ย้ํ า แนวทางการวั ด ผลและ
ประเมินผลการเรียนรูF
Learning Outcome
ผูFเรียนไดFรับความรูFความเขFาใจในความรูFและ
สามารถแลกเปลี่ยนความรูFเกี่ยวกับประเด็น
ทางคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมในการตลาดเชิ ง
กิจกรรม

3

ทางการตลาด

กิจกรรมและผลจาการเขFา จุดมุ?งหมายรายวิชา
ร?วมงานของกลุ?มเปqาหมาย ขFอ3,4

1. บรรยายประกอบ Power point จริยธรรมและ
ความรับผิดชอบในการสื่อสารการตลาดแบบ
ประสมประสาน
2. การเปyดโอกาสใหFนักศึกษาไดFแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับจริยธรรมและความรับผิดชอบในการตลาด
เชิงกิจกรรม

1. Power point
2. Mind Map หรือ
Infographic
3. กรณีศึกษา

กิจกรรมที่ 1,2, 3,4
สอดคลFองกับ
จุดมุ?งหมายรายวิชา
ขFอ3,4

ผศ.ศุภวรรณ
อภิชาติไตรสรณ

หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห จํานวน 15 สัปดาห
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู;
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู;

วิธีการประเมิน

สัปดาห9 สัดสDวนการ
ที่ประเมิน ประเมินผล

1. กิจกรรมในชั้นเรียน
จิตพิสัย การมีส?วนร?วม
ในชั้นเรียน ความ
รับผิดชอบของงานที่
ไดFรับมอบหมาย

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

ทุกสัปดาห

10%

2. การศึกษาคFนควFา
จากกิจกรรมที่ไดFรับ
มอบหมายและการ
จัดทําแผนผังความคิด
และการวิเคราะห
กรณีศึกษา
3. การจัดทําโครงงาน
ผลงานและการ
นําเสนอ

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. นักศึกษาเขFาเรียน
สม่ําเสมอ
2.นักศึกษาแต?งกายถูก
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
3. นักศึกษามีส?วนร?วมใน
การออกความคิดเห็น
4. นักศึกษาส?งงานที่ไดFรับ
มอบหมายตรงเวลา
วิเคราะหกรณีศึกษางาน
เดี่ยวและงานกลุ?ม และการ
นําเสนอแผนผังความคิด

ทุกสัปดาห

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

การนําเสนองานกลุ?ม

ทุกสัปดาห

30%

4. การทดสอบวัดผล
ความรูF

1.1.4
2.1.2, 2.1.3

การทดสอบ
-ทดสอบย?อย
- สอบปลายภาค

7,16

40%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
เกรียงไกร กาญจนะโภคิน. (2555). Event Marketing. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ด.
2. เอกสารและข;อมูลสําคัญ
นธกฤต วันต•ะเมล. (2555). การสื่อสารการตลาด. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
น้ําผึ้ง ไขวFพันธุ. (2557). การสื่อสารการตลาดแบบประสมประสาน. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต.
เพลินทิพย โกเมศโสภา. (2555). การวางแผนการตลาด. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแห?ง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
Bernd Schmitt. (2010). Experience Marketing: Concepts, Frameworks and Consumer
Insights. Foundations and Trends in Marketing, 5(2), 55–112.
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Ken Kaser & Dotty Boen Oelkers (2008). Sports and entertainment marketing. USA:
Thomson South-Western
Sven Damm. (2010). Best practices in Event Management. New Zealand: Unitec.
Tony Bhe, et al. (2004). Event Management and Best Practices. USA: International Business
Machines Corporation.
3. เอกสารและข;อมูลแนะนํา
หนังสือ/วารสารทางดFานการตลาด
วารสารทางดFานการตลาดออนไลน เช?น www.marketeer.co.th, www.brandage.com
นิตยสาร BusinessWeek, Fortune, Times, Forbes, PBS, etc.
เว็บไซตธุรกิจ เช?น Coca-Cola, Pepsi, McDonald’s, Nike, Starbucks, Home Depot, Wal-Mart,
Tiffany, Gucci, Toyota, BMW, VW, Nokia, Apple, etc.
เว็บไซตธุรกิจที่จัดการตลาดเชิงกิจกรรม เช?น http://newsignature.com/wpcontent/uploads/2011/03/New-Signature-Event-Management-Planning.pdf

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ9การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ประเมินจากแนวคิดและการอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็น
ของนักศึกษา โดย การสนทนา และการแสดงความคิดเห็นแบบคิดวิเคราะห
2. กลยุทธ9การประเมินการสอน
เก็บขFอมูลโดยใชFแบบประเมินผูFสอนและประเมินรายวิชา
3. การปรับปรุงการสอน
นําผลที่สะทFอนจากนักศึกษามาใชFในการปรับปรุงการสอนโดยเนFนนักศึกษาเป<นศูนยกลาง
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามประเด็นของการคาดหวังจากการเรียนรูF จากการพิจารณาคุณภาพของ
ผลงาน การแสดงความคิดเห็นผ?านการอภิปรายในกระบนการเรียนรูF และการจัดใหFมีการทวนสอบรายวิชา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
การนําขFอมูลที่สะทFอนกระบวนการเรียนการสอน การวัดผลการเรียนรูFมาใชFในการพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนใหFมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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