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คํานํา
รายละเอียดรายวิชา 3653111 ระบบสารสนเทศเพื่องานการตลาด (Information Systems for
Marketing) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลและระบบสารสนเทศในงานทางการตลาด
ระบบสารสนเทศสําหรับส่งเสริมและสนับสนุนการขาย วิเคราะห์การขาย วิเคราะห์และการวิจัยลูกค้า การ
จัดทําสารสนเทศด้านการตลาดสําหรับหน่วยงานด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป ระบบสารสนเทศสําหรับการวิจัย
ตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ การพยากรณ์การขาย การวางแผนกําไร การกําหนดราคา การ
ควบคุมค่าใช้จ่าย การจัดเก็บและการค้นหาข้อมูลทางการตลาด การจัดทํารายงานทางการตลาดและการ
นําเสนอ
รายละเอี ย ดรายวิ ช านี้ เป็ น ส่ วนสํ าคั ญ ต่ อ ผู้ เรี ยน ที่ เน้ น ทั้ งการเรีย นการสอนที่ เป็ น ทฤษฎี และ
การศึ กษาค้น คว้าด้ วยตนเอง เพื่ อให้ ผู้ เรียนได้แ นวทางในการจัดการเรีย นรู้ท ฤษฎี และกรณี ศึก ษา จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยใช้
ทักษะการค้นคว้าเพิ่มเติมจากการเรียนภายในห้อง ผู้เรียนสามารถนําความรู้ที่ได้จากรายวิชานี้ไปประยุกต์ใช้
ในอนาคตได้ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสามารถจัดการเรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา
โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
3653111
ระบบสารสนเทศเพื่องานการตลาด
(Information Systems for Marketing)
2. จํานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชนา ลักษณ์วิรามสิริ
อาจารย์ผู้สอน
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชนา ลักษณ์วิรามสิริ
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
9.1 วันที่จัดทํา
23 พฤศจิกายน 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1) เพื่ อให้ ผู้ เรียนมี ค วามรู้ค วามเข้าใจในทฤษฎี เกี่ยวกับข้ อมู ล และระบบสารสนเทศในงานทาง
การตลาด การวิเคราะห์และการวิจัยลูกค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ
2) เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศสําหรับการวิจัยตลาด การจัดเก็บ
และการค้นหาข้อมูลทางการตลาด การจัดทํารายงานทางการตลาดและการนําเสนอ
3) เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศสําหรับส่งเสริมและสนับสนุนการ
ขาย การวิเคราะห์การขาย การพยากรณ์การขาย การวางแผนกําไร การกําหนดราคา การควบคุมค่าใช้จ่าย
4) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจัดทําสารสนเทศด้านการตลาดสําหรับหน่วยงานด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการตลาด และความเปลี่ยนแปลงของการตลาดที่
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
2) เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาทราบมี ค วามรู้ และความเข้ าใจเกี่ ย วกั บ ระบบระบบสารสนเทศเพื่ อ งาน
การตลาดในอดีต ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต
3) เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือในการจัดการงานการตลาด
4) เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาสามารถจั ด ทํ า สารสนเทศด้ า นการตลาดสํ า หรั บ หน่ ว ยงานด้ ว ยโปรแกรม
สําเร็จรูป

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ข้อมูลและระบบสารสนเทศในงานทางการตลาด ระบบสารสนเทศสําหรับส่งเสริมและสนับสนุนการ
ขาย วิเคราะห์การขาย วิเคราะห์และการวิจัยลูกค้า การจัดทําสารสนเทศด้านการตลาดสําหรับหน่วยงาน
ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป ระบบสารสนเทศสําหรับการวิจัยตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ การ
พยากรณ์การขาย การวางแผนกําไร การกําหนดราคา การควบคุมค่าใช้จ่าย การจัดเก็บและการค้นหาข้อมูล
ทางการตลาด การจัดทํารายงานทางการตลาดและการนําเสนอ
Data and information systems for marketing; sales and promotion information
systems, sale analysis, customer analysis and research; package software in marketing;
marketing research information systems, product development and services, sale
forecasting, profit planning, pricing, cost controlling; marketing date storing and searching;
marketing report and representation.
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2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

45 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะรายเพื่อทบทวน
ความรู้ความเข้าใจให้มี
ความชัดเจนยิ่งขึ้น

ปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การฝึกงาน
-

การศึกษาด้วย
ตนเอง
90 ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษา

3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
- อาจารย์ ป ระจํ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ คํ าปรึกษาผ่ านเว็บ ไซต์ การนั ดหมายผ่ านไปรษณี ย์
อิเล็กทรอนิกส์
- อาจารย์จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุม่ ตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 (1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
 (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
 (3) มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ
ลําดับความสําคัญ
 (4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์
 (5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
 (6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม
 (7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
จัดให้มีการเลือกวิธีสอนและการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมของเนื้อหาที่จัดการเรียนการสอน
ในแต่ละสัปดาห์ ดังนี้
(1) ผู้สอนสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในเนื้อหารายวิชาในแต่ละสัปดาห์ตามความเหมาะสม
เช่น การเป็นนักการตลาดที่มีจริยธรรมและมีจรรยาบรรณ การไม่นําผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง การ
ไม่สร้างข้อมูลที่เป็นเท็จ เป็นต้น
(2) ผู้สอนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
(3) การปลูกฝังให้ผู้ศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าห้องเรียนให้ตรงเวลา การติดตามงาน การ
จั ด การงาน การส่ ง งาน การรายงานผลการทํ า งาน ตลอดจนการแต่ ง กายที่ เป็ น ไปตามระเบี ย บของ
มหาวิทยาลัย
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(4) มอบหมายงานให้ผู้ศึกษารับผิดชอบงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยฝึกให้รู้หน้าที่ของตน
สําหรับการเป็นผู้นําและการเป็นสมาชิกของกลุ่มที่ดี
(5) ใช้วิธีการสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง ใช้ตัวแบบที่ดี เช่น ตัวแบบที่เป็นจริง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
แล้ วมี การลงข่ าวต่ าง ๆ งานวิจั ย บทความวิ จัย บทความวิชาการที่ ได้รับ การตีพิ ม พ์ สื่อ อิเล็ กทรอนิ ก ส์
อินเทอร์เน็ต ใช้กระบวนการปรับพฤติกรรมด้วยการเสริมแรงที่เหมาะสมกับผู้ศึกษา จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
การพัฒนาตนเองตามหน้าที่ และส่งเสริมความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
(6) จั ด กิจ กรรมส่ งเสริม คุ ณ ธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่ องนั ก ศึ ก ษาที่ ทํ าดี ทํ าประโยชน์ แ ก่
ส่วนรวม มีความเสียสละ ซื่อสัตย์ ใส่ใจต่อตนเองและผู้อื่น เป็นต้น
1.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัด และประเมิ น จากการการตรงต่ อ เวลาของนั ก ศึ ก ษาในการเข้ าชั้ น เรีย น การส่ งงานตาม
กําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย พร้อมสังเกตพฤติกรรมการทํางาน
(2) วัดและประเมินจากการมีวินัย และความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการส่งงานตามข้อกําหนด
(3) วัดและประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมายและการแก้ไขงานที่มีข้อบกพร่องโดยไม่นําผลงานของ
ผู้อื่นมาเป็นของตนเอง
(4) วัดและประเมินจากความมีน้ําใจในการช่วยเหลืออาจารย์ผู้สอน การช่วยแนะนําในสิ่งที่เป็น
ประโยชน์สร้างสรรค์ต่อเพื่อนร่วมชั้นเรียนเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
 (1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
 (2) สามารถวิ เคราะห์ ปั ญ หา เข้ า ใจ และอธิ บ ายความต้ อ งการทางคอมพิ ว เตอร์ รวมทั้ ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
 (3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง รวมทั้งการนําไปประยุกต์
 (4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์
 (5) รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้ ความชํานาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
 (6) มีค วามรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่ อให้ เล็งเห็ นการเปลี่ ยนแปลง และเข้าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 (7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาด้านต่างๆ
 (8) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาชีพที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2 วิธีการสอน
จัดให้มีการเลือกวิธีสอนและการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมของเนื้อหาที่จัดการเรียนการสอน
ในแต่ละสัปดาห์ ดังนี้
(1) ใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้นักศึกษาแสวงหาความรู้ ด้วย
การพึ่งพาและเกื้อกูลกัน มีการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดในประเด็นศึกษาที่มอบหมาย ผู้สอนกําหนดและ
มอบหมายงานให้นักศึกษารับผิดชอบเป็นกลุ่ม ๆ โดยให้ใช้ทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และทักษะการ
ทํางานกลุ่ม ความคิดวิเคราะห์ การระดมพลังสมอง และการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมพร้อมทั้งจัดทํา
สรุปเป็นผลงานส่งผู้สอน
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(2) ใช้วิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้นักศึกษา
ศึกษาประเด็นศึกษาต่าง ๆ ตามใบงานและให้เชื่อมต่อความคิด และเนื้อหาสาระด้วยเทคนิคการเชื่อมความรู้
(Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่กําหนดไว้ในใบงาน โดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มและทักษะการสรุป
ความแล้วจัดทําผลการศึกษานําเสนอหน้าชั้นเรียน โดยใช้สื่อการนําเสนอภาพแบบเลื่อน (Power Point)
ประกอบและผู้สอนสรุปประกอบอีกครั้ง
(3) ใช้ วิธีส อนแบบการเขี ย นโครงสร้างความคิ ด โดยอาศั ย ทั ก ษะและเทคนิ ค การสอน โดยให้
นักศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาประเด็นต่าง ๆ ตามใบงานที่มอบหมายด้วย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การ
มอบหมายงาน การระดมพลังสมอง และให้นักศึกษานําเสนอผลงานด้วยเทคนิคการอธิบายประกอบสื่อการ
เรียนการสอนต่าง ๆ พร้อมทั้งให้นักศึกษาใช้ทักษะกระบวนการคิดด้วยการเขียนแผนที่ความคิดลักษณะ
ต่าง ๆ ตามที่กําหนดส่งผู้สอน หลังจากนั้นผู้สอนอธิบายสรุป โดยใช้สื่อการนําเสนอภาพแบบเลื่อน (Power
Point)
(4) ใช้วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการมอบหมายงาน ให้นักศึกษาปฏิบัติ
เพื่อฝึกทักษะความรับผิดชอบ และการศึกษาความรู้ด้วยตนเองตามที่กําหนด พร้อมทั้งให้แบ่งกลุ่มศึกษา
เนื้อหาสาระตามใบงาน โดยทํางานร่วมกันและสรุปความจากการเข้าศึกษาบทเรียนต่าง ๆ ที่ผู้สอนกําหนดไว้
(5) ใช้วิธีสอนแบบโครงงาน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการอธิบายและสร้างความเข้าใจ โดย
ผู้สอนมอบหมายงานตามใบงานที่กําหนด และให้นักศึกษาเชื่อมโยงความรู้ ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
การลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีการวางแผนในการทํางาน มีกระบวนการทํางานอย่างมีขั้นตอน โดยใช้ทักษะ
กระบวนการคิด และการสรุปความ หลังจากนั้นให้จัดทําเป็นรายงานส่งผู้สอน และนําเสนอผลงาน โดยมี
ผู้สอนคอยแนะนําแนวทางที่ถูกต้อง
(6) ใช้วิธีสอนแบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้นักศึกษาศึกษาข้อมูลจากใบความรู้และเอกสาร
คําสอนชุดวิชาหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้ และแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ตลอดจนหนังสือ ตํารา เอกสาร
และแหล่งการเรียนรู้ที่แนะนําไว้ตามหัวข้อที่กําหนด และนําความรู้ที่ได้ศึกษามาเขียนสังเคราะห์ วิเคราะห์
เป็นรายงานส่งผู้สอน
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินผลการวิเคราห์และสังเคราะห์องค์ความรู้จากแบบฝึกปฏิบัติ เอกสารการสั่งงาน
การทดสอบย่อย แบบฝึกหัด แบบฝึกปฏิบัติ และแบบทสอบระหว่างภาค ปลายภาค
(2) วัดและประเมินจากการทบทวนวรรณกรรมและสรุปองค์ความรู้ โดยการทดสอบระหว่างภาค
(3) วัดและประเมินจากการนําเสนอรายงานการเรียนรู้แบบร่วมมือในการจัดทํารายงาน
(4) วัดและปรเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 (1) คิดอย่างมีวิจารณญาณ และอย่างเป็นระบบ
 (2) สามารถสืบค้นตีความ และประเมินสารสนเทศเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
 (3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
 (4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
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จัดให้มีการเลือกวิธีสอนและการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมของเนื้อหาที่จัดการเรียนการสอน
ในแต่ละสัปดาห์ ดังนี้
(1) ใช้วิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้นักศึกษา
ศึกษาประเด็นศึกษาต่าง ๆ ตามใบงาน และให้เชื่อมต่อความคิดและเนื้อหาสาระด้วยเทคนิคการเชื่อมความรู้
(Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่กําหนดไว้ในใบงาน โดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มและทักษะการสรุป
ความแล้วจัดทําผลการศึกษานําเสนอหน้าชั้นเรียน โดยใช้สื่อการนําเสนอภาพแบบเลื่อน (Power Point)
ประกอบและผู้สอนสรุปประกอบอีกครั้ง
(2) ใช้ วิธีส อนแบบการเขี ย นโครงสร้างความคิ ด โดยอาศั ย ทั ก ษะและเทคนิ ค การสอน โดยให้
นักศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาประเด็นต่าง ๆ ตามใบงานที่มอบหมายด้วย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การ
มอบหมายงาน การระดมพลังสมอง และให้นักศึกษานําเสนอผลงานด้วยเทคนิคการอธิบายประกอบสื่อการ
เรียนการสอนต่าง ๆ พร้อมทั้งให้นักศึกษาใช้ทักษะกระบวนการคิดด้วยการเขียนแผนที่ความคิดลักษณะ
ต่างๆ ตามที่กําหนดส่งผู้สอน หลังจากนั้นผู้สอนอธิบายสรุป โดยใช้สื่อการนําเสนอภาพแบบเลื่อน (Power
Point)
(3) ใช้ วิ ธี ส อนแบบอุ ป นั ย โดยใช้ ทั ก ษะและเทคนิ ค การสอนจากรายละเอี ย ดปลี ก ย่ อ ยไปหา
กฎเกณฑ์หลักการหรือข้อสรุป โดยผู้สอนนําเสนอรายละเอียดและตัวอย่างของสาระความรู้ต่าง ๆ และให้
นักศึกษาช่วยกันสังเกต เปรียบเทียบ ระดมความคิด ค้นหาสาระที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันเพื่อนําไปเป็น
ข้อสรุป โดยมีผู้สอนเป็นผู้สนับสนุนให้นักศึกษาค้นพบสาระที่สําคัญ ๆ ด้วยตนเอง และเกิดความเข้าใจอย่าง
แจ่มชัด
3.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินผลจากการนําเสนอรายงานในหลากหลายรูปแบบ การแสดงความคิดเห็นต่อ
การนําเสนองานของเพื่อนร่วมชั้น การรับฟังคําแนะนําจากการอาจารย์ที่ปรึกษา
(2) วัดและประเมินผลจากการวิเคราห์และสังเคราะห์เกี่ยวกับประเด็นที่ศึกษา หรือสนใจ
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 (1) สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม คนหลากหลาย สามารถสนทนาทั้ ง ภาษาไทย และภาษา
ต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
 (2) สามารถให้ความช่วยเหลือ และอํานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
กลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน
 (3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
 (4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเอง และรับผิดชอบงานในกลุ่ม
 (5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัว และส่วนรวม พร้อม
ทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและผู้อื่น
 (6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
จัดให้มีการเลือกวิธีสอนและการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมของเนื้อหาที่จัดการเรียนการสอน
ในแต่ละสัปดาห์ ดังนี้
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(1) ใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้นักศึกษาแสวงหาความรู้ด้วย
การพึ่งพาและเกื้อกูลกัน มีการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดในประเด็นศึกษาที่มอบหมาย ผู้สอนกําหนดและ
มอบหมายงานให้นักศึกษารับผิดชอบเป็นกลุ่ม ๆ โดยให้ใช้ทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการ
ทํางานกลุ่ม ความคิดวิเคราะห์ การระดมพลังสมอง และการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสม พร้อมทั้งจัดทํา
สรุปเป็นรายงานได้
(2) ใช้วิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้นักศึกษา
ศึกษาประเด็นศึกษาต่าง ๆ ตามใบงาน และให้เชื่อมต่อความคิดและเนื้อหาสาระด้วยเทคนิคการเชื่อมความรู้
(Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่กําหนดไว้ในใบงาน โดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มและทักษะการสรุป
ความแล้วจัดทําผลการศึกษานําเสนอหน้าชั้นเรียน โดยใช้สื่อการนําเสนอภาพแบบเลื่อน (Power Point)
ประกอบและผู้สอนสรุปประกอบอีกครั้ง
(3) ใช้ วิธีส อนแบบการเขี ย นโครงสร้างความคิ ด โดยอาศั ย ทั ก ษะและเทคนิ ค การสอน โดยให้
นักศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาประเด็นต่าง ๆ ตามใบงานที่มอบหมายด้วย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การ
มอบหมายงาน การระดมพลังสมอง และให้นักศึกษานําเสนอผลงานด้วยเทคนิคการอธิบายประกอบสื่อการ
เรียนการสอนต่าง ๆ พร้อมทั้งให้นักศึกษาใช้ทักษะกระบวนการคิดด้วยการเขียนแผนที่ความคิดลักษณะ
ต่าง ๆ ตามที่กําหนดส่งผู้สอน หลังจากนั้นผู้สอนอธิบายสรุป โดยใช้สื่อการนําเสนอภาพแบบเลื่อน (Power
Point)
(4) ใช้ วิธี ส อนแบบระดมพลั งความคิ ด จากกรณี ศึ ก ษาร่ วมกั บ วิ ธีส อนแบบร่ วมมื อ ร่ วมใจ โดย
มอบหมายใบงานให้นักศึกษาปฏิบัติกิจกรรมด้วย การสังเกตการวิเคราะห์การสังเคราะห์ การเชื่อมโยง การ
สรุปความ ตลอดจนทักษะกระบวนการกลุ่มในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน และให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองประกอบเพิ่มเติม
(5) ใช้วิธีสอนแบบซิปปา ที่เน้นให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญโดยให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาตามใบความรู้ประเด็นต่าง ๆ และช่วยกันรวบรวมความรู้และสร้าง
องค์ค วามรู้ มีปฏิสัม พัน ธ์กับสิ่งแวดล้อมและบุ คคล มีส่วนร่วมทางกายและมี โอกาสเคลื่อนไหวร่างกาย
ในขณะปฏิบัติกิจกรรมลักษณะต่าง ๆ ร่วมกันเรียนรู้กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา การแสวงหา
ความรู้และการประยุกต์ใช้ โดยนําความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น หรือเชื่อมโยง
สร้างองค์ความรู้ที่เป็นสาระใกล้เคียงกันตามที่ผู้สอนสมมติขึ้น
4.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินผลจากการมีส่วนร่วมของสมาชิกในทีมการทํางาน การยอมรับในข้อผิดพลาด
และความสําเร็จของเพื่อนร่วมงาน
(2) วัดและประเมินผลจากการนําเสนอผลงานกลุ่มและการเป็นผู้นําในการอภิปรายซักถาม
(3) วัดและประเมินผลจากการเป็นผู้ตามในการร่วมอภิปรายการทํางาน
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
 (1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทํางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 (2) สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง
สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
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 (3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่า และการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
นําเสนออย่างเหมาะสม
 (4) สามารถใช้สารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
จัดให้มีการเลือกวิธีสอนและการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมของเนื้อหาที่จัดการเรียนการสอน
ในแต่ละสัปดาห์ ดังนี้
(1) ใช้วิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยอาศัยทักษะและเทคนิคการสอนที่ให้นักศึกษา
ศึกษาประเด็นศึกษาต่าง ๆ ตามใบงาน และให้เชื่อมต่อความคิดและเนื้อหาสาระด้วยเทคนิคการเชื่อมความรู้
(Jigsaw) จากการปฏิบัติงานตามที่กําหนดไว้ในใบงาน โดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มและทักษะการสรุป
ความแล้วจัดทําผลการศึกษานําเสนอหน้าชั้นเรียน โดยใช้สื่อการนําเสนอภาพแบบเลื่อน (Power Point)
ประกอบและผู้สอนสรุปประกอบอีกครั้ง
(2) ใช้วิธีสอนแบบซิปปา ที่เน้นให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญโดยให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษาตามใบความรู้ประเด็นต่าง ๆ และช่วยกันรวบรวมความรู้และสร้าง
องค์ค วามรู้ มีปฏิ สั ม พัน ธ์กับสิ่งแวดล้อมและบุ คคล มีส่วนร่วมทางกายและมีโอกาสเคลื่อนไหวร่างกาย
ในขณะปฏิบัติกิจกรรมลักษณะต่าง ๆ ร่วมกันเรียนรู้กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา การแสวงหา
ความรู้และการประยุกต์ใช้ โดยนําความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น หรือเชื่อมโยง
สร้างองค์ความรู้ที่เป็นสาระใกล้เคียงกันตามที่ผู้สอนสมมติขึ้น
(3) กําหนดให้ผู้เรียนทํางานเดี่ยวและทํางานกลุ่ม โดยการนําเสนอผ่านรายละเอียดและหัวข้อผ่าน
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้สอนทําการแสดงความคิดเห็น
(3) ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียน เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้ศึกษาและค้นคว้างานจากสื่อ
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เช่ น อิ น เทอร์ เน็ ต ในเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ ความมั่ น คงปลอดภั ย สํ า หรั บ ระบบสารสนเทศใน
ชีวิตประจําวันและในองค์กร
5.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากผลการติดตาม การคิด การวิเคราะห์และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญใน
การจัดทํารายงาน
(2) วัดและประเมินจากการสืบค้น เทคนิคภาษา การนําเสนอตามหลักแนวคิด ทฤษฎี การเลือกใช้
เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์และสถิติที่เหี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
(3) วัดและประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจํากัด เหตุผลการเลือกใช้เครื่องมือ การ
อภิปรายงานวิจันที่ได้นําเสนอในชั้นเรียนทั้งจากเพื่อนร่วมชั้น อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนรายวิชา
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
ที่
1

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
แนวคิดทางการตลาดและงานทางการตลาด

- งานทางการตลาด
- แนวคิดและเครื่องมือทางการตลาด
- สภาพแวดล้อมทางการตลาด
- เทคโนโลยีกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและการตลาด
Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษารูแ้ ละเข้าใจถึงความสําคัญของจริยธรรมและจรรยาบรรณขอ
งานทางการตลาด
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดทางการตลาดและงาน
ทางการตลาด
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นเกี่ยวกับ
แนวคิดทางการตลาดและงานทางการตลาดได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษาสามารถสื่อสารแบบสองทางและแบ่งงานภายในกลุ่มได้อย่าง
เหมาะสม
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย

จํานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1. ผู้สอนแนะนําตนเอง แนะนํา
1. ตํารา/เอกสาร
ลักษณะวิชา เนื้อหาวิชาและการ
ประกอบการ
เรียน
ประเมินผล
2. ใบงานหรือใบ
2. ผู้สอนบรรยาย สาธิต ปฏิบัติ
ความรู้
3. ผู้สอนตั้งคําถาม เพื่อตอบข้อ
3. สื่อมัลติมีเดีย/
ซักถามร่วมกัน
การนําเสนอด้วย
4. ผู้เรียนและผู้สอนร่วมอภิปราย
ภาพเลื่อน
สรุป เนื้อหา
4. กรณีตัวอย่าง
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์
ออนไลน์
6. เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
7. สื่อสังคมออนไลน์

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย ผู้สอน
รายวิชา (ระบุข้อ)

1, 7

4 (1)
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สัปดาห์
ที่
2

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
การแบ่งส่วนตลาดและการกําหนดตลาดเป้าหมาย
- ระดับและรูปแบบของการแบ่งส่วนตลาด
- การแบ่งส่วนตลาดผู้บริโภคและตลาดธุรกิจ
- การกําหนดตลาดเป้าหมาย

จํานวน
ชั่วโมง

การวิเคราะห์ตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค
- การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด
- การวิเคราะห์ตลาดผู้บริโภคและพฤติกรรมผู้ซอื้
- ปัจจัยที่มอี ิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค
- เทคโนโลยีกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง

สื่อการสอน

3

1. ตํารา/เอกสาร
1. ผู้สอนบรรยาย
ประกอบการ
2. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนสืบค้น
เรียน
และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการ
แบ่งส่วนตลาดและการกําหนด 2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
ตลาดเป้าหมายจากเว็บไซต์
3. การสร้างสือ่ อิเล็กทรอนิกส์เพื่อ 3. สื่อมัลติมีเดีย/
การนําเสนอด้วย
นําเสนอ การเตรียมความพร้อม
ภาพเลื่อน
ในรูปแบบที่จะนําเสนอ
4. กรณีตัวอย่าง
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์
ออนไลน์
6. เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
7. สื่อสังคมออนไลน์

3

1. ผู้สอนบรรยายหัวข้อเนื้อหาที่
กําหนด
2. ผู้สอนทบทวนความเข้าใจของ
ผู้เรียน โดยเลือกสุ่มจากผู้เรียน

Learning Outcome
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแบ่งส่วนตลาดและการ
กําหนดตลาดเป้าหมาย
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์การกําหนดตลาดเป้าหมายของผลิตภัณฑ์แต่
ละประเภทได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
- นักศึกษาได้รบั ความรู้เพิ่มเติมจากการสืบค้นข้อมูลและสามารถนําเสนอ
ประเด็นสําคัญด้านการกําหนดตลาดเป้าหมาย
3

กิจกรรมการเรียนการสอน

1. ตํารา/เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. ใบงานหรือใบ

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย ผู้สอน
รายวิชา (ระบุข้อ)

1, 5, 6, 7

4 (1)

1, 2, 6, 7

4 (1)
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สัปดาห์
ที่

4

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
Learning Outcome
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา การวิเคราะห์ตลาดและพฤติกรรม
ผู้บริโภค และสรุปประเด็นสําคัญเพื่อนํามาอภิปรายได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
- นักศึกษาได้รบั ความรู้เพิ่มเติมจากการสืบค้นข้อมูลและสามารถนําเสนอ
ประเด็นสําคัญในการวิเคราะห์ตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค
การวิจัยการตลาดและการวิจัยลูกค้า
-

ประเภทการวิจยั ตลาด
กระบวนการ/ขัน้ ตอนการวิจัยตลาด
เครื่องมือการวิจัยตลาด
โปรแกรมประยุกต์สําหรับการวิจัย

Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษารูแ้ ละเข้าใจถึงความสําคัญของจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
การวิจัยการตลาดและการวิจัยลูกค้า

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย ผู้สอน
รายวิชา (ระบุข้อ)

ความรู้
3. ผู้สอนเตรียมตัวอย่างกรณีศึกษา
3. สื่อมัลติมีเดีย/
เพื่ออภิปรายในชั้นเรียน
การนําเสนอด้วย
4. ผู้เรียนและผู้สอนร่วมอภิปราย
ภาพเลือ่ น
สรุปเนื้อหา
4. กรณีตัวอย่าง
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์
ออนไลน์
6. เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
7. สื่อสังคมออนไลน์
3

1. ตํารา/เอกสาร
1. ผู้สอนบรรยาย
ประกอบการ
2. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนสืบค้น
เรียน
และศึกษาการรักษาความมั่นคง
2. ใบงานหรือใบ
ปลอดภัยของสารสนเทศจาก
ความรู้
เว็บไซต์ แล้วนํามาอภิปรายใน
3. สื่อมัลติมีเดีย/
ชั้นเรียน
การนําเสนอด้วย
ภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง

1, 2, 6, 7

4 (1)
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มคอ. 3

สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์
ออนไลน์
6. เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
7. สื่อสังคมออนไลน์

ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยการตลาดและการวิจัย
ลูกค้า
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นเพื่อนําไป
จัดทําการวิจัยการตลาดและการวิจัยลูกค้าได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีและโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห์
และประมวลผลการวิจัยได้อย่างเหมาะสม
5

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ
- ผลิตภัณฑ์และส่วนประสมผลิตภัณฑ์
- การวางแผนผลิตภัณฑ์และบริการ
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และบริการรูปแบบใหม่
- การจัดการกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่
- เทคโนโลยีกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ

Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษารูแ้ ละเข้าใจถึงความสําคัญของการการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริการโดยไม่ลอกเลียนแบบผูอ้ ื่น รวมถึงเข้าใจเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย ผู้สอน
รายวิชา (ระบุข้อ)

3

1. อาจารย์ผู้สอนอธิบายเนื้อหา
จุดประสงค์และเป้าหมายของ
รายวิชาในสัปดาห์ เกณฑ์การ
วัดผลและประเมินผล แนะนํา
หนังสือและเว็บไซต์อ่านเพิ่มเติม
2. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อ
ที่เหมาะสมตามหัวข้อบรรยาย
ประจําสัปดาห์
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน

1. ตํารา/เอกสาร
1, 2, 5, 6, 7
ประกอบการ
เรียน
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
3. สื่อมัลติมีเดีย/
การนําเสนอด้วย
ภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง

4 (1)

12

มคอ. 3

สัปดาห์
ที่

6

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
- นักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญในการทําทดสอบย่อยโดยไม่ทุจริต
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
- นักศึกษาสามารถนําองค์ความรู้ที่เรียนมาทําแบบทดสอบย่อยได้
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้เพื่อต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริการ
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์องค์ความรู้ที่เรียนมาทําแบบทดสอบย่อย
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รบั มอบหมาย
การกําหนดกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์และตราสินค้า
-

การตัดสินใจเกีย่ วกับตราสินค้า
การบรรจุภัณฑ์และการใช้ป้ายฉลาก
เทคนิคการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า และป้ายฉลาก
การใช้เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์

Learning Outcome
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกําหนดกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์และ
ตราสินค้า
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้ที่เรียนมาเพื่อการกําหนดกลยุทธ์

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย ผู้สอน
รายวิชา (ระบุข้อ)

5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
ออนไลน์
มอบหมายให้สบื ค้น
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ 6. เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
ผู้เรียนนําเสนอและแจ้งให้
7. สื่อสังคมออนไลน์
ปรับแก้ไขหรือจัดทําเพิ่มเติม
5. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเนื้อหาการเรียนการสอน

3

1. อาจารย์ผู้สอนอธิบายเนื้อหา
จุดประสงค์และเป้าหมายของ
รายวิชาในสัปดาห์ เกณฑ์การ
วัดผลและประเมินผล แนะนํา
หนังสือและเว็บไซต์อ่านเพิ่มเติม
2. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อ
ที่เหมาะสมตามหัวข้อบรรยาย
ประจําสัปดาห์
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้สบื ค้น

1, 2, 5, 6, 7
1. ตํารา/เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
3. สื่อมัลติมีเดีย/
การนําเสนอด้วย
ภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์
ออนไลน์

4 (1)
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มคอ. 3

สัปดาห์
ที่

7

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ผลิตภัณฑ์และตราสินค้าได้อย่างเหมาะสม
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับมอบหมาย
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
- นักศึกษาได้รบั ความรู้เพิ่มเติมจากการสืบค้นข้อมูลและสามารถนําเสนอ
ประเด็นสําคัญด้านการกําหนดกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์และตราสินค้าได้
การพัฒนากลยุทธ์ราคา
-

การวางแผนกําไร
การกําหนดราคา
การปรับราคา
การควบคุมค่าใช้จ่าย
การริเริ่มเปลี่ยนแปลงราคาและการตอบโต้ต่อการเปลี่ยนแปลง
ระบบสารสนเทศสําหรับการกําหนดราคา

Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษารูแ้ ละเข้าใจถึงความสําคัญของการมีคุณธรรมและจริยธรรมใน
การพัฒนากลยุทธ์ราคา
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนากลยุทธ์ราคา
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้ที่เรียนมาเพื่อพัฒนากลยุทธ์ราคาได้

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย ผู้สอน
รายวิชา (ระบุข้อ)

4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ 6. เครือข่าย
ผู้เรียนนําเสนอและแจ้งให้
อินเทอร์เน็ต
ปรับแก้ไขหรือจัดทําเพิ่มเติม
7. สื่อสังคมออนไลน์
5. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเนื้อหาการเรียนการสอน
3

1. อาจารย์ผู้สอนอธิบายเนื้อหา
จุดประสงค์และเป้าหมายของ
รายวิชาในสัปดาห์ เกณฑ์การ
วัดผลและประเมินผล แนะนํา
หนังสือและเว็บไซต์อ่านเพิ่มเติม
2. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อ
ที่เหมาะสมตามหัวข้อบรรยาย
ประจําสัปดาห์
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้สบื ค้น
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่
ผู้เรียนนําเสนอและแจ้งให้
ปรับแก้ไขหรือจัดทําเพิ่มเติม

1. ตํารา/เอกสาร
1, 2, 5, 6, 7
ประกอบการ
เรียน
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
3. สื่อมัลติมีเดีย/
การนําเสนอด้วย
ภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์
ออนไลน์
6. เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
7. สื่อสังคมออนไลน์

4 (1)
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มคอ. 3

สัปดาห์
ที่

8

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
อย่างเหมาะสม
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับมอบหมาย
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
- นักศึกษาได้รบั ความรู้เพิ่มเติมจากการสืบค้นข้อมูลและสามารถนําเสนอ
ประเด็นสําคัญด้านการพัฒนากลยุทธ์ราคาได้
การพัฒนากลยุทธ์การจัดจําหน่าย
-

การจัดจําหน่าย
การค้าปลีก และการค้าส่ง
การกระจายสินค้า
ระบบสารสนเทศสําหรับการจัดจําหน่ายสินค้า

Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษารูแ้ ละเข้าใจถึงความสําคัญของการมีคุณธรรมและจริยธรรมใน
การพัฒนากลยุทธ์การจัดจําหน่าย
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนากลยุทธ์การจัดจําหน่าย
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้ที่เรียนมาเพื่อพัฒนากลยุทธ์การจัด
จําหน่ายได้อย่างเหมาะสม

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย ผู้สอน
รายวิชา (ระบุข้อ)

5. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเนื้อหาการเรียนการสอน

3

1. อาจารย์ผู้สอนอธิบายเนื้อหา
จุดประสงค์และเป้าหมายของ
รายวิชาในสัปดาห์ เกณฑ์การ
วัดผลและประเมินผล แนะนํา
หนังสือและเว็บไซต์อ่านเพิ่มเติม
2. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อ
ที่เหมาะสมตามหัวข้อบรรยาย
ประจําสัปดาห์
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้สบื ค้น
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่
ผู้เรียนนําเสนอและแจ้งให้
ปรับแก้ไขหรือจัดทําเพิ่มเติม

1. ตํารา/เอกสาร
1, 2, 3, 6, 7
ประกอบการ
เรียน
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
3. สื่อมัลติมีเดีย/
การนําเสนอด้วย
ภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์
ออนไลน์
6. เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
7. สื่อสังคมออนไลน์

4 (1)

15

มคอ. 3

สัปดาห์
ที่

9

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับมอบหมาย
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
- นักศึกษาได้รบั ความรู้เพิ่มเติมจากการสืบค้นข้อมูลและสามารถนําเสนอ
ประเด็นสําคัญด้านการพัฒนากลยุทธ์การจัดจําหน่ายได้
การพัฒนากลยุทธ์การขาย
-

หลักการขาย
การวิเคราะห์การขาย
การพยากรณ์การขาย
กลยุทธ์การขาย
ระบบสารสนเทศสําหรับวิเคราะห์และพยากรณ์การขาย

Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษารูแ้ ละเข้าใจถึงความสําคัญของการมีคุณธรรมและจริยธรรมใน
การพัฒนากลยุทธ์การขาย
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนากลยุทธ์การขาย
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้ที่เรียนมาเพื่อพัฒนากลยุทธ์การขายได้
อย่างเหมาะสม

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย ผู้สอน
รายวิชา (ระบุข้อ)

5. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเนื้อหาการเรียนการสอน

3

1. อาจารย์ผู้สอนอธิบายเนื้อหา
จุดประสงค์และเป้าหมายของ
รายวิชาในสัปดาห์ เกณฑ์การ
วัดผลและประเมินผล แนะนํา
หนังสือและเว็บไซต์อ่านเพิ่มเติม
2. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อ
ที่เหมาะสมตามหัวข้อบรรยาย
ประจําสัปดาห์
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้สบื ค้น
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่
ผู้เรียนนําเสนอและแจ้งให้
ปรับแก้ไขหรือจัดทําเพิ่มเติม
5. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน

1. ตํารา/เอกสาร
1, 2, 3, 4, 7
ประกอบการ
เรียน
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
3. สื่อมัลติมีเดีย/
การนําเสนอด้วย
ภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์
ออนไลน์
6. เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
7. สื่อสังคมออนไลน์

4 (1)

16

มคอ. 3

สัปดาห์
ที่

10

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับมอบหมาย
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
- นักศึกษาได้รบั ความรู้เพิ่มเติมจากการสืบค้นข้อมูลและสามารถนําเสนอ
ประเด็นสําคัญด้านการพัฒนากลยุทธ์การขายได้
ข้อมูลและระบบสารสนเทศในงานทางการตลาด
-

ข้อมูลและสารสนเทศ
องค์ประกอบของระบบสารสนเทศทางการตลาด
ระบบการบันทึกข้อมูลภายในบริษทั (Internal Records System)
ระบบระเบียนข้อมูลในบริษัท
ระบบข่าวกรองทางการตลาด

Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษารูแ้ ละเข้าใจถึงความสําคัญของคุณธรรมและจริยธรรมของ
นักการตลาดในการดูแลข้อมูลและระบบสารสนเทศในงานทาง
การตลาด
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลและระบบสารสนเทศใน
งานทางการตลาด
ทักษะทางปัญญา

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย ผู้สอน
รายวิชา (ระบุข้อ)

สรุปเนื้อหาการเรียนการสอน

3

1. อาจารย์ผู้สอนอธิบายเนื้อหา
จุดประสงค์และเป้าหมายของ
รายวิชาในสัปดาห์ เกณฑ์การ
วัดผลและประเมินผล แนะนํา
หนังสือและเว็บไซต์อ่านเพิ่มเติม
2. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อ
ที่เหมาะสมตามหัวข้อบรรยาย
ประจําสัปดาห์
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้สบื ค้น
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่
ผู้เรียนนําเสนอและแจ้งให้
ปรับแก้ไขหรือจัดทําเพิ่มเติม
5. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน

1. ตํารา/เอกสาร
1, 2, 3, 4, 7
ประกอบการ
เรียน
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
3. สื่อมัลติมีเดีย/
การนําเสนอด้วย
ภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์
ออนไลน์
6. เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
7. สื่อสังคมออนไลน์

4 (1)

17

มคอ. 3

สัปดาห์
ที่

11

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์การจัดทําข้อมูลเพื่อนําไปใช้ในระบบ
สารสนเทศในงานทางการตลาดได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับมอบหมาย
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
- นักศึกษาได้รบั ความรู้เพิ่มเติมจากการสืบค้นข้อมูลและสามารถนําเสนอ
ประเด็นสําคัญด้านการจัดการข้อมูลและระบบสารสนเทศในงานทาง
การตลาดได้
ระบบสารสนเทศสําหรับการวิจัยตลาด
-

การจัดเก็บและการค้นหาข้อมูลทางการตลาด
ระบบสารสนเทศสําหรับการวิจยั ลูกค้า
ระบบสารสนเทศสําหรับการวิจยั การตลาด
กรณีศกึ ษา ล้วงลึกพฤติกรรมลูกค้าด้วย Google Analytics

Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษารูแ้ ละเข้าใจถึงความสําคัญของการมีคุณธรรมจริยธรรมในการ
การจัดเก็บและการค้นหาข้อมูลทางการตลาด

ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศสําหรับการวิจัย
ตลาด

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย ผู้สอน
รายวิชา (ระบุข้อ)

สรุปเนื้อหาการเรียนการสอน

3

1. อาจารย์ผู้สอนอธิบายเนื้อหา
จุดประสงค์และเป้าหมายของ
รายวิชาในสัปดาห์ เกณฑ์การ
วัดผลและประเมินผล แนะนํา
หนังสือและเว็บไซต์อ่านเพิ่มเติม
2. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อ
ที่เหมาะสมตามหัวข้อบรรยาย
ประจําสัปดาห์
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้สบื ค้น
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่

1. ตํารา/เอกสาร
1, 2, 3, 4, 7
ประกอบการ
เรียน
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
3. สื่อมัลติมีเดีย/
การนําเสนอด้วย
ภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์
ออนไลน์
6. เครือข่าย

4 (1)

18

มคอ. 3

สัปดาห์
ที่

12

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์การเลือกใช้ระบบสารสนเทศสําหรับการวิจัย
ตลาดที่เหมาะสม พร้อมสรุปผลและอภิปรายผลจากการวิเคราะห์ได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับมอบหมาย
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
- นักศึกษาได้รบั ความรู้เพิ่มเติมจากการสืบค้นข้อมูลและสามารถนําเสนอ
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศสําหรับการวิจัยตลาดได้
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางการตลาด
- ระบบสารสนเทศสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
- ระบบสารสนเทศสําหรับส่งเสริมและสนับสนุนการขาย
- ระบบความเป็นอัจฉริยะทางการตลาด (Marketing Intelligence
System)
- การจัดทํารายงานทางการตลาด

Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษารูแ้ ละเข้าใจถึงความสําคัญของการมีคุณธรรมและจริยธรรมใน
การเป็นนนักการตลาดที่ดี และการจัดทํารายงานทางการตลาดอย่าง
ซื่อตรง

ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสนับสนุนการตัดสินใจทาง

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย ผู้สอน
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้เรียนนําเสนอและแจ้งให้
อินเทอร์เน็ต
ปรับแก้ไขหรือจัดทําเพิ่มเติม
7. สื่อสังคมออนไลน์
5. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเนื้อหาการเรียนการสอน

8

1. อาจารย์ผู้สอนอธิบายเนื้อหา
จุดประสงค์และเป้าหมายของ
รายวิชาในสัปดาห์ เกณฑ์การ
วัดผลและประเมินผล แนะนํา
หนังสือและเว็บไซต์อ่านเพิ่มเติม
2. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อ
ที่เหมาะสมตามหัวข้อบรรยาย
ประจําสัปดาห์
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้สบื ค้น
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่

1. ตํารา/เอกสาร
1, 2, 3, 4, 7
ประกอบการ
เรียน
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
3. สื่อมัลติมีเดีย/
การนําเสนอด้วย
ภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์
ออนไลน์
6. เครือข่าย

4 (1)

19

มคอ. 3

สัปดาห์
ที่

13

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
การตลาด
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์การเลือกใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทาง
การตลาดที่เหมาะสม พร้อมสรุปผลและอภิปรายผลจากการวิเคราะห์
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับมอบหมาย
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
- นักศึกษาได้รบั ความรู้เพิ่มเติมจากการสืบค้นข้อมูลและสามารถนําเสนอ
ข้อมูลเกี่ยวกับระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางการตลาดได้
การตลาดดิจทิ ลั
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (บนเว็บและบนมือถือ)
เครื่องมือทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ เช่น SEO
สื่อโฆษณาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ไวรัสทางการตลาด (Viral Marketing)
การนําเสนอสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางการตลาด
- เทคนิคการนําเสนอการตลาด
-

Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษารูแ้ ละเข้าใจถึงความสําคัญของทําการตลาดดิจิทัล
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตลาดดิจิทัล

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย ผู้สอน
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้เรียนนําเสนอและแจ้งให้
อินเทอร์เน็ต
7. สื่อสังคมออนไลน์
ปรับแก้ไขหรือจัดทําเพิ่มเติม
5. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเนื้อหาการเรียนการสอน

4

1. อาจารย์ผู้สอนอธิบายเนื้อหา
จุดประสงค์และเป้าหมายของ
รายวิชาในสัปดาห์ เกณฑ์การ
วัดผลและประเมินผล แนะนํา
หนังสือและเว็บไซต์อ่านเพิ่มเติม
2. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อ
ที่เหมาะสมตามหัวข้อบรรยาย
ประจําสัปดาห์
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผ้สู อน
มอบหมายให้สบื ค้น

1, 2, 3, 4, 7
1. ตํารา/เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
3. สื่อมัลติมีเดีย/
การนําเสนอด้วย
ภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์
ออนไลน์

4 (1)

20
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สัปดาห์
ที่

14

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์การดําเนินงานของการตลาดดิจิทัล พร้อม
สรุปผลและอภิปรายผลจากการวิเคราะห์ได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับมอบหมาย
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
- นักศึกษาได้รบั ความรู้เพิ่มเติมจากการสืบค้นข้อมูลและสามารถนําเสนอ
ประเด็นสําคัญเกี่ยวกับการตลาดดิจิทัลได้
การตลาดผ่านเครือข่ายทางสังคม
เครือข่ายสังคมออนไลน์
ประเภทของ Social Media
การนําเสนอสินค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
สังคมออนไลน์ในภาคธุรกิจ
- จริยธรรมกับสังคมออนไลน์
-

Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษารูแ้ ละเข้าใจถึงจรรยาบรรณและจริยธรรมในการทําการตลาด
ผ่านเครือข่ายทางสังคม
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตลาดผ่านเครือข่ายทางสังคม

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย ผู้สอน
รายวิชา (ระบุข้อ)

4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ 6. เครือข่าย
ผู้เรียนนําเสนอและแจ้งให้
อินเทอร์เน็ต
7. สื่อสังคมออนไลน์
ปรับแก้ไขหรือจัดทําเพิ่มเติม
5. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเนื้อหาการเรียนการสอน

12

1. อาจารย์ผู้สอนอธิบายเนื้อหา
จุดประสงค์และเป้าหมายของ
รายวิชาในสัปดาห์ เกณฑ์การ
วัดผลและประเมินผล แนะนํา
หนังสือและเว็บไซต์อ่านเพิ่มเติม
2. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อ
ที่เหมาะสมตามหัวข้อบรรยาย
ประจําสัปดาห์
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผ้สู อน
มอบหมายให้สบื ค้น
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่

1. ตํารา/เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
3. สื่อมัลติมีเดีย/
การนําเสนอด้วย
ภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์
ออนไลน์
6. เครือข่าย

1, 5, 6, 7

4 (1)
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สัปดาห์
ที่

15

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการตลาดผ่านเครือข่าย
ทางสังคม พร้อมสรุปผลและอภิปรายผลจากการวิเคราะห์ได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับมอบหมาย
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
- นักศึกษาได้รบั ความรู้เพิ่มเติมจากการสืบค้นข้อมูลและสามารถนําเสนอ
ประเด็นสําคัญเกี่ยวกับการตลาดผ่านเครือข่ายทางสังคมได้
การตลาดเคลือ่ นที่ด้วยมือถือ
-

การตลาดบนมือถือ
การโปรโมทผลิตภัณฑ์และบริการผ่านมือถือ
การใช้เทคโนโลยี Augmented Reality เพื่อการตลาด
แอปพลิเคชันบนมือถือเพื่องานทางการตลาด

Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษารูแ้ ละเข้าใจถึงจรรยาบรรณและจริยธรรมในการทําการตลาด
เคลื่อนที่ด้วยมือถือ
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตลาดเคลื่อนที่ด้วยมือถือ
ทักษะทางปัญญา

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย ผู้สอน
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้เรียนนําเสนอและแจ้งให้
อินเทอร์เน็ต
7. สื่อสังคมออนไลน์
ปรับแก้ไขหรือจัดทําเพิ่มเติม
5. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเนื้อหาการเรียนการสอน

3

1. อาจารย์ผู้สอนอธิบายเนื้อหา
จุดประสงค์และเป้าหมายของ
รายวิชาในสัปดาห์ เกณฑ์การ
วัดผลและประเมินผล แนะนํา
หนังสือและเว็บไซต์อ่านเพิ่มเติม
2. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อ
ที่เหมาะสมตามหัวข้อบรรยาย
ประจําสัปดาห์
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัตงิ านตามใบงาน
หรือเอกสารที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้สบื ค้น
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่

1, 2, 3, 4, 7
1. ตํารา/เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. ใบงานหรือใบ
ความรู้
3. สื่อมัลติมีเดีย/
การนําเสนอด้วย
ภาพเลื่อน
4. กรณีตัวอย่าง
5. เว็บไซต์/วีดิทัศน์
ออนไลน์
6. เครือข่าย

4 (1)

22

มคอ. 3

สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการตลาดเคลื่อนที่ด้วย
มือถือ พร้อมสรุปผลและอภิปรายผลจากการวิเคราะห์ได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในการที่ได้รับมอบหมาย
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
- นักศึกษาได้รบั ความรู้เพิ่มเติมจากการสืบค้นข้อมูลและสามารถนําเสนอ
ประเด็นสําคัญเกี่ยวกับการตลาดเคลื่อนที่ด้วยมือถือได้
หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห์ จํานวน 15 สัปดาห์

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

อินเทอร์เน็ต
ผู้เรียนนําเสนอและแจ้งให้
7. สื่อสังคมออนไลน์
ปรับแก้ไขหรือจัดทําเพิ่มเติม
5. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเนื้อหาการเรียนการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย ผู้สอน
รายวิชา (ระบุข้อ)
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม

ผลการเรียนรูท้ ี่ได้
(ระบุข้อ)

คุณธรรม
- การเข้าเรียน และ
การส่งงานตรงเวลา จริยธรรม
- การมีส่วนร่วมในชั้น (1) – (7)
เรียน
- การมอบหมายงานให้
นักศึกษาทําทั้งงาน
กลุ่มและงานเดี่ยว

วิธีการประเมิน

1. วัดและประเมินผลจากการตรงต่อเวลา
ของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน และการ
ส่งงานตามระยะเวลาที่กําหนด
2. วัดและประเมินผลจากการมีวินัย ความ
รับผิดชอบและความพร้อมเพรียงของ
นักศึกษา ในการส่งงานตามกําหนด
3. วัดและประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมาย
และการแก้ไขงานที่บกพร่องโดยไม่นํา
ผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
4. วัดและประเมินจากความมีน้ําใจในการ
ช่วยเหลืออาจารย์ผู้สอนรวมถึงแนะนําใน
สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนร่วมชั้นเรียน
เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
1. วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์องค์
- การมอบหมายงาน ความรู้
(1) – (6)
ความรู้ของนักศึกษาจากการทดสอบย่อย
- การทดสอบย่อย
(8)
แบบฝึกหัด แบบฝึกปฏิบัติระหว่างเรียน
- แบบฝึกหัด
และการนําเสนอรายงาน
- แบบฝึกปฏิบัติ
- การนําเสนอรายงาน
2. วัดและประเมินจากการทบทวนเนื้อหาที่
- การสอบปลายภาค
เรียนและสรุปองค์ความรู้ โดยการ
ทดสอบย่อย
3. วัดและประเมินจากการทบทวนเนื้อหาที่
เรียนและสรุปองค์ความรู้ โดยการสอบ
ปลายภาค
ทักษะทางปัญญา 1. วัดและประเมินจากการนําเสนองานที่
- มอบหมายงานให้
ได้รับมอบหมาย
นักศึกษาวิเคราะห์ (1) – (4)
แสดงความคิดเห็น
2. วัดและประเมินจากการแสดงความ
และการร่วม
คิดเห็นในการอภิปรายกลุ่มของผู้เรียน
อภิปรายในชั้นเรียน
3. วัดและประเมินจากงานกลุ่มตามที่ได้รับ
- การนําเสนอรายงาน
มอบหมาย
1. วัดและประเมินจากผลการเรียนแบบ
ทักษะ
- การนําเสนอ
ร่วมมือ
ความก้าวหน้าและ ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
งานที่ได้รับ
2. วัดและประเมินจากผลการค้นคว้า การ
มอบหมายทั้งที่เป็น และความ
ตอบโจทย์

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน ประเมินผล
1-15
5

1-15

10

5 และ
10

25

16

30

1-15

10

1-15
8-12
1-15

10

1-15

24

มคอ. 3
ผลการเรียนรูท้ ี่ได้

กิจกรรม

(ระบุข้อ)

งานกลุ่มและงาน
เดี่ยว

- การติดตาม การคิด
การวิเคราะห์ และ
การนําเสนอรายงาน
ประเด็นสําคัญด้าน
ความมั่นคงปลอดภัย
สําหรับระบบ
สารสนเทศ

วิธีการประเมิน

รับผิดชอบ
(1)
(4) – (5)

3. วัดและประเมินจากประสานงานกัน
ระหว่างผู้เรียนในกลุ่ม การรายงานผล
และนําเสนอผลงานกลุ่ม

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) – (4)

1. วัดและประเมินจากผลการติดตาม การ
วิเคราะห์ และนําเสนอรายงานที่ได้รับ
มอบหมายในด้านระบบสารสนเทศ
2. วัดและประเมินจากผลการค้นคว้า
เทคนิคการนําเสนอในรูปแบบต่าง ๆ โดย
ใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
เหมาะสม
3. วัดและประเมินจากความสามารถในการ
อธิบายถึงข้อมูล และเหตุผลการเลือกใช้
เครื่องมือ การอภิปรายกรณีศึกษาที่มีการ
นําเสนอต่อชั้นเรียนทั้งจากเพื่อนร่วมชั้น
และอาจารย์ผสู้ อนรายวิชา

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน ประเมินผล
13-15

1-15
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
อัญชนา ลักษณ์วิรามสิริ. (2560). ระบบสารสนเทศเพื่องานการตลาด. กรุงเทพมหานคร: เอ็มแอนด์เอ็ม
เลเซอร์พริ้นต์.
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
ณัฐพล ใยไพโรจน์. (2558). Digital Marketing: Concept & Case Study อัพเดท 2015.
กรุงเทพมหานคร: ไอดีซี พรีเมียร์.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
ภิเษก ชัยนิรันดร์. (2552). Marketing Click กลเม็ดเคล็ดลับ การตลาดออนไลน์. กรุงเทพมหานคร: ซี
เอ็ดยูเคชั่น.
อีวาน, ไลอาน่า ลี. (2555). สร้างโอกาสวางกลยุทธ์ การตลาดยุค Social Media (แปลจาก Social
Media Marketing: Strategic for Engaging in Facebook, Twitter & Other Social
Media โดย วิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา). กรุงเทพมหานคร: ทรู ดิจิตอล คอนเท้นท์ แอนด์ มีเดีย.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
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มคอ. 3
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
- ข้อเสนอแนะผ่านเว็บ ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทําเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- การสอนควรเป็นไปในลักษณะที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มีการบรรยายถึงเนื้อหาหลักและแนะนําให้
ผู้เรียนทําการค้นคว้าหรือทําความเข้าใจปลีกย่อยด้วยตนเอง
- การสอนควรเน้ น การได้ ม าซึ่ ง ทฤษฎี แ ละกฎเกณฑ์ ต่ า ง ๆ ในเชิ ง วิ เคราะห์ และชี้ ใ ห้ เห็ น
ความสั ม พั น ธ์ระหว่างทฤษฎี กั บ ปรากฏการณ์ ต่ าง ๆ เพื่ อ ทํ าการทดลองปฏิ บั ติ ก ารจริงและมี โอกาสใช้
เครื่องมือด้วยตนเอง
- การสอนควรสอดแทรกเนื้อหา/กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อทําให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะในการเรียนรู้ การนําเสนอและการอภิปรายโดยใช้เทคโนโลยีสาสนเทศในการสื่อสารกับผู้อื่น
3. การปรับปรุงการสอน
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจัยในชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- การทวนสอบการให้ ค ะแนนจากการสุ่ มตรวจผลงานของนั กศึกษาโดยอาจารย์ท่ านอื่น หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจําหลักสูตร
- มีการตั้ งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมิ น การเรีย นรู้ของนั กศึ ก ษา โดย
ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหา
ที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์
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