รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา

2512726

ชื่อวิชา จิตวิทยาการตลาดและผู้บริโภค
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Marketing and
Consumer Psychology

1.2 จานวนหน่วยกิต
3 (2-2-5) หน่วยกิต
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
1) หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (หลักสูตร 2560)
2) ประเภทของรายวิชา : หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเลือก
1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัศรินท์ ก่อเลิศวรพงศ์
2) อาจารย์ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัศรินท์ ก่อเลิศวรพงศ์ (ตอนเรียน A1)
1.5 ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2563 / ชั้นปี 2
1.6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.7 รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.8 สถานที่เรียน
อาคาร 11 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
1.9 วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่ 9 มิถุนายน 2563
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1) รักความถูกต้องและความยุติธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน มีจิตสาธารณะ ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่นและอยู่ร่วมกันได้อย่างสร้างสรรค์
2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และเนื้อหาสาระสาคัญใน
สาขาวิชาจิตวิทยาและจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ โดยมีการพัฒนาองค์ความรู้ของตนเอง และ
สามารถบู ร ณาการความรู้ กั บ ศาสตร์ อื่ น ๆ ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งได้ อ ย่ า งเหมาะสม โดยเน้ น การน า
ความรู้ไปเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความสามารถอธิบาย แยกแยะ
และวิเคราะห์ ปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆ จากความรู้ที่ได้ศึกษามาโดยสามารถแก้ไขปัญหาหรือ
สถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
4) มีความสามารถในการสื่ อสารและการปรับตัว กับผู้อื่นโดยคานึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถให้ความช่วยเหลือ
ผู้อื่นในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
5) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าข้อมูล รวมถึงสามารถเลือกใช้
สื่อในการนาเสนอและสื่อสารข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในภาพรวมของการตลาดและผู้บริโภค และสามารถนาความรู้ทาง
จิตวิทยาไปประยุกต์ใช้กับการทางานร่วมกับสาขาวิชาชีพอื่นอย่างเป็นสหวิชาชีพ โดยที่นักจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การต้องนาความรู้ที่ได้ไปสังเคราะห์และนาเสนอในมุมมองของวิชาชีพของตนได้
อย่างถูกต้องและเป็นที่ยอมรับ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
3.1 คาอธิบายรายวิชา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ บุคลิกภาพและ
ทัศนคติ บทบาทของนักจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการตลาดและผู้บริโภค การประยุกต์ใช้ทฤษฎีทาง
จิตวิทยาในการส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
Influence factors in decision making of consumer behavior, motivation,
perception, learning, personality and attitude, roles of psychologist that involve
2

marketing and consumer, the application of psychological theories to promote the
marketing activities for more efficiency
3.2 จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝึกปฏิบัติ/

การศึกษาด้วยตนเอง

งานภาคสนาม/การฝึกงาน
30 ชั่วโมงต่อ

ภาคการศึกษา

ให้คาปรึกษา แนะนา
สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เป็นรายกลุ่ม เพื่อ
ทบทวนความรู้ให้ชัดเจน
และแม่นยายิ่งขึ้น
โดยเฉพาะกับกลุม่ ของ
นักศึกษาที่มีผลการเรียน
ต่า

30 ชั่วโมงต่อ

75 ชั่วโมงต่อ

ภาคการศึกษา

ภาคการศึกษา

3.3 จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคลพร้อมทั้งระบุช่องทางต่างๆ ตัวอย่าง สถานที่ Social Network
1) อาจารย์ประจารายวิชา แจ้งเวลาให้คาปรึกษาผ่านเว็บไซต์ประจารายวิชา หรือผ่าน
Social Network เช่น Facebook Line
2) อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ อย่างน้อย
2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
4.1 แผนพัฒนาและประเมินผลการเรียนรู้แต่ละด้าน
ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธกี ารสอน

วิธกี ารประเมิน

สัปดาห์ที่

ค่าน้าหนัก

ประเมิน

ของการ
ประเมินผล

ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ตระหนักในคุณค่าของ
จรรยาบรรณนักจิตวิทยา
กฎระเบียบข้อบังคับขององค์การ
มีความซื่อสัตย์ มีวินัยความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่
มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ทางาน
1.2 รักความถูกต้องและ
ความยุติธรรม เคารพสิทธิ
มนุษยชน ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่นและอยู่ร่วมกัน
ได้อย่างสร้างสรรค์
1.3 มีจิตสาธารณะ มีความ
เข้าใจปัญหาทางสังคมคานึงถึง
ผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็น
สาคัญ

1. ผู้สอนจัดการ
เรียนการสอนโดยการ
สอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม และความ
รับผิดชอบประกอบ
การบรรยายในแต่ละ
สัปดาห์
2. การปลูกฝัง
วัฒนธรรมที่ดีงามให้
นักศึกษามีระเบียบ
วินัย และปลูกฝังความ
เป็นสวนดุสิต โดยเน้น
ความรับผิดชอบ การ
ตรงต่อเวลา การแต่ง
กายที่เป็นไปตาม
ระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
บุคลิกภาพที่ดี และ
การช่วยเหลือให้เพื่อน
ร่วมชั้นในด้านต่างๆที่
ตนเองถนัดชานาญ
3. มอบหมายงาน
หรือกิจกรรมกลุม่ โดย
ให้นักศึกษาแบ่งความ
รับผิดชอบตามหน้าทีท่ ี่
ได้รับมอบหมายและ
นักศึกษาส่งงานตรง
ตามเวลาที่กาหนดไว้

1. ประเมินจาก
การสังเกตโดยใช้แบบ
สังเกตพฤติกรรมในชั้น
เรียน และการปฏิบัติ
ตนของนักศึกษา
รวมถึงความสนใจ
ความมีวินัย ความตรง
ต่อเวลา ความ
รับผิดชอบ บุคลิกภาพ
และการส่งงานที่ได้รับ
มอบหมาย โดยบันทึก
พฤติกรรมของ
นักศึกษาในระหว่าง
การเรียนการสอนและ
การเข้าร่วมกิจกรรม
2. ประเมินจาก
ความรับผิดชอบใน
หน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย
3. ประเมินจาก
การมีส่วนร่วมในการ
ทากิจกรรม

1-15

10%

มคอ.3 -1

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธกี ารสอน

วิธกี ารประเมิน

สัปดาห์ที่

ค่าน้าหนัก

ประเมิน

ของการ
ประเมินผล

4. มอบหมายงาน
หรือกิจกรรมกลุม่ โดย
ให้นักศึกษาได้เรียนรู้
ถึงกฏกติกาต่างๆ ใน
การเรียนการสอน รู้จัก
ถึงความถูกต้องและ
ความยุติธรรม เคารพ
สิทธิมนุษยชน ยอมรับ
ฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นและทางาน
ร่วมกันโดยคานึงถึง
ผลประโยชน์ของ
ส่วนรวมเป็นสาคัญ
ด้านความรู้
1. ให้นักศึกษาชม
วีดิทัศน์ที่เกี่ยวกับ
2.1 มีความรู้และความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด เนื้อหา
2. ผู้สอนบรรยาย
ทฤษฎี และเนื้อหาสาระสาคัญ
แบบมีปฏิสมั พันธ์โดย
ในสาขาวิชาจิตวิทยาและ
ใช้สื่อเพาเวอร์พอยด์
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
และเปิดโอกาสให้
องค์การ
2.3 สามารถนาความรู้และ นักศึกษาได้อภิปราย
ร่วมกันเป็นกลุ่ม
ประสบการณ์ในการศึกษาวิชา
(Group Discussion)
จิตวิทยาและจิตวิทยา
ในประเด็นที่เกีย่ วข้อง
อุตสาหกรรมและองค์การ ไป
หรือตามความสนใจ
ประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ
ของนักศึกษา หรือการ
อย่างเป็นรูปธรรม
ให้นักศึกษาได้ระดม
2.4 มีการพัฒนาองค์
ความรู้ของตนเอง และสามารถ พลังสมอง
บูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นๆ (Brainstorming) ใน
เนื้อหาที่ได้รับ
ที่มคี วามเกี่ยวข้องได้อย่าง
มอบหมาย
เหมาะสม โดยเน้นการนา
3. ให้นักศึกษาได้
ความรู้ไปเสริมสร้างทักษะการ

1. การใช้แบบ
สังเกต โดยสังเกต
พฤติกรรมในชั้นเรียน
และการปฏิบัตติ นของ
นักศึกษา รวมถึง
ความสนใจ ความมี
วินัย ความรับผิดชอบ
การส่งงานที่ได้รับ
มอบหมาย โดย
บันทึกพฤติกรรมของ
นักศึกษาในระหว่าง
การเรียนการสอนและ
การเข้าร่วมกิจกรรม
2. ประเมินด้วย
การตอบคาถามและ
การทาแบบฝึกหัดใน
แต่ละสัปดาห์
3. ประเมินจาก
การปฏิบัติ เช่น

1-15
และ 16

30%

มคอ.3 -2

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธกี ารสอน

วิธกี ารประเมิน

สัปดาห์ที่

ค่าน้าหนัก

ประเมิน

ของการ
ประเมินผล

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ระดมพลังสมอง
(Brainstorming)
ประกอบกับวิเคราะห์
กรณีตัวอย่าง (Case
Study) ในเนื้อหาที่
ได้รับมอบหมาย
4. ให้นักศึกษา
ทบทวนความรู้ด้วย
การค้นคว้าเพิ่มเติม
จากหนังสือ นิตยา
สาร งานวิจัย และการ
ค้นข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ต
5. ให้นักศึกษา
ดาเนินกิจกรรม
“ตลาดนัดจิตวิทยา”
โดยการบูรณาการ
ความรู้และการใช้
ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21

มอบหมายชิ้นงาน
หรือ แบบฝึกหัด
หรือ รายงานผลการ
ดาเนินงานกลุ่ม หรือ
การประมวลความรู้
ด้วยการปฏิบัติจริง
กิจกรรม “ตลาดนัด
จิตวิทยา”
4. ประเมินผล
จากการอภิปรายตาม
หัวข้อหรือประเด็นที่
มอบหมาย
5. ประเมินจาก
การมีส่วนร่วมในการ
ทากิจกรรม
6. ข้อสอบปลาย
ภาคโดยเน้นการ
ประยุกต์ การคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์
สาระความรู้ทเี่ รียน
ไปสูส่ ถานการณ์จริง
ด้านทักษะทางปัญญา
1. ให้ทาทบทวน
1. ประเมินด้วย
การตอบคาถามและ
3.1 มีความสามารถในการ แบบฝึกหัดในแต่ละ
การทาแบบฝึกหัดใน
คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบตาม สัปดาห์
2. ผู้สอนบรรยาย แต่ละสัปดาห์
หลักการที่ได้ศึกษามารวมทั้ง
2. ประเมินจากา
สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ แบบมีปฏิสมั พันธ์โดย
การสังเกตพฤติกรรม
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง ใช้สื่อเพาเวอร์พอยด์
และเปิดโอกาสให้
ในชั้นเรียน
เหมาะสม
3. ประเมินจาก
3.3 มีความสามารถอธิบาย นักศึกษาได้อภิปราย
ร่วมกันเป็นกลุ่ม
การปฏิบัติ เช่น
แยกแยะ และวิเคราะห์ปัญหา
(Group Discussion) มอบหมายชิ้นงาน
หรือสถานการณ์ต่างๆ จาก
ในประเด็นที่เกีย่ วข้อง หรือ แบบฝึกหัด
ความรู้

1-15
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20%

มคอ.3 -3

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธกี ารสอน

วิธกี ารประเมิน

สัปดาห์ที่

ค่าน้าหนัก

ประเมิน

ของการ
ประเมินผล

ที่ได้ศึกษามา รวมทั้งสามารถ
แก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์
ต่างๆ โดยการประยุกต์ความรู้
ได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์

หรือตามความสนใจ
ของนักศึกษา
3. ให้นักศึกษาได้
ระดมพลังสมอง
(Brainstorming)
ประกอบกับวิเคราะห์
กรณีตัวอย่าง (Case
Study) ในเนื้อหาที่
ได้รับมอบหมาย
4. ผู้สอนอธิบาย
ขั้นตอนและ
รายละเอียดในการ
ดาเนินกิจกรรมตลาด
นัดจิตวิทยา” รวมทั้ง
การจัดทารูปเล่ม
รายงาน
5. ผู้สอนฝึกให้
นักศึกษามีวิเคราะห์
ออกแบบและ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือ
ทางจิตวิทยา ได้แก่
แบบประเมินความพึง
พอใจในการจัด
กิจกรรม
6. ผู้สอนฝึกให้
นักศึกษามีทักษะใน
ทางานรายบุคคลและ
รายกลุม่ โดยส่งเสริม
ให้นักศึกษาได้คิดอย่าง
เป็นระบบและสามารถ
วิเคราะห์และแก้ไข
ปัญหาในการทางาน

หรือ รายงานผลการ
ดาเนินงานกลุ่ม หรือ
การประมวลความรู้
ด้วยการปฏิบัติจริง
กิจกรรม “ตลาดนัด
จิตวิทยา”
4. ประเมินผล
จากการอภิปรายตาม
หัวข้อหรือประเด็นที่
มอบหมาย
5. ประเมินจาก
การวิเคราะห์
ออกแบบและ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือ
ทางจิตวิทยา ได้แก่
แบบประเมินความพึง
พอใจในการจัด
กิจกรรม
6. ข้อสอบปลาย
ภาคโดยเน้นการ
ประยุกต์ การคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์
สาระความรู้ทเี่ รียน
ไปสูส่ ถานการณ์จริง
7. ประเมินจาก
การมีส่วนร่วมในการ
ทากิจกรรม
8. ประเมินจาก
การแก้ไขปัญหาใน
การดาเนินกิจกรรม
ตลาดนัดจิตวิทยา
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7. ผู้สอนฝึกให้
นักศึกษาได้การสืบค้น
ข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์
ข้อมูลที่เป็นข้อมูล
ปฐมภูมิและข้อมูลทุติย
ภูมิ
8. ผู้สอนกากับ
ความก้าวหน้าของการ
ดาเนินกิจกรรมตลาด
นัดจิตวิทยา
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
1. ผู้สอนแบ่งกลุ่ม
ให้นักศึกษาได้อภิปราย
บุคคลและความรับผิดชอบ
ร่วมกันเป็นกลุ่ม
4.1 มีความสามารถใน
การสื่อสารและการปรับตัวกับ (Group Discussion)
ผู้อื่นโดยคานึงถึงความแตกต่าง ในประเด็นที่เกีย่ วข้อง
หรือตามความสนใจ
ระหว่างบุคคลและความ
ของนักศึกษา
หลากหลายทางวัฒนธรรมได้
2. ผู้สอนแบ่งกลุ่ม
อย่างมีประสิทธิภาพ
นักศึกษาได้ฝึกการลง
4.2 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
และสามารถให้ความช่วยเหลือ มือปฏิบัติ (Practice)
ดาเนินกิจกรรมตลาด
ผู้อื่นในสถานการณ์ต่างๆ ได้
นัดจิตวิทยา เพื่อฝึก
อย่างเหมาะสม
ความรับผิดชอบต่อ
4.3 มีความรับผิดชอบใน
หน้าที่การ
การพัฒนาตนเองและแสดงออก
ติดต่อสื่อสาร การ
ซึ่งภาวะผู้นาตลอดจนสามารถ
ยอมรับความแตกต่าง
เป็นสมาชิกที่ดีของกลุม่
ระหว่างบุคคล การ
สร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
และการเปิดโอกาสได้
ทางานร่วมกันของ
นักศึกษา
3. ผู้สอนแบ่งกลุ่ม

1. การใช้แบบ
สังเกต โดยสังเกต
พฤติกรรมในชั้นเรียน
และการปฏิบัตติ นของ
นักศึกษา รวมถึง
ความสนใจ ความมี
วินัย ความรับผิดชอบ
การส่งงานที่ได้รับ
มอบหมาย โดยบันทึก
พฤติกรรมของ
นักศึกษาในระหว่าง
การเรียนการสอนและ
การเข้าร่วมกิจกรรม
2. ประเมินจาก
การปฏิบัติ เช่น
มอบหมายชิ้นงาน หรือ
แบบฝึกหัด หรือ
รายงานผลการ
ดาเนินงานกลุ่ม หรือ
การประมวลความรู้
ด้วยการปฏิบัติจริง
กิจกรรม “ตลาดนัด

1-15

20%
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ให้นักศึกษาฝึกการ
แสดงบทบาทสมมติ
(Role-Playing) เพื่อ
เป็นการให้นักศึกษาได้
เรียนรู้ในประเด็นที่ได้
ผู้สอนมอบหมายและมี
ทักษะในการทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้เป็น
อย่างดี สามารถมี
ภาวะผู้นาตลอดจน
เป็นสมาชิกที่ดีของ
กลุ่ม
4. ให้นักศึกษา
ทบทวนความรู้ด้วย
การค้นคว้าเพิ่มเติม
จากหนังสือ นิตยาสาร
งานวิจัย การค้นข้อมูล
ทางอินเทอร์เน็ตที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้
และการพัฒนาตนเอง
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัว
1. ผู้สอน
มอบหมายให้นักศึกษา
เลข การสื่อสาร และการใช้
ค้นคว้าข้อมูลจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เว็บไซต์ทเี่ กี่ยวข้องและ
5.1 ทักษะในการใช้
นาเสนอโดยใช้รูปแบบ
คอมพิวเตอร์ทเี่ กี่ยวข้องกับการ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
ปฏิบัติงานด้านจิตวิทยา
2. ผู้สอนสาธิต
5.3 สามารถสื่อสารได้อย่าง
การสืบค้นข้อมูลและ
มีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการ
การเข้าถึงแหล่งข้อมูล
เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาต่าง
ที่เป็นประโยชน์
ประเทศ
3. ผู้สอนแนะนา
5.4 สามารถใช้เทคโนโลยี
วิธีการเลือกใช้ข้อมูล

จิตวิทยา”
3. ประเมินจาก
กิจกรรมการแสดง
บทบาทสมมติ (RolePlaying)
4. ประเมินจาก
ความรับผิดชอบใน
หน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย
5. ประเมินการมี
ส่วนร่วมในการทา
กิจกรรม
6. ประเมินจาก
ผลการทบทวนความรู้
ด้วยการค้นคว้า
เพิ่มเติม เช่น รายงาน
หรือ ใบงาน

1. ประเมินจาก
การสืบค้นข้อมูลด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ประเมินจาก
การเลือกใช้ข้อมูล
ประกอบการทา
รายงาน
3. ประเมินจาก
วิธีการนาเสนอรายงาน
ผลการดาเนินกิจกรรม
ตลาดนัดจิตวิทยา ด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1-15

20%
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สารสนเทศในการค้นคว้าข้อมูล
รวมถึงสามารถเลือกใช้สื่อใน
การนาเสนอและสื่อสารข้อมูล
ได้อย่างเหมาะสม

ต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. มอบหมายงาน
ที่ต้องสืบค้นข้อมูลด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนาเสนอข้อมูลด้วย
เทคโนโลยีจากการ
วิเคราะห์สังเคราะห์
5. มอบหมายให้
นักศึกษาดาเนิน
กิจกรรมตลาดนัด
จิตวิทยา โดยฝึกให้
นักศึกษามีทักษะการ
สื่อสารกับผู้เข้าร่วม
กิจกรรมการส่งเสริม
การเรียนรู้ได้อย่าง
เหมาะสม
6. ฝึกให้นักศึกษา
ได้ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
สืบค้นและการเก็บ
รวบรวมข้อมูล
ประมวลผล แปล
ความหมายและการ
นาเสนอข้อมูล
สารสนเทศมา
ประกอบการดาเนิน
กิจกรรมตลาดนัด
จิตวิทยา

ที่เหมาะสม
4. ประเมินจาก
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
สืบค้นและการเก็บ
รวบรวมข้อมูล
ประมวลผล แปล
ความหมายและการ
นาเสนอข้อมูล
สารสนเทศมา
ประกอบการดาเนิน
กิจกรรมตลาดนัด
จิตวิทยา
5. ประเมินการมี
ส่วนร่วมในการทา
กิจกรรม

หมายเหตุ ผลการเรียนรู้ตัวเข้ม = ความรับผิดชอบหลัก ผลการเรียนรู้ตัวธรรมดา = ความรับผิดชอบรอง
มคอ.3 -7

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน
สัปดาห์

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

ที่
(ชม.)

การวัดและ

ผู้สอน

ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)

1
(4
ชม.)

กล่าวนาเนื้อหาและขอบเขต
ของเนื้อหาวิชา แนวทางใน
การเรียนการสอน การวัด
และการประเมินผล
บทที่ 1 บทนา
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การตลาด

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผูส้ อนแนะนาและชี้แจงจุดมุ่งหมายของ
รายวิชา กิจกรรมการเรียนการสอนประจา
สัปดาห์ รวมทั้งวิธีการวัดและการประเมินผล
2. ผู้สอนให้นักศึกษาชมสื่อวีดิทัศน์เกี่ยวกับ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาด จากนั้นตั้ง
คาถามนาเกี่ยวกับความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับ
การตลาด โดยแบ่งเป็นกลุม่ กลุ่มละ 6-10 คน
โดยผู้สอนคัดเลือกมาจานวน 3 กลุ่ม และให้
นักศึกษาร่วมกันแสดงความคิดเห็นอภิปราย
เพิ่มเติม
3. ผู้สอนให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัดท้ายบทและ
เฉลยคาตอบ
5. ผู้สอนให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อ
เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาด โดยให้
นักศึกษาเข้าห้องสมุดเพื่อค้นคว้าเพิ่มเติมจาก
หนังสือ นิตยสาร หรือสืบค้นข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวนความรู้
6. ผู้สอนให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหา
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ใบงาน เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การตลาด”
รูปแบบการเรียนการสอน : จัดการเรียนการ
สอนในมหาวิทยาลัย (Onsite ครั้งที่ 1)

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรายวิชา
จิตวิทยา
การตลาดและ
ผู้บริโภค
2. เครื่องฉาย
ภาพ
(Projector)
และ
คอมพิวเตอร์
แบบพกพา
(Laptop)
3. สื่อ
เพาเวอร์
พอยต์
มัลติมีเดีย
(Multimedia
for
Presentation)
4. สื่อวีดิทัศน์
เรื่อง ความ
เป็นมาของ
จิตวิทยา

1. การใช้แบบ
สังเกต โดยสังเกต
พฤติกรรมในชั้น
เรียน และการ
ปฏิบัติตนของ
นักศึกษา รวมถึง
ความสนใจ ความ
มีวินัย ความ
รับผิดชอบ การ
ส่งงานที่ได้รับ
มอบหมาย โดย
บันทึกพฤติกรรม
ของนักศึกษาใน
ระหว่างการเรียน
การสอนและการ
เข้าร่วมกิจกรรม
2. ประเมินจาก
การทาใบงาน
เรื่อง “ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การตลาด”
3. ประเมินด้วย
การตอบคาถาม
และการทา
แบบฝึกหัด
4. ประเมินผล
จากการอภิปราย
ตามหัวข้อหรือ
ประเด็นที่
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หัวข้อ/รายละเอียด

ที่
(ชม.)

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและ

ผู้สอน

ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)

2
(4
ชม.)

บทที่ 2 การตลาดและ
พฤติกรรมผู้บริโภค

มอบหมาย
5. ประเมินจาก
การมีส่วนร่วมใน
การทากิจกรรม
6. ประเมินจาก
ความรับผิดชอบ
ในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. เอกสาร
1. การใช้แบบ
1. ผู้สอนให้นักศึกษาชมสื่อวีดิทัศน์ เรื่อง
ประกอบการ สังเกต โดยสังเกต
โฆษณาสินค้าต่างๆ จากนั้นตั้งคาถามนาเกี่ยวกับ เรียนรายวิชา พฤติกรรมในชั้น
การตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคโดยแบ่งเป็น
จิตวิทยา
เรียน และการ
กลุ่ม กลุ่มละ 6-10 คน โดยผู้สอนคัดเลือกมา การตลาดและ ปฏิบัติตนของ
จานวน 3 กลุ่ม และให้นักศึกษาร่วมกันแสดง
ผู้บริโภค
นักศึกษา รวมถึง
ความคิดเห็นอภิปรายเพิ่มเติม
2. เครื่องฉาย ความสนใจ ความ
2. ผู้สอนบรรยายแบบมีปฏิสมั พันธ์และการ
ภาพ
มีวินัย ความ
อภิปรายร่วมกันเป็นกลุ่ม (Group Discussion) (Projector)
รับผิดชอบ การ
โดยใช้สื่อเพาเวอร์พอยด์ เรื่อง การตลาดและ
และ
ส่งงานที่ได้รับ
พฤติกรรมผู้บริโภค
คอมพิวเตอร์ มอบหมาย โดย
3. ผู้สอนให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัดท้ายบทและ แบบพกพา
บันทึกพฤติกรรม
เฉลยคาตอบ
(Laptop)
ของนักศึกษาใน
4. ผู้สอนให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อ 3. สื่อ
ระหว่างการเรียน
เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาการตลาด เพาเวอร์
การสอนและการ
และผูบ้ ริโภค โดยให้นักศึกษาเข้าห้องสมุดเพื่อ พอยต์
เข้าร่วมกิจกรรม
ค้นคว้าเพิม่ เติมจากหนังสือ นิตยสาร หรือ
มัลติมีเดีย
2. ประเมินด้วย
สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวนความรู้ 4. สื่อวีดิทัศน์ การตอบคาถาม
5. ผู้สอนให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหา
เรื่อง โฆษณา และการทา
สินค้าต่างๆ
แบบฝึกหัด
กิจกรรม/ใบงาน :
3. ประเมินผล
1. ใบงาน เรื่อง การตลาดและพฤติกรรม
จากการอภิปราย
ผู้บริโภค
ตามหัวข้อหรือ
ประเด็นที่
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สัปดาห์

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

ที่
(ชม.)

สื่อที่ใช้

การวัดและ

ผู้สอน

ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)

รูปแบบการเรียนการสอน : จัดการเรียนการ
สอนในมหาวิทยาลัย (Onsite ครั้งที่ 2)

3
(4
ชม.)

บทที่ 3 การแบ่งส่วน
การตลาดและเป้าหมาย

มอบหมาย
4. ประเมินจาก
การมีส่วนร่วมใน
การทากิจกรรม
5. ประเมินจาก
ความรับผิดชอบ
ในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย
6. ประเมินผล
จากการทาใบงาน
เรื่อง
ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับจิตวิทยา
การตลาดและ
ผู้บริโภค
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. เอกสาร
1. ประเมินด้วย
1. ผู้สอนให้นักศึกษาชมสื่อวีดิทัศน์ เรื่อง “การ ประกอบการ การตอบคาถาม
แบ่งส่วนการตลาด” จากนั้นผู้สอนตั้งคาถามนา เรียนรายวิชา และการทา
เกี่ยวกับการตลาดในยุคปัจจุบัน
จิตวิทยา
แบบฝึกหัด
2. ผู้สอนให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง
การตลาดและ 2. ประเมินจากา
(Cases Study) จากวีดิทัศน์เรื่อง “CHANGE
ผู้บริโภค
การสังเกต
SMEs ตอนที่ 1” วิเคราะห์ในหัวข้อ “การแบ่ง 2. เครื่องฉาย พฤติกรรมในชั้น
ส่วนการตลาดและเป้าหมาย” โดยแบ่งเป็นกลุ่ม ภาพ
เรียน
เพื่ออภิปรายกลุ่มละ 6-10 คน โดยผูส้ อนเปิด (Projector)
3. ประเมินผล
โอกาสให้นักศึกษาร่วมกันแสดงความคิดเห็น
และ
จากการอภิปราย
อภิปรายเพิม่ เติม
คอมพิวเตอร์ ตามหัวข้อหรือ
3. ผู้สอนบรรยายแบบมีปฏิสมั พันธ์โดยใช้สื่อ
แบบพกพา
ประเด็นที่
เพาเวอร์พอยด์ เรื่อง การแบ่งส่วนการตลาดและ (Laptop)
มอบหมาย
เป้าหมาย
3. สื่อ
4. ประเมินจาก
4. ผู้สอนให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัดท้ายบทและ เพาเวอร์
การวิเคราะห์กรณี
เฉลยคาตอบ
พอยต์
ตัวอย่าง (Cases
5. ผู้สอนให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อ มัลติมีเดีย
Study) จากวีดิ
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หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

ที่
(ชม.)

การวัดและ

ผู้สอน

ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)

เรื่อง การแบ่งส่วนการตลาดและเป้าหมาย โดย
ให้นักศึกษาเข้าห้องสมุดเพื่อค้นคว้าเพิ่มเติมจาก
หนังสือ นิตยสาร หรือสืบค้นข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวนความรู้
6. ผู้สอนให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหา

4. สื่อวีดิทัศน์
เรื่อง “การ
แบ่งส่วน
การตลาด”

ทัศน์เรื่อง
“CHANGE SMEs
ตอนที่1”
วิเคราะห์ในหัวข้อ
“การแบ่งส่วน
การตลาดและ
เป้าหมาย”
5. ประเมินจาก
การมีส่วนร่วมใน
การทากิจกรรม
6. ประเมินจาก
ความรับผิดชอบ
ในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรายวิชา
จิตวิทยา
การตลาดและ
ผู้บริโภค
2. เครื่องฉาย
ภาพ
(Projector)
และ
คอมพิวเตอร์
แบบพกพา
(Laptop)

1. การใช้แบบ
สังเกต โดยสังเกต
พฤติกรรมในชั้น
เรียน และการ
ปฏิบัติตนของ
นักศึกษา รวมถึง
ความสนใจ ความ
มีวินัย ความ
รับผิดชอบ การ
ส่งงานที่ได้รับ
มอบหมาย โดย
บันทึกพฤติกรรม
ของนักศึกษาใน

กิจกรรม/ใบงาน :
1. การสอนออนไลน์ผ่านระบบ WBSC และการ
สอนออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams ,
Zoom , Line , สื่อการสอน YouTube และ
ส่งงานผ่านระบบ WBSC
2. ใบงานการวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง (Cases
Study) จากวีดิทศั น์เรื่อง “CHANGE SMEs
ตอนที่1” วิเคราะห์ในหัวข้อ “การแบ่งส่วน
การตลาดและเป้าหมาย”
รูปแบบการเรียนการสอน : จัดการเรียนการ
สอนในรูปแบบออนไลน์ (Online ครั้งที่ 1)
4
(4
ชม.)

บทที่ 4 ผลิตภัณฑ์
(Product)

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้สอนตั้งคาถามนาเกี่ยวกับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล โดยแบ่งเป็นกลุ่มเพื่ออภิปราย
กลุ่มละ 6-10 คน โดยผู้สอนเปิดโอกาสให้
นักศึกษาร่วมกันแสดงความคิดเห็นอภิปราย
เพิ่มเติม
2. ผู้สอนบรรยายแบบมีปฏิสมั พันธ์โดยใช้สื่อ
เพาเวอร์พอยด์ เรื่อง ผลิตภัณฑ์ (Product)
3. ผู้สอนให้นักศึกษาแบ่งเป็นกลุม่ กลุ่มละ 610 คน โดยให้นักศึกษาแสดงบทบาทสมมติ
(Role-Playing) หัวข้อเรื่อง การนาเสนอ
ผลิตภัณฑ์ โดยผูส้ อนเปิดโอกาสให้นักศึกษา
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นอภิปรายเพิ่มเติม
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หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

ที่
(ชม.)

การวัดและ

ผู้สอน

ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)

4. ผู้สอนให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัดท้ายบทและ
เฉลยคาตอบ
5. ผู้สอนให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อ
เรื่อง ผลิตภัณฑ์ (Product) โดยให้นักศึกษาเข้า
ห้องสมุดเพื่อค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือ
นิตยสาร หรือสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพื่อ
ทบทวนความรู้
6. ผู้สอนให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหา

5
(4
ชม.)

บทที่ 5 ราคา (Price)

3. สื่อ
เพาเวอร์
พอยต์
มัลติมีเดีย

ระหว่างการเรียน
การสอนและการ
เข้าร่วมกิจกรรม
2. ประเมินด้วย
การตอบคาถาม
และการทา
แบบฝึกหัด
3. ประเมินผล
จากการอภิปราย
กิจกรรม/ใบงาน :
ตามหัวข้อหรือ
1. กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ เรื่อง
ประเด็นที่
“การนาเสนอผลิตภัณฑ์ (Product)”
มอบหมาย
4. ประเมินจาก
รูปแบบการเรียนการสอน : จัดการเรียนการ
การมีส่วนร่วมใน
สอนในมหาวิทยาลัย (Onsite ครั้งที่ 3)
การทากิจกรรม
5. ประเมินจาก
กิจกรรมการแสดง
บทบาทสมมติ
(Role-Playing)
6. ประเมินจาก
ความรับผิดชอบใน
หน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. เอกสาร
1. การใช้แบบ
ผศ.พัศรินท์
1. ผู้สอนให้นักศึกษาชมสื่อวีดิทัศน์ เรื่อง
ประกอบการ สังเกต โดยสังเกต ก่อเลิศวรพงศ์
โฆษณาสินค้าต่างๆ จากนั้นตั้งคาถามนา
เรียนรายวิชา พฤติกรรมในชั้น
เกี่ยวกับราคา (Price) โดยแบ่งเป็นกลุ่ม กลุ่มละ จิตวิทยา
เรียน และการ
6-10 คน โดยผู้สอนคัดเลือกมาจานวน 3 กลุ่ม การตลาดและ ปฏิบัติตนของ
และให้นักศึกษาร่วมกันแสดงความคิดเห็น
ผู้บริโภค
นักศึกษา รวมถึง
อภิปรายเพิม่ เติม
2. เครื่องฉาย ความสนใจ ความ
2. ผู้สอนบรรยายแบบมีปฏิสมั พันธ์และการ
ภาพ
มีวินัย ความ
อภิปรายร่วมกันเป็นกลุ่ม (Group Discussion) (Projector)
รับผิดชอบ การ
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สัปดาห์

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

ที่
(ชม.)

การวัดและ

ผู้สอน

ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)

โดยใช้สื่อเพาเวอร์พอยด์ เรื่องราคา (Price)
3. ผู้สอนให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัดท้ายบทและ
เฉลยคาตอบ
4. ผู้สอนให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อ
เรื่อง ราคา (Price) โดยให้นักศึกษาเข้าห้องสมุด
เพื่อค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือ นิตยสาร หรือ
สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวนความรู้
5. ผู้สอนให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหา

และ
คอมพิวเตอร์
แบบพกพา
(Laptop)
3. สื่อ
เพาเวอร์
พอยต์
มัลติมีเดีย
4. สื่อวีดิทัศน์
กิจกรรม/ใบงาน :
เรื่อง โฆษณา
1. การสอนออนไลน์ผ่านระบบ WBSC และการ
สินค้าต่างๆ
สอนออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams,
Zoom , Line , สื่อการสอน YouTube และ
ส่งงานผ่านระบบ WBSC
2. การอภิปรายร่วมกันเป็นกลุ่ม (Group
Discussion)
รูปแบบการเรียนการสอน : จัดการเรียนการ
สอนในรูปแบบออนไลน์ (Online ครั้งที่ 2)

6
(4
ชม.)

บทที่ 6 การจัดจาหน่าย
(Place)

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผูส้ อนให้นักศึกษาชมสื่อวีดิทัศน์ เรื่อง
“แม่ค้าอาหารเหนือจากตลาดสดสูโ่ ลกออนไลน์”
จากนั้นตั้งคาถามนาเกีย่ วกับการจัดจาหน่าย
(Place) โดยแบ่งเป็นกลุม่ เพื่อระดมพลังสมอง
(Brainstorming) กลุ่มละ 10-12 คน โดยเปิด
โอกาสให้นักศึกษาร่วมกันแสดงความคิดเห็น
อภิปรายเพิม่ เติม
2. ผูส้ อนบรรยายแบบมีปฏิสมั พันธ์และการ

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรายวิชา
จิตวิทยา
การตลาดและ
ผู้บริโภค
2. เครื่องฉาย
ภาพ
(Projector)

ส่งงานที่ได้รับ
มอบหมาย โดย
บันทึกพฤติกรรม
ของนักศึกษาใน
ระหว่างการเรียน
การสอนและการ
เข้าร่วมกิจกรรม
2. ประเมินด้วย
การตอบคาถาม
และการทา
แบบฝึกหัด
3. ประเมินผล
จากการอภิปราย
ตามหัวข้อหรือ
ประเด็นที่
มอบหมาย
4. ประเมินจาก
การมีส่วนร่วมใน
การทากิจกรรม
5. ประเมินจาก
ความรับผิดชอบ
ในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย
1. การใช้แบบ
สังเกต โดยสังเกต
พฤติกรรมในชั้น
เรียน และการ
ปฏิบัติตนของ
นักศึกษา รวมถึง
ความสนใจ ความ
มีวินัย ความ
รับผิดชอบ การ

ผศ.พัศรินท์
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สัปดาห์

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

ที่
(ชม.)

การวัดและ

ผู้สอน

ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)

สอนแบบระดมพลังสมอง (Brainstorming) โดย
ใช้สื่อเพาเวอร์พอยด์ เรื่อง การจัดจาหน่าย
(Place)
3. ผู้สอนให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัดท้ายบทและ
เฉลยคาตอบ
4. ผู้สอนให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อ
เรื่อง การจัดจาหน่าย (Place) โดยให้นักศึกษา
เข้าห้องสมุดเพื่อค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือ
นิตยสาร หรือสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพื่อ
ทบทวนความรู้
5. ผู้สอนให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหา
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ใบงานการวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง (Cases
Study) จากวีดิทัศน์ เรื่อง “แม่ค้าอาหารเหนือ
จากตลาดสดสูโ่ ลกออนไลน์”

และ
คอมพิวเตอร์
แบบพกพา
(Laptop)
3. สื่อ
เพาเวอร์
พอยต์
มัลติมีเดีย
4. สื่อวีดิทัศน์
เรื่อง “แม่ค้า
อาหารเหนือ
จากตลาดสดสู่
โลกออนไลน์”

รูปแบบการเรียนการสอน : จัดการเรียนการ
สอนในมหาวิทยาลัย (Onsite ครั้งที่ 4)

7
(4
ชม.)

บทที่ 7 การส่งเสริม
การตลาด (Promotion)

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผูส้ อนให้นักศึกษาชมสื่อวีดิทัศน์ เรื่อง
“Promotion” จากนั้นตั้งคาถามนาเกี่ยวกับ
ทฤษฎีวางเงื่อนไขแบบการกระทา โดยแบ่งเป็น
กลุ่มเพื่อระดมพลังสมอง (Brainstorming) กลุ่ม
ละ 10-12 คน โดยเปิดโอกาสให้นกั ศึกษา
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นอภิปรายเพิ่มเติม
2. ผูส้ อนบรรยายแบบมีปฏิสมั พันธ์และการ
สอนแบบระดมพลังสมอง (Brainstorming) โดย

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรายวิชา
จิตวิทยา
การตลาดและ
ผู้บริโภค
2. เครื่องฉาย
ภาพ
(Projector)

ส่งงานที่ได้รับ
มอบหมาย โดย
บันทึกพฤติกรรม
ของนักศึกษาใน
ระหว่างการเรียน
การสอนและการ
เข้าร่วมกิจกรรม
2. ประเมินด้วย
การตอบคาถาม
และการทา
แบบฝึกหัด
3. ประเมินผล
จากการอภิปราย
ตามหัวข้อหรือ
ประเด็นที่
มอบหมาย
4. ประเมินจาก
การมีส่วนร่วมใน
การทากิจกรรม
5. ประเมินจาก
ความรับผิดชอบ
ในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย
1. การใช้แบบ
สังเกต โดยสังเกต
พฤติกรรมในชั้น
เรียน และการ
ปฏิบัติตนของ
นักศึกษา รวมถึง
ความสนใจ ความ
มีวินัย ความ
รับผิดชอบ การ
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หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

ที่
(ชม.)

การวัดและ

ผู้สอน

ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)

ใช้สื่อเพาเวอร์พอยด์ เรื่อง การส่งเสริมการตลาด
(Promotion)
3. ผู้สอนให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง
(Cases Study) จากวีดิทัศน์เรื่อง “CHANGE
SMEs ตอนที่ 2” โดยแบ่งเป็นกลุม่ เพื่ออภิปราย
กลุ่มละ 6-10 คน โดยผู้สอนเปิดโอกาสให้
นักศึกษาร่วมกันแสดงความคิดเห็นอภิปราย
เพิ่มเติม
4. ผู้สอนให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัดท้ายบทและ
เฉลยคาตอบ
5. ผู้สอนให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อ
เรื่อง การส่งเสริมการตลาด (Promotion) โดย
ให้นักศึกษาเข้าห้องสมุดเพื่อค้นคว้าเพิ่มเติมจาก
หนังสือ นิตยสาร หรือสืบค้นข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวนความรู้
5. ผู้สอนให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหา

และ
คอมพิวเตอร์
แบบพกพา
(Laptop)
3. สื่อ
เพาเวอร์
พอยต์
มัลติมีเดีย
4. สื่อวีดิทัศน์
เรื่อง
“Promotion”

ส่งงานที่ได้รับ
มอบหมาย โดย
บันทึกพฤติกรรม
ของนักศึกษาใน
ระหว่างการเรียน
การสอนและการ
เข้าร่วมกิจกรรม
2. ประเมินด้วย
การตอบคาถาม
และการทา
แบบฝึกหัด
3. ประเมินผล
จากการอภิปราย
ตามหัวข้อหรือ
ประเด็นที่
มอบหมาย
4. ประเมินจาก
การมีส่วนร่วมใน
การทากิจกรรม
5. ประเมินจาก
ความรับผิดชอบ
ในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย
6. ประเมินผล
จากใบงาน

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรายวิชา
จิตวิทยา

1. ประเมินด้วย
การตอบคาถาม
และการทา
แบบฝึกหัด

กิจกรรม/ใบงาน :
1. การสอนออนไลน์ผ่านระบบ WBSC และการ
สอนออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams ,
Zoom , Line , สื่อการสอน YouTube และ
ส่งงานผ่านระบบ WBSC
2. การวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง (Cases Study)
จากวีดิทัศน์เรื่อง “CHANGE SMEs ตอนที่ 2”
รูปแบบการเรียนการสอน : จัดการเรียนการ
สอนในรูปแบบออนไลน์ (Online ครั้งที่ 3)
8
(4
ชม.)

บทที่ 8 ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับพฤติกรรมของ
ผู้บริโภค

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้สอนตั้งคาถามนาเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยแบ่งเป็น
กลุ่มเพื่อระดมพลังสมอง (Brainstorming)
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สัปดาห์

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

ที่
(ชม.)

การวัดและ

ผู้สอน

ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)

กลุ่มละ 10-12 คน โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษา
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นอภิปรายเพิ่มเติม
2. ผู้สอนบรรยายแบบมีปฏิสมั พันธ์โดยใช้สื่อ
เพาเวอร์พอยด์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของผู้บริโภค และการสอนโดยการลง
มือปฏิบัติ (Practice) โดยการนาเสนอการ
สารวจตลาด
3. ผู้สอนให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัดท้ายบทและ
เฉลยคาตอบ
4. ผู้สอนให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อ
เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
ผู้บริโภค โดยให้นักศึกษาเข้าห้องสมุดเพื่อ
ค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือ นิตยสาร หรือ
สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวนความรู้
5. ผูส้ อนให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหา

การตลาดและ
ผู้บริโภค
2. เครื่องฉาย
ภาพ
(Projector)
และ
คอมพิวเตอร์
แบบพกพา
(Laptop)
3. สื่อ
เพาเวอร์
พอยต์
มัลติมีเดีย

2. ประเมินจากา
การสังเกต
พฤติกรรมในชั้น
เรียน
3. ประเมินจาก
การปฏิบัติ
4. ประเมินผล
จากการอภิปราย
ตามหัวข้อหรือ
ประเด็นที่
มอบหมาย
5. ประเมินจาก
การมีส่วนร่วมใน
การทากิจกรรม
6. ประเมินจาก
ความรับผิดชอบ
ในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรายวิชา
จิตวิทยา
การตลาดและ
ผู้บริโภค

1. ประเมินด้วย
การตอบคาถาม
และการทา
แบบฝึกหัด
2. ประเมินจากา
การสังเกต

กิจกรรม/ใบงาน :
1. การสอนออนไลน์ผ่านระบบ WBSC และการ
สอนออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams,
Zoom , Line , สื่อการสอน YouTube และ
ส่งงานผ่านระบบ WBSC
2. การนาเสนอการสารวจตลาด
รูปแบบการเรียนการสอน : จัดการเรียนการ
สอนในรูปแบบออนไลน์ (Online ครั้งที่ 4)
9
(4
ชม.)

บทที่ 9 พฤติกรรมของ
ผู้บริโภคด้านแรงจูงใจ

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้สอนให้นักศึกษาชมภาพโฆษณาสินค้า
จากนั้นผู้สอนตั้งคาถามนาเกีย่ วกับพฤติกรรม
ของผู้บริโภคด้านแรงจูงใจ
2. ผู้สอนให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง
(Cases Study) จากวีดิทัศน์ เรื่อง เป้าหมายมี
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สัปดาห์

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

ที่
(ชม.)

การวัดและ

ผู้สอน

ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)

ไว้พุ่งชน (แม่) วิเคราะห์ในหัวข้อ “แรงจูงใจ”
โดยแบ่งเป็นกลุ่มเพื่ออภิปรายกลุม่ ละ 6-10 คน
โดยผู้สอนเปิดโอกาสให้นักศึกษาร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นอภิปรายเพิ่มเติม
3. ผู้สอนบรรยายแบบมีปฏิสมั พันธ์โดยใช้สื่อ
เพาเวอร์พอยด์ เรื่อง พฤติกรรมของผู้บริโภค
ด้านแรงจูงใจ
5. ผู้สอนให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัดท้ายบทและ
เฉลยคาตอบ
6. ผู้สอนให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อ
เรื่อง พฤติกรรมของผู้บริโภคด้านแรงจูงใจ
โดยให้นักศึกษาเข้าห้องสมุดเพื่อ
ค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือ นิตยสาร หรือ
สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวนความรู้
7. ผู้สอนให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหา
กิจกรรม/ใบงาน :
1. การสอนออนไลน์ผ่านระบบ WBSC และการ
สอนออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams ,
Zoom , Line , สื่อการสอน YouTube และ
ส่งงานผ่านระบบ WBSC
2. ใบงานการวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง (Cases
Study) จากวีดิทัศน์ เรื่อง เป้าหมายมีไว้พุ่งชน
(แม่) วิเคราะห์ในหัวข้อ “แรงจูงใจ”

2. เครื่องฉาย
ภาพ
(Projector)
และ
คอมพิวเตอร์
แบบพกพา
(Laptop)
3. สื่อเพาเวอร์
พอยต์
มัลติมีเดีย
4. สื่อวีดิทัศน์
เรื่อง
เป้าหมายมีไว้
พุ่งชน (แม่)
5. ภาพ
โฆษณาสินค้า

พฤติกรรมในชั้น
เรียน
3. ประเมินจาก
การปฏิบัติ
4. ประเมินผล
จากการอภิปราย
ตามหัวข้อหรือ
ประเด็นที่
มอบหมาย
5. ประเมินจาก
การวิเคราะห์กรณี
ตัวอย่าง (Cases
Study) จากวีดิ
ทัศน์ เรื่อง
เป้าหมายมีไว้พุ่ง
ชน (แม่)
วิเคราะห์ในหัวข้อ
“แรงจูงใจ”
6. ประเมินจาก
การมีส่วนร่วมใน
การทากิจกรรม
7. ประเมินจาก
ความรับผิดชอบ
ในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรายวิชา
จิตวิทยา

1. ประเมินด้วย
การตอบคาถาม
และการทา
แบบฝึกหัด

รูปแบบการเรียนการสอน : จัดการเรียนการ
สอนในรูปแบบออนไลน์ (Online ครั้งที่ 5)
10
(4
ชม.)

บทที่ 10 พฤติกรรมของ
ผู้บริโภคด้านการรรับรู้

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้สอนตั้งคาถามนาเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคด้านการรรับรู้ โดยแบ่งเป็นกลุ่มเพื่อ
อภิปรายกลุ่มละ 6-10 คน โดยผูส้ อนเปิดโอกาส

ผศ.พัศรินท์
ก่อเลิศวรพงศ์
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สัปดาห์

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

ที่
(ชม.)

การวัดและ

ผู้สอน

ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)

ให้นักศึกษาร่วมกันแสดงความคิดเห็นอภิปราย
เพิ่มเติม
2. ผู้สอนบรรยายแบบมีปฏิสมั พันธ์โดยใช้สื่อ
เพาเวอร์พอยด์ เรื่อง พฤติกรรมของผู้บริโภค
ด้านการรรับรู้
3. ผู้สอนได้แบ่งกลุ่มให้นักศึกษากลุ่มละ 6-10
คน โดยนักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติ (Practice) ใน
หัวข้อ “การทดลองการรับรู้”
4. ผู้สอนให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัดท้ายบทและ
เฉลยคาตอบ
5. ผู้สอนให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อ
เรื่อง พฤติกรรมของผู้บริโภคด้านการรรับรู้ โดย
ให้นักศึกษาเข้าห้องสมุดเพื่อค้นคว้าเพิ่มเติมจาก
หนังสือ นิตยสาร หรือสืบค้นข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวนความรู้
6. ผู้สอนให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหา

การตลาดและ
ผู้บริโภค
2. เครื่องฉาย
ภาพ
(Projector)
และ
คอมพิวเตอร์
แบบพกพา
(Laptop)
3. สื่อ
เพาเวอร์
พอยต์
มัลติมีเดีย

2. ประเมินจากา
การสังเกต
พฤติกรรมในชั้น
เรียน
3. ประเมินจาก
การลงมือปฏิบตั ิ
(Practice) ใน
หัวข้อ “การ
ทดลองการรับรู”้
4. ประเมินผล
จากการอภิปราย
ตามหัวข้อหรือ
ประเด็นที่
มอบหมาย
5. ประเมินจาก
การมีส่วนร่วมใน
การทากิจกรรม
6. ประเมินจาก
ความรับผิดชอบ
ในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรายวิชา
จิตวิทยา
การตลาดและ

1. ประเมินด้วย
การตอบคาถาม
และการทา
แบบฝึกหัด
2. ประเมินจาก

กิจกรรม/ใบงาน :
1. การสอนออนไลน์ผ่านระบบ WBSC และการ
สอนออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams,
Zoom , Line , สื่อการสอน YouTube และ
ส่งงานผ่านระบบ WBSC
2. กิจกรรมการทดลองการรับรู้
รูปแบบการเรียนการสอน : จัดการเรียนการ
สอนในรูปแบบออนไลน์ (Online ครั้งที่ 6)
11
(4
ชม.)

บทที่ 11 พฤติกรรมของ
ผู้บริโภคด้านการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้สอนให้นักศึกษาชมสื่อวีดิทัศน์ เรื่อง นางรา
จากนั้นผู้สอนตั้งคาถามนาเกีย่ วกับพฤติกรรม
ของผู้บริโภคด้านการเรียนรู้
2. ผู้สอนให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง

ผศ.พัศรินท์
ก่อเลิศวรพงศ์
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สัปดาห์

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

ที่
(ชม.)

การวัดและ

ผู้สอน

ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)

(Case Study) วิเคราะห์ในหัวข้อ “แสตมป์
เซเว่น” โดยแบ่งเป็นกลุ่มเพื่ออภิปรายกลุม่ ละ
6-10 คน โดยผูส้ อนเปิดโอกาสให้นักศึกษา
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นอภิปรายเพิ่มเติม
3. ผู้สอนบรรยายแบบมีปฏิสมั พันธ์โดยใช้สื่อ
เพาเวอร์พอยด์ เรื่อง พฤติกรรมของผู้บริโภค
ด้านการเรียนรู้
4. ผู้สอนให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัดท้ายบทและ
เฉลยคาตอบ
5. ผู้สอนให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อ
เรื่อง พฤติกรรมของผู้บริโภคด้านการเรียนรู้ โดย
ให้นักศึกษาเข้าห้องสมุดเพื่อค้นคว้าเพิ่มเติมจาก
หนังสือ นิตยสาร หรือสืบค้นข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวนความรู้
6. ผู้สอนให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหา

ผู้บริโภค
2. เครื่องฉาย
ภาพ
(Projector)
และ
คอมพิวเตอร์
แบบพกพา
(Laptop)
3. สื่อ
เพาเวอร์
พอยต์
มัลติมีเดีย
4. สื่อวีดิทัศน์
เรื่อง นางรา

การสังเกต
พฤติกรรมในชั้น
เรียน
3. ประเมินผล
จากการอภิปราย
ตามหัวข้อหรือ
ประเด็นที่
มอบหมาย
4. ประเมินจาก
การวิเคราะห์กรณี
ตัวอย่าง (Cases
Study) “แสตมป์
เซเว่น”
5. ประเมินจาก
การมีส่วนร่วมใน
การทากิจกรรม
6. ประเมินจาก
ความรับผิดชอบ
ในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรายวิชา
จิตวิทยา

1. ประเมินด้วย
การตอบคาถาม
และการทา
แบบฝึกหัด

กิจกรรม/ใบงาน :
1. การสอนออนไลน์ผ่านระบบ WBSC และการ
สอนออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams ,
Zoom , Line , สื่อการสอน YouTube และ
ส่งงานผ่านระบบ WBSC
2. ใบงานการวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง (Cases
Study) จากการวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง (Cases
Study) “แสตมป์เซเว่น”
รูปแบบการเรียนการสอน : จัดการเรียนการ
สอนในรูปแบบออนไลน์ (Online ครั้งที่ 7)
12
(4
ชม.)

บทที่ 12 พฤติกรรมของ
ผู้บริโภคด้านบุคลิกภาพ

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้สอนให้นักศึกษาชมสื่อวีดิทัศน์ เรื่อง
บุคลิกภาพของผู้ขายและผู้บริโภค จากนั้น
ผู้สอนตั้งคาถามนา

ผศ.พัศรินท์
ก่อเลิศวรพงศ์
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สัปดาห์

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

ที่
(ชม.)

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)

2. ผู้สอนให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง
(Case Study) จากวีดิทัศน์ เรื่อง สูตรเสน่หา
วิเคราะห์ในหัวข้อ “การวิเคราห์บุคลิกภาพของ
ผู้บริโภค” โดยแบ่งเป็นกลุ่มเพื่ออภิปรายกลุ่ม
ละ 6-10 คน โดยผู้สอนเปิดโอกาสให้นักศึกษา
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นอภิปรายเพิ่มเติม
3. ผู้สอนบรรยายแบบมีปฏิสมั พันธ์โดยใช้สื่อ
เพาเวอร์พอยด์ เรื่อง พฤติกรรมของผู้บริโภค
ด้านบุคลิกภาพ
4. ผู้สอนให้นักศึกษาแบ่งเป็นกลุม่ กลุ่มละ 610 คน โดยให้นักศึกษาแสดงบทบาทสมมติ
(Role-Playing) หัวข้อเรื่อง บุคลิกภาพ โดย
ผู้สอนเปิดโอกาสให้นักศึกษาร่วมกันแสดงความ
คิดเห็นอภิปรายเพิม่ เติม
5. ผู้สอนให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัดท้ายบทและ
เฉลยคาตอบ
6. ผู้สอนให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อ
เรื่อง งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับทฤษฎีการเรียนรู้แนวความคิดมนุษยนิยม
โดยให้นักศึกษาเข้าห้องสมุดเพื่อค้นคว้าเพิ่มเติม
จากหนังสือ นิตยสาร หรือสืบค้นข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวนความรู้
7. ผู้สอนให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหา
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ใบงานการวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง (Cases
Study) จากวีดิทัศน์ เรื่อง สูตรเสน่หา
วิเคราะห์ในหัวข้อ “การวิเคราห์บุคลิกภาพของ
ผู้บริโภค”
2. กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ เรื่อง
“บุคลิกภาพ”

การตลาดและ
ผู้บริโภค
2. เครื่องฉาย
ภาพ
(Projector)
และ
คอมพิวเตอร์
แบบพกพา
(Laptop)
3. สื่อ
เพาเวอร์
พอยต์
มัลติมีเดีย
4. สื่อวีดิทัศน์
เรื่อง สูตร
เสน่หา

2. ประเมินจากา
การสังเกต
พฤติกรรมในชั้น
เรียน
3. ประเมินผล
จากการอภิปราย
ตามหัวข้อหรือ
ประเด็นที่
มอบหมาย
4. ประเมินจาก
การวิเคราะห์กรณี
ตัวอย่าง (Cases
Study) จากวีดิ
ทัศน์ เรื่อง สูตร
เสน่หา วิเคราะห์
ในหัวข้อ “การวิ
เคราห์บุคลิกภาพ
ของผู้บริโภค”
5. ประเมินจาก
กิจกรรมการแสดง
บทบาทสมมติ
(Role-Playing)
6. ประเมินจาก
การมีส่วนร่วมใน
การทากิจกรรม
7. ประเมินจาก
ความรับผิดชอบ
ในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย

มคอ.3 -20

ผู้สอน

สัปดาห์

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

ที่
(ชม.)

การวัดและ

ผู้สอน

ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)

รูปแบบการเรียนการสอน : จัดการเรียนการ
สอนในมหาวิทยาลัย (Onsite ครั้งที่ 5)
13
(4
ชม.)

บทที่ 13 พฤติกรรมของ
ผู้บริโภคด้านทัศนคติ

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้สอนให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง
(Case Study) จากวีดิทัศน์ เรื่อง อินเดีย
รณรงค์สวมหมวกกันน็อคเล่าผ่านเทพเจ้าฮินดู
วิเคราะห์ในหัวข้อ “ทัศนคติกับการตลาด”
โดยแบ่งเป็นกลุ่มเพื่ออภิปรายกลุม่ ละ 6-10 คน
โดยผู้สอนเปิดโอกาสให้นักศึกษาร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นอภิปรายเพิ่มเติม
2. ผู้สอนบรรยายแบบมีปฏิสมั พันธ์โดยใช้สื่อ
เพาเวอร์พอยด์ เรื่อง พฤติกรรมของผู้บริโภค
ด้านทัศนคติ
3. ผู้สอนให้นักศึกษาแบ่งเป็นกลุม่ กลุ่มละ 610 คน โดยให้นักศึกษาแสดงบทบาทสมมติ
(Role-Playing) หัวข้อเรื่อง ทัศนคติกับ
การตลาด โดยผูส้ อนเปิดโอกาสให้นักศึกษา
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นอภิปรายเพิ่มเติม
4. ผู้สอนให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัดท้ายบทและ
เฉลยคาตอบ
5. ผู้สอนให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อ
เรื่อง งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมของผู้บริโภคด้านทัศนคติ โดยให้
นักศึกษาเข้าห้องสมุดเพื่อค้นคว้าเพิ่มเติมจาก
หนังสือ นิตยสาร หรือสืบค้นข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวนความรู้
6. ผู้สอนให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหา
กิจกรรม/ใบงาน :
1. การสอนออนไลน์ผ่านระบบ WBSC และการ
สอนออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams ,

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรายวิชา
จิตวิทยา
การตลาดและ
ผู้บริโภค
2. เครื่องฉาย
ภาพ
(Projector)
และ
คอมพิวเตอร์
แบบพกพา
(Laptop)
3. สื่อ
เพาเวอร์
พอยต์
มัลติมีเดีย
4. สื่อวีดิทัศน์
เรื่อง อินเดีย
รณรงค์สวม
หมวกกันน็อค
เล่าผ่านเทพเจ้า
ฮินดู

1. ประเมินด้วย
ผศ.พัศรินท์
การตอบคาถาม
ก่อเลิศวรพงศ์
และการทา
แบบฝึกหัด
2. ประเมินจากา
การสังเกต
พฤติกรรมในชั้น
เรียน
3. ประเมินผล
จากการอภิปราย
ตามหัวข้อหรือ
ประเด็นที่
มอบหมาย
4. ประเมินจาก
การวิเคราะห์กรณี
ตัวอย่าง (Cases
Study) จากวีดิ
ทัศน์ เรื่อง
อินเดียรณรงค์สวม
หมวกกันน็อคเล่า
ผ่านเทพเจ้าฮินดู
วิเคราะห์ในหัวข้อ
“ทัศนคติกับ
การตลาด”
5. ประเมินจาก
กิจกรรมการแสดง
บทบาทสมมติ
(Role-Playing)
6. ประเมินจาก
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สัปดาห์

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

ที่
(ชม.)

การวัดและ

ผู้สอน

ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)

Zoom , Line , สื่อการสอน YouTube และ
ส่งงานผ่านระบบ WBSC
2. ใบงานการวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง (Cases
Study) จากวีดิทัศน์ เรื่อง อินเดียรณรงค์สวม
หมวกกันน็อคเล่าผ่านเทพเจ้าฮินดู วิเคราะห์ใน
หัวข้อ “ทัศนคติกับการตลาด”
3. กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ เรื่อง
“ทัศนคติกับการตลาด”

การมีส่วนร่วมใน
การทากิจกรรม
7. ประเมินจาก
ความรับผิดชอบ
ในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย

รูปแบบการเรียนการสอน : จัดการเรียนการ
สอนในรูปแบบออนไลน์ (Online ครั้งที่ 8)
14
(4
ชม.)

บทที่ 14 การประยุกต์
ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่
เกี่ยวข้องกับการตลาดและ
ผู้บริโภค

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้สอนให้นักศึกษาชมสื่อวีดิทัศน์ เรื่อง ไก่ฟ้า
พญาลอ จากนั้นผูส้ อนตั้งคาถามนาเกี่ยวกับการ
ประยุต์ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับ
การตลาดและผู้บริโภค
2. ผู้สอนให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง
(Case Study) จากวีดิทัศน์เรื่อง ทาไมต้องคนนี้
(WHY HIM?) วิเคราะห์ในหัวข้อ “การประยุต์
ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการตลาดและ
ผู้บริโภค” โดยแบ่งเป็นกลุม่ เพื่ออภิปรายกลุ่มละ
6-10 คน โดยผู้สอนเปิดโอกาสให้นักศึกษา
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นอภิปรายเพิ่มเติม
3. ผู้สอนให้นักศึกษาแบ่งเป็นกลุม่ กลุ่มละ 610 คน โดยให้นักศึกษาแสดงบทบาทสมมติ
(Role-Playing) หัวข้อเรื่อง การนาเสนอการจัด
กิจกรรมทางการตลาด Event Marketing โดย
ผู้สอนเปิดโอกาสให้นักศึกษาร่วมกันแสดงความ
คิดเห็นอภิปรายเพิม่ เติม
4. ผู้สอนให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัดท้ายบทและ
เฉลยคาตอบ

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรายวิชา
จิตวิทยา
การตลาดและ
ผู้บริโภค
2. เครื่องฉาย
ภาพ
(Projector)
และ
คอมพิวเตอร์
แบบพกพา
(Laptop)
3. สื่อ
เพาเวอร์
พอยต์
มัลติมีเดีย
4. สื่อวีดิทัศน์
เรื่อง ไก่ฟ้า
พญาลอ

1. ประเมินด้วย
การตอบคาถาม
และการทา
แบบฝึกหัด
2. ประเมินจากา
การสังเกต
พฤติกรรมในชั้น
เรียน
3. ประเมินผล
จากการอภิปราย
ตามหัวข้อหรือ
ประเด็นที่
มอบหมาย
5. ประเมินจาก
การวิเคราะห์กรณี
ตัวอย่าง (Cases
Study) จากวีดิ
ทัศน์เรื่อง ทาไม
ต้องคนนี้ (WHY
HIM?) วิเคราะห์

ผศ.พัศรินท์
ก่อเลิศวรพงศ์
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สัปดาห์

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

ที่
(ชม.)

การวัดและ

ผู้สอน

ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)

5. ผู้สอนให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อ
เรื่อง การประยุต์ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้อง
กับการตลาดและผูบ้ ริโภค โดยให้นักศึกษาเข้า
ห้องสมุดเพื่อค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือ
นิตยสาร งานวิจัยหรือสืบค้นข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวนความรู้
6. ผู้สอนให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหา

5. สื่อวีดิทัศน์
เรื่อง ทาไมต้อง
คนนี้ (WHY
HIM?)

ในหัวข้อ “การ
ประยุต์ทฤษฎีทาง
จิตวิทยาที่
เกี่ยวข้องกับ
การตลาดและ
ผู้บริโภค”
6. ประเมินจาก
กิจกรรมการแสดง
บทบาทสมมติ
(Role-Playing)
7. ประเมินจาก
การมีส่วนร่วมใน
การทากิจกรรม
8. ประเมินจาก
ความรับผิดชอบ
ในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรายวิชา
จิตวิทยา
การตลาดและ
ผู้บริโภค
2. เครื่องฉาย

1. ประเมินด้วย
การตอบคาถาม
และการทา
แบบฝึกหัด
2. ประเมินจากา
การสังเกต
พฤติกรรมในชั้น

กิจกรรม/ใบงาน :
1. ใบงานการวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง (Cases
Study) จากวีดิทัศน์ เรื่อง ทาไมต้องคนนี้
(WHY HIM?) วิเคราะห์ในหัวข้อ “การประยุต์
ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการตลาดและ
ผู้บริโภค”
2. กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ เรื่อง
“การนาเสนอการจัดกิจกรรมทางการตลาด
Event Marketing”
3. กิจกรรมตอบคาถามโปรแกรมคอมพิวเตอร์
KAHOOT เรื่อง การประยุต์ทฤษฎีทางจิตวิทยา
ที่เกี่ยวข้องกับการตลาดและผู้บริโภค
รูปแบบการเรียนการสอน : จัดการเรียนการ
สอนในมหาวิทยาลัย (Onsite ครั้งที่ 6)
15
(4
ชม.)

บทที่ 15 บทบาทของ
นักจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับ
การตลาดและผู้บริโภค

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้สอนตั้งคาถามนาถึงบทบาทของ
นักจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการตลาดและ
ผู้บริโภค โดยแบ่งเป็นกลุม่ กลุ่มละ 6-10 คน
โดยผู้สอนคัดเลือกมาจานวน 3 กลุ่ม และให้
นักศึกษาร่วมกันแสดงความคิดเห็นอภิปราย
เพิ่มเติม

ผศ.พัศรินท์
ก่อเลิศวรพงศ์
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สัปดาห์

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและ

ที่
(ชม.)

ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)

2. ผู้สอนบรรยายแบบมีปฏิสมั พันธ์และการ
อภิปรายร่วมกันเป็นกลุ่ม (Group Discussion)
โดยใช้สื่อเพาเวอร์พอยด์ เรื่อง บทบาทของ
นักจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการตลาดและ
ผู้บริโภค และการสอนโดยการลงมือปฏิบัติ
(Practice) ด้วยการปฏิบตั ิการจัดกิจกรรม
“ตลาดนัดจิตวิทยา”
3. นักศึกษานาเสนอการดาเนินกิจกรรมการ
ส่งเสริมการเรียนรู้
4. ผูส้ อนให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัดท้ายบทและ
เฉลยคาตอบ
กิจกรรม/ใบงาน :
1. การประมวลความรู้ด้วยการปฏิบัติจริง
กิจกรรม “ตลาดนัดจิตวิทยา”

ภาพ
(Projector)
และ
คอมพิวเตอร์
แบบพกพา
(Laptop)
3. สื่อ
เพาเวอร์
พอยต์
มัลติมีเดีย
(Multimedia
for
Presentation)

รูปแบบการเรียนการสอน : จัดการเรียนการ
สอนในมหาวิทยาลัย (Onsite ครั้งที่ 7)

16
(4
ชม.)

เรียน
3. ประเมินผล
จากการอภิปราย
ตามหัวข้อหรือ
ประเด็นที่
มอบหมาย
4. ประเมินจาก
การแก้ไขปัญหาใน
การประมวล
ความรู้ด้วยการ
ปฏิบัติจริง
กิจกรรม “ตลาด
นัดจิตวิทยา”
5. ประเมินจาก
การมีส่วนร่วมใน
การทากิจกรรม
6. ประเมินจาก
ความรับผิดชอบ
ในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย

สอบปลายภาค
รูปแบบการสอบ : จัดการเรียนการสอบในมหาวิทยาลัย (Onsite ครั้งที่ 8)

5.2 การวัดและการประเมินผล
1) การวัดผล :
- กิจกรรมในชั้นเรียนและกิจกรรมการสอนออนไลน์
- การจัดกิจกรรม “ตลาดนัดจิตวิทยา”
- สอบปลายภาค
- จิตพิสัย

40%
20%
30%
10%
มคอ.3 -24

ผู้สอน

2) การประเมินผล : ใช้ระบบ  อิงกลุ่ม  อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
ระดับคะแนน

ระดับผลการเรียน

85-100

A

79-84

B+

73-78

B

67-72

C+

61-66

C

55-60

D+

50-54

D

0-49

F

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
6.1 เอกสารและตาราหลัก
พัศรินท์ ก่อเลิศวรพงศ์ . (2563) . เอกสารประกอบการเรียนวิชาจิตวิทยาการตลาดและผู้บริโภค ,
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสวนดุสิต . มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
6.2 เอกสารและข้อมูลสาคัญ
สิริอร วิชชาวุธ .(2554) . จิตวิทยาการตลาดและผู้บริโภค , กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
6.3 เอกสารและข้อมูลแนะนา
ปริญ ลักษิตานนท์ .(2544) . จิตวิทยาและพฤติกรรมผู้บริโภค, กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์ทิปปิ้ง
พอยท์.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1) การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน
2) การประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา
3) นักศึกษาประเมินตนเองในผลการเรียนรู้แต่ละด้าน
มคอ.3 -25

7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน
1) ใช้แบบประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา
2) ใช้แบบสังเกตการณ์สอนของผู้สอน
3) ใช้แบบประเมินตนเองสาหรับนักศึกษา
7.3 การปรับปรุงการสอน
หลังจากผ่านการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมใน
การระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอนดังนี้
1) การนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักษึกษามาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุ งการสอน ใน
กรณีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาต่า โดยวิธีการเรียนเสริม
2) การสัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3) ระดมสมองจากทีมผู้สอน
7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการสังเกตพฤติกรรม คะแนนการสอบ การปฏิบัติ
และการนาเสนอผลงาน
วิธีการประเมิน
ผลลัพธ์การเรียนรู้

พฤติกรรมความ

คะแนนสอบ

งานที่ได้รับ

การนาเสนอผลงาน

รับผิดชอบและ
การมีส่วนร่วมใน

มอบหมาย
(แบบฝึกหัด

ด้วยทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข/

การทางาน

โครงงาน รายงาน)

การสื่อสาร/ การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้




ทักษะทางปัญญา
ความสัมพันธ์ระหว่าง














บุคคลและความ
รับผิดชอบ
มคอ.3 -26

วิธีการประเมิน
ผลลัพธ์การเรียนรู้

พฤติกรรมความ

คะแนนสอบ

งานที่ได้รับ

การนาเสนอผลงาน

รับผิดชอบและ

มอบหมาย

ด้วยทักษะการ

การมีส่วนร่วมใน
การทางาน

(แบบฝึกหัด
โครงงาน รายงาน)

วิเคราะห์เชิงตัวเลข/
การสื่อสาร/ การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทักษะการวิเคราะห์







เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสน
สารสนเทศ

7.5 การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1) อาจารย์ผู้สอนดาเนินการทวนสอบรายวิชาด้วยตนเอง ด้วยการประเมินการเรียนรู้ของ
นักศึกษาตามวิธีการข้อ 7.4
2) กรณีที่ผลการเรียนรู้ของรายวิชายังไม่ได้ประสิทธิผล อาจารย์ผู้สอนจะให้โอกาสนักศึกษา
ปรับปรุงปรับปรุงแก้ไขได้ตามความจาเป็นเป็นรายกรณี
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