รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
2512710 จิตวิทยาการตลาดและผูบริโภค
2. จํานวนหนวยกิต
3(2-2-5) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
ศิลปศาสตรบัณฑิต และอยูในหมวดวิชาเฉพาะดาน
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยพัศรินท กอเลิศวรพงศ
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปที่ 2
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษานําความรูทางจิตวิทยาประยุกตใชกับการตลาดและพฤติกรรมผูบริโภค โดยนํ า
ประเด็นสําคัญทางจิตวิทยา ไดแก การจูงใจ การรับรู การเรียนรู บุคลิกภาพและทัศนคติเปนประเด็นหลักใน
การวิเคราะห เพื่อนําไปสูการเปนนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการที่มีความรู ความเขาใจ ทักษะและ
ทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อ ใหนัก ศึก ษามีความรูในภาพรวมของการตลาดและผู บ ริ โ ภค และสามารถนํ าความรูท าง
จิตวิท ยาไปประยุ ก ต ใช กั บ การทํ างานรวมกับ สาขาวิชาชีพ อื่นอย างเปนสหวิ ชาชีพ โดยที่นัก จิตวิท ยา
อุตสาหกรรมและองคการตองนําความรูที่ไดไปสังเคราะหและนําเสนอในมุมมองของวิชาชีพของตนไดอยาง
ถูกตองและเปนที่ยอมรับ
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ดสิ น ใจของผู บ ริโ ภค ได แ ก แรงจู ง ใจ การรับ รู การเรี ย นรู
บุคลิกภาพและทัศนคติ บทบาทของนักจิตวิทยาที่เกี่ยวของกับการตลาดและผูบริโภค การประยุกตทฤษฎี
ทางจิตวิทยาเพื่อสงเสริมกิจกรรมทางการตลาดใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ไดแก การสรางแรงจูงใจของ
ผูบริโภค บุคลิกภาพของผูบริโภคตามพัฒนาการในแตละวัย ความพึงพอใจของผูบริโภค การจัดสิ่งเราให
เขากับบรรยากาศในการเลือกซื้อ การตั้งราคาทางจิตวิทยา การสงเสริมการขายดวยวิธีการทางจิตวิทยา
และการปรับเปลี่ยนทัศนคติของผูบริโภค รวมทั้งความรูและเทคนิคสําหรับจิตวิทยาการขาย
A study of influence factors in decision making of consumer behavior i.e.,
motivation, perception, learning, personality and attitude, roles of psychologist that
involve marketing and consumer, the application of psychological theories to promote the
marketing activities for more efficiency i.e., building up consumer motivation, personality
of consumer in each ages, consumer satisfaction, arrangement of stimulus for buying
atmosphere, psychological pricing, sale promotion as psychological implement and
adjustment of consumer attitude, including knowledge and techniques for psychology of
selling.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม
บรรยาย 30
ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา

ตามความตองการของ
นักศึกษาและในกรณีมีเหตุ
จําเปน

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
ปฏิบัติ 30 ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษา

การศึกษาดวยตนเอง
การศึกษาดวยตนเอง
75ชั่วโมง

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
อาจารยประจํารายวิชาประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานทาง WEB SITE ของคณะ/
หลักสูตร/ระบบบริหารการศึกษา
อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการ 6 ชั่วโมงตอ
สัปดาห
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1)
ตระหนักถึงคุณคาของคุณธรรมและจริยธรรม
1.1 นักศึกษามีความฉลาดทางคุณธรรม Moral Quotient (MQ)
1.2 นักศึกษานําหลักการทางจิตวิทยาและใชความรูอยางมีคุณธรรม จริยธรรม โดย
คํานึงถึงสิทธิมนุษยชน
1.3 นักศึกษาเปนสมาชิกที่ดีภายในชั้นเรียนได
2)
มีพฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และมีวินัยในตนเอง เคารพกฎระเบียบ
ขอบังคับตาง ๆ ของสังคม
2.1 นั ก ศึ ก ษาเขา ใจบทบาทหน า ที่ ข องนัก จิ ตวิ ท ยาที่ เ กี่ย วข อ งกั บ การตลาดและ
ผูบริโภค
2.2 นักศึกษามีความรับผิดชอบมีวินัย การรูถึงบทบาทหนาทีข่ องตนเอง การปฏิบัติตน
เมื่ออยูรวมกับผูอื่นในสังคม การเปนผูนําและผูตามที่ดีมีวินัย ทั้งตอตนเองและตอสังคม รูจักเสียสละ มีความ
ซื่อสัตยสุจริต
3)
มีภาวะผูนําเอื้อเฟอเผื่อแผตอผูอื่นและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
3.1 นักศึกษาสามารถนําความรูในวิชาจิ ตวิทยามาสรางความสัมพันธอันดีกับเพื่อ น
นักศึกษาในขณะเรียนได
3.2 นักศึกษาสามารถทํางานเปนทีม มีความเปนประชาธิปไตยและสามารถแกไขขอ
ขัดแยง มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม
4)
มีความเคารพในสิทธิและความมีคุณคาของตนเองและผูอื่น
4.1 นัก ศึก ษาเขาใจในความแตกตางระหว างบุ คคลมาเป นพื้ นฐานในการพิ จ ารณา
พฤติกรรมของผูบริโภคอยางไมมีอคติ
4.2 นัก ศึก ษารูจัก และตระหนักถึงความเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปน
มนุษยของตนเองและผูอื่น
1.2 วิธีการสอน
จัดการเรี ยนการสอนโดยการสอดแทรกคุ ณธรรม จริ ยธรรม และความรั บ ผิ ดชอบ
ประกอบการบรรยายพรอมยกกรณีศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลในสังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม โดย
ใหนักศึกษาไดใชกระบวนการเรียนรูจากการวิเคราะหจากกรณีศึกษา (Case Study) เกี่ยวกับพฤติกรรม
ของผูบริโภคที่เกี่ยวของกับการตลาด รวมทั้งใชรูปแบบการศึกษาอื่นๆ รวมดวย ไดแก
1)
อภิปรายรวมกันเปนกลุม (Group Discussion) เปนการทํางานเปนทีมของสมาชิกโดย
การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือหัวขอที่กลุมตัดสินใจรวมกัน การอภิปรายกลุมแตละกลุมมีสมาชิก
ประมาณ 6-12 คน ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ ขั้นตั้งจุดมุงหมายของการจัดการเรียนรู ขั้นการจัดประสบการณการ
เรียนรูและขั้นประเมินผล โดยมีผูนํากลุมคนหนึ่งเปนผูดําเนินการอภิปราย ซึ่งสมาชิกจะไดมีสวนรวมใน
กิจกรรมอยางเปนอิสระและอยางเปนธรรมชาติ นอกจากนี้ยังถือไดวาเปนสงเสริมประชาธิปไตยเพราะมีสวน
ชวยใหสมาชิกทุกคนไดฝกตนเองใหเปนผูมีคุณสมบัติที่ดี เหมาะสมกับการเปนสมาชิกในสังคมประชาธิปไตย
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การอภิป รายกลุ มจะช วยก อใหเ กิดความคิดสรางสรรคในสังคม การมี สัม พันธภาพใหม การบู รณาการ
ความคิด และความยอมรับซึ่งกันและกัน
2)
การสอนแบบรวมมือประสานใจ (Co-Operative Learning) เปนการจัดการเรียนการ
สอนที่มุ ง ให นั ก ศึ ก ษาร ว มมื อ กั นทํ างาน ชว ยเหลื อ ซึ่ ง กั นและกัน มีส วนรว มในการดํ าเนิน งาน และ
ประสานงานกัน เพื่อใหเกิดการเรียนรูในเรื่องที่เรียนโดยมีลักษณะของการจัดการเรียนการสอน คือ จัดชั้น
เรียนโดยการแบงกลุมนักศึกษาออกเปนกลุมเล็ก ๆ ประมาณ 2-6 คน โดยจัดคละกันตามความสามารถ
ทางการเรี ยนมี ทั้ ง เก ง ปานกลาง และออ น นัก ศึก ษาจะตอ งรั บ ผิดชอบการเรีย นรูของตนเองและ
รับผิดชอบการเรียนรูของเพื่อน ๆภายในกลุมของตนเองดวยและสมาชิกทุกคนในกลุม จะตองรวมมือในการ
ทํางานอยางเต็มความสามารถ โดยสนับสนุนยอมรับ และไววางใจซึ่งกันและกัน เพื่อใหสมาชิกทุกคนเกิด
การเรียนรูใหมากที่สุด
3)
การแสดงบทบาทสมมุติ (role-playing) แบงกลุมกําหนดและฝกทักษะการแสดงออกตาม
บทบาทที่กําหนดบรรยายพรอมยกตัวอยาง กรณีศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลที่อยูในสังคมที่แตกตาง
กัน และวิเคราะหถึงพฤติกรรมที่พึงประสงคและพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค หลังการแสดงบทบาทสมมติ
จะมี การอภิป รายของกลุม นักศึกษาเกิดจิตนาการและความคิดสรางสรรคไดดี นัก ศึกษามีโอกาสศึกษา
วิเคราะหความรูสึก และพฤติกรรมของตนเองอยางลึกซึ้ง ชวยสรางบรรยากาศการเรียนรูใหนาสนใจและนา
ติดตาม
4)
กรณีตัวอยาง (cases study) เปนการใชตัวอยางหรือเรือ่ งราวตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจริง ๆ นํามา
ดัดแปลงและใชเปนตัวอยางในการใหนักศึกษาไดศึกษาวิเคราะห และอภิปรายกันเพื่อสรางความเขาใจและ
ฝกฝนหาทางแกปญหานั้น วิธีการนี้ทําใหนักศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยนขอมูล จะชวยใหนักศึกษาไดรูจักคิด
และพิจารณาขอมูลที่ตนไดรับอยางถี่ถวน รวมทั้งการนําเอากรณีตาง ๆ ซึ่งคลายคลึงกับชีวิตจริงมาใชจะชวย
ใหการเรียนรูมีลักษณะใกลเคียงกับความเปนจริง ซึ่งมีสวนทําใหการเรียนรูมีความหมายสําหรับนักศึกษา
มากขึ้น กรณีตัวอยางหรือเรื่องราวที่ศึกษาตองมีลักษณะดังนี้
4.1 เปนเรื่องจริง
4.2 เปนเรื่องที่ชวยพัฒนาความรู ความเขาใจและมีโอกาสฝกทักษะ
4.3 เปนเรื่องที่ทําใหเกิดความกาวหนาหรือความเปลี่ยนแปลงในตัวนักศึกษา
4.4 มีการวิเคราะหกรณี การวิเคราะหเปนหัวใจสําคัญของการศึกษากรณีตัวอยาง ซึ่ง
การวิเคราะหควรคํานึงถึงความเปนจริงใหมากที่สุด
4.5 มีการอภิปรายกรณี
4.6 มีการสรางสถานการณที่เหมือนจริง
5)
มีการปลูกฝงวัฒนธรรมที่ดีงามใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนความรับผิดชอบ การ
ตรงตอเวลา การแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
7)
ปลูกฝงความซื่อสัตยสุจริตใหเกิดขึ้นทั้งในการเรียนการสอน การสอบ การปฏิบัติภารกิจ
ตามที่ไดรับมอบหมาย
8)
มีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เชน การยกยองนักศึกษาที่ทําประโยชน
แกสวนรวม เพื่อเปนการใหการเสริมแรงกับการทําความดีและเปนแบบอยางที่ดี
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1.3 วิธีการประเมินผล
1)
การใชแบบสัง เกต โดยสัง เกตพฤติ กรรมในชั้ นเรี ยน และการปฏิ บั ติตนของนัก ศึก ษา
รวมถึงความสนใจ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ การสงงานที่ไดรับมอบหมาย โดยบันทึกพฤติกรรมของ
นักศึกษาในระหวางการเรียนการสอนและการเขารวมกิจกรรม
2)
ประเมินดวยการตอบคําถาม การสอบปากเปลา การทําใบงาน และแบบฝกทักษะ
3)
ประเมินจากการปฏิบัติ เชน มอบหมายชิ้นงาน หรือ แบบฝกหัด
4)
ประเมินตามสภาพจริง ประเมินจากงานหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติจริง
5)
ประเมินจากการทดสอบ
6)
ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
7)
ประเมินผลจากการอภิปรายและการนําเสนอการวิเคราะหเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริโภค
ที่เกี่ยวของกับการตลาด
8)
การมีสวนรวมในการทํากิจกรรม
9)
ใบงานสรุปความรูที่นักศึกษาไดรับ
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
1)
มีความรูความเขาใจรายวิชาจิตวิทยาการตลาดและผูบริโภค
1.1 นักศึกษามีความรูพื้นฐานของพฤติกรรมของผูบริโภค
1.2 นักศึกษาสามารถประยุกตแนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาเพื่อสงเสริมกิจกรรม
ทางการตลาดใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
2)
สามารถจําแนก และอธิบายองคความรูที่ศึกษา
1.1 นักศึกษามีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ของผูบริโภค ไดแก แรงจูงใจ การรับรู การเรียนรู บุคลิกภาพและทัศนคติ
1.2 นักศึกษาสามารถวิเคราะหพฤติกรรมตางๆของผูบริดภคได
3)
มีความรูเกี่ยวกับชุมชนและความเปนไปไดของชาติและสังคมโลก
1.1 นักศึกษามีความสามารถในการเขาใจและยอมรับกฏระเบียบของชุมชน และ
วัฒนธรรมที่นักศึกษาอาศัยอยู อีกทั้งมีความสามารถปรับตัวเขากับสังคมที่โลกทีเ่ ปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว
1.2 นักศึกษามีความรู ความเขาใจและสามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการ
และงานวิจัยที่เกี่ยวของจิตวิทยาการตลาดและผูบริโภคในปจจุบันได
4)
สามารถบูรณาการและประยุกตใชศาสตรอื่นๆที่เกี่ยวของรวมถึงดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพ
1.1 นักศึกษาสามารถพัฒนาองคความรูที่ตนเองไดรับจากการเรียนการสอน มาใชใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง
1.2 นักศึกษาสามารถบูรณาการความรูกับศาสตรอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวของ รวมถึงการ
นําหลัก การของการสรางความสั มพั นธอันดีโ ดยใชหลัก การทางจิตวิท ยาเพื่อ การปรับตัวทางสัง คมโดย
คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ในการประยุกตใชในใหเกิดประโยชนทั้งสวนตนและสังคม
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2.2 วิธีการสอน
1)
อภิปรายรวมกันเปนกลุม (Group Discussion) เปนการทํางานเปนทีมของสมาชิกโดย
การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือหัวขอที่กลุมตัดสินใจรวมกัน การอภิปรายกลุมแตละกลุมมีสมาชิก
ประมาณ 6-12 คน ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ ขั้นตั้งจุดมุงหมายของการจัดการเรียนรู ขั้นการจัดประสบการณการ
เรียนรูและขั้นประเมินผล โดยมีผูนํากลุมคนหนึ่งเปนผูดําเนินการอภิปราย ซึ่งสมาชิกจะไดมีสวนรวมใน
กิจกรรมอยางเปนอิสระและอยางเปนธรรมชาติ นอกจากนี้ ยังถือไดวาเปนสงเสริมประชาธิปไตยเพราะมี
สวนชว ยให ส มาชิ ก ทุ ก คนได ฝ ก ตนเองใหเ ป นผู มีคุ ณสมบั ติที่ดี เหมาะสมกั บ การเป นสมาชิ ก ในสั ง คม
ประชาธิป ไตย การอภิป รายกลุมจะชวยกอใหเ กิดความคิดสรางสรรคในสัง คม การมีสัมพันธภาพใหม
การบูรณาการความคิด และความยอมรับซึ่งกันและกัน
2)
การสอนแบบรวมมือประสานใจ (Co-Operative Learning) เปนการจัดการเรียนการ
สอนที่มุ ง ให นั ก ศึ ก ษาร ว มมื อ กั นทํ างาน ชว ยเหลื อ ซึ่ ง กั นและกัน มีส วนรว มในการดํ าเนิน งาน และ
ประสานงานกัน เพื่อใหเกิดการเรียนรูในเรื่องที่เรียนโดยมีลักษณะของการจัดการเรียนการสอน คือ จัดชั้น
เรียนโดยการแบงกลุมนักศึกษาออกเปนกลุมเล็ก ๆ ประมาณ 2-6 คน โดยจัดคละกันตามความสามารถ
ทางการเรี ยนมี ทั้ ง เก ง ปานกลาง และออ น นัก ศึก ษาจะตอ งรั บ ผิดชอบการเรีย นรูของตนเองและ
รับผิดชอบการเรียนรูของเพื่อน ๆภายในกลุมของตนเองดวยและสมาชิกทุกคนในกลุม จะตองรวมมือในการ
ทํางานอยางเต็มความสามารถ โดยสนับสนุนยอมรับ และไววางใจซึ่งกันและกัน เพื่อใหสมาชิกทุกคนเกิด
การเรียนรูใหมากที่สุด
3)
การแสดงบทบาทสมมุติ (role-playing) แบงกลุมกําหนดและฝกทักษะการแสดงออกตาม
บทบาทที่กําหนดบรรยายพรอมยกตัวอยาง กรณีศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลที่อยูในสังคมที่แตกตาง
กัน และวิเคราะหถึงพฤติกรรมการไมกลาแสดงออก พฤติกรรมกลาแสดงออก และพฤติกรรมกาวราว
หลังการแสดงบทบาทสมมติจะมีการอภิปรายของกลุม นักศึกษาเกิดจิตนาการและความคิดสรางสรรคไดดี
นักศึกษามีโอกาสศึกษาวิเคราะหความรูสึก และพฤติกรรมของตนเองอยางลึกซึ้ง ชวยสรางบรรยากาศการ
เรียนรูใหนาสนใจและนาติดตาม
4)
กรณีตัวอยาง (cases study) เปนการใชตัวอยางหรือเรือ่ งราวตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจริง ๆ นํามา
ดัดแปลงและใชเปนตัวอยางในการใหนักศึกษาไดศึกษาวิเคราะห และอภิปรายกันเพื่อสรางความเขาใจและ
ฝกฝนหาทางแกปญหานั้น วิธีการนี้ทําใหนักศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยนขอมูลจะชวยใหนักศึกษาไดรูจักคิด
และพิจารณาขอมูลที่ตนไดรับอยางถี่ถวน รวมทั้งการนําเอากรณีตาง ๆ ซึ่งคลายคลึงกับชีวิตจริงมาใชจะชวย
ใหการเรียนรูมีลักษณะใกลเคียงกับความเปนจริง ซึ่งมีสวนทําใหการเรียนรูมีความหมายสําหรับนักศึกษา
มากขึ้น กรณีตัวอยางหรือเรื่องราวที่ศึกษาตองมีลักษณะดังนี้
4.1 เปนเรื่องจริง
4.2 เปนเรื่องที่ชวยพัฒนาความรู ความเขาใจและมีโอกาสฝกทักษะ
4.3 เปนเรื่องที่ทําใหเกิดความกาวหนาหรือความเปลี่ยนแปลงในตัวนักศึกษา
4.4 มีการวิเคราะหกรณี การวิเคราะหเปนหัวใจสําคัญของการศึกษากรณีตัวอยาง ซึ่ง
การวิเคราะหควรคํานึงถึงความเปนจริงใหมากที่สุด
4.5 มีการอภิปรายกรณี
4.6 มีการสรางสถานการณที่เหมือนจริง
5)
การสอนแบบระดมพลังสมอง (Brainstorming) เปนการอภิปรายที่ใชกระตุนกลุมผูเรียน
เพื่อหาคําตอบหรือทางเลือกสําหรับปญหาที่กําหนด ในระยะเวลาสั้นโดยแบงผูเรียนเปนกลุม 10-12 คน
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ชวยกันคิด และหาคําตอบหรือทางเลือก สําหรับปญหาที่กําหนดใหมากที่สุดและเร็วที่สุดเทาที่จะทําได แลว
ชวยกันพิจารณาเลือกทางเลือก ที่ดีที่สุด ซึ่งอาจมีมากกวาหนึ่งทาง
6)
การสอนโดยการลงมือปฏิบัติ (Practice) เปนสอนที่ใหประสบการณตรงกับผูเรียนโดย
การใหลงมือปฏิบัติจริง เปนการสอนที่มุงใหเกิดการผสมผสานระหวางทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ ให
ผูเรียนไดลงมือฝกฝนหรือปฏิบัติจริง ลักษณะสําคัญคือการลงมือปฏิบัติมกั ดําเนินการภายหลังการสาธิต การ
ทดลองหรือ การบรรยาย เปนการฝกฝนความรูความเขาใจจากทฤษฎีที่เรียนมาโดยเนนการฝกทักษะ
2.3 วิธีการประเมินผล
1)
สอบปลายภาค ดวยขอ สอบที่เ นนการประยุกต การคิดวิเ คราะห สังเคราะหส าระ
ความรูที่เรียนไปสูสถานการณจริง
2)
การใช แบบสั ง เกต โดยสัง เกตพฤติกรรมในชั้นเรียน และการปฏิบัติตนของนัก ศึก ษา
รวมถึงความสนใจ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ การสงงานที่ไดรับมอบหมาย โดยบันทึกพฤติกรรมของ
นักศึกษาในระหวางการเรียนการสอนและการเขารวมกิจกรรม
3)
ประเมินดวยการตอบคําถาม การสอบปากเปลา การทําใบงาน และแบบฝกทักษะ
4)
ประเมินจากการปฏิบัติ เชน มอบหมายชิ้นงาน หรือ แบบฝกหัด
5)
ประเมินตามสภาพจริง ประเมินจากงานหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติจริง
6)
ประเมินจากการทดสอบ
7)
ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
8)
ประเมินผลจากการอภิปรายตามหัวขอหรือประเด็นที่มอบหมาย
9)
การมีสวนรวมในการทํากิจกรรม
10) ใบงานสรุปความรูที่นักศึกษาไดรับ
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
1)
สามารถคิดอยางเปนระบบ
1.1
นักศึกษาสามารถวิเคราะหและเขาใจพฤติกรรมตางๆ ของผูบริโภค
1.2 นัก ศึก ษาสามารถวิเคราะหทัศนคติระหวางผูซื้อ และผูขาย ตลอดจนปจ จัยตาง ๆ ที่ มี
อิทธิพลและกระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค ไดแก ปจจัยดานแรงจูงใจ การรับรู การเรียนรู บุคลิกภาพ
และทัศนคติ
1.3 นักศึกษาสามารถสรางแรงจูงใจในการเลือกซื้อ บุคลิกภาพของผูบริโภคตามพัฒนาการแต
ละชวงวัย
2)
สามารถคนควา ศึกษา วิเคราะหขอมูลตางๆ ไดเปนอยางดี
1.1 นัก ศึ ก ษาหาแหลง ขอมูล ในการศึก ษาคนควาและแกปญ หาที่เ กิดขึ้นไดอ ยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1.2 นักศึกษาสามารถวิเคราะหความแตกตางของพฤติกรรมผูบริโภค โดยคํานึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคล
3)
สามารถประยุกตความรู และทักษะของตนเองในการดําเนินชีวิตได
1.1 นักศึกษาสามารถนําหลักการทางจิตวิทยาการตลาดและผูบริโภคมาประยุกตใชใน
การปรับตัวใหเขากับสังคมไดอยางมีความสุข
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1.2 นักศึกษาสามารถแกปญหาเฉพาะหนาได รูจักควบคุมอารมณและปองกันปญหา
ที่อาจจะเกิดขึ้นไวลวงหนา
1.3 นักศึกษาสามารถนําความรูไปประยุกตใชเพื่อแกไขปญหาในชีวิตประจําวันได
อยางเหมาะสม
4)
สามารถวิเคราะหและแกไขปญหาในการดําเนินชีวิตไดอยางสรางสรรค
1.1 นักศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดําเนินชีวิตจากการนําหลักการทาง
จิตวิทยาการตลาดและผูบริโภค
3.2 วิธีการสอน
1)
อภิปรายรวมกันเปนกลุม (Group Discussion) เปนการทํางานเปนทีมของสมาชิกโดย
การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือหัวขอที่กลุมตัดสินใจรวมกัน การอภิปรายกลุมแตละกลุมมีสมาชิก
ประมาณ 6-12 คน ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ ขั้นตั้งจุดมุงหมายของการจัดการเรียนรู ขั้นการจัดประสบการณการ
เรียนรูและขั้นประเมินผล โดยมีผูนํากลุมคนหนึ่งเปนผูดําเนินการอภิปราย ซึ่งสมาชิกจะไดมีสวนรวมใน
กิจกรรมอยางเปนอิสระและอยางเปนธรรมชาติ นอกจากนี้ ยังถือไดวาเปนสงเสริมประชาธิปไตยเพราะมี
สวนชว ยให ส มาชิ ก ทุ ก คนได ฝ ก ตนเองใหเ ป นผู มีคุ ณสมบั ติที่ดี เหมาะสมกั บ การเป นสมาชิ ก ในสั ง คม
ประชาธิป ไตย การอภิป รายกลุมจะชวยกอใหเ กิดความคิดสรางสรรคในสัง คม การมีสัมพันธภาพใหม
การบูรณาการความคิด และความยอมรับซึ่งกันและกัน
2)
การสอนแบบรวมมือประสานใจ (Co-Operative Learning) เปนการจัดการเรียนการ
สอนที่มุ ง ให นั ก ศึ ก ษาร ว มมื อ กั นทํ างาน ชว ยเหลื อ ซึ่ ง กั นและกัน มีส วนรว มในการดํ าเนิน งาน และ
ประสานงานกัน เพื่อใหเกิดการเรียนรูในเรื่องที่เรียนโดยมีลักษณะของการจัดการเรียนการสอน คือ จัดชั้น
เรียนโดยการแบงกลุมนักศึกษาออกเปนกลุมเล็ก ๆ ประมาณ 2-6 คน โดยจัดคละกันตามความสามารถ
ทางการเรี ยนมี ทั้ ง เก ง ปานกลาง และออ น นัก ศึก ษาจะตอ งรั บ ผิดชอบการเรีย นรูของตนเองและ
รับผิดชอบการเรียนรูของเพื่อน ๆภายในกลุมของตนเองดวยและสมาชิกทุกคนในกลุม จะตองรวมมือในการ
ทํางานอยางเต็มความสามารถ โดยสนับสนุนยอมรับ และไววางใจซึ่งกันและกัน เพื่อใหสมาชิกทุกคนเกิด
การเรียนรูใหมากที่สุด
3)
กรณีตัวอยาง (cases study) เปนการใชตัวอยางหรือเรือ่ งราวตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจริง ๆ นํามา
ดัดแปลงและใชเปนตัวอยางในการใหนักศึกษาไดศึกษาวิเคราะห และอภิปรายกันเพื่อสรางความเขาใจและ
ฝกฝนหาทางแกปญหานั้น วิธีการนี้ทําใหนักศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยนขอมูล จะชวยใหนักศึกษาไดรูจักคิด
และพิจารณาขอมูลที่ตนไดรับอยางถี่ถวน รวมทั้งการนําเอากรณีตาง ๆ ซึ่งคลายคลึงกับชีวิตจริงมาใชจะชวย
ใหการเรียนรูมีลักษณะใกลเคียงกับความเปนจริง ซึ่งมีสวนทําใหการเรียนรูมีความหมายสําหรับนักศึกษา
มากขึ้น กรณีตัวอยางหรือเรื่องราวที่ศึกษาตองมีลักษณะดังนี้
3.1 เปนเรื่องจริง
3.2 เปนเรื่องที่ชวยพัฒนาความรู ความเขาใจและมีโอกาสฝกทักษะ
3.3 เปนเรื่องที่ทําใหเกิดความกาวหนาหรือความเปลี่ยนแปลงในตัวนักศึกษา
3.4 มีการวิเคราะหกรณี การวิเคราะหเปนหัวใจสําคัญของการศึกษากรณีตัวอยาง ซึ่ง
การวิเคราะหควรคํานึงถึงความเปนจริงใหมากที่สุด
3.5 มีการอภิปรายกรณี
3.6 มีการสรางสถานการณที่เหมือนจริง
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4)
การสอนโดยการลงมือปฏิบัติ (Practice) เปนสอนที่ใหประสบการณตรงกับผูเรียนโดย
การใหลงมือปฏิบัติจริง เปนการสอนที่มุงใหเกิดการผสมผสานระหวางทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ ให
ผูเรียนไดลงมือฝกฝนหรือปฏิบัติจริง ลักษณะสําคัญคือการลงมือปฏิบัติมกั ดําเนินการภายหลังการสาธิต การ
ทดลองหรือ การบรรยาย เปนการฝกฝนความรูความเขาใจจากทฤษฎีที่เรียนมาโดยเนนการฝกทักษะ
3.3 วิธีการประเมินผล
1)
สอบปลายภาค ดวยขอ สอบที่เ นนการประยุกต การคิดวิเ คราะห สังเคราะหส าระ
ความรูที่เรียนไปสูสถานการณจริง
2)
การใช แบบสั ง เกต โดยสัง เกตพฤติกรรมในชั้นเรียน และการปฏิบัติตนของนัก ศึก ษา
รวมถึงความสนใจ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ การสงงานที่ไดรับมอบหมาย โดยบันทึกพฤติกรรมของ
นักศึกษาในระหวางการเรียนการสอนและการเขารวมกิจกรรม
3)
ประเมินดวยการตอบคําถาม การสอบปากเปลา การทําใบงาน และแบบฝกทักษะ
4)
ประเมินจากการปฏิบัติ เชน มอบหมายชิ้นงาน หรือ
5)
ประเมินตามสภาพจริง ประเมินจากงานหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติจริง
6)
ประเมินจากการทดสอบ
7)
ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
8)
ประเมินผลจากการอภิปรายตามหัวขอหรือประเด็นที่มอบหมาย
9)
การมีสวนรวมในการทํากิจกรรม
10) ใบงานสรุปความรูที่นักศึกษาไดรับ
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
1)
มีความสามารถทํางานเปนกลุมในฐานะผูนํา และผูตามได
1.1 นักศึกษามีความสามารถในการสื่อสารกับกลุม บุคคลทุกระดับ
2.2 นักศึกษามีความสามารถในการใหความชวยเหลือ และอํานวยความสะดวกในการ
แกไขปญหาตามสถานการณตาง ๆ ทัง้ ในบทบาทของการเปนผูนําหรือผูร วมทีมในการทํางาน
2.3 นักศึกษามีสามารถสรางสัมพันธภาพที่ดรี ะหวางกันได
2)
สามารถริเริ่มสรางสรรค แนวทางที่เปนประโยชนตอการดําเนินกิจกรรมตางๆได
1.1 นักศึกษามีความสามารถคิดริเริ่มสรางสรรคแนวทาง วิธีการ บริหารการจัดการกับ
กิจกรรมที่ไดรบั มอบหมายไดอยางเหมาะสม
3)
มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูอื่นเปนอยางดีไดเปนอยางดีทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
1.1 นักศึกษามีความสามารถในการสื่อสารกับกลุม บุคคลทุกระดับ โดยใชการสื่อสาร
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ
4)
มีการคนควาและวางแผนในการเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
1.1 นักศึกษามีความสามารถคนควาเกี่ยวกับจิตวิทยาการตลาดและผูบริโภคได
4.2 วิธีการสอน
1)
อภิปรายรวมกันเปนกลุม (Group Discussion) เปนการทํางานเปนทีมของ
สมาชิกโดยการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือหัวขอที่กลุมตัดสินใจรวมกัน การอภิปรายกลุมแตละ
กลุมมีสมาชิกประมาณ 6-12 คน ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ ขั้นตั้งจุดมุงหมายของการจัดการเรียนรู ขั้นการจั ด
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ประสบการณการเรียนรูและขั้นประเมินผล โดยมีผูนํากลุมคนหนึ่งเปนผูดําเนินการอภิปราย ซึ่งสมาชิกจะ
ไดมี สว นร วมในกิ จ กรรมอย างเป นอิ ส ระและอยา งเป นธรรมชาติ นอกจากนี้ ยั ง ถื อ ไดว าเป นส ง เสริ ม
ประชาธิปไตยเพราะมีสวนชวยใหสมาชิกทุกคนไดฝกตนเองใหเปนผูมีคุณสมบัติที่ดี เหมาะสมกับการเปน
สมาชิก ในสัง คมประชาธิป ไตย การอภิป รายกลุม จะช วยก อ ให เ กิดความคิดสรางสรรคในสัง คม การมี
สัมพันธภาพใหม การบูรณาการความคิด และความยอมรับซึ่งกันและกัน
2)
การสอนแบบรวมมือประสานใจ (Co-Operative Learning) เปนการจัดการเรียนการ
สอนที่มุ ง ให นั ก ศึ ก ษาร ว มมื อ กั นทํ างาน ชว ยเหลื อ ซึ่ ง กั นและกัน มีส วนรว มในการดํ าเนิ น งาน และ
ประสานงานกัน เพื่อใหเกิดการเรียนรูในเรื่องที่เรียนโดยมีลักษณะของการจัดการเรียนการสอน คือ จัดชั้น
เรียนโดยการแบงกลุมนักศึกษาออกเปนกลุมเล็ก ๆ ประมาณ 2-6 คน โดยจัดคละกันตามความสามารถ
ทางการเรี ยนมี ทั้ ง เก ง ปานกลาง และออ น นัก ศึก ษาจะตองรั บ ผิดชอบการเรีย นรูของตนเองและ
รับผิดชอบการเรียนรูของเพื่อน ๆภายในกลุมของตนเองดวยและสมาชิกทุกคนในกลุม จะตองรวมมือในการ
ทํางานอยางเต็มความสามารถ โดยสนับสนุนยอมรับ และไววางใจซึ่งกันและกัน เพื่อใหสมาชิกทุกคนเกิด
การเรียนรูใหมากที่สุด
3)
การแสดงบทบาทสมมุติ (role-playing) แบงกลุมกําหนดและฝกทักษะการแสดงออกตาม
บทบาทที่กําหนดบรรยายพรอมยกตัวอยาง กรณีศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลที่อยูในสังคมที่แตกตาง
กัน และวิเคราะหถึงพฤติกรรมที่พึงประสงคและพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค หลังการแสดงบทบาทสมมติ
จะมี การอภิป รายของกลุม นักศึกษาเกิดจิตนาการและความคิดสรางสรรคไดดี นัก ศึกษามีโอกาสศึกษา
วิเคราะหความรูสึก และพฤติกรรมของตนเองอยางลึกซึ้ง ชวยสรางบรรยากาศการเรียนรูใหนาสนใจและนา
ติดตาม
4)
การสอนโดยการลงมือปฏิบัติ (Practice) เปนสอนที่ใหประสบการณตรงกับผูเรียนโดย
การใหลงมือปฏิบัติจริง เปนการสอนที่มุงใหเกิดการผสมผสานระหวางทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติ วิธี
ปฏิบัติ ใหผูเรียนไดลงมือฝกฝนหรือปฏิบัติจริง ลักษณะสําคัญคือการลงมือปฏิบัติมักดําเนินการภายหลังการ
สาธิต การทดลองหรือ การบรรยาย เปนการฝกฝนความรูความเขาใจจากทฤษฎีที่เรียนมาโดยเนนการฝก
ทักษะ
4.3 วิธีการประเมินผล
1)
การใช แบบสั ง เกต โดยสัง เกตพฤติกรรมในชั้นเรียน และการปฏิบัติตนของนัก ศึก ษา
รวมถึงความสนใจ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ การสงงานที่ไดรับมอบหมาย โดยบันทึกพฤติกรรมของ
นักศึกษาในระหวางการเรียนการสอนและการเขารวมกิจกรรม
2)
ประเมินดวยการตอบคําถาม การสอบปากเปลา การทําใบงาน และแบบฝกทักษะ
3)
ประเมินจากการปฏิบัติ เชน มอบหมายชิ้นงาน หรือ แบบฝกหัด หรือ รายงาน
4)
ประเมินตามสภาพจริง ประเมินจากงานหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติจริง
5)
ประเมินจากการทดสอบ
6)
ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
7)
ประเมินผลจากการอภิปรายตามหัวขอหรือประเด็นที่มอบหมาย
8)
การมีสวนรวมในการทํากิจกรรม
9)
ใบงานสรุปความรูที่นักศึกษาไดรับ
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5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
1)
มีทักษะในการใชเครื่องมือทีจ่ ําเปนเกี่ยวกับดานคอมพิวเตอร
1.1 นักศึกษาสามารถสืบคนขอมูลทางดานจิตวิทยาจากฐานขอมูลอิเล็กโทรนิกสได
2.2 นักศึกษาสามารถทําสื่ออิเล็กโทรนิสตาง ๆ ประกอบการนําเสนอรายงานเกี่ยวกับ
จิตวิทยาการตลาดและผูบริโภค และผลงานตาง ๆ ได
2)
พั ฒ นาทั ก ษะการสื บ ค น ข อ มู ล ทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื่ อ นํ า มาประยุ ก ต ใ ช ใ น
ชีวิตประจําวันได
1.1 นักศึกษาสามารถสืบคนขอมูลเพื่อประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
1.2 นักศึกษาสามารถสืบคนขอมูลเพื่อประยุกตแกปญหาในการนําเสนอรายงาน
3) สามารถใชภาษาในการสื่อสาร ถายทอดและแลกเปลี่ยนความรูกับผูอื่นไดอยางดี
1.1 นัก ศึก ษามีความสามารถในการสื่อ สาร การพู ด การฟ ง การเขี ยน โดยการทํา
รายงาน และนําเสนอ และสามารถติดตอสื่อสารกับผูอื่นไดเปนอยางดี
1.2 นักศึกษามีความสามารถในการใชศัพทเฉพาะดานจิตวิทยาการตลาดและผูบริโภค
ไดเปนอยางดี
4)
สามารถนําเสนอและสื่อสารโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติได
1.1 นักศึกษามีความสามารถในการนําเสนอโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือ
การแสดงสถิติและมีทักษะการนําเสนอรายงานโดยใชเครื่องมือและรูปแบบที่เหมาะสม
5)
สามารถเลือกใชขอมูลและสารสนเทศเพื่อการประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและสามารถ
แกไขปญหาของตนเองไดอยางเหมาะสม
1.1 นักศึกษาความสามารถดํารงชีวิต แกไข และปองกันปญหาของตนเองไดอยาง
เหมาะสม
1.2 นักศึกษาสามารถนําความรู ขอคิด แนวทางการดําเนินชีวิตของบุคคลตัวอยางที่
ประสบความสําเร็จในชีวิตมาเปนแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองได
5.2 วิธีการสอน
1)
มอบหมายใหนกั ศึกษาคนควาขอมูลจากเว็บไซตทเี่ กี่ยวของ
2)
นําเสนอโดยใชรปู แบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม
3)
การสอนโดยการลงมือปฏิบัติ (Practice) เปนสอนที่ใหประสบการณตรงกับผูเ รียนโดย
การใหลงมือปฏิบัติจริง เปนการสอนที่มุงใหเกิดการผสมผสานระหวางทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ ให
ผูเรียนไดลงมือฝกฝนหรือปฏิบัติจริง ลักษณะสําคัญคือการลงมือปฏิบัติมกั ดําเนินการภายหลังการสาธิต การ
ทดลองหรือ การบรรยาย เปนการฝกฝนความรูความเขาใจจากทฤษฎีที่เรียนมาโดยเนนการฝกทักษะ
5.3 วิธีการประเมินผล
1)
ประเมินจากรายงานที่นําเสนอดวยสือ่ เทคโนโลยี
2)
ประเมินตามสภาพจริง ประเมินจากงานหรือกิจกรรมที่ปฏิบตั ิจริง
3)
ประเมินจากการปฏิบัติ เชน มอบหมายชิ้นงาน หรือ แบบฝกหัด
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

1

เรื่อง ความรูเบือ้ งตนเกี่ยวกับ
การตลาดและผูบ ริโภค (ครั้งที่ 1)

2

เรื่อง ความรูเบือ้ งตนเกี่ยวกับ
การตลาดและผูบ ริโภค (ครั้งที่ 2)

3

เรื่อง การประยุกตใชความรูท าง
จิตวิทยาดาน “แรงจูงใจ” กับ
การตลาดและผูบ ริโภค (ครั้งที่ 1)

4

เรื่อง การประยุกตใชความรูท าง
จิตวิทยาดาน “แรงจูงใจ” กับ
การตลาดและผูบ ริโภค (ครั้งที่ 2)

5

เรื่อง การประยุกตใชความรูท าง
จิตวิทยาดาน “การรับรู” กับ
การตลาดและผูบ ริโภค (ครั้งที่ 1)

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช (ถามี)
3
1. บรรยายโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. การเรียนรูโดยใชกรณี
ตัวอยาง (cases study)
3. การยกตัวอยางประกอบ
4. การถาม-ตอบ
3
1. บรรยายโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. การเรียนรูโดยใชกรณี
ตัวอยาง (cases study)
3. การยกตัวอยางประกอบ
4. การถาม-ตอบ
3
1. บรรยายโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. การเรียนรูโดยใชการ
สอนแบบรวมมือ
ประสานใจ (CoOperative Learning)
3. การถาม-ตอบ
3
1. บรรยายโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. การเรียนรูโดยใชการ
สอนแบบรวมมือ
ประสานใจ (CoOperative Learning)
3. การถาม-ตอบ
3
1. บรรยายโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. การเรียนรูโดยการสอน
แบบระดมพลังสมอง
(Brainstorming)
3. การยกตัวอยางประกอบ
4. การถาม-ตอบ

ผูสอน
อ.พัศรินท
กอเลิศวรพงศ

อ.พัศรินท
กอเลิศวรพงศ

อ.พัศรินท
กอเลิศวรพงศ

อ.พัศรินท
กอเลิศวรพงศ

อ.พัศรินท
กอเลิศวรพงศ
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มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

6

เรื่อง การประยุกตใชความรูท าง
จิตวิทยาดาน “การรับรู” กับ
การตลาดและผูบ ริโภค (ครั้งที่ 2)

7

เรื่อง การประยุกตใชความรูท าง
จิตวิทยาดาน “การเรียนรู” กับ
การตลาดและผูบ ริโภค (ครั้งที่ 1)

8

เรื่อง การประยุกตใชความรูท าง
จิตวิทยาดาน “การเรียนรู” กับ
การตลาดและผูบ ริโภค (ครั้งที่ 2)

9

เรื่อง การประยุกตใชความรูท าง
จิตวิทยาดาน “บุคลิกภาพ” กับ
การตลาดและผูบ ริโภค (ครั้งที่ 1)

10

เรื่อง การประยุกตใชความรูท าง
จิตวิทยาดาน “บุคลิกภาพ” กับ
การตลาดและผูบ ริโภค (ครั้งที่ 2)

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช (ถามี)
3
1. บรรยายโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. การเรียนรูโดยการสอน
แบบระดมพลังสมอง
(Brainstorming)
3. การยกตัวอยางประกอบ
4. การถาม-ตอบ
3
1. บรรยายโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. การเรียนรูโดยการแสดง
บทบาทสมมุติ
(role-playing)
3. การยกตัวอยางประกอบ
4. การถาม-ตอบ
3
1. บรรยายโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. การเรียนรูโดยการแสดง
บทบาทสมมุติ
(role-playing)
3. การยกตัวอยางประกอบ
4. การถาม-ตอบ
3
1. บรรยายโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. การเรียนรูโดยการแสดง
บทบาทสมมุติ
(role-playing)
3. การยกตัวอยางประกอบ
4. การถาม-ตอบ
3
1. บรรยายโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. การเรียนรูโดยการแสดง
บทบาทสมมุติ
(role-playing)
3. การยกตัวอยางประกอบ
4. การถาม-ตอบ

ผูสอน
อ.พัศรินท
กอเลิศวรพงศ

อ.พัศรินท
กอเลิศวรพงศ

อ.พัศรินท
กอเลิศวรพงศ

อ.พัศรินท
กอเลิศวรพงศ

อ.พัศรินท
กอเลิศวรพงศ
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มคอ. 3
สัปดาหที่
11

12

13

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ผูสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช (ถามี)
เรื่อง การประยุกตใชความรูท าง
3
1. บรรยายโดยใช
อ.พัศรินท
จิตวิทยาดาน “บุคลิกภาพ” กับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ กอเลิศวรพงศ
การตลาดและผูบ ริโภค (ครั้งที่ 3)
2. การเรียนรูโดยการแสดง
บทบาทสมมุติ
(role-playing)
3. การยกตัวอยางประกอบ
4. การถาม-ตอบ
เรื่อง การประยุกตใชความรูท าง
3
1. บรรยายโดยใช
อ.พัศรินท
จิตวิทยาดาน “ทัศนคติ” กับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กอเลิศวรพงศ
การตลาดและผูบ ริโภค (ครั้งที่ 1)
2. การเรียนรูโดยการ
อภิปรายรวมกันเปน
กลุม (Group
Discussion)
3. การยกตัวอยางประกอบ
4. การถาม-ตอบ
เรื่อง การประยุกตใชความรูท าง
3
1. บรรยายโดยใช
อ.พัศรินท
จิตวิทยาดาน “ทัศนคติ” กับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กอเลิศวรพงศ
การตลาดและผูบ ริโภค (ครั้งที่ 2)
2. การเรียนรูโดยการ
อภิปรายรวมกันเปน
กลุม (Group
Discussion)
3. การยกตัวอยางประกอบ
4. การถาม-ตอบ

14

กิจกรรมประกอบการเรียนการ
สอน ครั้งที่ 1 : การประมวล
ความรูดวยการปฏิบัตจิ ริง
(รายบุคคล)

3

1. นักศึกษาเรียนรูดวย
ตนเองและสังเคราะห
เปนความรูดวยตนเอง
1.1 การเรียนรูโดยการ
ลงมือปฏิบัติ (Practice)

อ.พัศรินท
กอเลิศวรพงศ

15

กิจกรรมประกอบการเรียนการ
สอน ครั้งที่ 2 : การนําเสนอ
ผลงานจากการสํารวจตลาด (ราย
กลุม)

3

1. นักศึกษาเรียนรูดวย
ตนเองและสังเคราะห
เปนความรูดวยตนเอง
1.1 การเรียนรูโดยการ
ลงมือปฏิบัติ (Practice)

อ.พัศรินท
กอเลิศวรพงศ

14

มคอ. 3
สัปดาหที่
16

หัวขอ/รายละเอียด
สอบปลายภาคเรียน

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช (ถามี)
3
1. จัดสอบปลายภาคเรียน
โดย อ.ผูสอนจัดสอบเอง

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม ผลการ
วิธีการประเมิน
ที่
เรียนรู
1
2.3
สอบกลางภาคเรียน
3.3
สอบปลายภาคเรียน
2
1.1 – 1.3 การวิเคราะห การศึกษาคนควา
2.1 – 2.3 การนําเสนอ รายงาน
3.1 – 3.3 การทํางานกลุม และผลงาน
4.1 – 4.3 การอานและสรุปบทความ
5.1 – 5.3 การสงงานตามที่มอบหมาย
3
1.1– 1.3 การเขาชั้นเรียน
2.1 – 2.3 การมีสวนรวม
3.1 – 3.3 การอภิปราย
4.1 – 4.3 การเสนอความคิดเห็น
5.1 – 5.3

ผูสอน
อ.พัศรินท
กอเลิศวรพงศ

สัปดาหที่
ประเมิน
9
16

สัดสวนของการ
ประเมินผล
30%
40%

ตลอดภาคการศึกษา

20%

ตลอดภาคการศึกษา

10%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
เอกสารประกอบการสอนรายวิชาจิตวิทยาการตลาดและผูบ ริโภค
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ไมมี
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
1) จิตวิทยาและพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior). ดร.ปริญ ลักษิตานนท (2544)
2) หลักการโฆษณา (Principle of Advertising). รศ. ดร. เสรี วงษมณฑา (2546)
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทําโดยนักศึกษา จัดกิจกรรมนําเสนอแนวคิดและความ
คิดเห็นของนักศึกษาไดดังนี้
- การสนทนากลุม ระหวางผูสอนกับผูเรียน
- แบบประเมินผูส อนและแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
ในการเก็บขอมูลเพือ่ ประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังนี้
- ผลการเรียนของนักศึกษา
- การสังเกตการณอาจารยผูสอน
- ผลประเมินการเรียนรูจากการประเมินการเรียนรูของผูเรียน
- ผลประเมินการเรียนสอนจากการประเมินการสอนของผูส อน
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผานการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน และหาขอมูลเพิม่ เติมในการ
ปรับปรุงการสอน ดังนี้
- การวิจัยในชั้นเรียน
- วิเคราะหจากผลการประเมินการเรียนการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามที่คาดหวังจากการ
เรียนรูในวิชา ไดจาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผล
การทดสอบยอย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาไดดังนี้
- การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา
- การตรวจรายงาน ขอสอบ การใหคะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการ
สอนและรายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 4 ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผสู อน เพื่อใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้กบั ปญหา
ที่มาจากงานวิจัยของอาจารย
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