
รายละเอียดของรายวชิา 

 

ชือสถาบันอุดมศกึษา มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

วทิยาเขต/คณะ/

ภาควชิา                      

คณะบริหารธรุกิจ 

การตลาด 

 

หมวดที 1 ข้อมูลทัวไป 

 

1. รหัสและชือรายวชิา  

BK 324 : สือสารการตลาดบรูณาการ (Integrated Marketing Communication) 

2. จาํนวนหน่วยกติ   

3 หน่วยกิต (3-0-0) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวชิา  

 หลกัสตูรบริหารธรุกิจบณัฑิต สาขาวิชา..การตลาด.... 

ประเภทรายวิชา... วิชาเอก สําหรับนกัศกึษาสาขาการตลาด ชนัปีที   

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา และอาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ ดร.สิริพนัธ์  วงศ์อินทวงั 

5.  ภาคการศึกษา / ชันปีทีเรียน 

 ภาคปลาย ปีการศกึษา 2558 

6. รายวชิาทีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

 BA  หลกัการตลาด (Principle of Marketing) 

 BA  การจดัองค์การและการบริหาร (Organization and Management) 

7. รายวชิาทีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 

 - 

8. สถานทีเรียน    

คณะบริหารธรุกิจ  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

9. วันทีจัดทาํหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวชิาครังล่าสุด 

26 มกราคม  



 

หมวดที 2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

 

1 จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

1. เพือให้มีความรู้ ความเข้าใจภาคทฤษฎี ตามคําอธิบายรายวิชาการสือสารการตลาดบรูณาการ 

2. เพือให้นําความรู้ ความเข้าใจจากภาคทฤษฎีนําไปประยกุต์ใช้ในภาคปฏิบตัิ ในการใช้เครืองมือ

การสือสารการตลาดด้วยการตลาดเชิงเหตกุารณ์ (Event Marketing) 

 

2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวชิา 

1. เพือให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้และเข้าใจถึง  พืนฐานความรู้เบืองต้นเกียวกับ การสือสาร

การตลาดบรูณาการ  ทงัด้าน กระบวนการสือสาร ความสมัพันธ์ของการตลาดทีเกียวข้อง

กบัการสือสารการตลาดบูรณาการ รวมถึง การเข้าใจถึงบทบาทและความสําคญัของการ

นําการสือสารการตลาดมาใช้ในปัจจบุนั 

2. เพือให้นกัศกึษาได้เรียนรู้และเข้าใจถึงปัจจยัทีสง่ผลตอ่การจดัทําแผนการสือสารการตลาด

บูรณาการ ทังด้านสภาพแวดล้อม ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางการตลาด ปัจจัยด้านกลุ่ม

ลกูค้าและพฤติกรรม ปัจจยัด้านตราสินค้า  รวมถึงได้เรียนรู้และเข้าใจถึงปัจจยัทีใช้พิจารณา

การเลือกเครืองมือสว่นประสมการสือสารการตลาด   

3. เพือให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงลกัษณะของเครืองมือส่วนประสมการสือสารการตลาด  ทีมี

ความสําคญัต่อการสือสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เครืองมือการโฆษณา การ

ประชาสมัพนัธ์ การส่งเสริมการขาย พนกังานขาย  การตลาดทางตรง(ผา่นสือเทคโนโลยี) 

และเครืองมือการตลาดเชิงเหตกุารณ์หรือการตลาดกิจกรรมพิเศษ  ซึงสง่ผลให้นักศกึษามี

ความรู้ในการเลือกเครืองมือแต่ละประเภททีสามารถนําไปใช้ในการจดัทําแผนการสือสาร

การตลาดบรูณาการได้อย่างถกูต้องเหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์ทางการตลาด 

4. เพือให้นกัศกึษาได้เข้าใจถึงการสือสารการตลาดในปัจจุบนัทีได้มีการบูรณาการนําความรู้

ทางภาคทฤษฎีไปประยกุต์ใช้จริง เพือให้นกัศกึษาได้ประสบการณ์จริงจากการศกึษาเรียนรู้

ในวิชานี โดยได้จดัเป็นโครงการ “การตลาดเชิงเหตกุารณ์ หรือการตลาดเชิงกิจกรรม (Event 

Project Plan) เพือฝึกฝนทงัด้านวิชาการและด้านปฏิบตัิ  

 

 

 

 



หมวดที 3 ลักษณะและการดาํเนินการ 

 

1. คาํอธิบายรายวชิา  

MK 324   การสือสารการตลาดบูรณาการ 

           ( Integrated Marketing Communication) 

              ใ น ก า รศึก ษ า  ก าร สื อสา รก าร ตลา ดบูรณ า Integrated Marketing Communication จ ะ 

ทําการศกึษา โดยแบ่งออกเป็นภาคทฤษฎี  สว่น และภาคปฏิบตัิ  สว่น ดงันี   

ส่วนที 1 ศกึษาเรียนรู้ถึง ความรู้เบืองต้นเกียวกบั การสือสาร การสือสารการตลาด และการสือสารการตลาด

บรูณาการ  โดยจะทําการเรียนรู้เข้าใจถึง ความหมาย นิยาม องค์ประกอบ คณุลกัษณะและความสมัพันธ์

ของ การตลาด การสือสาร การสือสารการตลาด ส่วนประสมการตลาด ส่วนประสมการสง่เสริมการตลาด 

และการบรูณาการเป็น การสือสารการตลาดบรูณาการ    

 ส่วนที 2  เรียนรู้เข้าใจและวิเคราะห์ถึงปัจจยัด้านต่าง ๆทีสง่ผลหรือมีอิทธิพลตอ่การจัดทําแผนการสือสาร

การตลาดบูรณาการ  อนัประกอบด้วย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด ปัจจัยด้านส่วนตลาด 

กลุม่เป้าหมาย และตําแหน่งทางการตลาด ปัจจยัด้านพฤติกรรมของลกูค้า   รวมถึงปัจจยัทีนํามาใช้ในการ

พิจารณาเลือกเครืองมือสว่นประสมการสือสารการตลาด  

ส่วนที 3 คือ การเรียนรู้เข้าใจถึงเครืองมือส่วนประสมการสือสารการตลาด หรืออาจจะเรียกวา่ เครืองมือ

ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด  อนัประกอบด้วย ความรู้เกียวกับ Above the line และ Below the line 

ความรู้เกียวกบัเครืองมือ สือและข้อความในการสือสารการตลาดบรูณาการ รวมถึงเครืองมือแตล่ะประเภท 

อาทิ เครืองมือการโฆษณา  การประชาสมัพันธ์ การส่งเสริมการขาย การตลาดผ่านกิจกรร/ การตลาดเชิง

เหตกุารณ์ การสือสารการตลาดผา่นพนกังานขาย   ตลอดจนการตลาดผา่นสือเทคโนโลยี  และการตลาด

ผา่นสือใหม ่เป็นต้น  

ส่วนที   การฝึกฝนภาคปฏิบตัิ  โดยให้นกัศึกษาได้นําความรู้จากภาคทฤษฎีมาจดัแบ่งกลุม่ทําโครงการจัด

กิจกรรมจริง ทังนีให้ทําการเลือกและติดต่อนําสินค้าและบริการทีมีตราสินค้านานาชาติ (National Brand) 

โดยเป็นการขอการสนบัสนนุจากเจ้าของสินค้าหรือผู้บริหารองค์กรทีติดตอ่ มาจดัทําการตลาดเชิงเหตกุารณ์

พิเศษ หรือ Event Marketing เพือให้นักศึกษาได้เรียนรู้การติดต่อสือสารกับองค์กรภายนอก การเจรจา

ตอ่รอง การสร้างความร่วมมือการทํางาน และการนําความรู้มาใช้ปฏิบตัิได้จริงในวิชา 

 

 

 

 

 



2. จาํนวนชัวโมงทีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏบัิต/ิงาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศกึษาด้วยตนเอง 

 

 

45 ชวัโมง 

 

 

- 

จดังาน Event Project  

โดยนําเสนองาน 

  ชวัโมง  นาที  

ตอ่กลุม่ตอ่สินค้า  

นกัศกึษามีการระดม

ความคิดและปรึกษาใน

การทํางานร่วมกนั  

 

. จาํนวนชัวโมงต่อสัปดาห์ทีอาจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็น  

รายบุคคล 

6 ชวัโมง  

 

หมวดที 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศกึษา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คณุธรรม จริยธรรมทีต้องพฒันา 

- เน้นเรืองมีวินยั ปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ และข้อบงัคบัตา่ง ๆ ของ สว่นรวม องค์กรและสงัคม 

- เน้นเรืองความซือสตัย์ การทํางานด้วยความรู้ความสามารถของตนเอง  

- มีความรู้ความเข้าใจในหลกัการดําเนินธุรกิจ การสือสารไปยังกลุ่มลกูค้าทียึดหลกัความชัดเจน 

ถกูต้อง ไม่เอารัดเอาเปรียบต่อสาธารณชน สงัคม และใช้หลกั จริยธรรม คณุธรรมในการจัดการ

ปัญหา รวมถึงการสร้างจรรยาบรรณวิชาชีพทางธรุกิจ 

- เสริมสร้างแนวทางการเรียนรู้ในการทํางานเป็นกลุ่ม การช่วยเหลือซึงกันและกนั และมุ่งเน้นสร้าง

ความสามคัคีในการทํางาน 

1.2 วิธีการสอน  

    -ใช้การมอบหมายงานให้นกัศกึษาไปปฏิบตัิ โดยมีเงือนไขให้จดัทําด้วยตนเอง และนํามาจดัสง่ตาม

กําหนดเวลา (ในกรณีงานรายบคุคล) เพือให้นกัศกึษาได้ฝึกฝนพฒันาความรับผิดชอบตอ่งานของ

ตนเอง และเพือให้เกิดความซือสตัย์ตอ่ตนเอง 



    - มอบหมายการจดัทําโครงการเป็นกลุม่ เพือให้นกัศกึษาได้พฒันาเรืองการสร้างมนษุยสมัพนัธ์ และ

การช่วยเหลือกนัในกลุม่ ตลอดจนการพฒันาการแบ่งภาระงานเพือให้ทํางานได้อยา่งมี

ประสิทธิภาพ  

             

1.3  วิธีการประเมินผล 

        ประเมินผลจาก ความตรงตอ่เวลาของงานทีจดัสง่ และคณุภาพของงานทีทํา รวมถึงผลของการนําเสนอ

งานของกลุม่ ความสามคัคีในกลุม่ ความขดัแย้งทีเกิดขนึ (ทีมาแจ้งตอ่อาจารย์ผู้สอน)  

 

2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ทีต้องได้รับ  

 - มีความรู้และเข้าใจเนือหาภาคทฤษฎีทีเกียวกบั การสือสารการตลาดบรูณาการ ได้เป็นอย่างดี  

 - มีความรู้และความเข้าใจในสาระสําคญัของศาสตร์ทีเกียวข้องกบัพืนฐานของการสือสารการตลาด

บรูณาการ เพือให้เห็นความสอดคล้องและความสมัพนัธ์ของศาสตร์ข้างต้น 

- มีความรู้และความเข้าใจในสาระสําคญัเกียวกับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ลกูค้า คู่แข่งขนั และ

ตราสินค้าทีมีอิทธิพลตอ่การนํามาวิเคราะห์และใช้ประกอบการตดัสินใจในการจดัทําแผนการสือสาร

การตลาดบรูณาการ 

-มีความรู้และความเข้าใจเกียวกับเครืองมือส่วนประสมการสือสารการตลาด อนัประกอบด้วย 

เครืองมือ การโฆษณา การประชาสมัพนัธ์ การสง่เสริมการขาย พนกังานขาย ตลาดทางตรง(ผา่นสือ

เทคโนโลยี) และการตลาดเชิงเหตกุารณ์หรือการตลาดกิจกรรมพิเศษ  

-มีความรู้และความเข้าใจต่อการนําความรู้ด้านการสือสารการตลาด การกําหนดส่วนตลาด 

กลุ่มเป้าหมายและตําแหน่งทางการตลาด ตลอดจนการนําความรู้ทีได้จากการวิเคราะห์ข้อมลูทาง

การตลาด ทกุส่วน และความรู้และประเด็นสําคญัของเครืองมือการสือสารการตลาดบรูณาการ มา

สร้างสรรค์แผนการสือสารการตลาดบรูณาการได้ 

-มีความรู้ความเข้าใจต่อการนําไปประยุกต์เชิงปฎิบัติผ่านงานกิจกรรม คือ การจัดทําโครงการ

กิจกรรมการตลาดเชิงเหตกุารณ์หรือการตลาดกิจกรรมพิเศษ (Event Marketing Project) 

 

2.2 วิธีการสอน 

การบรรยายตามหัวข้อทีศกึษาในแต่ละสปัดาห์ โดยมีลําดบัขันการสอน ดงันี ) นําเสนอภาพรวม

ของบททีศึกษาในแต่ละสปัดาห์ เพือให้นกัศึกษาเข้าใจถึงเนือหาทีจะศกึษาในครังนนั ๆ )อธิบายและสอน

บรรยายตามรายละเอียดของเนือหา )ตงัคําถามให้นกัศกึษาได้ตอบตามประเดน็ทีศกึษา เพือทดสอบความ

เข้าใจเบืองต้นเกียวกับทีอธิบายสอน )มีการมอบหมายงานให้นักศึกษาได้กลับไปวิเคราะห์เพิมเติมใน



ประเด็นทีน่าสนใจของการสือสารการตลาดในปัจจบุนั 5)การมอบหมายโครงการร่วมกันภายในกลุ่มจัดทํา

โครงการการตลาดกิจกรรมพิเศษ (Event Marketing Project) 

 

2.3 วิธีการประเมินผล 

        ประเมินผลจาก )การเข้าเรียนอย่างสมําเสมอของนกัศกึษา (ระยะเวลาการเข้าเรียนในชนัไมต่ํากวา่

ร้อยละ  ของเวลาทงัหมด) ) ประเมินผลโดยการทดสอบจากแบบทดสอบภายในห้องเรียน ) ประเมินผล

จากการสง่งาน(จากการมอบหมายให้ทํา) )ประเมินผลจากแบบฝึกหดัท้ายบทในแตล่ะบทเรียน  )

ประเมินผลจากการจดัโครงการงานเป็นกลุม่ “การตลาดเชิงเหตกุารณ์/การตลาดกิจกรรมพิเศษ (Event 

Project Project)  และ 6)ประเมินผลจากการสอบวดัผลความรู้ทางภาคทฤษฎี   

 

3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้องพฒันา 

       -พฒันาทกัษะทางปัญญาในด้านการนําเสนอความคดิสร้างสรรค์ให้มากขนึ โดยควรนําเสนอ

แผนงานทีเน้นการนําเสนองานในแบบของตนเอง (คิดสร้างสรรค์)  

       - พฒันาด้านการทํางานอย่างเป็นระบบมากขนึ ควรเชือมโยงความรู้ ความเข้าใจในสิงทีศกึษามา

ประสานกบัแนวทางขององค์กรภายนอกเพือให้เกิดการตอ่ยอดความรู้ภาคทฤษฎีกบัการนําไป

ประยกุตใ์ช้จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

3.2 วิธีการสอน 

             - การมอบหมายโครงการจดัทํากิจกรรม “การตลาดเชิงเหตกุารณ์/การตลาดกิจกรรมพิเศษ (Event 

Project Plan) โดยให้ติดตอ่ขอการสนบัสนนุผลิตภณัฑ์จากหน่วยงานธรุกิจภายนอก โดยมีหลกัเกณฑ์การ

เรียนการสอนเพือพฒันาดงันี )ทกุสว่นของงานนกัศกึษาปฏิบตัิด้วยตนเอง )การเลือกผลิตภณัฑ์ต้องอยู่

ภายใต้ตราสินค้าระดบั National Brand )จดัทําโครงการเพือสร้างความแขง็แกร่งของตราสินค้า ไมอ่นญุาต

ให้จําหน่ายผลิตภณัฑ์ในงานทีจดั )โครงการงานนกัศกึษาต้องเป็นผู้คิดและสร้างสรรค์ องค์ประกอบการ

จดัทํา Event ทงัหมด ได้แก่ กลยทุธ์การจดัทํา ความคิดสร้างสรรค์ และเอกลกัษณ์ของการจดักิจกรรมครังนี  

  

3.3 วิธีการประเมินผล 

 ประเมินผลจากการการนําเสนองาน โดยพิจารณา การนําเสนอทีมีการสร้างสรรค์งานใหม ่ๆ มีการ

ใช้แนวคดิทีแตกตา่งจากงานทีผลิตภณัฑ์นนั ๆทํา (ต้องไมซํ่ากบังานทีเคยทํามาแล้วในผลิตภณัฑ์ทีเลือก) 

เพือให้นกัศกึษาได้ฝึกฝนและสร้างสรรคง์านด้วยตนเองภายในกลุม่ 



 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

4.1 ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและความรับผิดชอบทีต้องพฒันา  

- มีความสามารถในการสือสารกบักลุม่ในการทําโครงการหรือรายงานกลุม่  โดยสามารถร่วมแสดง

ความคิดเหน็ การระดมสมองในการจดัทํารายงาน  

- มีความรับผิดขอบตอ่ภารกิจทีได้รับมอบหมายของแตล่ะบคุคลในกลุม่ โดยสามารถทํางานตามที

ได้รับมอบหมายตามเงือนไขและกําหนดเวลาของกลุม่ได้ 

- มีความเข้าใจถึงระบบการทํางานเป็นทีมในด้านการช่วยเหลือซึงกนัและกนั และสร้างสรรค์ผลงาน

ร่วมกนัอย่างเตม็ความสามารถ  

- ทําให้เกิดการเรียนรู้ การเอือ การร่วมทกุข์และสขุในการทํางาน การแลกเปลียน การให้ การยอม 

และการให้อภยั ในการทํางานร่วมกนั ทําให้เกิดการพฒันางานทีด ี

 

4.2 วิธีการสอน 

 จากทุกส่วนของการเรียนการสอนในวิชาทังเนือหาวิชา ระหวา่งบรรยาย(มีการถาม/ตอบเป็นกลุ่ม) 

และการมอบหมายงานกลุ่ม  ทังนีส่วนใหญ่ในช่วงการเรียนการสอนจะมีการสอดแทรกในภาระงานของ

นกัศึกษาทีต้องเรียนรู้การทํางานและช่วยเหลือกันในกลุ่ม อาทิ การระดมความคิด การแบ่งภาระงานเพือ

ทํางานให้เสร็จตามเวลาทีกําหนด 

 

4.3 วิธีการประเมินผล 

 ประเมินผลจากการจดัสง่ภาระงานกลุม่ได้ตรงตามเวลาทีกําหนด พร้อมทงัคณุภาพงานทีเหมาะสม 

รวมถึงประเมินจากการร้องเรียนความขดัแย้งของคนในแตล่ะกลุม่  

 

. ทักษะการวเิคราะห์เชงิตัวเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวิเคราะห์ การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต้องพฒันา 

 

- สามารถสืบค้น ข้อมลู เพือหาข้อมลูปัจจยัตา่ง ๆทีเกียวข้องกบับทเรียนทีศกึษาในวิชา มา

ประกอบการเรียนรู้ อาทิ ตวัเลขสถิติ ผลข้อมลูงานวิจยัทีเกียวข้อง ตลอดจนการวิเคราะห์ตวัเลข

งบประมาณ(เพือขอทนุสนบัสนนุการจดัทําโครงการในวิชา)  



- สามารถใช้เทคโนโลยีในปัจจบุนัมาใช้เพือวิเคราะห์ข้อมลูทางการตลาด และนําเทคโนโลยีมา

ประกอบการสือสารการตลาด เช่นการแจ้งข้อมลูผา่น Social Network เพือเชิญชวนให้คนมา

ร่วมงานในการนําเสนอกิจกรรม 

-สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาประกอบการนําเสนองานให้มีประสิทธิภาพ น่าสนใจมากขนึ  

 

5.2 วิธีการสอน 

   บรรยาย และมอบหมายให้ทําการค้นหาข้อมูลและตวัเลขมาสนับสนุนการตัดสินใจ กรณีการ

จดัทํารายงาน รวมถึงการกําหนดเกณฑ์การประชาสมัพนัธ์ให้ผู้ชมเข้ามาร่วมงานโดยต้องทําการสือสารผา่น 

Social Media เป็นต้น  

 

5.3 วิธีการประเมินผล  

        ประเมินผลจากการสง่งานของนกัศกึษา และการนําเสนองานทีมีตวัเลขสนบัสนนุทีเหมาะสม รวมถึง

การใช้สือเทคโนโลยี และข้อมลูสารสนเทศมาประกอบการนําเสนองานทีด ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมวดที 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1.แผนการสอน 

 

สัปดาห์

ที 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จาํนวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน/สือทีใช้ 
ผู้สอน 

1 อธิบายรายละเอียดเนือหาวิชา

ทงัหมด รวมถึงงานและกิจกรรมที

ต้องจดัทําโครงการ และการแบ่งกลุม่

ในชนัเรียน  

บทที  ความรู้เบืองต้นเกียวกบั :  

การสือสารการตลาดบรูณาการ 

3 บรรยาย/อภิปราย/ ดร.สิริพนัธ์ วงศ์อินทวงั 

2 การจดัการสือสารตลาดบรูณาการ 3 บรรยาย/อภิปรายใน

ชนัเรียน 

ดร.สิริพนัธ์ วงศ์อินทวงั 

3 การวิเคราะห์ข้อมลู ด้าน

สภาพแวดล้อมทางการตลาด และ

สภาวการณ์แขง่ขนั   

3 บรรยาย/แบบฝึกหดั ดร.สิริพนัธ์ วงศ์อินทวงั 

4 การวิเคราะห์ปัจจยัทีมีอิทธิพลตอ่การ

วางแผนและกําหนดสว่นประสม

สือสารการตลาดบรูณาการ 

3 บรรยาย/มอบหมาย

งานให้สืบค้น 

ทดสอบในชนัเรียน 

ดร.สิริพนัธ์ วงศ์อินทวงั 

5 การวิเคราะห์ข้อมลูด้าน พฤติกรรม

ผู้บริโภค และแนวโน้มตลาด

เป้าหมายสว่นแบ่งตลาด , 

กลุม่เป้าหมาย และการกําหนด

ตําแหน่งทางการตลาด 

3 บรรยาย/อภิปราย

เรือง STP  

ดร.สิริพนัธ์ วงศ์อินทวงั 

6 การวิเคราะห์ตราสินค้า (Brand 

Analysis) 

3 บรรยาย/อภิปราย/

แบบฝึกหดั  

ดร.สิริพนัธ์ วงศ์อินทวงั 

7 เครืองมือการสือสารการตลาดด้วย 

“การตลาดเชิงเหตกุารณ์หรือ

การตลาดกิจกรรมพิเศษ (Event) ”   

3 บรรยาย/อภิปราย/

แบบฝึกหดั 

ดร.สิริพนัธ์ วงศ์อินทวงั 



สัปดาห์

ที 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จาํนวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน/สือทีใช้ 
ผู้สอน 

8 เครืองมือการสือสารการตลาดด้วย  

“การโฆษณา” 

3 บรรยาย/อภิปราย/

มอบหมายให้

นกัศกึษาเลือกและ

วิเคราะห์ Value จาก

งานโฆษณาทีเลือก 

ดร.สิริพนัธ์ วงศ์อินทวงั 

9 เครืองมือการสือสารการตลาดด้วย  

“การตลาดผา่นสือ”   

3 บรรยาย/แบบฝึกหดั ดร.สิริพนัธ์ วงศ์อินทวงั 

10 เครืองมือการสือสารการตลาดด้วย  

“การตลาดผา่นพนกังานขาย” 

3 บรรยาย/อภิปราย ดร.สิริพนัธ์ วงศ์อินทวงั 

11 -เครืองมือการสือสารการตลาดด้วย  

“การประชาสมัพนัธ์ ” 

 

-นําเสนอ Event Project Plan 

3 บรรยาย/อภิปราย 

 

ดร.สิริพนัธ์ วงศ์อินทวงั 

12 -เครืองมือการสือสารการตลาดด้วย 

“การสง่เสริมการขาย” 

-นําเสนอ Event Project Plan 

3 บรรยาย/ 

ทดสอบในชนัเรียน 

ดร.สิริพนัธ์ วงศ์อินทวงั 

13 -แนวคิดสําหรับการพฒันาศกัยภาพ

การสือสารการตลาดบรูณาการ 

-นําเสนอ Event Project Plan 

3 บรรยาย/อภิปราย/ ดร.สิริพนัธ์ วงศ์อินทวงั 

14 -สรุปเนือหาการสือสารการตลาด

บรูณาการ  

3 บรรยาย/อภิปราย ดร.สิริพนัธ์ วงศ์อินทวงั 

15 -นําเสนอ Event Project Plan  3 บรรยาย/อภิปราย/ ดร.สิริพนัธ์ วงศ์อินทวงั 

 

 



 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม
ที  
 

ผลการเรียนรู้*  
 

วธีิการประเมิน  
 
 

กําหนดเวลา
การประเมิน 
(สัปดาห์ที) 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

 

1 

1, 2, 3, 4, 5 

 

 

การเข้าบทเรียน และทํา

แบบทดสอบก่อนและหลงัการ

เรียนการสอน  

1-14 - 

2 

 

1, 2, 3, 4, 5 

 

แบบฝึกหดั 8,13 10 

3 
1, 2, 3, 4, 5 

 

กรณีศกึษา  15 

4 
1, 2, 3, 4, 5 

 

รายงาน , , , 35 

5 
1, 2, 3, 4, 5 

 

การสอบปลายภาค 16 40 

* ระบผุลการเรียนรู้หวัข้อย่อยตามแผนทีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอ่ผลการเรียนรู้ 

 

หมวดที 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

. ตําราและเอกสาร 

 สิริพนัธ์ วงศ์อินทวงั, เอกสารประกอบการสอนการสือสารการตลาดบรูณาการ สาขาการตลาด คณะ

บริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย, - .  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลกัษิตานนท์ และศภุร เสรีรัตน์, การบริหารการตลาดยคุใหม.่กรุงเทพฯ:  

        สํานกัพิมพ์  พฒันาศกึษา, 2543  

วชัรพงศ์ ยะไวทย์.  2543. E-Commerce และกลยทุธ์การทําเงินบนอินเตอร์เน็ต, กรุงเทพฯ: ซีเอด็ยเูคชนั 

สนัต ิ วิริยะรังสฤษฏ์.  2545.  กลยทุธ์การตลาดทางอินเตอร์เน็ต. กรุงเทพฯ : บริษัทมีเดยีแอสโซซิเอดเตด็

จํากดั 

เสรี  วงษ์มณฑา, ครบเครืองเรืองการสือสารการตลาด.  กรุงเทพฯ : วิสิทธิ พฒันา, 2540 

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย 

 บริษัท เอน็ไวรอเซลล์ ประเทศไทย จํากดั  
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. เอกสารและข้อมูลสาํคัญ 

  (ระบ)ุ 

 

3.  เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

           (ระบ)ุ 

 

 

หมวดที 7 การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของรายวชิา 

 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

- ประเมินผลจากการนําเสนอโครงการด้วยเครืองมือ การตลาดกิจกรรมพิเศษ โดยนักศึกษา

สามารถสือสารผ่านกิจกรรม จากความรู้ ทักษะ ปัญญา ทีได้รับจากการศึกษาในชันเรียน 

นกัศกึษาสามารถประเมินประสิทธิผลของเนือหาวิชาจากการจดัทําโครงการในวิชา 

- การวิเคราะห์เนือหาวิชาทีศกึษาและเน้นการจดัทําแบบฝึกหัด การบ้าน และความสามารถใน

การวิเคราะห์เครืองมือสือสารการตลาดประเภท โฆษณา   

- สอบปลายภาค โดยเน้นการวิเคราะห์ การกําหนดส่วนตลาด กลุ่มเป้าหมาย และตําแหน่ง

ทางการตลาด โดยเลือกเครืองมือ สือและข้อความได้สอดคล้องกับส่วนตลาด กลุ่มเป้าหมาย



และตําแหน่งทางการตลาด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพือให้สามารถพัฒนาตราสินค้าทีใช้

ประโยชน์จากการสือสารการตลาดบรูณาการ 

 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

- มีแบบประเมินอาจารย์ผู้สอนทกุภาคการศกึษา  

 

3. การปรับปรุงการสอน  

- ต้องมีการปรับปรุงการเรียนการสอนจากผลการประเมิน  

 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนักศึกษาในรายวชิา 

- มีคณะกรรมการหลกัสตูรทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ ของนกัศกึษาในรายวิชา   

 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

- มีคณะกรรมการหลกัสตูรดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

  

 

 

 


