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มคอ .   คณะบริ หา รธุ รกิจ  มหาวิทยา ลัย หอการค้ าไ ทย  

รายละเอียดของรายวชิา 
 

ชือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา  คณะบริหารธุรกิจ 

 

หมวดที 1  ข้อมูลทัวไป 

1. รหัสและชือรายวิชา  

  BX 009 การสง่เสริมการตลาดและการสอืสารการตลาด 

 BX 304-1 การสอืสารการตลาดบรูณาการ  

. จาํนวนหน่วยกิต 

       หน่วยกิต (3-0-0)  

. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชา..การตลาด.... 

ประเภทรายวิชา... วิชาโท(สาํหรับนักศกึษาในคณะ)/วิชาโท(สาํหรับนกัศกึษาต่างคณะ) 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ ดร. สิริพนัธ์ วงศ์อินทวงั  

5.  ภาคการศึกษา / ชันปีทีเรียน 

 ภาคการศกึษา 1 ชนัปีที 4 

6.  รายวิชาทีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) 

 BA201 หลกัการตลาด (Principle of Marketing) 

7.  รายวิชาทีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) 

  - 

8.  สถานทีเรียน  

 คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

9.  วันทีจดัทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครังล่าสุด 

  สงิหาคม   

 

 

 

 

หมวดที 2 จดุมุ่งหมายและวัตถปุระสงค์ 

. จดุมุ่งหมายของรายวิชา 
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1.1 เพือให้นกัศกึษาสามารถเรียนรู้และเข้าใจถงึการสอืสารการตลาดบูรณาการ โดยให้เข้าใจถึงพืนฐาน 

องค์ประกอบ คุณลกัษณะ  สว่นทีมีบทบาทและเกียวข้องกบัการสอืสารการตลาดบรูณาการ  อนั

ประกอบด้วย  การเรียนรู้ถงึ การตลาด การสอืสาร การสอืสารการตลาด สว่นประสมทางการตลาด สว่น

ประสมการสอืสารการตลาดหรือส่วนประสมการสง่เสริมการตลาด และการสอืสารการตลาดบรูณาการ  

1.2 เพือให้นกัศกึษาได้เรียนรู้และเข้าใจถงึ ภาคทฤษฎีในสว่นทีเกียวข้องกบัการสอืสารการตลาดบูรณาการ 

อนัประกอบด้วย การเรียนรู้ถึงข้อมลู และปัจจัย ทีส่งผลต่อการจดัทําแผนการสอืสารการตลาดบรูณาการ 

การเรียนรู้ถงึ เครืองมือการสอืสารการตลาดบรูณาการแต่ละประเภท และการนํามาปรับใช้เพือสร้าง

แผนการสอืสารการตลาดบูรณาการ 

1.3 เพือให้นกัศกึษาได้เรียนรู้ถงึ ขนัตอน การจดัทําแผนการสอืสารการตลาดบรูณาการ ในเชิงทฤษฎี และเชิง

ปฏิบติั  ได้อย่างถกูต้องและเข้าใจ 

1.4 เพือให้นกัศกึษาได้เข้าใจถงึปัจจยัสาํคญัของการเรียนรู้ เข้าใจถงึ การสอืสารการตลาดบูรณาการ คือ การ

สร้างตราสนิค้าให้แข็งแกร่ง สง่ผลต่อการเรียนรู้และเข้าใจการนําการสร้างความสมัพนัธ์ มาใชกับ

ผู้บริโภคเพือสร้างตราสนิค้าอนัเป็นเป้าหมายของการศึกษาการสอืสารการตลาดบูรณาการ 

1.5 เพือให้นกัศกึษาสามารถนําความรู้ในภาคทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในการเรียนเชิงปฏิบติัได้อย่างมี

ประสทิธิภาพเพือเพิมศกัยภาพการเรียนในวิชานี 

 

. วัตถปุระสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavioral Objectives) 

  1.   เพือให้นกัศกึษาสามารถจัดทํารายงานกลุ่มเพือเป็นการเพิมทักษะการทํางานร่วมกบัผู้อืน ตลอดจนการ 

        ใช้ความรู้ทีศึกษานนัไปจดัทําภาคปฏิบติั เพือให้เกิดความรู้ ทกัษะและการแก้ไขปัญหาในการทํางานกลุม่   

2. เพือให้นกัศกึษาสามารถนําความรู้ทีได้รับไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบติัได้ ด้วยการนําเสนอแผนการ

สอืสารการตลาดจริง ในการลงแข่งขนั หรือประกวดการจดัทําแผนการสอืสารการตลาดบรูณาการ  

 

หมวดที  ลักษณะและการดําเนินการ 

. คําอธิบายรายวิชา  

  ใน ก ารศึกษ า  การสือส ารการต ล าด บู รณ า Integrated Marketing Communication จ ะ 
ทําการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น     ส่วนดังนี  ส่วนที  ศึกษาเรียนรู้ถึง ความรู้เบืองต้นเกียวกับ การสือสาร การสือสาร

การตลาด และการสือสารการตลาดบูรณาการ  โดยจะทําการเรียนรู้เข้าใจถึง ความหมาย นิยาม องค์ประกอบ 

คุณลกัษณะและความสมัพันธ์ของ การตลาด การสือสาร การสือสารการตลาด ส่วนประสมการตลาด ส่วนประสมการ

สง่เสริมการตลาด และการบูรณาการเป็น การสือสารการตลาดบูรณาการ    ส่วนที   เรียนรู้เข้าใจและวิเคราะห์ถึงปัจจัย

ด้านต่าง ๆทีส่งผลหรือมีอิทธิพลต่อการจัดทําแผนการสือสารการตลาดบูรณาการ  อันประกอบด้วย การวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมทางการตลาด ซงึประกอบด้วยสภาพแวดล้อมมหภาค จลุภาค การวิเคราะห์ข้อมลู  และ ปัจจยั ทีส่งผลต่อ

การนํามาเลือกเครืองมือการสือสารการตลาด รวมถึงสุดท้ายข้อมูลและปัจจัยทีส่งผลต่อการนํามาจัดแผนการสือสาร

การตลาดบูรณาการ  ส่วนที  คือ การเรียนรู้เข้าใจถึงเครืองมือการสือสารการตลาด หรืออาจจะเรียกว่า เครืองมือส่วน

ประสมการส่งเสริมการตลาด  อันประกอบด้วย  การโฆษณา  การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การตลาดผ่าน

กิจกรรมหรือกิจกรรมพิเศษ การสอืสารการตลาดผ่านพนกังานขาย   ตลอดจนการตลาดผ่านสือเทคโนโลยี  และการตลาด
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ผ่านสือสงัคมออนไลน์ ทีเรียกว่า Social Media เป็นต้น   หลงัจากนันจะทําการศึกษาในส่วนที   คือ การจัดทํา

แผนการสือสารการตลาดบูรณาการ  โดยจะทําการเรียนรู้ถึง กลยุทธ์ การปรับกลยุทธ์ ในด้านต่าง ๆทีเกียวข้องกับการ

สอืสารการตลาดบรูณาการ และนําไปรวมกบั การศกึษาในสว่นที  และสว่นที   เพือนํามาใช้ประกอบการจัดทําแผนการ

สอืสารการตลาดบรูณาการ ได้อย่างมีประสทิธิภาพเพือตอบสนองต่อวตัถุประสงค์ในการศกึษาในวิชานี  และกลยทุธ์เสริม

เพือนําการสือสารการตลาดบูรณาการมาใช้ได้อย่างต่อเนืองเพือสร้างมลูค่าเพิมให้กับตราสินค้าทีทําการสือสารการตลาด 

คือ ส่วนการดูแลลกูค้า หรือการรักษาลกูค้าสมัพันธ์   โดยในการศึกษาวิชานีจะศึกษาในภาคทฤษฎีในแต่ละประเด็น

ข้างต้น เพือให้ผู้ศกึษาเข้าใจและสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ 

 

2. จาํนวนชัวโมงทีใช้ต่อภาคการศึกษา  

บรรยาย 

(ชวัโมง) 

สอนเสริม 

(ชวัโมง) 

การฝึกปฏิบัติงาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน

(ชวัโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 

(ชวัโมง) 

…45…..ชวัโมง …0…..ชวัโมง …0…..ชวัโมง ………..ชวัโมง 

. จาํนวนชัวโมงต่อสัปดาห์ทีอาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

 ……3…………..ชวัโมง 

 

หมวดที   การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

การพฒันาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านทีมุ่งหวงั   มีดงัต่อไปนี 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 .  คุณธรรม จริยธรรมทีต้องพัฒนา 

1.1.1 มีความซือสตัย์สจุริต ซือตรงต่อหน้าที ต่อตนเอง และต่อผู้ อืน ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อืน มีความอดทน 

เสยีสละและเพียรพยายาม 

1.1.2. มีความพอเพียงเป็นหลกัในการดําเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการ

สร้างภูมิคุ้มกนั 

. .  มีความเคารพต่อกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและและมีความรับผิดชอบต่อสงัคมโดยรวม  

และมีจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

1.1.4. มีจิตสาํนกึและมีมโนธรรมทีจะแยกแยะความถูกต้อง ความดี และความชวั 

 

 .  วิธีการสอน 

  1.2.1. วิธีสอนแบบบรรยาย  เริมจากการนําเข้าสูบ่ทเรียนด้วยสอืหรือเสนอปัญหาและตังคําถามนําเพือนําเข้า    

                         สูก่ารบรรยายของเนือหาในแต่ละบท  

  1.2.2 วิธีสอนแบบเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง  โดยมอบหมายให้ผู้ เรียนได้อ่านบทเรียนมาก่อนล่วงหน้า  เพือให้ 

                       ผู้ เรียน  เรียนรู้ข้อมูลสว่นหนงึด้วยตนเองและมีความสามารถในการตอบคําถามและแสดงความคิดเห็น  

                       ขณะเรียนและสามารถสรุปเนือหา  จดัเป็นความคิดรวบยอดได้หลงัจากการเรียน 

  1.2.3 วิธีสอนแบบสบืเสาะหาความรู้  ให้ผู้ เรียนค้นคว้าหาข้อมูลเพือประกอบกบัเนือหาทีเรียนให้เกิดการเรียนรู้ 
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                       อย่างกว้างขวางมากขนึ  โดยใช้แหลง่ข้อมูลจากแหลง่ต่างๆ เช่น  อินเตอร์เน็ต  ห้องสมดุ  ตลอดจนสถาน 

                       ประกอบการ 

  1.2.4 วิธีสอนแบบอภิปราย  จากการตงัคําถามจากการสอนเนือหาของผู้สอนและการนําเสนอข้อมูลจากการ 

                       ค้นคว้าเพิมเติมของผู้ เรียนจะกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดการอภิปรายแลกเปลียนความคิดเห็นกนั  เพือให้ได้องค์  

                      ความรู้ทีกว้างขวางมากขนึ 

 

 .  วิธีการประเมินผล 

 ความรู้และทกัษะ (Knowledge and Skills) 

      - สอบกลางภาค (Midterm Examination)   ร้อยละ (percentage)   ไม่มีสอบกลางภาค 

 - สอบปลายภาค (Final Examination)       ร้อยละ (percentage)      คะแนน 

 การทํางานหรือกิจกรรมการเรียนการสอน (Assignments/Teaching-Learning Activities) 

 - การทําแบบฝึกหดั (Exercises)        ร้อยละ (percentage)   5 คะแนน 

 - การทดสอบในชนัเรียน (Test)           ร้อยละ (percentage)   5 คะแนน 

 - การจดัสมัมนาและจัดทําแผนประหยัดพลงังาน     ร้อยละ (percentage)     4   คะแนน 

. ความรู้ 

2.1 ความรู้ทีต้องได้รับ 

2.1. . ความรู้เรืองบคุลกิภาพของการเป็นนกัธุรกิจและการเข้าสงัคม การเข้าใจตนเองและผู้อืน 

2.1.2. มีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์พืนฐานทีจําเป็นสําหรับการเรียนด้านบริหารธุรกิจ ทีครอบคลมุทัง  

การบญัชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ สงัคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 

2.3 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสําคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ ทางการตลาด การเงิน การผลิต 

และการดําเนินงาน การจดัการองค์กรและทรัพยากรมนษุย์ รวมทงัการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.4 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสําคัญ เกียวกับกระบวนการบริหารธุรกิจ ในด้านการวางแผน  

การปฏิบติัการ การควบคมุและการประเมินผลการดําเนินงานรวมทงัการปรับปรุงแผนงานในสาขาทีศึกษา 

2.5 มีความ รู้เกียวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ ด้านบริหารธุรกิจ รวมทังมีความเข้าใจ 

ในสถานการณ์ทีเปลยีนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทนั 

 .  วิธีการสอน 

  2.2.1. บรรยาย อภิปราย การทํางานกลุม่ การนําเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา  

 2.2.2  มอบหมายให้ค้นคว้าหาบทความ ข้อมูลทีเกียวข้อง  โดยนํามาสรุปและนําเสนอการศึกษาโดยใช้ 

กรณีศกึษา 

2.3 วิธีการประเมินผล 

 2.3.1  สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบทีเน้นการวัดหลกัการและทฤษฎี 

 2.3.2  แบบทดสอบและการวิเคราะห์กรณีศึกษา 

 

 

. ทักษะทางปัญญา 

 .  ทักษะทางปัญญาทีต้องพัฒนา 
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3.1 สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวนั 

3.2 มีความคิดริเริมสร้างสรรค์ ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาทีศึกษาและ

ประสบการณ์เพือให้เกิดนวตักรรม กิจกรรม หรือแนวทางในการบริหารธุรกิจใหม่ ๆ 

3.3 สามารถสบืค้น จําแนก และวิเคราะห์ข้อมลู อย่างเป็นระบบเพือให้ได้มาซงึสารสนเทศทีเป็นประโยชน์ในการ

แก้ไขปัญหา และตดัสนิใจอย่างเหมาะสม 

3.4 สามารถคิดค้นทางเลอืกใหม่ ๆ วิเคราะห์ทางเลอืกและผลกระทบ มีความกล้าในการตดัสนิใจเลือกทางเลอืก

ทีสอดคล้องกบัสถานการณ์ 

 .  วิธีการสอน 

  3.2.1  การมอบหมายให้นกัศึกษาทํางานกลุ่ม และนําเสนอผลงาน 

       3.2.2  อภิปรายกลุม่ 

            3.2.3  วิเคราะห์กรณีศกึษา ในการแก้ปัญหาในด้านการสรรหา การพยากรณ์ 

 .  วิธีการประเมินผล 

 แบบฝึกหดั, การทดสอบในชนัเรียน และการสอบปลายภาค โดยเน้นข้อสอบทีมีการวิเคราะห์สถานการณ์  

. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 .  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทีต้องพัฒนา 

4.1 สามารถประสานงาน มีมนษุยสมัพนัธ์ และสร้างสมัพนัธภาพอนัดีกบัผู้อืน 

4.2 สามารถทํางานเป็นกลุม่ และแสดงภาวะผู้นําผู้ตามได้อย่างเหมาะสม และมีความรับผิดชอบ 

4.3 สามารถแสดงความคิดริเริมและความคิดเห็นทีมีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์และรับฟังความคิดเห็นของผู้อืน 

4.4 สามารถปรับตวัให้เข้ากบัสถานการณ์และวฒันธรรมทีหลากหลาย 

4.5 มีบคุลกิภาพทีดีทงัภายในและภายนอก รวมทงัมีความสามารถในการเข้าสงัคม 

 .  วิธีการสอน 

 4.2.1   จดักิจกรรมกลุม่ในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 

       4.2.2   มอบหมายงานรายกลุม่ และรายบุคคล  

            4.2.3   การนําเสนอรายงาน 

 .  วิธีการประเมินผล 

 4.3.1  ประเมินตนเอง และเพือน ด้วยแบบฟอร์มทีกําหนด 

       4.3.2  รายงานทีนําเสนอ  พฤติกรรมการทํางานเป็นทีม 

           4.3.3  รายงานการศกึษาด้วยตนเอง 

. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสือสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 .  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสือสาร  และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้องพัฒนา 

5.1 สามารถประยกุต์ใช้หลกัคณิตศาสตร์ สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจ

ทางธุรกิจ 

5.2 สามารถสอืสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

5.3 สามารถสือสารเพืออธิบายและสร้างความเข้าใจอ ย่างถูกต้อง ทังใน รูปแบบการเขียนรายงาน 

และการนําเสนอด้วยวาจา 

5.4 สามารถนําเทคโนโลยีและสารสนเทศไปเป็นเครืองมือในการสนบัสนนุในการดําเนินงาน 
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 .  วิธีการสอน 

 5.2.1  มอบหมายงานให้ศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สอืการสอน e-learning และทํารายงาน  

 5.2.2  นําเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีทีเหมาะสม  

      .  วิธีการประเมินผล 

 5.3.1  การจดัทํารายงาน และนําเสนอด้วยสอืเทคโนโลยี 

 5.3.2  การมีสว่นร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 

 

หมวดที   แผนการสอนและการประเมินผล 

. แผนการสอน 

สัปดาห์

ท ี
หัวข้อ/รายละเอียด 

จาํนวน

ชัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสือทีใช้ 
ผู้สอน 

1 การสง่เสริมการตลาดและการ

สอืสารการตลาดบรูณาการ 

การวางแผนการสง่เสริมการตลาด

และการวางแผนการสอืสาร

การตลาดบรูณาการ 

3 1. อาจารย์ผู้สอนแนะนําตวัอธิบาย

เนือหารายวิชาจุดประสงค์และ

เป้าหมายของรายวิชา เกณฑ์การ

วดัผลและประเมินผล แนะนํา

หนงัสอื   

1. สอืการสอนโดย Power point 

2. หนงัสอืการสง่เสริมการตลาด

และการสอืสารการตลาดบูรณาการ 

3. สงัเกตพุฤติกรรมการมีสว่นร่วม

กิจกรรม ความสนใจ การตอบ

คําถาม 

อ.ดร.สริิพนัธ์ วงศ์อินทวงั 

2 สภาพแวดล้อมทางการตลาดที

สง่ผลต่อการสอืสารการตลาด 

3 การบรรยาย  

ให้นกัศกึษาทําโจทย์พิเศษ  

 อภิปรายกลุ่ม  สรุปบทเรียน 

อ.ดร.สริิพนัธ์ วงศ์อินทวงั 

3. ปัจจยัทีสง่ผลต่อการจดัทําแผนการ

สอืสารการตลาดบรูณาการ 

 การบรรยาย  

  สรุปบทเรียน 

อ.ดร.สริิพนัธ์ วงศ์อินทวงั 

4 ปัจจยัทีสง่ผลต่อการเลอืกเครืองมือ

การสอืสารการตลาดบรูณาการ 

3 การบรรยาย  

ให้นกัศกึษาทําโจทย์พิเศษ  

 อภิปรายกลุ่ม  สรุปบทเรียน 

อ.ดร.สริิพนัธ์ วงศ์อินทวงั 

5 การวิเคราะห์ลกูค้า  3 การบรรยาย  

ให้นกัศกึษาทําโจทย์พิเศษ  

 อภิปรายกลุ่ม  สรุปบทเรียน 

อ.ดร.สริิพนัธ์ วงศ์อินทวงั 

6 ตราสนิค้า 3 การบรรยาย  

ให้นกัศกึษาทําโจทย์พิเศษ  

อ.ดร.สริิพนัธ์ วงศ์อินทวงั 
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สัปดาห์

ท ี
หัวข้อ/รายละเอียด 

จาํนวน

ชัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสือทีใช้ 
ผู้สอน 

 อภิปรายกลุ่ม  สรุปบทเรียน 

7 การโฆษณา 3 การบรรยาย  

ให้นกัศกึษาทําโจทย์พิเศษ  

 อภิปรายกลุ่ม  สรุปบทเรียน 

อ.ดร.สริิพนัธ์ วงศ์อินทวงั 

8 สอบกลางภาค    

9 การประชาสมัพนัธ์    

10 การตลาดไม่ผ่านคนกลาง หรือ

การตลาดทางตรง 

3 การบรรยาย  

ให้นกัศกึษาทําโจทย์พิเศษ  

 อภิปรายกลุ่ม  สรุปบทเรียน 

อ.ดร.สริิพนัธ์ วงศ์อินทวงั 

 การตลาดโดยใช้สอืเทคโนโลยี 3 การบรรยาย  

ให้นกัศกึษาทําโจทย์พิเศษ  

 อภิปรายกลุ่ม  สรุปบทเรียน 

อ.ดร.สริิพนัธ์ วงศ์อินทวงั 

12 การตลาดกิจกรรมพิเศษ 3 การบรรยาย  

ให้นกัศกึษาทําโจทย์พิเศษ  

 อภิปรายกลุ่ม  สรุปบทเรียน 

อ.ดร.สริิพนัธ์ วงศ์อินทวงั 

31  การบริหารลกูค้าสมัพนัธ์ 3 การบรรยาย  

ให้นกัศกึษาทําโจทย์พิเศษ  

 อภิปรายกลุ่ม  สรุปบทเรียน 

อ.ดร.สริิพนัธ์ วงศ์อินทวงั 

41  นกัศกึษานําเสนอรายงานกลุม่ 3 รับฟัง พร้อมให้คําแนะนํา อ.ดร.สริิพนัธ์ วงศ์อินทวงั 

51  นกัศกึษานําเสนอรายงานกลุม่ 3 รับฟัง พร้อมให้คําแนะนํา อ.ดร.สริิพนัธ์ วงศ์อินทวงั 

61  สรุปเนือหาบทเรียน 3 การบรรยายและสรุป อ.ดร.สริิพนัธ์ วงศ์อินทวงั 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม

ท ี
ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 

สัปดาห์ที

ประเมิน 

สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

1 

1.2, 1.4 

1.1 สงัเกตการทํางานกลุม่  ความซือสตัย์  การ

มีนําใจความอดทนความวิริยะอตุสาหะของ

นกัศกึษา และความซือสตัย์ในการสอบ 

1.2  ประเมินจากความคิดเห็นในการอภิปราย

ร่วมกนั 

1.3  ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

ทกุสปัดาห์ 10 

2 

2.1, 2.2,2.3, 2.4 

2.1 ทํากรณีศกึษา 

2.2 ทํากรณีศกึษา 

2.3 สอบปลายภาค 

5-13 

8 

16 

10 

20 

30 
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กิจกรรม

ท ี
ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 

สัปดาห์ที

ประเมิน 

สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

3 

3.3,3.4 

3.1 ประเมินจากรายงานโครงการของนักศกึษา 

3.2 ประเมินจากการรายงานทีสอดคล้องกบั

สถานการณ์จริง 

.  สามารถสบืค้นข้อมูลและสารสนเทศได้

ตรงกบัความต้องการในการแก้ปัญหา 

10 10 

 

4.1, 4.2, 4.3 

4.1 ประเมินผลจากการร่วมทํากิจกรรมกลุ่ม

ของนกัศกึษา 

4.2 ประเมินจากภาวะความเป็นผู้นํา และผู้

ตาม 

4.3 ประเมินจากความสมัพนัธ์ของทีมงาน 

ทกุสปัดาห์ 10 

 

5.3,5.4 

5.1 ประเมินผลจากความสามารถการค้นคว้า

โดยใช้เทคโนโลยีทางการศกึษา 

5.2 ประเมินผลจากผลลพัธ์ทางการตลาดที

เป็นรายงานประจําปี อาทิ ตัวเลข  งบประมาณ

ด้านการขาย จํานวนโค้วต้า 

ทกุสปัดาห์ 10 

 

หมวดที  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตําราและเอกสารหลัก 

 -  เอกสารประกอบการสอนวิชา การสอืสารการตลาดบูรณาการ คณะบริหารธุรกิจ 

  

หมวดที  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 1.1 อธิบายความสาํคญัของการปรับปรุงรายวิชาให้มีความทนัสมัยโดยการมีสว่นร่วมของนกัศกึษาใน 

      ฐานะผู้ มีสว่นได้สว่นเสยีกบัเนือหาของหลกัสตูร 

1.2 ประเมินศกัยภาพก่อนและหลงัเรียนโดยนกัศกึษา 

1.3 ให้นกัศกึษาแสดงความคิดเห็นเกียวกบัเนือหาของหลกัสตูรว่าควรปรับปรุงเรืองใด   เพือประโยขน์ต่อการ   

      นําไปใช้ 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

 2.1 ประเมินโดยให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วม อาทิความร่วมมือในการทํากิจกรรมต่างๆ 

2.2 ประเมินผลตามวตัถปุระสงค์ของแผนการเรียนทีผู้สอนกําหนดไว้ 

2.3 ประเมินจากผลการเรียนของนักศกึษา 

3. การปรับปรุงการสอน  
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3.1 จากผลการประเมินในข้อ 2 ผู้สอนนําข้อเสนอแนะมารวบรวมประเด็นทีต้องทีต้องปรับปรุงอาทิ จุดด้อย    

                    อปุสรรคต่างๆทีเกิดขนึ เพือใช้ในการสอนครังต่อไป 

3.2 ให้นกัศกึษาเสนอแนะวิธีการสอนทีต้องการเพือพฒันารูปแบบการสอนให้ดีขนึ 

3.3 ศกึษาเทคนิคการสอนใหม่ๆทีสามารถปรับเปลียนตามสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนักศึกษาในรายวิชา 

 ตงักรรมการกํากบัมาตรฐานการเรียนรู้ ตรวจสอบความถกูต้องการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศกึษา  

 สอบทานความตรงประเด็นของข้อสอบ การวดัและการประเมินผลการสอบ 

 ทวนสอบจากแบบประเมินเพือทวนสอบผลสมัฤทธิ ทางการเรียน 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 ปรับปรุงประมวลรายวิชาทกุปี หรือตามข้อเสนอแนะผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ 


