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มคอ. 3 

รายละเอียดของรายวิชา 

ชือสถาบนัอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธรุกิจ 

หมวดที  ข้อมูลทัวไป 
 

1. รหัสและชือรายวิชา      BA 022 การส่งเสรมิการขาย  

                          (Sales Promotion) 

2. จาํนวนหน่วยกิต                    หน่วยกติ ( - - ) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา    หลักสตูรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวชิาการตลาด 

วชิาเลอืกเสร ี

4. อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ู้สอน  ผศ.ดร.ปราณี เอยีมละออภกัด ี 

5. ภาคการศึกษา / ชนัปีทีเรียน    ภาคปลาย ชนัปีที 1-4 

6. รายวิชาทีต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)  (ถ้ามี)  - 

7. รายวิชาทีต้องเรียนพร้อมกนั  (Co-requisites)  (ถ้ามี) - 

8. สถานทีเรียน        มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย 

9. วนัทีจดัทาํหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครงัล่าสุด 5 มกราคม 9 

หมวดที    จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1. เพอืให้นักศกึษามแีนวคดิพนืฐานของกระบวนการส่งเสรมิการขาย และความสาํคญัของงานการสง่เสรมิการขาย 

2. เพอืให้นักศกึษารูบ้ทบาทและหน้าทีของผูบ้รหิารงานส่งเสรมิการขาย  

3. เพอืให้นักศกึษาใชเ้ทคนิคการส่งเสรมิการขาย และการนําเสนอการส่งเสรมิการขายได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

4. เพอืให้นักศกึษาวเิคราะห์ปัจจยัต่างๆ ทมีผีลกระทบต่อการบรหิารการส่งเสรมิการขาย ซึงสามารถนําไปปรบัให้

สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบนั 

5. เพอืให้นักศกึษาประยุกต์ทฤษฎีต่างๆเพอืนําไปแก้ปัญหาทเีกดิขนึจรงิได้ 
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2. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา  

วตัถุประสงค์ในการพฒันารายวชิานี เพอืให้มเีนือหาทีทนัสมยัต่อการเปลียนแปลงของโลกธุรกิจ เนืองจาก

ปัจจุบนัเทคนิคการส่งเสรมิการขายสนิคา้หรอืบรกิารได้พฒันารปูแบบใหม่ๆ  ขนึมาอยา่งต่อเนือง พฤติกรรมการซอื

สนิคา้หรอืบรกิารของผูบ้รโิภคทีเปลยีนแปลงไปย่อมมีผลต่อกระบวนการในการบรหิารการส่งเสรมิการขาย  ดังนัน  

เพอืให้นักศกึษาได้มอีงค์ความรูท้คีรอบคลุมเกียวกบัการส่งเสรมิการขายและเทคนิคการส่งเสรมิการขายแบบใหม ่และ

ทนัต่อสถานการณ์ของโลกธุรกจิในปัจจุบนัทมีกีารเปลยีนแปลงตลอดเวลา 

หมวดที    ลกัษณะและการดาํเนินการ 

1. คาํอธิบายรายวิชา  

แนวคิด กลยทุธ์การส่งเสริมการขายทีมีบทบาทสาํคญัในแผนการตลาด  การวางแผนการส่งเสริม 
             การขายทีเหมาะสมกบัพฤติกรรมการบริโภค  กระบวนการวางแผน และการจดัการส่งเสริมการตลาดใน     
             ระดบัการส่งเสริมการขายทีมุ่งสู่ผูบ้ริโภค  การส่งเสริมการขายทีมุ่งสู่คนกลาง  และการส่งเสริมการขายทีมุ่ง 

      สู่พนกังานขาย  การทดสอบโปรแกรมการส่งเสริมการขาย  การดาํเนินงานตามโปรแกรมการส่งเสริมการ            
             ขายและการประเมินผลของการส่งเสริมการขาย 

2. จาํนวนชวัโมงทีใช้ต่อภาคการศึกษา 

 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบติั การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

บรรยาย  ชวัโมงต่อภาค

การศกึษา 

- ไมม่กีารฝึกปฏบิตัิ

ภาคสนาม 

การศึกษาคน้ควา้ด้วยตวัเอง  

ชวัโมงต่อสปัดาห์ 

6 x 15 = 90 ชวัโมง 

 

3. จาํนวนชวัโมงต่อสัปดาห์ทีอาจารยใ์ห้คาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

 อาจารย์ประจาํรายวชิา ประกาศเวลาให้คําปรกึษาแก่นักศกึษาทราบในประมวลการสอนรายวชิา 

 อาจารยใ์ห้คําปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแก่นักศกึษานอกชนัเรยีนเป็นรายบุคคลหรอืกลุ่มตามความ

ต้องการ 1 ชวัโมงต่อสปัดาห์ ซึงจะต้องมกีารนัดหมายล่วงหน้า  

 การติดต่อผูส้อน : ห้องพกัอาจารยค์ณะบรหิารธุรกิจ อาคาร 7 ชนั 2 โทร. 08 9000 9555 

หรอือเีมล์ : praneee@hotmail.com  

 

หมวดที    การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คณุธรรม จริยธรรม 

1.1. คณุธรรม จริยธรรม 

1.1.1 มคีวามซอืสตัย์สุจรติ ซอืตรงต่อหน้าท ีต่อตนเองและต่อผู้อนื ไมเ่อารดัเอาเปรยีบผู้อนื มคีวาม

อดทน เสยีสละและเพยีรพยาม 

1.1.3 มคีวามเคารพต่อกฎ ระเบยีบ ขอ้บังคบัต่างๆ ขององค์กรและมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมโดยรวม 

และมจีรรยาบรรณทางธุรกจิ 
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1.2. วิธีการสอน 

1.2.1 ชแีจงวธิกีารเรยีนการสอน และรายละเอยีดเกยีวกบัเนือหาวชิาและแนวทางการเตรยีมพรอ้มในการ 

        เรยีน  รวมทังการปฏบิตัตินในการเข้าชนัเรยีนต้องแต่งกายชุดนักศกึษา สุภาพ เรยีบรอ้ย และตรง 

        ต่อเวลา 

1.2.2 การบรรยายพรอ้มยกตวัอย่าง  และมกีรณีศกึษาทเีกยีวขอ้งกับการส่งเสรมิการการขายและเทคนิค    

การส่งเสรมิการขายทถีูกต้องตามจรรยาบรรณวชิาชพี เชน่ จรยิธรรมในการให้ความเป็นธรรมกบั

ลูกคา้และผูท้ีเกยีวข้อง  และซอืสตัยต์่อลูกค้า  

1.2.3 การกําหนดให้นักศกึษาทํารายงานรายบุคคลโดยศกึษาจากขอ้มลูจรงิในภาคธุรกจิ 

1.3. วิธีการประเมินผล 

1.3.1 ตรวจสอบการแต่งกายนักศกึษาก่อนเข้าชนัเรยีน 

1.3.2 ตรวจสอบพฤติกรรมการเข้าเรยีนอย่างน้อยรอ้ยละ 80 ของเวลาเรยีน 

1.3.3 การส่งรายงานทไีด้รบัมอบหมายตามกําหนดเวลา 

1.3.4 การทํารายงานมกีารอ้างองิอยา่งถูกต้องตามหลกัวชิาการ 

 

2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ทีต้องได้รบั 

2.1.3 มคีวามรูค้วามเขา้ใจการสง่เสรมิการขาย รวมทังการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศด้านการสง่เสรมิการ   

        ขายทเีกยีวขอ้ง 

2.1.4 มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจสาระสาํคญัเกยีวกบักระบวนการส่งเสรมิการขายในด้านการวางแผน การ 

        ดําเนินงานสง่เสรมิการขาย การควบคุมและการประเมนิผลการดําเนินงานสง่เสรมิการขาย 

2.1.5 มคีวามรูเ้กยีวกับความก้าวหน้าในวชิาชพีดา้นการสง่เสรมิการขาย รวมถึงมคีวามเขา้ใจและปรบัตวัให้    

        เขา้กบัสถานการณ์ตลาดดา้นการส่งเสรมิการขายทมีกีารเปลยีนแปลงตลอดเวลา 

2.2 วิธีการสอน 

2.2.1 การบรรยายภาคทฤษฎ ี 

2.2.2 มอบหมายการทํารายงานรายบุคคล  

2.2.3 การหาขอ้มลูจากธุรกจิจรงิ นํามาสรุปและนําเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขทเีกยีวกบัการสง่เสรมิ 

     การขายและเทคนิคการส่งเสรมิการขาย   

2.3 วิธีการประเมินผล 

2.3.1 การประเมนิรายงานรายงานบุคคล โดยกําหนดเกณฑ์การประเมนิ 

2.3.2 การทดสอบยอ่ยในห้องเรยีน และ สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบทีเน้นทฤษฎแีละการประยุกต์ใช ้

 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1. ทกัษะทางปัญญาทีต้องพฒันา 
3.1.3 สามารถสบืค้น จาํแนกข้อมูล วเิคราะห์ขอ้มลูสารสนเทศ เพอืใช้ในการพฒันาความรูด้้านการส่งเสรมิ 
       การขายและเทคนิคการส่งเสรมิการขาย การแก้ปัญหาด้านการส่งเสรมิการขายได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

 และประสทิธผิล 
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  3.1.4 สามารถวเิคราะห์ทางเลอืกใหมแ่ละผลกระทบทเีป็นผลจากทางเลือกของการบรหิารการส่งเสรมิการ 
                               ขายอยา่งรอบด้าน และมคีวามพร้อมในการตดัสนิใจทางเลือกทีสอดคล้องกับสถานการณ์การส่งเสรมิ 
                               การขาย 

3.2. วิธีการสอน 

3.2.1 การมอบหมายให้ทํารายงานรายบุคคล 

3.2.2 การอภปิรายกลุ่ม และการมสีว่นร่วมของนักศกึษาในชนัเรยีน 

3.2.3 มอบหมายสบืค้นขอ้มลูจากภาคธุรกจิจรงิ นํามาวเิคราะห์ นําเสนอแนวทางการส่งเสรมิการขายใน 

       รูปแบบทีสรา้งสรรค์ และสามารถนําไปปฏบิตัิได้จรงิในภาคธุรกจิ 

3.3. วิธีการประเมินผล 

3.3.1 การประเมนิรายงานรายบุคคล โดยกําหนดเกณฑก์ารประเมนิ 

3.3.2 การทดสอบยอ่ยในห้องเรยีน และ สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบทเีน้นทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ใน 

       ภาคปฏบิตัขิองธุรกจิ 

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

4.1. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบทีต้องพฒันา 

4.1.3 สามารถแสดงความคดิรเิรมิและความคดิเหน็ทีมคีวามแตกต่างอย่างสรา้งสรรคแ์ละรบัฟังความคดิเหน็ 

        ของผูอ้นื 

4.2. วิธีการสอน 

4.2.1 มอบหมายงานรายงานรายบุคคล  

4.2.2 การรว่มแสดงความคดิเห็นในชนัเรยีน 

4.3. วิธีการประเมินผล 

4.3.1 รายงานทสี่งในชนัเรยีน 

4.3.2 พฤตกิรรมในชนัเรยีน 

 

 

5. ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1. ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต้องพฒันา 

5.1.3 พฒันาทกัษะด้านการสอืสารเพอือธบิายและสรา้งความเขา้ใจอยา่งถูกต้อง ทังในรปูแบบการเขยีน 

        รายงานและการนําเสนอด้วยวาจา 

5.1.4 ทกัษะการนําเสนอรายงานหรอืแลกเปลยีนความคดิเหน็ในชนัเรยีน โดยรูจ้กันําเครอืงมอืเทคโนโลย ี

        และสารสนเทศทเีหมาะสมมาใชป้ระกอบเป็นเครอืงมอื 

5.2. วิธีการสอน 

5.2.1 การเขา้ชนัเรยีน และการวเิคราะห์กรณีศกึษาทเีกยีวกับการพยากรณ์ยอดขายทีได้จากการส่งเสรมิการ 

        ขายเปรยีบเทยีบกบัคา่ใชจ้่ายด้านการส่งเสรมิการขาย 

5.2.2 การมอบหมายให้ทํารายงานรายบุคคล โดยให้อา้งองิแหล่งทีมาของขอ้มลูอยา่งถูกต้องตามหลกั 

       วชิาการ และมีการใชเ้ครอืงมอืเทคโนโลยทีเีหมาะสมในการนําเสนอรายงาน 
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5.3. วิธีการประเมินผล 

5.3.1 การเขา้ชนัเรยีน 

5.3.2 การจดัทาํรายงานและการนําเสนอด้วยเทคโนโลยทีเีหมาะสม 

5.3.3 การแสดงความคดิเหน็และการมส่ีวนรว่มในชนัเรยีน 

 

หมวดที    แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

 
สปัดาห์ที 

 

หวัข้อ/รายละเอียด  จาํนวน 

ชงัโมง 

 

กิจกรรมการเรียน 

การสอนและ 

สือทีใช้ 

ผูส้อน 

 

1.  บทท ี  แนวคดิสาํคญัของการส่งเสรมิการขาย  3 - แนะนําการเรยีน

การสอน  

- การบรรยายและ 

ตอบคาํถามท้ายบท 

หรอื กรณีศกึษาที

เกยีวขอ้งกบัเนือหา

ในบทที 1  

- การแสดงความ

คดิเห็นจาก

กรณีศกึษา 

ผศ.ดร.ปราณี 

เอยีมละออภกัด ี

2.  บทท ี  บทบาทของการส่งเสรมิการขาย 3 - การบรรยายและ 

ตอบคาํถามท้ายบท 

หรอื กรณีศกึษาที

เกยีวขอ้งกบัเนือหา

ในบทที 2 

- การแสดงความ

คดิเห็นจาก

กรณีศกึษา 

ผศ.ดร.ปราณี 
เอยีมละออภกัด ี

3.  บทท ี  ประเภทของการส่งเสรมิการขาย 

 

3 - การบรรยายและ 

ตอบคาํถามท้ายบท 

หรอื กรณีศกึษาที

เกยีวขอ้งกบัเนือหา

ในบทที 3  

- การแสดงความ

ผศ.ดร.ปราณี 
เอยีมละออภกัด ี
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คดิเห็นจาก

กรณีศกึษา 

4.  บทท ี  พฤตกิรรมการบรโิภคทเีกยีวขอ้งกับการ

สง่เสรมิการขาย 

 

3 - การบรรยายและ 

ตอบคาํถามท้ายบท 

หรอื กรณีศกึษาที

เกยีวขอ้งกบัเนือหา

ในบทที  

- การแสดงความ

คดิเห็นจาก

กรณีศกึษา 

- การทดสอบยอ่ย

ครงัที 1 

ผศ.ดร.ปราณี

เอยีมละออภกัด ี
 

5.  บทท ี  การส่งเสรมิการขายทมุีง่สูผู่บ้รโิภค  3 - การบรรยายและ 

ตอบคาํถามท้ายบท 

หรอื กรณีศกึษาที

เกยีวขอ้งกบัเนือหา

ในบทที 5 

- การแสดงความ

คดิเห็นจาก

กรณีศกึษา 

ผศ.ดร.ปราณี

เอยีมละออภกัด ี
 

6.  บทท ี   การส่งเสรมิการขายทมุีง่สูค่นกลาง 

 

3 - การบรรยายและ 

ตอบคาํถามท้ายบท 

หรอื กรณีศกึษาที

เกยีวขอ้งกบัเนือหา

ในบทที  

- การแสดงความ

คดิเห็นจาก

กรณีศกึษา 

ผศ.ดร.ปราณี

เอยีมละออภกัด ี
 
 

7.  บทท ี   การส่งเสรมิการขายทมุีง่สู ่

           พนักงานขาย 

 

3 - การบรรยายและ 

ตอบคาํถามท้ายบท 

หรอื กรณีศกึษาที

เกยีวขอ้งกบัเนือหา

ในบทที 7 

- การแสดงความ

คดิเห็นจาก

กรณีศกึษา 

ผศ.ดร.ปราณี

เอยีมละออภกัด ี
 

8.  

 

บทท ี   การวางแผนการสง่เสรมิการขาย 3 - การบรรยายและ 

ตอบคาํถามท้ายบท 

ผศ.ดร.ปราณี

เอยีมละออภกัด ี
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หรอื กรณีศกึษาที

เกยีวขอ้งกบัเนือหา

ในบทที 8 

- การแสดงความ

คดิเห็นจาก

กรณีศกึษา 

- การทดสอบยอ่ย

ครงัที 2 

 

9.  บทท ี   การทดสอบโปรแกรมการส่งเสรมิ 

           การขาย  

3 - การบรรยายและ 

ตอบคาํถามท้ายบท 

หรอื กรณีศกึษาที

เกยีวขอ้งกบัเนือหา

ในบทที 9  

- การแสดงความ

คดิเห็นจาก

กรณีศกึษา  

 

ผศ.ดร.ปราณี 
เอยีมละออภกัด ี

10.  บทท ี10 การบรหิารงานส่งเสรมิการขาย 

             

3 - การบรรยายและ 

ตอบคาํถามท้ายบท 

หรอื กรณีศกึษาที

เกยีวขอ้งกบัเนือหา

ในบทที 10 

- การแสดงความ

คดิเห็นจาก

กรณีศกึษา  

ผศ.ดร.ปราณี  
เอยีมละออภกัด ี

11.  บทท ี  การประเมนิผลการส่งเสรมิการขาย 3 - การบรรยายและ 

ตอบคาํถามท้ายบท 

หรอื กรณีศกึษาที

เกยีวขอ้งกบัเนือหา

ในบทที 11 

- การแสดงความ

คดิเห็นจาก

กรณีศกึษา 

ผศ.ดร.ปราณี

เอยีมละออภกัด ี
 

12.  บทท ี12 แนวโน้ม ปัญหา และข้อเสนอแนะ 

            การส่งเสรมิการขาย 

 

3 - การบรรยายและ 

ตอบคาํถามท้ายบท 

หรอื กรณีศกึษาที

เกยีวขอ้งกบัเนือหา

ในบทที 12 

ผศ.ดร.ปราณี

เอยีมละออภกัด ี
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- การแสดงความ

คดิเห็นจาก

กรณีศกึษา 

 

13.  บทท ี  การนําเสนอรายงานครงัที 1 

 

3 - การรว่มแสดงความ

คดิเห็นจากนักศกึษา 

ผศ.ดร.ปราณี

เอยีมละออภกัด ี

 
14.  บทท ี 4 การนําเสนอรายงานครงัที 2 3 - การรว่มแสดงความ

คดิเห็นจากนักศกึษา 

ผศ.ดร.ปราณี

เอยีมละออภกัด ี
 

15.  สรุปบทเรยีน และสรปุการนําเสนอรายงาน 

(Class summary and report presentation) 

3 

 

- สรุปบทเรยีน 

- การนําเสนอหน้า

ชนัเรยีน  

- การอภปิรายกลุ่ม 

- การแสดงความ

คดิเห็นรายบุคคล 

ผศ.ดร.ปราณี

เอยีมละออภกัด ี
 

 

 

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สปัดาห์ทีประเมิน สดัส่วนของการ

ประเมินผล 

คณุธรรมจริยธรรม การเขา้ชนัเรยีน  
การมสี่วนรว่มในชนัเรยีน 

- ทุกสปัดาห ์ ร้อยละ  

ความรู้ การทําแบบฝึกหดั 

การสอบปลายภาค 
- ทุกสปัดาห ์การทดสอบ

ยอ่ย และการสอบปลาย

ภาค  

ร้อยละ  

ทกัษะทางปัญญา การทําแบบฝึกหดั 

การสอบปลายภาค 
- ทุกสปัดาห ์การทดสอบ

ยอ่ย และการสอบปลาย

ภาค 

ร้อยละ  

ทกัษะความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคล และ

ความรบัผิดชอบ 

การเขา้ชนัเรยีน  

การมสี่วนรว่มในชนัเรยีน 
- ทุกสปัดาห ์ ร้อยละ  

ทกัษะเชิงวิชาการ

วิเคราะห์ตวัเลข 

การสือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

การทําแบบฝึกหดั 
การเขา้ชันเรียน 
การมีส่วนร่วมในชนัเรียน 

- ทุกสปัดาห ์การทดสอบ

ยอ่ย และการสอบปลาย

ภาค 

ร้อยละ  
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จากตารางแผนการประเมนิผลการเรยีนรู้ สามารถแสดงรายละเอยีดการประเมนิการเรยีนรูไ้ด้ ดังนี 

1. คะแนนระหว่างภาคเรยีน 

 การทําแบบฝึกหดัหรอืการมอบหมายงานให้ทําประจาํบทเรยีน รอ้ยละ  

 รายงานรายบุคคล      รอ้ยละ 30 

2. ปลายภาค 

 คะแนนสอบปลายภาค      รอ้ยละ 5  

 

การกระจาย (Mapping) ระหว่างแต่ละสปัดาห์ 

ระบุวธิกีารประเมนิการเรยีนรูห้วัขอ้ย่อยแต่ละหวัขอ้ตามทปีรากฏในแผนทแีสดงการกระจายความรบัผดิชอบของรายวชิา 

(Curriculum Mapping) ตามทกํีาหนดในรายละเอยีดของหลกัสูตร สปัดาห์ทปีระเมนิ และสดัสว่นของการประเมนิ ตามขอ้ 2 

(แผนการประเมนิผลการเรยีนรู)้ 

หมวดที 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1. ตาํราและเอกสารหลัก 

เอกสารประกอบการสอนวชิา BA 022 การส่งเสรมิการขาย, ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี เอยีมละออภกัด,ี  

คณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย, 2559 

เอกสารและข้อมูลสาํคญั 

 Robert C. Blattberg, Scott A. Neslin. “ Sales Promotion Concepts, Methods, and Strategies ”  

Prentice Hall, 1990 

 Roddy Mullin, “ Sales Promotion : How to Create, Implement and Integrate Campaigns that Really 

Work “ 2010 

 Gibbert A. Churchchill Jr., Neil M. Ford, Orville C. Walker Jr., Mark W. Johnson F. Tanner Jr., “Sales 

Force Management “ 6th edition, McGraw Hill, 2000 

 G. DavidHugher, Daryl McKee, Charles H. Singler, “Sales Management” A. Caver, Path Approach, 

South-Western College Publishing 1999 

 Ronald B. Marks, “Personal Selling” “A Relation Approach” 6th Edition, Prentice-Hall, 1997 

 Gordon S., “Principles of Selling”, Prentice Hall, 1985 

 

3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

 นิตยสารและหนังสอืพมิพ ์ทสีําคัญ ซึงนักศกึษาควรศกึษาเพมิเติม 

 นิตยสาร BrandAge 

 นิตยสาร Marketeer 

 นิตยสาร Positioning 

 นิตยสาร Thaicoon 

 หนังสอืพมิพ์ ประชาชาติธุรกจิ 
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 หนังสอืพมิพ์ ผู้จดัการ 

 หนังสอืพมิพ์ ฐานเศรษฐกจิ 

 หนังสอืพมิพ์บสิเินสไทย ฯลฯ 

หมวดที 7 การประเมินและปรบัปรุงการดาํเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

การประเมนิประสทิธผิลของรายวชิานีทีจดัทําโดยนักศกึษา โดย 

 การสนทนาสอบถามความคดิเห็นระหว่างนักศกึษาและอาจารย์ผูส้อน 

 การสงัเกตพฤตกิรรมการเรยีนของนักศกึษา 

 การประเมนิผลอาจารยผ์ู้สอนโดยนักศกึษา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

ผลการเรยีนรูข้องนักศกึษาทไีด้จาก 

 การแสดงความคดิเหน็ และการมสีว่นรว่มในชนัเรยีน 

 คุณภาพรายงาน และแบบฝึกหดัทีมอบหมาย 

 ผลการสอบของนักศกึษา  

3.  การปรบัปรุงการสอน 

มกีารปรบัปรุงการสอนจากข้อมูลในขอ้ 1 และ 2 และแลกเปลียนความคดิเห็นระหว่างอาจารย์ผู้สอนในวชิาอนืๆเพอืจะได้

นําเทคนิค วิธกีารใหม่ๆมาใช้ในการปรบัปรุงการสอนให้ดีขึน นอกจากนัน คณะบรหิารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดยังได้

จดัการประชุมเชงิปฏบิตักิารเพอืพฒันาการเรยีนการสอนเป็นประจาํทุกปี  

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิของนักศึกษาในรายวิชา 

4.1 ตงักรรมการกํากบัมาตรฐานการเรยีนรู้ ตรวจสอบความถูกต้องการประเมนิผลการเรยีนรูข้องนักศกึษา 

4.2 สอบทานความตรงประเดน็ของขอ้สอบ การวดัและการประเมนิผลการสอบ 

4.3 ทวนสอบจากแบบประเมนิเพอืทวนสอบผลสมัฤทธทิางการเรยีน 

5. การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

จากการประเมนิและทวนสอบผลสมัฤทธปิระสิทธผิลรายวชิา ได้มีการวางแผนปรบัปรุงการสอนและรายละเอยีดวชิา

เพอืให้เกดิคุณภาพมากขนึ โดย 

 ปรบัปรุงประมวลรายวิชาทุกปี หรอืตามคาํแนะนําผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ ิ

 ปรบัเปลยีนแนวทางการสอนและเนือหาให้ทนัสมยัเหมาะสมกบัสถานการณ์การตลาด  

 


