
รายละเอียดของรายวชิา 

 
ชื่อสถาบนัอดุมศึกษา       มหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะนิเทศศาสตร์/สาขาวิชาการส่ือสารเชงิกลยุทธ์ กลุ่มวิชาเอกการโฆษณา 

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  
CS202 การส่ือสารการตลาด 

2. จ านวนหนว่ยกติ   
3 (3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
                 นิเทศศาสตรบัณฑิต )การส่ือสารเชิงกลยุทธ์(  หมวดวิชาเอกบังคับ กลุ่มวิชาเอกการโฆษณา 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ ดร. .จิรา กฤตยางษ์   
5. ภาคการศึกษา / ชัน้ปทีี่เรียน 

ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 3 
6. รายวิชาทีต่้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี 

ไม่มี 
7. รายวิชาทีต่้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้าม)ี 

ไม่มี 
8. สถานที่เรียน    

อาคาร 9 และอาคาร 21 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 

 สิงหาคม 2557 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

            เาื่อให้นักศึกษาเข้าใจถงึแนวคิดและหลักการของการส่ือสารการตลาด เครื่องมือทีใ่ชใ้นการส่ือสารการตลาด  
การวเิคราะห์ผู้รับสารเป้าหมาย การสร้างตราสินคา้และคุณคา่ตราสินค้า การาัฒนากลยุทธ์ส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 
รวมถงึการน าเสนอกลยุทธ์ส่ือสารการตลาด 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

                ปรับรหัสวิชาและปรับเนื้อหาใหก้ระชับขึ้น และเาิม่เนื้อหาส่วนที่เกีย่วกับเรื่องตราสินคา้และการน าเสนอกลยุทธ์ 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา  

              แนวคิดและหลักการของการส่ือสารการตลาด เครื่องมือที่ใช้ในการส่ือสารการตลาด อาท ิการโฆษณา การประชาสัมาันธ์  
การส่งเสริมการขาย การตลาดตรง การวเิคราะห์ผู้รับสารเป้าหมาย การสร้างตราสินคา้และคุณค่าตราสินค้า การาัฒนากลยุทธ์
ส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ รวมถงึการน าเสนอกลยุทธ์ส่ือสารการตลาด 

2. จ านวนชัว่โมงที่ใช้ตอ่ภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาดว้ยตนเอง 

45 ชั่วโมง 
(3 ชม.x 15 สัปดาห)์ 

- - 
3 ชั่วโมง 

 

3. จ านวนชัว่โมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแกน่ักศึกษาเป็นรายบุคคล 

3 ชั่วโมง/สัปดาห์ อาจารย์ประจ ารายวชิาประกาศเวลาให้ค าปรึกษาให้นักศกึษาทราบในชั่วโมงแรกของการสอน  
 

 

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนกัศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

1. มีคุณธรรมและจรยิธรรมต่อการท างานและต่อผู้อ่ืน อาทิ มีวินยั มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ อดทน 
และเข้าใจมนษุย ์
 

1.2 วิธีการสอน  

1. เช็คชื่อทุกครั้งที่เข้าสอน และส่งงานท่ีได้รับมอบหมาย 
2. มีการท ารายงานกลุ่มเาื่อให้ท างานร่วมกันเป็นทีม 
3. ให้วิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรมของนักโฆษณาในการออกแบบสารเาื่อชักจูงใจผู้บริโภค 
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1.3 วิธีการประเมินผล 

1. าฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานท่ีได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 
2. สังเกตาฤติกรรมของนักศึกษาในชั้นเรียน 
3. ประเมินผลการท างานกลุ่มและการน าเสนอรายงานท่ีได้รับมอบหมาย  

 

2. ความรู้  

2.1 ความรู้ทีต่้องได้รับ  

1. มีความรู้เกี่ยวกับการส่ือสารเชงิกลยุทธ์ โดยเน้นทางด้านการส่ือสารการตลาด ทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติ  

อย่างกวา้งขวาง เป็นระบบ และทันสมัย 

               
2.2 วิธีการสอน 

         1.  สอนโดยใช้ทฤษฎีดา้นการส่ือสารการตลาดและกรณีศกึษาที่ทันสมยั 

          2.  อภิปราย การท างานกลุ่ม การน าเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้ค้นคว้าหาบทความ ข้อมูลท่ี
เกี่ยวข้อง โดยน ามาสรุปและน าเสนอในชั้นเรียน 

 
2.3 วิธีการประเมินผล 

             1. ประเมินจากประสิทธิผลของการค้นควา้และรายงาน 

               2.  ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
               3.  ประเมินจากค าตอบข้อสอบอัตนัยเกี่ยวกับการส่ือสารการตลาด 
 

3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาทีต่้องพฒันา 

   1.  สามารถเข้าใจแนวคดิเกีย่วกับการส่ือสารการตลาด และสามารถวิเคราะห์กรณศีึกษาที่เกี่ยวข้องกับการส่ือสาร
การตลาด และน าความรู้ ความเข้าใจดา้นการส่ือสารการตลาดไปวางแผนสร้างสรรค์แคมเปญส่ือสารการตลาดได้ 

 
 วิธีการสอน 

1. สอนโดยใช้กรณีศึกษา และใหม้ีการอภิปรายร่วมกัน 
2. การค้นคว้าข้อมูลดว้ยตนเอง  
  

3.3 วิธีการประเมินผล 

1. สังเกตาฤติกรรมของนักศึกษาในชั้นเรียน 

2. ประเมินจากรายงานเดี่ยวและรายงานกลุ่มที่เน้นการวิเคราะห์ 

3. ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน และการวิเคราะห์กรณีศึกษา 

4. ประเมินจากการสอบปลายภาคแบบอัตนัยที่เน้นการวิเคราะห์  
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ  

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบทีต่้องพัฒนา  

1. สามารถแก้ไขปัญหาของตนเองและกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ 
2.  สามารถาัฒนาตนเองและวิชาชาีให้ทันสถานการณ์อยูเ่สมอ 

 
4.2 วิธกีารสอน 

1. มอบหมายงานให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่ม 
2. สอนให้นักศึกษาแบง่หน้าทีค่วามรับผิดชอบภายในกลุ่ม 
3. ฝึกให้นักศกึษาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างตนเองและกลุม่ และระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม 
4. การค้นคว้าข้อมูลดว้ยตนเอง 

 
4.2 วิธีการประเมินผล     

1. สังเกตาฤติกรรมของนักศึกษาในชั้นเรียน 

2. ประเมินจากคุณภาาของรายงานท่ีน าเสนอ 
3. าิจารณาจากผลการประเมินตนเอง และประเมินซึง่กันและกัน 

 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา       

1. สามารถใช้ทกัษะการส่ือสาร ทั้งการฟัง การาูด การอา่น และการเขยีนอย่างมีประสิทธิภาา 
2. สามารถสรุปประเด็นและเลือกรูปแบบการน าเสนอท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาและผู้รับสารท่ีแตกตา่งกันได้ 

 
5.2 วิธีการสอน       

1. ให้นักศึกษาฝึกาูดหน้าชั้นเรียนและน าเสนอผลงาน สรุปประเดน็จากการฟังและการอา่น รวมทัง้ฝึกวิธีการเขียนท่ี
หลากหลาย 

2. ให้นักศึกษาสรุปประเด็นที่เรียนส่งเป็นงานเดีย่ว 
3. ฝึกวิเคราะห์ส่ือที่เหมาะกับการส่ือสารการตลาดไปยงัผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม 

 
5.3 วิธีการประเมินผล 

1. ประเมินจากงานท่ีส่งและการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1.  แผนการสอน 
 
สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรยีนการสอน ส่ือที่ใช้
(ถ้ามี) 

ผู้สอน 

1 แนะน าวชิา กระบวนการเรียนการสอน 
เกณฑ์การใหค้ะแนน-วัดผล, 
ความหมายและความส าคัญของ
ส่ือสารการตลาด 

3  บรรยาย 

 ถาม-ตอบ 
 

อ. ดร. จิรา กฤตยางษ ์

2 แนวคิดและทฤษฎีดา้นการส่ือสาร
การตลาด 

3  บรรยาย 

 อภิปราย 

อ. ดร. จิรา กฤตยางษ ์

3 การวางแผนดา้นการส่ือสารการตลาด 3  บรรยาย 

 อภิปราย 

 แบบฝึกหัด 

อ. ดร. จิรา กฤตยางษ ์

4 การวจิัยส่ือสารการตลาด 3  บรรยาย 

 อภิปราย 

 แบบฝึกหัด 

อ. ดร. จิรา กฤตยางษ ์

5 เครื่องมือสื่อสารการตลาด: การ
โฆษณา 

3  บรรยาย 

 อภิปราย 

 กรณีศึกษา 

อ. ดร. จิรา กฤตยางษ ์

6 เครื่องมือสื่อสารการตลาด: การ
ประชาสัมาันธ ์

3  บรรยาย 

 อภิปราย 

 กรณีศึกษา 

อ. ดร. จิรา กฤตยางษ ์

7 เครื่องมือสื่อสารการตลาด: การ
ส่งเสริมการขาย 

3  บรรยาย 

 อภิปราย 

 กรณีศึกษา 

อ. ดร. จิรา กฤตยางษ ์

8 สอบกลางภาค    

9 เครื่องมือสื่อสารการตลาด: การขาย
โดยบุคคล 

3  บรรยาย 

 อภิปราย 

 กรณีศึกษา 

อ. ดร. จิรา กฤตยางษ ์

10 เครื่องมือสื่อสารการตลาด: การตลาด
ทางตรง 

3  บรรยาย 

 อภิปราย 

 กรณีศึกษา 

อ. ดร. จิรา กฤตยางษ ์
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11 เครื่องมือสื่อสารการตลาด: การตลาด
ทางอินเตอร์เน็ต (Internet/Interactive 
marketing) 

3  บรรยาย 

 อภิปราย 

 กรณีศึกษา 

อ. ดร. จิรา กฤตยางษ ์

12 การรณรงค์ทางการส่ือสารการตลาด 
(Marketing Communication 
Campaign) 

3  บรรยาย 

 อภิปราย 

 กรณีศึกษา 

 แบบฝึกหัด 

อ. ดร. จิรา กฤตยางษ ์

13 การรณรงค์ทางการส่ือสารการตลาด 
(ต่อ) 

3  บรรยาย 

 อภิปราย 

 กรณีศึกษา 

 แบบฝึกหัด 

อ. ดร. จิรา กฤตยางษ ์

14 การน าเสนอแคมเปญส่ือสารการตลาด 3  บรรยาย 

 แบบฝึกหัด 

อ. ดร. จิรา กฤตยางษ ์

15 การประเมินผลแคมเปญส่ือสาร
การตลาด 

3  บรรยาย 

 อภิปราย 

อ. ดร. จิรา กฤตยางษ ์

16 การน าเสนอรายงาน, ทบทวนก่อนสอบ 3  น าเสนอผลงาน 

 ถาม-ตอบ 

อ. ดร. จิรา กฤตยางษ ์

17 สอบปลายภาค    
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2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรมที ่
ผลการ
เรียนรู*้ 

วิธีการประเมนิ สัปดาห์ที่ประเมนิ 
สัดส่วนของ

การ
ประเมินผล 

1 

 
1.1, 2.2, 3.1, 
5.1, 5.2 

 

 
การเขา้เรยีน การแสดงความคิดเห็น ความ
เอาใจใส่ในชั้นเรียนและการส่งงานตามที่
ได้รับมอบหมาย 

 
ตลอดภาคการศึกษา 

10% 

2 

 
1.1, 2.2, 3.1, 
4.2, 4.3, 5.1, 
5.2 
 

 
วิเคราะห์กรณีศกึษา ค้นคว้า การท างานกลุ่ม
และผลงาน การอ่านและสรุปบทความ 
น าเสนอรายงาน 

 
สัปดาห์ท่ี 7 และสัปดาห์ท่ี 

16 ของภาคการ 
ศึกษา 

 
20% 

3 
1.1, 2.2, 3.1, 
5.1 

 
การสอบกลางภาค 

 
สัปดาห์ท่ี 8 

 
30% 

4 
1.1, 2.2, 3.1, 
5.1 

 
การสอบปลายภาค 
 
 

 
สัปดาห์ท่ี 17 ของภาค

การศึกษา 

 
40 % 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1. เอกสารและต าราหลัก 
บทความตา่งๆ ที่คดัเลือกและจัดเตรียมโดยผู้สอน 

 
2. เอกสารและขอ้มูลส าคัญ 
Dahlen, M., Lange, F. & Smith, T. (2010). Marketing communication: A brand narrative approach. West Sussex, UK: 

John Wiley & Sons. 
 
3. เอกสารและขอ้มูลแนะน า 

- 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
การประเมินประสิทธิผลในรายวชิานี้ ที่จัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้  
    - การสนทนากลุ่มระหวา่งผู้สอนและผู้เรียน  
    - การสังเกตการณ์จากาฤติกรรมของผู้เรียน  
    - แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา  

    - ข้อเสนอแนะผ่านเวบบอร์ดหรืออื่นๆ ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดท าเป็นช่องทางการส่ือสารกับนักศึกษา 
 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
ในการเก็บข้อมูลเาื่อประเมินการสอนมีกลยุทธ์ดังนี้  
- การสังเกตการณ์ปฏิกิริยานักศกึษาระหว่างและหลังการสอน  
-  ผลการสอบ, คุณภาารายงานท่ีส่งและการน าเสนอรายงาน 

 
3. การปรับปรุงการสอน  

1. เมื่อส้ินสุดภาคการศึกษา อาจารย์ผู้สอนด าเนินการประมวลความคิดของนักศึกษา ประเมินการสอนของตนเอง และสรุป
ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข เาื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป 

2. ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้ทันสมัยและเหมาะสมกับนักศึกษารุ่นต่อไป 

 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

ตรวจาิจารณาข้อสอบไล่ และผลการวัดผลการศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินผลการศึกษา 
 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
1. น าข้อคิดเห็นของนักศึกษาในการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาจากข้อ 1 มาประมวลเาื่อจัดกลุ่มเนื้อหาความรู้ที่ควร

ปรับปรุง และวิธีการเรียนการสอนท่ีควรปรับปรุง 
2. น าผลการประเมินการสอนของตนเอง จากข้อ 2 มาประมวล โดยจัดกลุ่มเทียบเคียงกับข้อคิดเห็นของนักศึกษา เาื่อสรุป

ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะส าหรับเป็นแนวทางการาัฒนาเนื้อหาสาระของรายวิชา ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน และวิธีการ
ประเมินผลให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

 
 


