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คํานํา
รายละเอียดของรายวิชา 3012601 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing
Communication) มุงเนนใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจแนวคิดทางการตลาด พฤติกรรมผูบริโภค แบรนด
และแนวทางในการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ โดยใชเครื่องมือการสื่อสารรูปแบบตางๆ ตลอดจน
สามารถนําไปประยุกตใชเพื่อพัฒนากลยุทธการสื่อสารในธุรกิจตางๆไดอยางเหมาะสม
รายละเอียดวิชานี้จึงเปนสวนสําคัญตอผูเรียน ที่เนนทั้งการเรียนการสอนที่เปนทฤษฏีและการศึกษา
คนควาดวยตนเองจากกรณีศึกษา และกิจกรรมการเรียนการสอนในหองเรียน โดยผูเรียนสามารถนําความรู
ที่ไดจากการรายวิชาไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดในอนาคต
ดร. รรินทร วสุนันต
หลักสูตรการนิเทศศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
เมษายน 2558
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
วิทยาเขต / คณะ / ภาควิชา
หลักสูตรนิเทศศาสตร ศูนยการเรียนระนอง2 คณะวิทยาการจัดการ
หมวดที่ 1. ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
3012601 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication)
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตร นิเทศศาสตร
3.2 ประเภทของรายวิชา วิชาบังคับ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ดร. รรินทร วสุนันต
4.2 อาจารยผูประสานงานรายวิชา ดร. รรินทร วสุนันต
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่1 / ชั้นปที่2
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
ศูนยการเรียนระนอง2
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
1 เมษายน 2558
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หมวดที่ 2. จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจในแนวคิดทางการตลาด พฤติกรรมผูบริโภค แบรนด และ
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
1.2 เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางในการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ โดย
ใชเครื่องมือการสื่อสารรูปแบบตางๆ ไดอยางเหมาะสม
1.3 เพื่อใหผูเรียนสามารถประยุกตใชวิธีการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อพัฒนากลยุทธการ
สื่อสารในธุรกิจตางๆ
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา
เปนวิชาที่เกี่ยวของกับแนวคิดทางการตลาด พฤติกรรมผูบริโภค แบรนด แนวคิดการสื่อสารการ
ตลาดแบบบูรณาการ และเครื่องมือการสื่อสารรูปแบบตางๆ เพื่อตอบสนองตอการพัฒ นากลยุทธการ
สื่อสารในธุรกิจตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพ
หมวดที่ 3. ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการตลาด สวนผสมการตลาดการสื่อสารการตลาดกับพฤติกรรมผูบริโภค
บทบาทและความสําคัญของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ แนวปฏิบัติเชิงกลยุทธ วิธีการสื่อสาร
การตลาดวิธีตางๆ เทคโนโลยีสื่อสมัยใหม การประยุกตใชเครื่องมือสื่อสาร การประเมินผลแผนการสื่อสาร
การตลาดเชิงบูรณาการ
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม การฝกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝกงาน การศึกษาดวยตนเอง
45 ชั่วโมง
ไมมี
ไมมี
90 ชั่วโมง
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
- 6 ชั่วโมง/สัปดาห (รายบุคคลและรายกลุม)
- ประกาศเวลาใหนักศึกษาทราบจากอาจารยผูสอน
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หมวดที่ 4. การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
- ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยและสงมอบงานที่มอบหมายตรงตอเวลา (1.1)
- ผู เ รี ย นมี ภ าวะความเป น ผู นํ า และผูตาม สามารถทํ างานเปน ที มรว มกับ เพื่ อนในชั้น เรี ย นและ
สามารถแกไขปญหาหรือขอขัดแยงทั้งในกลุมและนอกกลุม (1.3)
- ผูเรียนรับฟงการแสดงความคิดเห็นของเพื่อนในชั้นเรียน ทั้งในกลุมและนอกกลุม (1.4)
- ผูเรียนสามารถวิเคราะหผลกระทบของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีตอองคกรและ
สังคม (1.6)
- ผูเรียนมีจรรยาบรรณทางดานการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการและวิชาชีพที่เกี่ยวกับธุรกิจ
การตลาด (1.7)
1.2 วิธีการสอน
- มอบหมายใหทํารายงานกลุม เพื่อใหผูเรียนใชความสามารถอยางเต็มที่ในการทํางานรวมกัน โดย
ยังคงรักษาสัมพันธภาพที่ดีตอสมาชิกกลุม
- ยกตัวอยางกรณีศึกษาที่ขาดความรับผิดชอบตอหนาที่และประพฤติผิดจรรยาบรรณทางดานการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
- เปดโอกาสใหผูเรียนตั้งคําถามหรือตอบคําถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวของกับคุณธรรม
จริยธรรมในชั้นเรียน
1.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียนหรือในกิจกรรมตางๆที่เกี่ยวของกับคุณธรรม
จริยธรรม ความตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียนและสงรายงาน รวมทั้งการมีสัมมาคารวะตอผูอาวุโสและ
อาจารย
- ประเมินจากบทบาทและความรับผิดชอบในการทํางานรวมกับเพื่อนในชั้นเรียน
- ประเมิ นจากผลการแสดงความคิดเห็น ในกรณีศึกษาที่เกี่ย วของกับ จรรยาบรรณทางดานการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
- ประเมินจากรายงานที่นําเสนอและการอางอิงแหลงที่มาของเอกสารตางๆที่นํามาใชในการทํา
รายงานไดอยางถูกตองและครบถวน
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
- ผูเรียนมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่สําคัญใน
เนื้อหาสาขาวิชานิเทศศาสตร (2.1)
- ผูเรียนสามารถศึกษาคนควา เพื่อเพิ่มพูนความรู ความชํานาญและศักยภาพทางการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการดวยตนเองจากแหลงขอมูลตางๆ อยางตอเนื่อง (2.4)
2.2 วิธีการสอน
- ใชการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ไดแก การทํารายงานเดี่ยวและรายงานกลุม การอภิปราย
การวิเคราะหกรณีศึกษา การมอบหมายใหสืบคนขอมูลเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการจาก
แหลงขอมูลตางๆ เชน อินเทอรเน็ต วารสาร หนังสือพิมพ ฯลฯ โดยนํามาสรุปและนําเสนอ ในชั้นเรียน
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2.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากการทดสอบยอย
- ประเมินจากความสมบูรณของรายงานเดี่ยว รายงานกลุม
- ประเมินจากผลการอภิปราย และการวิเคราะหกรณีศึกษา
- ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
- ผูเรียนสามารถคิดเกี่ยวกับประเด็นการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการอยางมีวิจารณญาณและ
เปนระบบ (3.1)
- ผูเรียนสามารถคนควา ตีความ และประเมินผลขอมูลเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การ เพื่อใชในการแกไขปญหาหรือพัฒนางานไดทั้งในและนอกชั้นเรียน (3.2)
- ผูเรียนสามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางการสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การ ไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ (3.4)
3.2 วิธีการสอน
- ใชการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ไดแก การเรียนรูที่เนนการวิจัยเพื่อ
สรางองคความรู และการเรียนรูแบบแสวงหาความรูดวยตนเอง เนนใหนักศึกษาศึกษาคนควาหาขอมูล
เพิ่มเติมจากแหลงสารสนเทศรูปแบบตาง ๆ
- บรรยาย ยกตัวอยาง กรณีศึกษา
- การอภิปรายกลุม การระดมความคิด
- มอบหมายงานใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติทําวิจัยจริงทั้งเดี่ยวและกลุม
- การใหขอมูลยอนกลับ
3.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยเนนขอสอบปรนัยและอัตนัยที่มีการประยุกตความรูและทักษะ
กับการแกไขปญหาดานการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
- ประเมินจากการตอบปญหาและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ทั้งรายบุคคลและกลุม
- ประเมินจากความสมบูรณของรายงานเดี่ยว รายงานกลุม
- ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
- ผูเรียนสื่อสาร ประสานงานกับอาจารยและเพื่อนในชั้นเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ผูเรียนแกปญหาและตัดสินใจภายใตความกดดันในการเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ผูเรียนแสดงบทบาทของผูนําและผูตามในการทํางานกลุมรวมกับเพื่อนในชั้นเรียน
- ผูเรียนมีความรับผิดชอบในการทํารายงานเดี่ยวและรายงานกลุม
- ผูเรียนสามารถพัฒนาความรูดวยตนเองและมีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย
4.2 วิธีการสอน
- การมอบหมายรายงานแบบเดี่ยวและกลุม
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- การอภิปรายกลุมในประเด็นที่อาจารยและนักศึกษารวมกันกําหนดและนําเสนอในชั้นเรียน
- การวิเคราะหกรณีศึกษาโดยเนนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหผูเรียนมี
กระบวนการกลุ มร ว มกั น วางแผนและแกปญ หาในประเด็น ที่อาจารยและนักศึกษารว มกัน กําหนดและ
นําเสนอในชั้นเรียน
4.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากบทบาทและความรับผิดชอบในการทํางานรวมกับเพื่อนทั้งในและนอกกลุม
- ประเมินจากความสมบูรณของรายงานเดี่ยว รายงานกลุม
- ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
- ประเมินจากแบบฟอรมที่กําหนด (ประเมินตนเองและเพื่อน)
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
- ผูเรียนสามารถสื่อสารเพื่อแสดงความคิดเห็น อภิปราย นําเสนอในชั้นเรียนอยางเปนทางการและ
ไมเปน ทางการด วยวั จนและอวั จนภาษา และ เลือกใชรูป แบบของการสื่อสารอยางมีประสิทธิภ าพและ
เหมาะสม (5.3)
5.2 วิธีการสอน
- มอบหมายใหนักศึกษาทํารายงานเดี่ยวและกลุมที่ตองมีการสืบคนขอมูล
- การวิเคราะหกรณีศึกษาในประเด็นที่อาจารยกําหนด โดยการสืบคนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การนําเสนอในชั้นเรียนโดยใชเทคโนโลยีในการสื่อสารพรอมสงรูปเลมรายงานและนําเสนอดวย
วาจา
5.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากความสมบูรณของรายงานเดี่ยว รายงานกลุม
- ประเมินจากรูปแบบการนําเสนอรายงานดวยเอกสาร การนําเสนอดวยวาจา และการบรรยาย
ประกอบสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ประเมินจากการตอบปญหาและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ทั้งรายบุคคลและกลุม
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1. แผนการสอน
สัปดาห
ที่
1
2

3

4

5

หมวดที่ 5. แผนการสอนและการประเมินผล
หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

แนะนํารายวิชา การประเมินผล
นักศึกษา
การตลาดและพฤติกรรมผูบริโภค
- ความหมายของการตลาด
- แนวความคิดทางการตลาด
- สวนประสมทางการตลาด
- แนวความคิด 4C’s
- พฤติกรรมผูบริโภคและการสื่อสาร
การตลาด
- การนําหลักพฤติกรรมผูบริโภคไป
ปฏิบัติ
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
- ความหมายของการสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการ
- ความสําคัญของการสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการ
- ลักษณะของการสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการ
- บทบาทสําคัญของการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการในการสราง
แบรนด
- สวนประสมการสื่อสารการตลาด
การโฆษณา
- ความหมายของการโฆษณา
- ประเภทของการโฆษณา
- กลยุทธการโฆษณา
- การใชการโฆษณาในการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ
การประชาสัมพันธ
- ความหมายของการประชาสัมพันธ
- ความสําคัญของการประชาสัมพันธ

3
3

กิจกรรมการเรียน
การสอน และสื่อที่
ใช
แนะนํารายวิชา
การเรียนการสอน
บรรยาย ศึกษา
กรณีศึกษา อภิปราย
ตั ว อ ย า ง ก า ร
ประยุกตใช
และมอบหมาย
รายงานเดี่ยว

ผูสอน
อ.รรินทร
วสุนันต
อ.รรินทร
วสุนันต

3

อ.รรินทร
บรรยาย ศึกษา
กรณีศึกษา อภิปราย วสุนันต
ตั ว อ ย า ง ก า ร
ประยุกตใช
เพื่อธุรกิจ และ
มอบหมายงานกลุม
วางแผนการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณา
การ

3

อ.รรินทร
บรรยาย ศึกษา
กรณีศึกษา อภิปราย วสุนันต
ตัวอยางการ
ประยุกตใช
เพื่อธุรกิจการตลาด

3

บรรยาย ศึกษา
อ.รรินทร
กรณีศึกษา อภิปราย วสุนันต
ตัวอยางการ
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6

7

8

9
10

- เครื่องมือในการประชาสัมพันธ
- กลยุทธการประชาสัมพันธเชิง
การตลาด
- การวางแผนการประชาสัมพันธ
การสงเสริมการขาย
- ความหมายของการสงเสริมการขาย
- ความจําเปนที่ตองทําการสงเสริมการ
ขาย
- ประเภทของการสงเสริมการขาย
- องค ป ระกอบสํา คั ญ ในการจัดทํา
รายการสงเสริมการขาย
- เทคนิคในการสงเสริมการขาย
- การวางแผนการสงเสริมการขาย
การจัดกิจกรรมการตลาด
- ความหมายของการจัดกิจกรรม
การตลาด
- องคประกอบของการจัดกิจกรรม
การตลาด
ประเภทของการจั ด กิ จ กรรม
การตลาด
- หลักในการจัดกิจกรรมการตลาด
- กลยุทธการจัดกิจกรรมการตลาด
การตลาดทางตรง
- ความหมายของการตลาดทางตรง
- ฐานขอมูลทางการตลาด
- การกําหนดกลยุทธของการตลาด
ทางตรง
- เครื่องมือการตลาดทางตรง
- การวางแผนการตลาดทางตรง
สงรายงานเดี่ยวและตรวจสอบ
ความกาวหนาของรายงานกลุม
การขายโดยบุคคล
- ความหมายของการขายโดยบุคคล
- กลุมเปาหมายของการขายโดยบุคคล
- ความจําเปนในการใชการขายโดย

ประยุกตใช
เพื่อธุรกิจการตลาด
อ.รรินทร
วสุนันต

3

บรรยาย ศึกษา
กรณีศึกษา บทบาท
สมมติ อภิปราย
ตัวอยางการ
ประยุกตใช
เพื่อธุรกิจการตลาด

3

อ.รรินทร
บรรยาย ศึกษา
กรณีศึกษา อภิปราย วสุนันต
มอบหมายบทความ
ให
อานและรวมกัน
แสดงความคิดเห็น
วิพากษ วิจารณ

3

อ.รรินทร
บรรยาย ศึกษา
กรณีศึกษา อภิปราย วสุนันต
ตัวอยางการ
ประยุกตใช
เพื่อธุรกิจการตลาด

3

สงรายงานเดี่ยว
ใหคําปรึกษารายงาน
กลุม
บรรยาย ศึกษา
กรณีศึกษา อภิปราย
ตัวอยางการ
ประยุกตใช

อ.รรินทร
วสุนันต
อ.รรินทร
วสุนันต
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บุคคล
- ข อดี และข อเสี ยของการขายโดย
บุคคล
- ประเภทของการขายโดยบุคคล
- การขายโดยบุคคลและการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ
- การจัดการการขายโดยบุคคล
สื่อใหม
- ความหมายของสื่อใหม
- หลักการตลาดดิจิทัล
- ความเขาใจเกี่ยวกับสื่ออินเทอรเน็ต

เพื่อธุรกิจการตลาด

3

12

สื่อใหม (ตอ)
- สื่ อ อิ น เทอร เ น็ ต และการสื่ อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ
- สื่อโทรศัพทเคลื่อนที่
- สื่ อ เคเบิ ล ที วี แ ละโทรทั ศ น ผ า น
ดาวเทียม

3

13

การประยุกตใชและการประเมินผลการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
- หลักการนําการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการไปประยุกตใช
- ขั้นตอนการวางแผนกลยุทธการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
- ความสําคัญของการประเมินผลการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
การประยุกตใชและการประเมินผลการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
- การประเมินผลโฆษณา
- การประเมินผลการประชาสัมพันธ
- การประเมินผลการสงเสริมการขาย
- การประเมินผลการตลาดทางตรง
- การประเมินผลการขายโดยบุคคล
นําเสนอรายงานการวางแผนการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

3

14

15

บรรยาย ศึกษา
กรณีศึกษา บทบาท
สมมติ อภิปราย
ตัวอยางการตลาดกับ
การใชสื่อใหม
บรรยาย ศึกษา
กรณีศึกษา อภิปราย
มอบหมายบทความ
ให
อานและรวมกัน
แสดงความคิดเห็น
วิพากษ วิจารณ
บรรยาย ศึกษา
กรณีศึกษา อภิปราย
ตั ว อ ย า ง ก า ร
ประยุกตใช
เพื่อธุรกิจการตลาด

อ.รรินทร
วสุนันต

อ.รรินทร
วสุนันต

อ.รรินทร
วสุนันต

3

อ.รรินทร
บรรยาย ศึกษา
กรณีศึกษา อภิปราย วสุนันต
มอบหมายบทความ
ให
อานและรวมกัน
แสดงความคิดเห็น
วิพากษ วิจารณ

3

รวมกันแสดงความ
คิดเห็น อาจารยให

อ.รรินทร
วสุนันต
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ขอเสนอแนะ
16

สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่
ผลการเรียนรู
การเขาชั้นเรียน

1.1

ความสม่ําเสมอใน
การเขาชั้นเรียน

สัปดาห สัดสวนของการ
ที่ประเมิน ประเมินผล
ตลอดภาค
10%
การศึกษา

การมีสวนรวม อภิปราย

1.4,4.1,4.2

ความกระตือรือรน

ตลอดภาค

แสดงความคิดเห็นในชั้น

และการมีสวนรวม

การศึกษา

เรียน
คําถามทายบท

1.6,5.3

การทํารายงานเดี่ยว

1.3,4.1,4.3,4.5

กรณีศึกษา

4.7

รายงานการวางแผนการ
1.1
สื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การ

ในชั้นเรียน
การตอบคําถามจาก ตลอดภาค
แบบฝกหัดทายบท การศึกษา
ความถูกตองของ
9
เนื้อหาและการตรง
ตอเวลา
ผลการประเมิน
6
กรณีศึกษา
ความถูกตองของ
15
เนื้อหาและการตรง
ตอเวลา

สอบปลายภาค

ขอสอบปลายภาค

3.1,3.2,3.4

วิธีการประเมิน

16

5%
10%
5%
30%

40%

หมวดที่ 6. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1.เอกสารและตําราหลัก
ผุสดี วัฒนสาคร.(2555).การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ.กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต.
ชื่นจิตต แจงเจนกิจ.(2548).กลยุทธสื่อสารการตลาด. กรุงเทพฯ : ทิปปง พอยท.
ธงชัย สันติวงษ. (2549). พฤติกรรมผูบริโภคทางการตลาด. พิมพครั้งที่ 11. กรุงเทพฯ : ประชุม
ชาง.
ธีรพันธ โลหทองคํา.(2544). Strategic IMC กลยุทธสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร.กรุงเทพฯ
: ทิปปง พอยท.
_______.(2545). IMC in Action สื่อสารการตลาดแบบครบวงจรเชิงปฏิบัติการ.กรุงเทพฯ :
ทิปปง พอยท.
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เสรี วงษมณฑา.(2540). ครบเครื่องเรื่องการสื่อสารการตลาด. กรุงเทพฯ : วิสิทธิ์พัฒนา.
. (2542). การประชาสัมพันธ : ทฤษฎีและการปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : ธีระฟลมและไซ
เท็กส.
_______. (2546).หลักการโฆษณา.กรุงเทพฯ : ธรรมสาร.
_______.(2547). ครบเครื่องเรื่องการสื่อสารการตลาด. กรุงเทพฯ : ธรรมสาร.
สุวิมล แมนจริง และเกยูร ใยบัวกลิ่น.(2550).การสงเสริมการตลาด.กรุงเทพฯ: ทริ้ปเพิ้ล เอ็ด
ดูเคชั่น.
องอาจ ปทะวานิช. (2550).การโฆษณาและกลยุทธการสงเสริมการขาย.กรุงเทพฯ : แสงดาว.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
เกียรติศักดิ์ วัฒนศักดิ์. (2552).การวิเคราะหการตลาดเพื่องานโฆษณา.ปทุมธานี :
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
เกียรติศักดิ์ วัฒนศักดิ์, ณัฐา ศรีบุญรอด, สุมาลี ยังวนิชเศรษฐ และเสริมยศ ธรรมรักษ .(2547).
หลักการตลาด สําหรับนักนิเทศศาสตร. ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
ขนิษฐา ปาลโมกข. (2547). LIVE Strategy กลยุทธการสื่อสารแบบพึ่งพา. ฐานเศรษฐกิจ, หนา 30 .
_______. (2548, มิถุนายน 20). การสื่อสารเชิงกิจกรรมตองตอเนื่องและประเมินผล. ขาวสด, หนา 32.
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มคอ. 3

หมวดที่ 7. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ใหนักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและ
นอกหองเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบตอการเรียนรู และผลการเรียนรูที่ไดรับ และ
เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา ดวยระบบประเมินผูสอบในการสอบปลายภาคของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธการประเมินการสอน
การประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูแตละ
ดาน และการสัมภาษณตัวแทนนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
หลักสูตรกําหนดใหอาจารยผูสอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธและวิธีการสอนจากผลการประเมิน
ประสิ ทธิผลของรายวิช า แลวจัดทํารายงานรายวิช าตามรายละเอีย ดที่ สกอ. กําหนดทุกภาคการศึกษา
หลักสูตรกําหนดใหอาจารยผูสอนเขารับการฝกอบรมกลยุทธการสอน / การวิจัยในชั้นเรียน และมอบหมาย
ใหอาจารยผูสอนรายวิชา ทําวิจัยในชั้นเรียนอยางนอยภาคการศึกษาละ 1 รายวิชา มีการประชุมอาจารยทั้ง
หลักสูตรเพื่อหารือปญหาการเรียนรูของนักศึกษาและรวมกันหาแนวทางแกไข
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
หลักสูตรมีคณะกรรมการประเมินการสอนทําหนาที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
โดยการสุมประเมินขอสอบและความเหมาะสมของการใหคะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับ คะแนนของ
รายวิชา
5. การดําเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดย
นักศึกษา การรายงานรายวิชาโดยอาจารยผูสอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารยผูสอน
รับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธการสอนที่ใช และนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาในรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา เสนอตอประธานหลักสูตร เพื่อนําเขาที่ประชุมอาจารย
ประจําหลักสูตรพิจารณาใหความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสําหรับใชในปการศึกษาถัดไป
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