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คํานํา 
 

 รายละเอียดของรายวิชา 3012601 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing 
Communication) มุงเนนใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจแนวคิดทางการตลาด พฤติกรรมผูบริโภค แบรนด 
และแนวทางในการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ โดยใชเครื่องมือการสื่อสารรูปแบบตางๆ ตลอดจน
สามารถนําไปประยุกตใชเพ่ือพัฒนากลยุทธการสื่อสารในธุรกิจตางๆไดอยางเหมาะสม 
 รายละเอียดวิชานี้จึงเปนสวนสําคัญตอผูเรียน ท่ีเนนท้ังการเรียนการสอนท่ีเปนทฤษฏีและการศึกษา
คนควาดวยตนเองจากกรณีศึกษา และกิจกรรมการเรียนการสอนในหองเรียน โดยผูเรียนสามารถนําความรู
ท่ีไดจากการรายวิชาไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดในอนาคต 

  
         ดร. รรินทร  วสุนันต 

หลักสูตรการนิเทศศาสตร 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

เมษายน  2558 
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รายละเอียดของรายวิชา 

 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
              มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
วิทยาเขต / คณะ / ภาควิชา 
              หลักสูตรนิเทศศาสตร  ศูนยการเรียนระนอง2  คณะวิทยาการจัดการ 

 
หมวดท่ี 1. ขอมูลท่ัวไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. รหัสและช่ือรายวิชา 
            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 / ช้ันปท่ีเรียน 
 ภาคการศึกษาท่ี1 / ชั้นปท่ี2 
6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)   
            ไมมี 
7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) (ถามี)  
            ไมมี 
8. สถานท่ีเรียน 
 ศูนยการเรียนระนอง2 
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
            1  เมษายน  2558 
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หมวดท่ี 2. จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
1. จุดมุงหมายของรายวิชา 
           1.1 เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจในแนวคิดทางการตลาด พฤติกรรมผูบริโภค แบรนด และ
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ            
           1.2 เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับแนวทางในการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ โดย
ใชเครื่องมือการสื่อสารรูปแบบตางๆ ไดอยางเหมาะสม 
           1.3 เพ่ือใหผูเรียนสามารถประยุกตใชวิธีการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพ่ือพัฒนากลยุทธการ
สื่อสารในธุรกิจตางๆ 
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา 
 เปนวิชาท่ีเก่ียวของกับแนวคิดทางการตลาด พฤติกรรมผูบริโภค แบรนด แนวคิดการสื่อสารการ 
ตลาดแบบบูรณาการ และเครื่องมือการสื่อสารรูปแบบตางๆ เพ่ือตอบสนองตอการพัฒนากลยุทธการ
สื่อสารในธุรกิจตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

 
หมวดท่ี 3. ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการตลาด  สวนผสมการตลาดการสื่อสารการตลาดกับพฤติกรรมผูบริโภค  

บทบาทและความสําคัญของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  แนวปฏิบัติเชิงกลยุทธ  วิธีการสื่อสาร
การตลาดวิธีตางๆ เทคโนโลยีสื่อสมัยใหม  การประยุกตใชเครื่องมือสื่อสาร  การประเมินผลแผนการสื่อสาร
การตลาดเชิงบูรณาการ 
2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา  

บรรยาย 
45  ชั่วโมง 

 

สอนเสริม 
ไมมี 

การฝกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝกงาน 
ไมมี 

การศึกษาดวยตนเอง 
90 ชั่วโมง 

 

3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
 - 6 ชั่วโมง/สัปดาห (รายบุคคลและรายกลุม) 
            - ประกาศเวลาใหนักศึกษาทราบจากอาจารยผูสอน 
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หมวดท่ี 4. การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 
 - ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยและสงมอบงานท่ีมอบหมายตรงตอเวลา  (1.1)  

          - ผูเรียนมีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมรวมกับเพ่ือนในชั้นเรียนและ
สามารถแกไขปญหาหรือขอขัดแยงท้ังในกลุมและนอกกลุม  (1.3) 

- ผูเรียนรับฟงการแสดงความคิดเห็นของเพ่ือนในชั้นเรียน ท้ังในกลุมและนอกกลุม  (1.4)  
          - ผูเรียนสามารถวิเคราะหผลกระทบของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีมีตอองคกรและ
สังคม  (1.6)  
            - ผูเรียนมีจรรยาบรรณทางดานการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการและวิชาชีพท่ีเก่ียวกับธุรกิจ
การตลาด  (1.7)  

1.2 วิธีการสอน 
- มอบหมายใหทํารายงานกลุม เพ่ือใหผูเรียนใชความสามารถอยางเต็มท่ีในการทํางานรวมกัน โดย

ยังคงรักษาสัมพันธภาพท่ีดีตอสมาชิกกลุม 
            - ยกตัวอยางกรณีศึกษาท่ีขาดความรับผิดชอบตอหนาท่ีและประพฤติผิดจรรยาบรรณทางดานการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
            - เปดโอกาสใหผูเรียนตั้งคําถามหรือตอบคําถามหรือแสดงความคิดเห็นท่ีเก่ียวของกับคุณธรรม 
จริยธรรมในชั้นเรียน 

1.3 วิธีการประเมินผล 
- ประเมินจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในชั้นเรียนหรือในกิจกรรมตางๆท่ีเก่ียวของกับคุณธรรม 

จริยธรรม ความตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียนและสงรายงาน รวมท้ังการมีสัมมาคารวะตอผูอาวุโสและ
อาจารย  

- ประเมินจากบทบาทและความรับผิดชอบในการทํางานรวมกับเพ่ือนในชั้นเรียน  
- ประเมินจากผลการแสดงความคิดเห็นในกรณีศึกษาท่ีเก่ียวของกับจรรยาบรรณทางดานการ

สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
- ประเมินจากรายงานท่ีนําเสนอและการอางอิงแหลงท่ีมาของเอกสารตางๆท่ีนํามาใชในการทํา

รายงานไดอยางถูกตองและครบถวน 
2. ความรู 
 2.1 ความรูท่ีตองไดรับ 
            -  ผูเรียนมีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีสําคัญใน
เนื้อหาสาขาวิชานิเทศศาสตร  (2.1)  
            -  ผูเรียนสามารถศึกษาคนควา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ความชํานาญและศักยภาพทางการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการดวยตนเองจากแหลงขอมูลตางๆ อยางตอเนื่อง (2.4)  
         2.2 วิธีการสอน 
            - ใชการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ไดแก  การทํารายงานเดี่ยวและรายงานกลุม การอภิปราย 
การวิเคราะหกรณีศึกษา การมอบหมายใหสืบคนขอมูลเก่ียวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการจาก
แหลงขอมูลตางๆ เชน อินเทอรเน็ต วารสาร หนังสือพิมพ ฯลฯ โดยนํามาสรุปและนําเสนอ ในชั้นเรียน  
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 2.3 วิธกีารประเมินผล 
         - ประเมินจากการทดสอบยอย  
           -  ประเมินจากความสมบูรณของรายงานเดี่ยว รายงานกลุม  
           -  ประเมินจากผลการอภิปราย และการวิเคราะหกรณีศึกษา  
           -  ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน  
3. ทักษะทางปญญา 
 3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 
           - ผูเรียนสามารถคิดเก่ียวกับประเด็นการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการอยางมีวิจารณญาณและ
เปนระบบ  (3.1)  
           - ผูเรียนสามารถคนควา ตีความ  และประเมินผลขอมูลเก่ียวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การ เพ่ือใชในการแกไขปญหาหรือพัฒนางานไดท้ังในและนอกชั้นเรียน  (3.2)  
           - ผูเรียนสามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางการสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การ ไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  (3.4)  
 3.2 วิธีการสอน 

  -  ใชการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ไดแก การเรียนรูท่ีเนนการวิจัยเพ่ือ               
สรางองคความรู และการเรียนรูแบบแสวงหาความรูดวยตนเอง เนนใหนักศึกษาศึกษาคนควาหาขอมูล
เพ่ิมเติมจากแหลงสารสนเทศรูปแบบตาง ๆ  

- บรรยาย ยกตัวอยาง กรณีศึกษา 
- การอภิปรายกลุม การระดมความคิด 
- มอบหมายงานใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติทําวิจัยจริงท้ังเดี่ยวและกลุม  
- การใหขอมูลยอนกลับ 

         3.3 วิธีการประเมินผล 
        - ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยเนนขอสอบปรนัยและอัตนัยท่ีมีการประยุกตความรูและทักษะ
กับการแกไขปญหาดานการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
          - ประเมินจากการตอบปญหาและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ท้ังรายบุคคลและกลุม 
          - ประเมินจากความสมบูรณของรายงานเดี่ยว รายงานกลุม 
          - ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน 
 
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 
          -  ผูเรียนสื่อสาร ประสานงานกับอาจารยและเพ่ือนในชั้นเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ  
          -  ผูเรียนแกปญหาและตัดสินใจภายใตความกดดันในการเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ  
          -  ผูเรียนแสดงบทบาทของผูนําและผูตามในการทํางานกลุมรวมกับเพ่ือนในชั้นเรียน  
          -  ผูเรียนมีความรับผิดชอบในการทํารายงานเดี่ยวและรายงานกลุม  
          -  ผูเรียนสามารถพัฒนาความรูดวยตนเองและมีความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย  
 4.2 วิธีการสอน 
          - การมอบหมายรายงานแบบเดี่ยวและกลุม   
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          - การอภิปรายกลุมในประเด็นท่ีอาจารยและนักศึกษารวมกันกําหนดและนําเสนอในชั้นเรียน   
          - การวิเคราะหกรณีศึกษาโดยเนนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ใหผูเรียนมี
กระบวนการกลุมรวมกันวางแผนและแกปญหาในประเด็นท่ีอาจารยและนักศึกษารวมกันกําหนดและ
นําเสนอในชั้นเรียน   
 4.3 วิธีการประเมินผล 
          - ประเมินจากบทบาทและความรับผิดชอบในการทํางานรวมกับเพ่ือนท้ังในและนอกกลุม  
          - ประเมินจากความสมบูรณของรายงานเดี่ยว รายงานกลุม  
          - ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน 
          - ประเมินจากแบบฟอรมท่ีกําหนด (ประเมินตนเองและเพ่ือน) 
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 
          -  ผูเรียนสามารถสื่อสารเพ่ือแสดงความคิดเห็น อภิปราย นําเสนอในชั้นเรียนอยางเปนทางการและ
ไมเปนทางการดวยวัจนและอวัจนภาษา และ เลือกใชรูปแบบของการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสม  (5.3)  
 5.2 วิธีการสอน 
          -  มอบหมายใหนักศึกษาทํารายงานเดี่ยวและกลุมท่ีตองมีการสืบคนขอมูล 
          -  การวิเคราะหกรณีศึกษาในประเด็นท่ีอาจารยกําหนด  โดยการสืบคนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
          -  การนําเสนอในชั้นเรียนโดยใชเทคโนโลยีในการสื่อสารพรอมสงรูปเลมรายงานและนําเสนอดวย
วาจา 
 5.3 วิธีการประเมินผล 
          - ประเมินจากความสมบูรณของรายงานเดี่ยว รายงานกลุม  
          - ประเมินจากรูปแบบการนําเสนอรายงานดวยเอกสาร  การนําเสนอดวยวาจา และการบรรยาย
ประกอบสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  
          - ประเมินจากการตอบปญหาและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ท้ังรายบุคคลและกลุม 
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หมวดท่ี 5. แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน   
สัปดาห 

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด จํานวน

ช่ัวโมง 
กิจกรรมการเรียน 
การสอน และส่ือท่ี

ใช 

ผูสอน 

1 แนะนํารายวิชา  การประเมินผล
นักศึกษา 

3 แนะนํารายวิชา   
การเรียนการสอน 

อ.รรินทร 
วสุนันต 

2 การตลาดและพฤติกรรมผูบริโภค 3 บรรยาย  ศึกษา 
กรณีศึกษา อภิปราย 
ตั ว อ ย า ง ก า ร
ประยุกตใช 
แ ล ะ ม อ บ ห ม า ย
รายงานเดี่ยว 

อ.รรินทร 
วสุนันต  - ความหมายของการตลาด 

 - แนวความคิดทางการตลาด 
 - สวนประสมทางการตลาด   
 - แนวความคิด 4C’s 
 - พฤติกรรมผูบริโภคและการสื่อสาร

การตลาด 
 - การนําหลักพฤติกรรมผูบริโภคไป

ปฏิบัต ิ
3 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 3 บรรยาย  ศึกษา 

กรณีศึกษา อภิปราย 
ตั ว อ ย า ง ก า ร
ประยุกตใช 
เพ่ือธุรกิจ และ
มอบหมายงานกลุม
วางแผนการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณา
การ 

อ.รรินทร 
วสุนันต  - ความหมายของการสื่อสารการตลาด

แบบบูรณาการ 
 - ความสําคัญของการสื่อสารการตลาด

แบบบูรณาการ 
 - ลักษณะของการสื่อสารการตลาด

แบบบูรณาการ 
 - บทบาทสําคัญของการสื่อสาร

การตลาดแบบบูรณาการในการสราง
แบรนด 

 - สวนประสมการสื่อสารการตลาด 
4 การโฆษณา 3 บรรยาย  ศึกษา 

กรณีศึกษา อภิปราย 
ตัวอยางการ
ประยุกตใช 
เพ่ือธุรกิจการตลาด 

อ.รรินทร 
วสุนันต  - ความหมายของการโฆษณา 

 - ประเภทของการโฆษณา 

 - กลยุทธการโฆษณา 
 - การใชการโฆษณาในการสื่อสาร

การตลาดแบบบูรณาการ 
 5 การประชาสัมพันธ 3 บรรยาย  ศึกษา 

กรณีศึกษา อภิปราย 
ตัวอยางการ

อ.รรินทร 
วสุนันต  - ความหมายของการประชาสัมพันธ 

 - ความสําคัญของการประชาสัมพันธ  
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 - เครื่องมือในการประชาสัมพันธ ประยุกตใช 
เพ่ือธุรกิจการตลาด  - กลยุทธการประชาสัมพันธเชิง

การตลาด 
- การวางแผนการประชาสัมพันธ 

 

6 การสงเสริมการขาย 3 บรรยาย  ศึกษา 
กรณีศึกษา บทบาท
สมมติ อภิปราย 
ตัวอยางการ
ประยุกตใช 
เพ่ือธุรกิจการตลาด 

อ.รรินทร 
วสุนันต  - ความหมายของการสงเสริมการขาย 

 - ความจําเปนท่ีตองทําการสงเสริมการ
ขาย 

 - ประเภทของการสงเสริมการขาย 

 - องคประกอบสําคัญในการจัดทํา
รายการสงเสริมการขาย 

 - เทคนิคในการสงเสริมการขาย 
 - การวางแผนการสงเสริมการขาย 
7 การจัดกิจกรรมการตลาด 3 บรรยาย  ศึกษา 

กรณีศึกษา อภิปราย 
มอบหมายบทความ
ให 
อานและรวมกัน 
แสดงความคิดเห็น 
วิพากษ  วิจารณ 

อ.รรินทร 
วสุนันต  - ความหมายของการจัดกิจกรรม

การตลาด  
 - องคประกอบของการจัดกิจกรรม

การตลาด 
 - ประเภทของการจัดกิจกรรม

การตลาด 
 - หลักในการจัดกิจกรรมการตลาด 

 - กลยุทธการจัดกิจกรรมการตลาด 
8 การตลาดทางตรง 3 บรรยาย  ศึกษา 

กรณีศึกษา อภิปราย 
ตัวอยางการ
ประยุกตใช 
เพ่ือธุรกิจการตลาด 

อ.รรินทร 
วสุนันต  - ความหมายของการตลาดทางตรง 

 - ฐานขอมูลทางการตลาด 
 - การกําหนดกลยุทธของการตลาด

ทางตรง 
 - เครื่องมือการตลาดทางตรง 
 - การวางแผนการตลาดทางตรง 

9 สงรายงานเดี่ยวและตรวจสอบ
ความกาวหนาของรายงานกลุม 

3 สงรายงานเดี่ยว 
ใหคําปรึกษารายงาน
กลุม   

อ.รรินทร 
วสุนันต 

   
10 การขายโดยบุคคล  บรรยาย  ศึกษา 

กรณีศึกษา อภิปราย 
ตัวอยางการ
ประยุกตใช 

อ.รรินทร 
วสุนันต  - ความหมายของการขายโดยบุคคล  

 - กลุมเปาหมายของการขายโดยบุคคล  

 - ความจําเปนในการใชการขายโดย  
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บุคคล เพ่ือธุรกิจการตลาด 

 - ขอดีและขอเสียของการขายโดย
บุคคล 

 

 - ประเภทของการขายโดยบุคคล  
 - การขายโดยบุคคลและการสื่อสาร

การตลาดแบบบูรณาการ 
 

 - การจัดการการขายโดยบุคคล  
11 สื่อใหม 3 บรรยาย  ศึกษา 

กรณีศึกษา บทบาท
สมมติ อภิปราย 
ตัวอยางการตลาดกับ
การใชสื่อใหม 

อ.รรินทร 
วสุนันต  - ความหมายของสื่อใหม 

 - หลักการตลาดดิจิทัล 
 - ความเขาใจเก่ียวกับสื่ออินเทอรเน็ต 

12 สื่อใหม (ตอ) 3 บรรยาย  ศึกษา 
กรณีศึกษา อภิปราย 
มอบหมายบทความ
ให 
อานและรวมกัน 
แสดงความคิดเห็น 
วิพากษ  วิจารณ 

อ.รรินทร 
วสุนันต  - สื่ออินเทอรเน็ตและการสื่อสาร

การตลาดแบบบูรณาการ 
  - สื่อโทรศัพทเคลื่อนท่ี 
 - สื่อเคเบิลทีวีและโทรทัศนผาน

ดาวเทียม 

13 การประยุกตใชและการประเมินผลการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 

3 บรรยาย  ศึกษา 
กรณีศึกษา อภิปราย 
ตั ว อ ย า ง ก า ร
ประยุกตใช 
เพ่ือธุรกิจการตลาด  

อ.รรินทร 
วสุนันต 

 - หลักการนําการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการไปประยุกตใช 

 - ข้ันตอนการวางแผนกลยุทธการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 

 - ความสําคัญของการประเมินผลการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 

14 การประยุกตใชและการประเมินผลการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 

3 บรรยาย  ศึกษา 
กรณีศึกษา อภิปราย 
มอบหมายบทความ
ให 
อานและรวมกัน 
แสดงความคิดเห็น 
วิพากษ  วิจารณ 

อ.รรินทร 
วสุนันต 

 - การประเมินผลโฆษณา 
 - การประเมินผลการประชาสัมพันธ 
 - การประเมินผลการสงเสริมการขาย   

 - การประเมินผลการตลาดทางตรง  
 - การประเมินผลการขายโดยบุคคล 

15 นําเสนอรายงานการวางแผนการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 

3 รวมกันแสดงความ
คิดเห็น  อาจารยให

อ.รรินทร 
วสุนันต 
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ขอเสนอแนะ 

16 
 

สอบปลายภาค    

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาห 

ท่ีประเมิน 
สัดสวนของการ

ประเมินผล 
การเขาชั้นเรียน 1.1 ความสมํ่าเสมอใน

การเขาชั้นเรียน 
ตลอดภาค
การศึกษา 

10% 

การมีสวนรวม อภิปราย 

แสดงความคิดเห็นในชั้น

เรียน 

1.4,4.1,4.2 ความกระตือรือรน

และการมีสวนรวม

ในชั้นเรียน 

ตลอดภาค

การศึกษา 

  

คําถามทายบท 1.6,5.3 การตอบคําถามจาก
แบบฝกหัดทายบท 

ตลอดภาค
การศึกษา 

5% 

การทํารายงานเดี่ยว 1.3,4.1,4.3,4.5 ความถูกตองของ
เนื้อหาและการตรง
ตอเวลา 

9 10% 

กรณีศึกษา 4.7 ผลการประเมิน
กรณีศึกษา 

6 5% 

รายงานการวางแผนการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การ 

1.1 ความถูกตองของ
เนื้อหาและการตรง
ตอเวลา 

15 30% 

สอบปลายภาค 3.1,3.2,3.4 ขอสอบปลายภาค 16 40%  
 

หมวดท่ี 6. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
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หมวดท่ี 7. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1. การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
          ใหนักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา  ซ่ึงรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและ
นอกหองเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซ่ึงมีผลกระทบตอการเรียนรู และผลการเรียนรูท่ีไดรับ และ
เสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงรายวิชา ดวยระบบประเมินผูสอบในการสอบปลายภาคของมหาวิทยาลัย 
2. กลยุทธการประเมินการสอน 
         การประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูแตละ
ดาน  และการสัมภาษณตัวแทนนักศึกษา 
3. การปรับปรุงการสอน 
         หลักสูตรกําหนดใหอาจารยผูสอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธและวิธีการสอนจากผลการประเมิน
ประสิทธิผลของรายวิชา แลวจัดทํารายงานรายวิชาตามรายละเอียดท่ี สกอ. กําหนดทุกภาคการศึกษา
หลักสูตรกําหนดใหอาจารยผูสอนเขารับการฝกอบรมกลยุทธการสอน / การวิจัยในชั้นเรียน และมอบหมาย
ใหอาจารยผูสอนรายวิชา  ทําวิจัยในชั้นเรียนอยางนอยภาคการศึกษาละ 1 รายวิชา มีการประชุมอาจารยท้ัง
หลักสูตรเพ่ือหารือปญหาการเรียนรูของนักศึกษาและรวมกันหาแนวทางแกไข 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
           หลักสูตรมีคณะกรรมการประเมินการสอนทําหนาท่ีทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
โดยการสุมประเมินขอสอบและความเหมาะสมของการใหคะแนน ท้ังคะแนนดิบและระดับคะแนนของ
รายวิชา  
5. การดําเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
          หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดย
นักศึกษา  การรายงานรายวิชาโดยอาจารยผูสอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารยผูสอน
รับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาท่ีสอนและกลยุทธการสอนท่ีใช และนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาในรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา เสนอตอประธานหลักสูตร เพ่ือนําเขาท่ีประชุมอาจารย
ประจําหลักสูตรพิจารณาใหความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสําหรับใชในปการศึกษาถัดไป 
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