
 

รายละเอียดของรายวิชา 

คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
 

หมวดท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 
๑. รหัสวิชาและรายวิชา  

3433319  การโฆษณาและสงเสริมการขาย  

๒. จํานวนหนวยกิต  

3  หนวยกิต  (3 – 0 - 6)  

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  

๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน  

อาจารยกรวิทย  ตายกระทึก  

๕. ภาคการศึกษา 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

๖. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  

หลักการตลาด  

๗. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  

ไมมี 

๘. สถานท่ีเรียน  

 คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  

๙. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด  

30  พฤศจกิายน  2559  

 



หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค   

๑. จดุมุงหมายของรายวิชา  

เพ่ือนําเสนอความรูเก่ียวกับการโฆษณาและการสงเสริมการขาย ซ่ึงประกอบดวย ความสําคัญของการโฆษณา 

ประเภทของการโฆษณา ความจําเปนในการใชการโฆษณา หลักการคิดคาใชจายในการโฆษณา ตําแหนงผลิตภัณฑ  การ

รณรงคการสรางสรรคงานโฆษณา เทคนิคการนําเสนอการโฆษณา วิธีการเลือกจุดขาย สวนประสมการ สรางสรรค  

หลักการโฆษณาใหไดผลและกลวิธีในการโฆษณา ข้ันตอนการผลิตสื่ออ การสงเสริมการขาย ดวยกิจกรรมตาง ๆ จริยธรรม

ของนักโฆษณา อีกท้ังกรณีศึกษาและกรณีตัวอยางประกอบในเนื้อหาวิชา เพ่ือให  นักศึกษาเขาใจบริบทของการโฆษณาและ

การสงเสริมการขายในภาพรวมอยางแทจริง  

๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา  

จากสภาพเศรษฐกิจและสภาวการณทางการตลาด ท่ีไดเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปอยางรวดเร็ว ทําใหสินคาและ บริการ

ออกสูตลาดท่ีมีคุณสมบัติคลายคลึงกัน นักการตลาดจึงตองใชเทคนิคในการโฆษณาและการสงเสริมการขาย เขาชวยให

สินคาขายไดและสามารถครองใจผูบริโภค จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีนักการตลาดจะตองมีความเขาใจถึง ความสําคัญ 

ความหมาย แนวคิด ข้ันตอนและกระบวนการโฆษณาและการสงเสริมการขาย ทําใหการโฆษณาและ การสงเสริมการขาย

เปนสวนหนึ่งของการตลาดมีความสําคัญอยางยิ่งตอความสําเร็จขององคกร การโฆษณาและการ สงเสริมการขายจึงเปน

เครื่องมือสําคัญท่ีจะชวยพัฒนาเทคนิคการบริหารสําหรับผูบริหารการขายประสบผลสําเร็จตามท่ีมุงหวงั  

 

หมวดท่ึ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ . 

 

ความสําคัญของการโฆษณาและการสงเสริมการขาย บทบาทของการตลาดศึกษาพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย เพ่ือ

กําหนดแผนงานและกลยุทธการทําโฆษณาและการสงเสริมการขาย การรณรงคสรางสรรคการวางแผนเก่ียวกับการ ใชสื่อ

กําหนดวัตถุประสงค  งบประมาณและการประเมินผลการโฆษณาและการสงเสริมการขาย ศึกษาถึงผูมีหนาท่ีรับผิดชอบงาน

โฆษณาและสงเสริมการขายตอสังคมตลอดจนกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการโฆษณาและการสงเสริมการ ขาย  

 ๒. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา  

 
บรรยาย  สอนเสริม  การฝึกปฏิบติั/งาน  การศึกษาดว้ยตนเอง  

๓ ชัว่โมงต่อสปัดาห์ ไม่มี กิจกรรมโฆษณาและ การ

ส่งเสริมการขาย  

๖ ชั่วโมงต่อสปัดาห์ 

สัปดาห์ท

  
  

จํานวน 

  

กจิกรรมการเรียนการสอน 

 
  

  

   

 

  

      

 

  

 

  
 

  
  

   

 

  

 



๓. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล  

จัดใหนักศึกษาพบอาจารย  เพ่ือขอคําปรึกษาและแนะนําสัปดาหละ ๓ ชั่วโมง โดยอาจารยจะแจงวัน เวลา ให

นกัศึกษาทราบ  

หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา  

๑. คุณธรรม จริยธรรม  

๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา  

-การสรางความมีวินัย ใฝรู ความซ่ิอสัตย ความรับผิดชอบในการทํางาน 

๑.๒ วิธีการสอน  

-จะมีการสอดแทรกหรือยกตัวอยางประกอบในขณะท่ีสอนเนื้อหา โดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม  

-กําหนดหลักเกณฑตางๆ เชน ใหเขาหองเรียนตรงเวลาและเขาเรียนอยางสมํ่าเสมอ  

-ใหมีความรับผิดชอบในงานท่ีมอบหมาย และมีความซ่ือสัตยในการสอบ  

-ไมมีการทุจริตในการสอบ  

๑.๓ วิธีการประเมินผล  

 รอยละ ๙๐ ของนักศึกษา เขาเรียนตรงเวลา  

 รอยละ ๙๕ ของนักศึกษา ปฏิบัติตามกฎเกณฑท่ีอาจารยผูสอนกําหนด 

๒. ความรู 

๒.๑ ความรูตองไดรับ  

-กระบวนการโฆษณาและการสงเสริมการขายท้ังหมด  

-ยุทธวิธีในการโฆษณาและการสงเสริมการขาย  

-ข้ันตอนการผลิตสื่อโฆษณา  

-สื่อการโฆษณาประเภทตาง ๆ  

๒.๒ วิธีการสอน  

-เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  

-การบรรยาย ยกตัวอยางกรณีศึกษา การคิด วิเคราะห  ถาม -ตอบ ในชั้นเรียน  

-นักศึกษาคนควาเพ่ิมเติมและจัดทําเปนรายงาน ตลอดจนสรางสรรคในการโฆษณานําเสนอในชั้นเรียน  

๒.๓ วิธีการประเมินผล  

-ประเมินผลการสอบ การประเมินผลจากกรณีศึกษาและรายงานการสรางสรรคสื่อโฆษณาท่ีไดรับมอบหมาย  

-ประเมินจากการมีสวนรวมในชั้นเรียน  



๓. ทักษะทางปญญา ๓.๑ ทักษะทาง๓

ปญญาท่ีตองพัฒนา  

-ความสามารถในการวางแผน ข้ันตอน กระบวนการ วิเคราะหแนวคิดในการโฆษณาและการสงเสริมการขาย ท่ีอางอิง

หลักการและทฤษฎีไดอยางถูกตองและเหมาะสม โดยจะตองมีหลักฐานและกรณีศึกษาเพ่ือการอางอิง  

๓.๒ วิธีการสอน  

-ฝกใหวิเคราะหปญหาจากกรณีศึกษาท่ีมีผูศึกษาไวแลว โดยใหไปคนควาจากเอกสารตาง ๆ รวมการคนควาจาก 

ฐานขอมูล  

-เชิญผูเชี่ยวชาญจากสถานประกอบการหรือหนวยงานของรัฐภายนอกมหาวิทยาลัย มาใหขอเสนอแนะ และ 

แลกเปลี่ยน เรียนรูรวมกัน  

๓.๓ วิธีการประเมินผล  

-ประเมินผลการสอบ และสังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในการอภิปรายปญหาในชั้นเรียน  

-ดูจากการนําเสนอรายงานการสรางสรรคสื่อโฆษณาและการสงเสริมการขาย การมีสวนรวมในการเสนอขอคิดเห็น ในชั้น

เรียน  

๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ๔.๑ ทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา  

-มอบหมายงานเปนกลุมฝกทักษะการเปนผูนํากลุม และสมาชิกท่ีดีโดยใหทุกคนตองแสดงความคิดเห็นพรอมเหตุผล 

ประกอบในความคิดเห็นนั้น ๆ  

๔.๒ วิธีการสอน  

-ใหนักศึกษาทํางานกลุมในลักษณะของการทํางานเปนทีม  

๔.๓ วิธีการประเมินผล  

-ประเมินจากกระบวนการทํางาน และผลงานท่ีทําเปนกลุม  

๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ๕.๑ ทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา  

-รายงานท่ีมอบหมายจะมีสวนท่ีตองใชทักษะ ความคิดเห็น เหตุผลประกอบในการวิเคราะห  พรอมท้ังสามารถ สื่อสารการ

นําเสนอรายงานการสรางสรรคสื่อโฆษณาและการสงเสริมการขาย และรับทราบถึงความคิดเห็นตาง ๆ ได    

๕.๒ วิธีการสอน  

-จัดทํารายงานกลุมพรอมขอเสนอแนะ เพ่ือเนนใหนักศึกษาใชภาษาท่ีถูกตอง ชัดเจนและกระชับ  

-ในการนําเสนอสื่อสรางสรรคการโฆษณาและการสงเสริมการขาย โดยใชโปรแกรม Power  Point  สูอวีดีทัศนหรือ สื่อ

อ่ืนๆ ชวยในการนําเสนอ  

-ในการศึกษาคนควา หาขอมูลในการจัดทํารายงานนั้น จะตองไดจากแหลงขอมูลหรือฐานขอมูลท่ีนาเชื่อถือ  



๕.๓ วิธีการประเมินผล  

-ประเมินจากภาษาท่ีใชในการเขียนรายงานและการนําเสนอในชั้นเรียน  

-ประเมินจากการนําเสนอขอมูลอยางเปนระบบ เขาใจงาย ชัดเจนและถูกตอง  

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน  

 

บรรยาย  สอนเสริม  การฝึกปฏิบติั/งาน  การศึกษาดว้ยตนเอง  

๓ ชัว่โมงต่อสปัดาห์ ไม่มี กิจกรรมโฆษณาและ การ

ส่งเสริมการขาย  

๖ ชั่วโมงต่อสปัดาห์ 

สัปดาห์ท

 ◌่◌ี 
หวัข้อ/รายละเอยีด  

จํานวน 

ช่ัวโมง  

กจิกรรมการเรียนการสอน 

และส่ือทีใ่ช้ 
ผู้สอน  

๑  

ศึกษาความหมาย ความสาํคญั ความจาํเป็น 

และประเภทของการโฆษณาและการส่งเสริม 

การขาย  

๓  บรรยายโดยใช ้Power Point  

ถาม–ตอบยกตวัอยา่ง 

กรณีศึกษา  

อ.กรวิทย ์

๒  
การวางแผนและการกาํหนดกลยทุธก์าร 

โฆษณาและการส่งเสริมการขาย  
๓  

บรรยายโดยใช ้Power Point 

และใหน้กัศึกษาไปคน้ควา้ 

เป็นงานรายบุคคล  

อ.กรวิทย ์

๓  
งบประมาณการโฆษณาและการส่งเสริมการ 

ขาย  
๓  

บรรยายโดยใช ้Power Point 

และใหน้กัศึกษาไปคน้ควา้ 

เป็นงานรายบุคคล  

อ.กรวิทย ์

๔  ส่ือการโฆษณาและส่ือการส่งเสริมการขาย  

๓  บรรยายโดยใช ้Power Point 

และใหน้กัศึกษาไปคน้ควา้ 

เป็นงานรายบุคคล  

อ.กรวิทย ์

๕  

การวางตาํแหน่งผลิตภณัฑแ์ละการวเิคราะห์

สภาพแวดลอ้มในการโฆษณาและส่งเสริม 

การขาย  

๓  

บรรยายโดยใช ้Power Point    

ใหน้กัศึกษาวเิคราะห์ปัญหา 

และแสดงความคิดเห็น  

อ.กรวิทย ์

๖  การสร้างสรรคแ์นวความคิดการโฆษณา  ๓  

บรรยายโดยใช ้Power Point    

ใหน้กัศึกษาวเิคราะห์ปัญหา 

และแสดงความคิดเห็น  

อ.กรวิทย ์

๗  สอบกลางภาค     

     

      

 

  

 

  
 

  
  

      

 

  

 

 
    



 

บรรยาย  สอนเสริม  การฝึกปฏิบติั/งาน  การศึกษาดว้ยตนเอง  

๓ ชัว่โมงต่อสปัดาห์ ไม่มี กิจกรรมโฆษณาและ การ

ส่งเสริมการขาย  

๖ ชั่วโมงต่อสปัดาห์ 

สัปดาห์ท

 ◌่◌ี 
หวัข้อ/รายละเอยีด  

จํานวน 

ช่ัวโมง  

กจิกรรมการเรียนการสอน 

และส่ือทีใ่ช้ 
ผู้สอน  

๑  

ศึกษาความหมาย ความสาํคญั ความจาํเป็น 

และประเภทของการโฆษณาและการส่งเสริม 

การขาย  

๓  บรรยายโดยใช ้Power Point  

ถาม–ตอบยกตวัอยา่ง 

กรณีศึกษา  

อ.กรวิทย ์

๒  
การวางแผนและการกาํหนดกลยทุธก์าร 

โฆษณาและการส่งเสริมการขาย  
๓  

บรรยายโดยใช ้Power Point 

และใหน้กัศึกษาไปคน้ควา้ 

เป็นงานรายบุคคล  

อ.กรวิทย ์

๓  
งบประมาณการโฆษณาและการส่งเสริมการ 

ขาย  
๓  

บรรยายโดยใช ้Power Point 

และใหน้กัศึกษาไปคน้ควา้ 

เป็นงานรายบุคคล  

อ.กรวิทย ์

๔  ส่ือการโฆษณาและส่ือการส่งเสริมการขาย  

๓  บรรยายโดยใช ้Power Point 

และใหน้กัศึกษาไปคน้ควา้ 

เป็นงานรายบุคคล  

อ.กรวิทย ์

๕  

การวางตาํแหน่งผลิตภณัฑแ์ละการวเิคราะห์

สภาพแวดลอ้มในการโฆษณาและส่งเสริม 

การขาย  

๓  

บรรยายโดยใช ้Power Point    

ใหน้กัศึกษาวเิคราะห์ปัญหา 

และแสดงความคิดเห็น  

อ.กรวิทย ์

๖  การสร้างสรรคแ์นวความคิดการโฆษณา  ๓  

บรรยายโดยใช ้Power Point    

ใหน้กัศึกษาวเิคราะห์ปัญหา 

และแสดงความคิดเห็น  

อ.กรวิทย ์

๗  สอบกลางภาค     

๘  ส่วนประสมการสร้างสรรค์ ๓  

บรรยายโดยใช ้Power Point    

ใหน้กัศึกษาวเิคราะห์ปัญหา 

และแสดงความคิดเห็น  

อ.กรวิทย ์

  
 

  
  

      

 

  

 

  
 

  
  

   

 

  

 

      

   

 

  

 

    



๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

 

 บรรยาย  สอนเสริม  การฝึกปฏิบติั/งาน  การศึกษาดว้ยตนเอง  

๓ ชัว่โมงต่อสปัดาห์ ไม่มี กิจกรรมโฆษณาและ การ

ส่งเสริมการขาย  

๖ ชั่วโมงต่อสปัดาห์ 

สัปดาห์ท

 ◌่◌ี 
หวัข้อ/รายละเอยีด  

จํานวน 

ช่ัวโมง  

กจิกรรมการเรียนการสอน 

และส่ือทีใ่ช้ 
ผู้สอน  

๑  

ศึกษาความหมาย ความสาํคญั ความจาํเป็น 

และประเภทของการโฆษณาและการส่งเสริม 

การขาย  

๓  บรรยายโดยใช ้Power Point  

ถาม–ตอบยกตวัอยา่ง 

กรณีศึกษา  

อ.กรวิทย ์

  
การวางแผนและการกาํหนดกลยทธก์าร 

  
  

บรรยายโดยใช ้Power Point 

 

  

 

  
 

  
  

   

 

  

 

    

     

 

  

 

   

  

  

      

 

  

 

      

      

 

  

 

       

     

      

 

  

 

  
 

  
  

      

 

  

 

  
 

  
  

   

 

  

 

      

   

 

  

 

บรรยาย  สอนเสริม  การฝึกป     

๓ ชัว่โมงต่อสปัดาห์ ไม่มี กิจกรรม  

ส่งเสริมก   

  

สัปดาห์ท

 ◌่◌ี 
หวัข้อ/รายละเอยีด  

จํานวน 

ช่ัวโมง  

 

 
  

๑  

ศึกษาความหมาย ความสาํคญั ความจาํเป็น 

และประเภทของการโฆษณาและการส่งเสริม 

การขาย  

๓      

 

  

 

๒  
การวางแผนและการกาํหนดกลยทุธก์าร 

โฆษณาและการส่งเสริมการขาย  
๓  

   

 

  

 

๓  
งบประมาณการโฆษณาและการส่งเสริมการ 

ขาย  
๓  

   

 

  

 

    

     

 

  

 

   

  

  

      

 

  

 

      

      

 

  

 



หมวดท่ี  6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 



๑. ตําราและเอกสารหลัก เสรี วงษมณฑา. การโฆษณาและการสงเสริมการขาย. กรุงเทพฯ : บริษัทธีระฟลมและไซเท็กซ  

จํากัด, 2540 ศิริวรรณ เสรีรัตน. การโฆษณาและการสงเสริมการขาย. กรุงเทพฯ : บริษัท A.N. การพิมพ, 2540  

๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ เครือวัลย  ชัชกุล. หลักการโฆษณา. สถาบันราชภัฎเพชรบุรีวิทยาลงกรณ, 2542 ดํารงศักดิ์ 

ชยัสนทิ และคณะ. หลักการโฆษณาและการสงเสริมการขาย. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพวังอักษร, 2539 อดุลย  จาตุรงคกุล. 

การสงเสริมการขาย. กรงุเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2519  

๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา  

ศิวฤทธพงศกรรังศิลป. การโฆษณาและสงเสริมการตลาด. กรุงเทพฯ : บริษัททอปการพิมพ , 2548 ญาณเดช ทองสิมาและ

จิรภา เอมสิทธิ์. (2536). การบริหารการขาย. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ทวีศักดิ์สุวคนธ. (2546). บริหารการ

ขาย. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น. ศิริวรรณ เสรีรัตน  และคณะ. (2535). หลักการตลาด. กรุงเทพฯ : S.M. Circuit  Press. 

Belch, George E.Advertising and Promotion : an integrated marketing communications Perspective. 

Boston : McGraw-Hill lrwin, 2007. Kotler, Phillip.  Marketing Management.  New Jersey : Prentice – 

Hall, Inc., 2003.  

 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 ๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  

ใหนักศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ไดแกวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอกหองเรียน สิ่งสนับสนุน

การเรียนการสอน ซ่ึงมีผลกระทบตอการเรียนรูและผลการเรียนรูท่ีไดรับพรอมขอเสนอแนะเพ่ือ การปรับปรุง  

๒. กลยุทธการประเมินการสอน  

ประเมินโดยเปรียบเทียบผลการเรียนของนักศึกษา ในการทํากิจกรรม การสอบกลางภาค และปลายภาค  



๓. การปรับปรุงการสอน  

ภาควิชากําหนดใหอาจารยผูสอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธและวิธีการสอนจากผลการประเมิน ประสิทธิภาพ

ของรายวิชา แลวจัดทํารายงานเม่ือสอนจบภาคเรียน นอกจากนี้ควรกําหนดใหอาจารยผูสอนเขารับ การฝกอบรมกลยุทธ

การสอนหรือการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนควรมีการประชุมอาจารยท้ังภาควิชาเพ่ือหารือ ปญหาการเรียนรูของ

นักศึกษาและรวมกันหาแนวทางแกไข  

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  

ภาควิชามีคณะกรรมการประเมินขอสอบและความเหมาะสมของการใหคะแนน โดยการสุมรายวิชา ภายใน รอบ

เวลาหลักสูตร  

๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  

ภาควิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา ผล

การประเมินโดยคณะกรรมการประเมินของภาควิชา การรายงานรายวิชาโดยอาจารยผูสอน หลังการทบทวน ประสิทธิผล

ของรายวิชา อาจารยผูสอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาท่ีสอนและกลยุทธการสอนท่ีใช  และนําเสนอ แนวทางในการ

ปรับปรุงและพัฒนาในรายงานรายวิชา เสนอตอท่ีประชุมอาจารยประจําหลักสูตรพิจารณาใหความ คิดเห็นและสรุป

วางแผนพัฒนาปรับปรุงพรอมนําเสนอภาควิชา / คณะ เพ่ือใชในการสอนครั้งตอไป  

 

 

 

ลงช่ือ                                       อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา  

          (อาจารยกรวิทย  ตายกระทึก) 

 


