
รายละเอียดของรายวิชา 

คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
 

หมวดท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 
1. รหัสวิชาและรายวิชา  

3433319  การโฆษณาและสงเสริมการขาย  

2. จํานวนหนวยกิต  

3  หนวยกิต  (3 – 0 - 6)  

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน  

อาจารยกรวิทย  ตายกระทึก  

5. ภาคการศึกษา 

ภาคการศึกษาท่ี 1 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  

หลักการตลาด  

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  

ไมมี 

8. สถานท่ีเรียน  

 คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด  

26  มิถุนายน  2560  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



10. คําอธิบายรายวิชา 

 ความสําคัญของการโฆษณาและการสงเสริมการขาย  บทบาทของการตลาดศึกษาพฤติกรรมของ

กลุมเปาหมายเพ่ือกําหนดแผนงานและกลยุทธการทําโฆษณาและการสงเสริมการขาย  การรณรงคสรางสรรค

และการวางแผนเก่ียวกับการใชสื่อกําหนดวัตถุประสงค  งบประมาณการประเมินผลการโฆษณาและการ

สงเสริมการขาย  ศึกษาถึงผูมีหนาท่ีท่ีรับผิดชอบงานโฆษณา  และสงเสริมการขายตอสังคมตลอดจนกฎหมายท่ี

เก่ียวของกับการโฆษณาและการสงเสริมการขาย 

11. จุดประสงค นักศึกษาสามารถ  

11.1 พุทธิพิสัย (ความรูท่ีไดรับจากการเรียน) 

1) สามารถเขาใจพ้ืนฐานของการสงเสริมการตลาด 

2) สามารถนําความรูท่ีไดไปประยุกตใชในการจัดการดานการทําการสงเสริมการตลาดโดย  

   ใชเครื่องมือการโฆษณาและการสงเสริมการขายไดอยางมีประสิทธิภาพ  

11.2 ทักษะพิสยั (ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติ การใช IT ท่ีไดรับจากการเรียน) 

1) สามารถใชทักษะในการนําเสนอผลงานโดยใชเทคโนโลยีเขามาใชงานได 

11.3 จิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ท่ีไดรับจากการเรียน) 

1) มีจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับการดําเนินการสงเสริมการตลาดโดยใชเครื่องมือการ  

    โฆษณาและการสงเสริมการขายไดถูกตองและมีจรรยาบรรณในการดําเนินงานเก่ียวกับสื่อ  

 

12. วิธีการและการจัดการเรียนการสอน 

 12.1  จัดการเรียนการสอนโดยการสอนตรง จํานวน 15 ครั้ง 

 12.2  วัดและประเมินผลการเรียนจากแบบฝกหัด  แบบทดสอบ  กิจกรรมประจําบทเรียน 

 12.3  มีการประเมินผลการจัดการการเรียนการสอนจากแบบสอบถาม “แบบประเมินผลการเรียนการสอนวิชาการ 

                        โฆษณาและสงเสริมการขาย  

13. แนวการจัดการเรียนการสอน 

สัปดาห เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือ 

การสอน 

การวัดผล 

1 แนวการเรียนการสอน 

-  แนะนําเนื้อหารายวิชา 

-  การประเมินผลการ

เรียน 

บรรยาย  แจงรายละเอียด Blackboard ซักถาม 

2 บทท่ี 1  ลกัษณะและ

ความสําคัญของการ

โฆษณา 

บรรยาย   

 

Powerpoint ซักถาม 

แบบทดสอบ 



บทท่ี 2  ประเภทของ

การโฆษณาและความ

จําเปนในการใชการ

โฆษณา 

3 บทท่ี 3  การสื่อสารใน

ยุคปจจุบัน: การวางแผน

จากภายนอกสูภายใน 

บทท่ี 4  ความสําคัญ

ของการรับรูเก่ียวกับตรา

สินคาในการตัดสินใจซ้ือ 

บรรยาย Powerpoint ซักถาม  

แบบทดสอบ 

 

4 บทท่ี 5  กระบวนการทํา

โฆษณาและการกําหนด

งบประมาณในการ

โฆษณา 

บทท่ี 6  ตําแหนง

ผลิตภัณฑ 

(Positioning) 

บรรยาย 

วิเคราะหกรณีศึกษา 

Powerpoint ซักถาม 

แบบทดสอบ 

5 บทท่ี 7  ยุทธวิธีการ

โฆษณา (Advertising  

Strategies) 

บทท่ี 8 การรณรงค

โฆษณา (Advertising 

campaign) 

บรรยาย 

วิเคราะหกรณีศึกษา 

Powerpoint ซักถาม 

แบบทดสอบ 

6 บทท่ี 9  การสรางสรรค

งานโฆษณา (Creative  

strategies) 

บทท่ี 10  เทคนคิการ

นําเสนองานโฆษณา  

บรรยาย 

 

Powerpoint ซักถาม 

แบบทดสอบ 

7 บทท่ี 11 วิธีการเลือกจุด

ขาย (Selling Poing) 

บทท่ี 12  สวนประสม

ของการสรางสรรค 

บรรยาย 

ใหนักศึกษานําเสนองาน 

Powerpoint การนําเสนอ 

 



(Creative mix) 

8 สอบกลางภาค    

9 บทท่ี 13  การโฆษณา

ทางโทรทัศน 

บทท่ี 14 ความเยี่ยม

ยอดในการโฆษณา 

บรรยาย 

อภิปรายกลุมและนําเสนอ

ผลงาน 

Powerpoint การนําเสนอ

งาน 

10 บทท่ี 15  สือ่โฆษณา 

(Advertising media) 

บทท่ี 16 ศัพทท่ีควรรู

เก่ียวกับวงการสื่อ 

บรรยาย Powerpoint แบบทดสอบ 

11 บทท่ี 17  หลักการซ้ือ

สื่อโฆษณาใหไดผลและ

กลวิธีในการซ้ือสื่อ 

บทท่ี 18  ข้ันตอนการ

ผลิตสื่อโฆษณา 

บรรยาย Powerpoint แบบทดสอบ 

แบบฝกหัด 

12 บทท่ี 19  การวัด

ประสทิธผิลการโฆษณา

และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ

กับการโฆษณา 

บรรยาย 

 

Powerpoint แบบทดสอบ  

 

13 บทท่ี 20 โครงสรางของ

บรษิทัโฆษณา 

บทท่ี 21 การสงเสริม

การขาย 

บรรยาย 

นักศึกษานําเสนอผลงาน 

Powerpoint 

นําเสนอ 

การนําเสนอ 

รายงาน 

  

14 บทท่ี 22 การสงเสริม

การขายท่ีมุงสูผูบริโภค 

บทท่ี 23 การสงเสริม

การขายท่ีมุงสูผูจําหนาย 

บรรยาย 

นักศึกษานําเสนอรายงานกลุม 

Powerpoint 

นําเสนอ 

การนําเสนอ 

รายงาน 

15 บทท่ี 23  การสงเสริม

การขายท่ีมุงสูพนักงาน

ขาย 

บรรยาย 

นักศึกษานําเสนอรายงานกลุม 

Powerpoint 

นําเสนอ 

การนําเสนอ

รายงาน 

สอบปลาย

ภาค 
    

 



14. ส่ือการเรียนการสอน  (เอกสาร  ชุดการสอน  เวบไซด   กิจกรรม  เครื่องมือหรือนวัตกรรมท่ีใชในการสอน ฯลฯ)  

 (ควรมีสื่อการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย หรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงผูเรียนเปนสําคัญ) 

 4.1  กิจกรรมประจําบทเรียน 

 4.2  Power Point 

 4.3  เอกสาร 

 4.4  วารสาร Brand Age 

15. การประเมินผล 

  1 5.1  ประเมินผลระหวางภาค   รอยละ......60.....  แบงออกตามกิจกรรมและเนื้อหาดังนี้ 

  -  แบบฝกหัด  จิตพิสัย  10  คะแนน 

  -  กิจกรรมประจําบท  20  คะแนน 

  -  รายงาน นําเสนอ   10  คะแนน 

  -  สอบกลางภาค   20  คะแนน 

 1 5.2  ประเมินผลปลายภาค        รอยละ.......40........ 

   รวม            .................. 100........... 

  

 

16.  เกณฑสรุปการประเมินผลการเรียน 

เกรด คะแนน เกณฑการพิจารณา 

A 90 – 100 สงแบบฝกหัด  สอบยอย  รายงาน  นําเสนอ  สอบปลายภาค  90 – 100% 

B+ 85-89 สงแบบฝกหัด  สอบยอย  รายงาน  นําเสนอ  สอบปลายภาค   85-89% 

B 75-84 สงแบบฝกหัด  สอบยอย  รายงาน  นําเสนอ  สอบปลายภาค   75-84% 

C+ 70-74 สงแบบฝกหัด  สอบยอย  รายงาน  นําเสนอ  สอบปลายภาค   70-74% 

C 60-69 สงแบบฝกหัด  สอบยอย  รายงาน  นําเสนอ  สอบปลายภาค   60-69% 

D+ 55-59 สงแบบฝกหัด  สอบยอย  รายงาน  นําเสนอ  สอบปลายภาค   55-59% 

D 50-54 สงแบบฝกหัด  สอบยอย  รายงาน  นําเสนอ  สอบปลายภาค   50-54% 

F 0-49 สงแบบฝกหัด  สอบยอย  รายงาน  นําเสนอ  สอบปลายภาค   0-49% 

17. เอกสารท่ีใชประกอบการศึกษาคนควา (ใชรูปแบบการเขียนบรรณานุกรม) 

 1 7.1 หนังส่ือ  ตํารา  บทความ 

  การโฆษณาและการสงเสริมการขาย  รศ.ดร.เสร ี วงษมณฑา 

  วารสาร  Brand Age 

 

 



 

 


