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หมวดที ่1  ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือรายวชิา 

3534411  สัมมนาทางการตลาด 

(Seminar in Marketing)   

2. จํานวนหน่วยกติ 

 3 (2 - 2 -  5) 

3. หลกัสูตรประเภทของรายวชิา 

บริหารธุรกิจบณัฑิต   หมวดวชิาเฉพาะ กลุ่มวชิาบงัคบัเอกการตลาด  

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและผู้สอน 

1) อาจารย ์มงคล เทียมถนอม    

2) อาจารย ์นิชาภา พิมพสุต 

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 

ภาคการศึกษาท่ี 2/2558     ชั้นปีท่ี  3 

6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน 

ไม่มี 

7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั 

ไม่มี 

8. สถานทีเ่รียน 

คณะวทิยาการจดัการ  มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 

 

 

   รายละเอยีดของรายวชิา 

                         คณะวทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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หมวดที ่2  จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

เพื่อเป็นแนวทางใหน้กัศึกษา ไดรู้้จกัและเขา้ใจแนวทางสาํหรับการพฒันาทรัพยากรขององคก์ร ไม่

วา่ในดา้นคน วสัดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีสามารถนาํไปใชใ้นการปฏิบติังานจริงได ้ สามารถนาํแนวคิดจากการ

จดัสัมมนา ไปประยุกต์ใช้ในร่วมกันคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา หาคาํตอบ โดยอาศยัการระดมสมอง การ

ร่วมกนัทาํงานเป็นทีมไดเ้ป็นอยา่งดี 

2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการจดัสัมมนา กระบวนการคิดวิเคราะห์และ

อภิปราย โดยอาศยัการทาํงานร่วมกนัเป็นทีม โดยการประยกุตใ์ชท้ฤษฎีทางดา้นการตลาดเพื่อการหา

คาํตอบและการแกปั้ญหาจากประเด็นสาํคญัทางการตลาดท่ีน่าสนใจ ในปัจจุบนั 

 

หมวดที ่3  ลกัษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวชิา 

การนาํทฤษฎีและความรู้ทางดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา การจดัจาํหน่ายและการส่ือสารทางการตลาดมา

ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา และศึกษาประเด็นท่ีน่าสนใจทางการตลาด พร้อมทั้งทาํการวิเคราะห์ แล้ว

นาํมาวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด และแนวทางปฏิบติั หรือวางแผนเพื่อแก้ปัญหาโดยใช้วิเคราะห์และ

อภิปราย 

 

2. จํานวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

 

3. จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

- อาจารยป์ระจาํรายวชิา  แจง้ใหน้กัศึกษาทราบเก่ียวกบัหอ้งทาํงาน ตารางสอน เวลาวา่ง                 

ในแต่ละสัปดาห์ 

- อาจารยป์ระจาํวชิาจดัเวลาให้คาํปรึกษาอยา่งนอ้ย 2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ต่อกลุ่มเรียน 

บรรยาย 

(คาบ) 

ฝึกปฏิบัติ 

(คาบ) 

ศึกษาด้วยตนเอง

(คาบ) 
สอนเสริม 

20 25 6 ตามความตอ้งการของ

นกัศึกษาเฉพาะราย 
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หมวดที ่4  การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 

          1.1 คุณธรรมจริยธรรมทีต้่องพฒันา 

1) ตระหนกัในคุณค่าและมีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละต่อส่วนรวมและซ่ือสัตยสุ์จริต 

2) มีวนิยั ตรงต่อเวลา มีความอดทน มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

3) เคารพในสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของ

ผูอ่ื้น 

4) มีภาวะความเป็นผูน้าํและผูต้าม สามารถทาํงานเป็นทีม และสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้และ

ลาํดบัความสาํคญั 

5) เคารพระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสังคม 

6) สามารถวเิคราะห์ผลกระทบจากการใชค้อมพิวเตอร์ต่อบุคคล องคก์ร และสังคม 

7) มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 

        1.2 วธีิสอน 

1) บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งสอดแทรกในเน้ือหาสาระท่ีเก่ียวขอ้ง  แลว้ใหน้กัศึกษาร่วม

อภิปรายแนวปฏิบติัท่ีดี  และเหมาะสม 

2) กาํหนดใหน้กัศึกษาหาตวัอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งมานาํเสนอ 

3) ศึกษากรณีตวัอยา่งจากการนาํเสนอ  

4) อภิปรายกลุ่ม 

        1.3 วธีิการประเมินผล 

1) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกในชั้นเรียน 

2) สังเกตพฤติกรรมการเขา้เรียน การส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตามขอบเขตท่ีใหแ้ละตรงเวลา 

3) ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา 

4) ประเมินผลจากการทดสอบยอ่ย 

5) ประเมินผลการนาํเสนองานท่ีมอบหมาย 

2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ 

 นกัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการจดัสัมมนา กระบวนการคิดวเิคราะห์

และอภิปราย โดยอาศยัการทาํงานร่วมกนัเป็นทีม โดยการประยกุตใ์ชท้ฤษฎีทางดา้นการตลาดเพื่อการหา

คาํตอบและการแกปั้ญหาจากประเด็นสาํคญัทางการตลาดท่ีน่าสนใจ ในปัจจุบนั 

\ 
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2.2 วธีิสอน 

 บรรยายพร้อมยกตวัอยา่ง  อภิปรายและการเรียนรู้แบบร่วมมือ  ศึกษากรณีตวัอยา่ง ประเด็น

สาํคญัทางการตลาด  การศึกษาโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  การวเิคราะห์กรณีศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง การจดัสัมมนา

กลุ่มยอ่ยและกลุ่มใหญ่ท่ีมีผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นจากภายนอกเป็นผูใ้หค้วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสัมมนา  

การคน้ควา้บทความขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งโดยนาํมาสรุปและนาํเสนอ  และฝึกปฏิบติั โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

2.3 วธีิการประเมินผล 

1) ทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค ดว้ยขอ้สอบท่ีเนน้การวดัหลกัการและทฤษฎี 

2) สังเกตความสามารถในการร่วมอภิปรายกลุ่มยอ่ย 

3) สังเกตความสามารถในการจดัประชุมกลุ่มยอ่ย เพื่อการจดัสัมมนาใหญ่ 

4) การนาํเสนอผลการศึกษาคน้ควา้  กรณีตวัอยา่ง 

5) ตรวจผลงาน 

3 ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 

 พฒันาความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ  คิดเช่ือมโยง  สมเหตุสมผล  มีการวเิคราะห์เพื่อ

แกไ้ขปัญหาทางการส่ือสารทางการตลาดท่ีเกิดข้ึน เพื่อนาํไปใชใ้นกระบวนการคิด ให้นกัศึกษาทาํงานอยา่ง

เป็นระบบ  มองเห็นความสัมพนัธ์เช่ือมโยงระหวา่งองคป์ระกอบต่างๆ     

3.2 วธีิสอน 

1) มอบหมายงานใหน้กัศึกษาจดัทาํโครงการพิเศษโดยอาศยัความคิดสร้างสรรค ์และ

นาํเสนอผลการศึกษา  

2) ศึกษากรณีตวัอยา่ง วิเคราะห์กรณีศึกษา ในบริบทท่ีหลากหลาย   

3) อภิปรายกลุ่ม  โดยเนน้ให้อธิบายหลกัการ เหตุผล แนวคิด 

4) การสะทอ้นแนวคิดจากการประพฤติ  

    

3.3 วธีิการประเมินผล 

1) ผลสอบกลางภาค โดยเนน้ขอ้สอบท่ีมีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์แนวคิดใน

การประยกุตใ์ชท้ฤษฎีทางการตลาด 

2) สังเกตการร่วมอภิปราย   

3) สังเกตการณ์ดาํเนินการจดัสัมมนา ประเมินจากกลุ่มเป้าหมายท่ีเลือก หวัขอ้ในการสัมมนา 

ตลอดจนวทิยาการท่ีจดัหาจากภายนอก 

4) ตรวจผลงาน    
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4 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพฒันา 

4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพฒันา 

1) พฒันาทกัษะในการสร้างสัมพนัธภาพระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั 

2) พฒันาความเป็นผูน้าํและผูต้ามในการทาํงานเป็นทีม 

3) พฒันาการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  และมีความรับผดิชอบในงานท่ีมอบหมายใหค้รบถว้นตาม

กาํหนด 

4.2 วธีิสอน 

1) จดักิจกรรมกลุ่มในการวเิคราะห์กรณีศึกษา 

2) มอบหมายงานทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม 

3) การนาํเสนอผลงาน 

 

4.3 วธีิการประเมินผล 

1) ประเมินตนเองและเพื่อน  ดว้ยประเด็นท่ีกาํหนด 

2) สังเกตการนาํเสนอผลงาน  พฤติกรรมการทาํงานเป็นทีม 

3) ตรวจผลงาน  รายงานการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

5 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา 

1) ทกัษะในการส่ือสารทั้งการพูด  การฟัง  การเขียน  โดยการทาํรายงาน  การนาํเสนอในชั้น

เรียน 

2) ทกัษะในการวเิคราะห์ขอ้มูลจากกรณีศึกษา 

3) ทกัษะในการสืบคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต 

4) ทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยใีนการส่ือสาร  

5) ทกัษะในการใชอุ้ปกรณ์และเทคโนโลยใีนการนาํเสนอผลงานโดยใชรู้ปแบบ เคร่ืองมือ 

และเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 

5.2 วธีิสอน 

1) มอบหมายงานใหศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเองจากอินเทอร์เน็ต และ จากเวบ็ไซตส่ื์อการสอน 

E - Learning 

2) ฝึกวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัจาํนวนประชากร คุณภาพการศึกษาเพื่อเป็นขอ้มูลในการพฒันา

หลกัสูตร 

3) นาํเสนอผลงานโดยใชรู้ปแบบและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 
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           5.3  วธีิการประเมินผล   

  1) สังเกตวธีิ และพฤติกรรมในการส่ือสาร 

  2) ตรวจสอบความเหมาะสมในการเลือกใชส่ื้อเทคโนโลย ี

 3) การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวธีิการอภิปราย 

 4) ตรวจผลงาน  

 

หมวดที ่5  แผนการสอนและการประเมนิผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์

ที่ 
สาระการเรียนรู้ 

จํานวน

ช่ัวโมง 
กจิกรรมการเรียนการสอน ส่ือทีใ่ช้ (ถ้ามี) 

1 ปฐมนิเทศการเรียนการสอนของรายวชิา 

ภาระงาน และการประเมินผลโดย

นกัศึกษามีส่วนร่วมในการวางแผน 

1. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการสัมมนา 

-  ความสาํคญัของการสัมมนา 

-  ความหมายของคาํวา่ “สัมมนา” 

-  ประวติัของการสัมมนา 

-  ความมุ่งหมายของการสัมมนา 

-  ประโยชน์ของการสัมมนา 

-  บทสรุปและคาํถามเพื่อทบทวนและ

อภิปราย 

6 - เสนอทางเลือกปฏิบติั 

- บรรยาย ยกตวัอยา่งประกอบ 

- เอกสารประกอบการสอน 

 

2 2. ลกัษณะการเรียนรู้โดยวธีิการะบวน

การกลุ่ม ท่ีนาํมาปรับใชก้บัการสัมมนา 

-  ขั้นตอนของการเรียนการสอนโดยวธีิ

กระบวนการกลุ่ม 

-  บทบาทของผูส้อนและผูเ้รียน 

-  ลกัษณะกิจกรรมท่ีนาํมาใชใ้น

กระบวนการกลุ่ม 

-  รูปแบบต่าง ๆ ของกิจกรรมท่ีนาํมาใช้

6 - บรรยาย ยกตวัอยา่งประกอบ 

- เอกสารประกอบการสอน 

-ทบทวนและสรุปองคค์วามรู้ 
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สัปดาห์

ที่ 
สาระการเรียนรู้ 

จํานวน

ช่ัวโมง 
กจิกรรมการเรียนการสอน ส่ือทีใ่ช้ (ถ้ามี) 

ในกระบวนการกลุ่ม 

-  บทสรุปและคาํถามเพื่อทบทวนและ

อภิปราย 

3 3. องคป์ระกอบของการสัมมนา 

-  องคป์ระกอบดา้นเน้ือหา 

-  องคป์ระกอบดา้นบุคลากร 

-  องคป์ระกอบดา้นสถานท่ี เคร่ืองมือ 

และอุปกรณ์ต่าง ๆ 

-  องคป์ระกอบดา้นเวลา 

-  องคป์ระกอบดา้นงบประมาณ 

-  บทสรุปและคาํถามเพื่อทบทวนและ

อภิปราย 

6 - บรรยาย ยกตวัอยา่งประกอบ 

- เอกสารประกอบการสอน 

- ทบทวนและสรุปองคค์วามรู้ 

4 4.  บทบาท-หนา้ท่ีของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการสัมมนาและ จรรยาทางอาชีพของ

ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนา 

-  บทบาท-หนา้ท่ีของผูจ้ดัสัมมนา 

-  บทบาท-หนา้ท่ีของวทิยากร 

-  บทบาท-หนา้ท่ีของผูเ้ขา้ร่วมสัมมนา 

-  จรรยาทางอาชีพของผูเ้ขา้ร่วมสัมมนา 

-  บทสรุปและคาํถามเพื่อทบทวนและ

อภิปราย 

15 - บรรยาย ยกตวัอยา่งประกอบ 

- เอกสารประกอบการสอน 

- ฝึกปฏิบติั โดยการสัมมนา การมอบหมาย

บทบาทสมมติ และนาํเสนอการแสดง

บทบาทสมมติเก่ียวกบัการสัมมนา หนา้

ชั้นเรียน   

5 ทดสอบยอ่ย 

5. การจดัทาํเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ประชุมก่อนท่ีจะดาํเนินการจดัสัมมนา 

-  ความรู้พื้นฐานของการเขียนเอกสารท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการประชุม 

-การจดบนัทึก 

-หนงัสือเชิญประชุม 

 - บรรยาย ยกตวัอยา่งประกอบ 

- เอกสารประกอบการสอน 

- ทบทวนและสรุปองคค์วามรู้ 

6 6.  การจดัทาํเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ 6 - บรรยาย ยกตวัอยา่งประกอบ 
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สัปดาห์

ที่ 
สาระการเรียนรู้ 

จํานวน

ช่ัวโมง 
กจิกรรมการเรียนการสอน ส่ือทีใ่ช้ (ถ้ามี) 

สัมมนา 

-  โครงการสัมมนาและแผนปฏิบติังาน 

-  เอกสารประกอบการสัมมนา 

-  เอกสารท่ีตอ้งจดัทาํ 

-  -  บทสรุปและคาํถามเพื่อทบทวนและ

อภิปราย 

- เอกสารประกอบการสอน 

- ฝึกปฏิบติัการสัมมนากลุ่มยอ่ยโดยใช้

โจทยท์างทฤษฎีทางการตลาด 

- อภิปรายกลุ่ม 

- ตอบคาํถามจากโจทย ์

- ศึกษาคน้ควา้และนาํเสนอผลการศึกษา 

- ทบทวนและสรุปองคค์วามรู้ 

7 7.  การจดัสถานท่ีสัมมนา 

-  การเตรียมเก่ียวกบัสถานท่ี 

-  รูปแบบการจดัหอ้งสัมมนา 

-  การจดัหอ้งรับประทานอาหาร 

-  บทสรุปและคาํถามเพื่อทบทวนและ

อภิปราย 

6 - บรรยาย ยกตวัอยา่งประกอบ 

- เอกสารประกอบการสอน 

- ศึกษากรณีตวัอยา่งการจดัห้องสัมมนา 

- อภิปรายกลุ่ม 

- ศึกษาคน้ควา้และนาํเสนอผลการศึกษา 

- ทบทวนและสรุปองคค์วามรู้ 

8-14 สอบกลางภาค 

8.  บทเรียนการดาํเนินการจดัสัมมนา 

-  ขั้นตอนการจดัสัมมนาสาํหรับ

หน่วยงานหรือองคก์รธุรกิจ 

-  เตรียมความพร้อมสาํหรับการจดั

สัมมนาโดยการแบ่งหนา้ท่ีความ

รับผดิชอบในการดาํเนินออกเป็นฝ่ายๆ 

-  บทสรุปและคาํถามเพื่อทบทวนและ

อภิปราย 

  

- บรรยาย ยกตวัอยา่งประกอบ 

- เอกสารประกอบการสอน 

- ศึกษากรณีตวัอยา่ง 

- อภิปรายกลุ่ม 

- ตอบคาํถามจากกรณีตวัอยา่ง 

- ฝึกปฏิบติั และมอบหมายกิจกรรมการจดั

โครงการสัมมนาใหญ่ 1 คร้ัง โดย

ดาํเนินการตามทฤษฎีท่ีไดเ้รียนมา โดยให้

นกัศึกษากาํหนดหวัขอ้สัมมนา ท่ีเป็น

ประเด็นสาํคญัทางการตลาดในปัจจุบนั 

และเชิญวทิยากรผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงเป็น

บุคคลภายนอกท่ีจะมาใหค้วามรู้ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้สัมมนา  

15 9. ดาํเนินการจดัสัมมนา โดยใหน้กัศึกษา

รับผดิชอบการจดัสัมมนาทุก

 - ดาํเนินการจดัสัมมนาจริง โดยมีวทิยากร

ผูเ้ช่ียวชาญจากบุคคลภายนอก และมี
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สัปดาห์

ที่ 
สาระการเรียนรู้ 

จํานวน

ช่ัวโมง 
กจิกรรมการเรียนการสอน ส่ือทีใ่ช้ (ถ้ามี) 

กระบวนการตั้งแต่พิธีการจนกระทัง่จบ

การสัมมนา 

ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาประมาณ200 คน  

16 9.  การประเมินผลโครงการสัมมนา 

-  ประโยชน์ของการประเมินผล

โครงการสัมมนา 

-  ประเภทของการประเมินผลโครงการ

สัมมนา 

-  ขั้นตอนของการประเมินผลโครงการ

สัมมนา 

-  บทสรุปและคาํถามเพื่อทบทวนและ

อภิปราย 

 - ประเมินผลโครงการสัมมนา 

- ทบทวนและสรุปองคค์วามรู้ 

 

 

 

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมิน สัปดาห์ท่ี สัดส่วนของ

คะแนน 

1 1.1-1.7, 

3.1 

ทดสอบยอ่ยคร้ังท่ี 1 

การนาํเสนอผลงาน 1 

การนาํเสนอผลงาน 2 

สอบกลางภาค 

การจดัโครงการสัมมนา 

5 

4 

6 

8 

15 

5 

5 

5 

30 

35 

2 1.1, 1.6, 1.7, 

2.1, 2.4-2.6, 

3.2,4.1-4.6, 

5.3-5.4 

วเิคราะห์กรณีศึกษา 

คน้ควา้ การนาํเสนอรายงาน การ

ทาํงานกลุ่มและผลงาน การส่งงาน

ตรงเวลาท่ีไดรั้บมอบหมาย 

ตลอดภาค

การศึกษา 

2,5,10,12,14 

10 

3 1.1, 1.6, 1.7,  

2.1, 2.4-2.6, 

 

การเขา้ชั้นเรียน 

การมีส่วนร่วม อภิปราย 

เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน 

ตลอดภาค

การศึกษา 

10 
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หมวดที ่6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตําราและเอกสารหลกั 

เกษกานดา  สุภาพจน์. การจดัสัมมนา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพศ์ูนยส่์งเสริมวชิาการ, 2536 

เฉลิม  วราวทิย ์และสมคิด แกว้สนธิ . การสอนแบบกลุ่มยอ่ย  กรุงเทพมหานคร : 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2553. 

      พิบูล  ทีปะปาล. การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย. กรุงเทพมหานคร : อมรการพิมพ,์ 2545. 

      เสรี  วงษม์ณฑา. ครบเคร่ืองเร่ืองการส่ือสารการตลาด. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพว์สิิทธ์ิพฒันา, 2540. 

      สิทธิ  ธีรสรณ์. การส่ือสารทางการตลาด. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2551. 

      ภาวธุ  พงษว์ทิยภานุและ สุธน  โรจน์อนุสรณ์ . e-Marketing เจาะเทคนิคการตลาดออนไลน์,พงษว์ริน

การพิมพ ์กรุงเทพฯ :2551 

      กนัตฐ์ศิษย ์ เลิศไพรงาม. การตลาดทางตรงแบบอิเล็กทรอนิกส์, ไอ เอม็ บุค๊ส์ กรุงเทพฯ:2551 

  

        เอกสารและข้อมูลสําคัญ 

 ไม่มี 

 

2. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

หนงัสือหรือวารสารทางดา้นการตลาด การโฆษณา /ประเด็นสาํคญัทางการตลาด 

 

 

หมวดที ่7  การประเมนิและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

การประเมินประสิทธิผลรายวชิาน้ีท่ีจดัทาํโดยนกัศึกษา  จากการจดักิจกรรมในการนาํแนวคิดและ

ความเห็นจากนกัศึกษาไดด้งัน้ี 

1) การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 

2) สังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้รียน 

3) ตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผูส้อน และประเมินรายวชิา 

4) ใหข้อ้เสนอแนะผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์  ตามท่ีผูส้อนทาํเป็นช่องทางส่ือสารกบันกัศึกษา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
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การเก็บขอ้มูลเพื่อประเมินการสอนมีกลยทุธ์ดงัน้ี 

1) การแลกเปล่ียนสังเกตการณ์สอนของอาจารยป์ระจาํวชิาน้ี 

2) ระดบัผลการเรียนของนกัศึกษา 

3) การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน 

เม่ือไดผ้ลประเมินการสอน นาํขอ้มูลมาวเิคราะห์หาแนวทางพฒันาปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดี

ข้ึน  โดยการสัมมนาการจดัการเรียนการสอน  การวิจยัชั้นเรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 

             ในระหวา่งกระบวนการเรียนการสอนมีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหวัขอ้ตามท่ีคาดหวงัจาก

การเรียนรู้ในวชิา ไดจ้ากการสอบถามนกัศึกษา การสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผล

การทดสอบยอ่ย และหลงัจากออกผลการเรียนรายวชิา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวชิาไดด้งัน้ี 

1) การทวนสอบการใหค้ะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษาโดยอาจารยอ่ื์น หรือ

ผูท้รงคุณวุฒิท่ีไม่ใช่อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 

2) มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวชิา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษา โดย

ตรวจสอบขอ้สอบ รายงาน วิธีการใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤติกรรม 

5. การดําเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

จากการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวชิา  ไดมี้การวางแผนปรับปรุงการสอน

และรายละเอียดวชิา  เพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึนดงัน้ี 

1) ปรับปรุงรายวชิาอยา่งนอ้ยทุก 3 ปี  เช่ือตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ 

2) เปล่ียนหรือจดัการเรียนการสอนเป็นทีมหรือแบ่งหวัขอ้/ผลการเรียนรู้ในการสอนของอาจารย์

ประจาํวชิาน้ี 


