เอกสารหมายเลข มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดที่ 1ข้ อมูลโดยทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
BIS603 การตลาดอินเทอร์เน็ต
Internet Marketing
2. จานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต (3-0-9)
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุ รกิจ
ประเภทรายวิชา วิชาบังคับ
4. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ สู อน
รศ.ดร.นิพนธ์ เจริ ญกิจการ อาจารย์ผสู้ อน/ผูร้ ับผิดชอบ
อ.ธนิตสรณ์ จิระพรชัย อาจารย์ผสู้ อน/ ผูร้ ับผิดชอบ
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2555 / ชั้นปี ที่ 1
6. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
9. วันทีจ่ ัดทาหรือปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่ าสุ ด
22 ตุลาคม 2555
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1.จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่ อให้นัก ศึ ก ษามี ค วามรู ้ ความเข้า ใจเกี่ ย วกับ การจัดการทางด้านการตลาดการตลาดอิ นเตอร์ เน็ ต การ
แบ่ ง กลุ่ ม การตลาด การก าหนดกลุ่ ม เป้ าหมายทางการตลาด การก าหนดต าแหน่ ง ทางการตลาด การศึ ก ษา
สภาพแวดล้อมที่ เกี่ ยวข้องในการจัดการทางการตลาด การจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการตลาด และการจัดกิ จกรรม
ทางการตลาด
2.วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
เพื่ อ ให้นัก ศึ ก ษามี ค วามรู้ พ้ื น ฐาน เป็ นการเตรี ย มความพร้ อมด้า นปั ญ ญาในการน าความรู ้ ความเข้าใจ
ทางด้านการจัดการการตลาด เพื่อเป็ นพื้นฐานการเรี ยนในวิชาอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้อง ทั้งนี้ มี การเปลี่ ยนแปลงตัวอย่าง
อ้างอิงให้สอดคล้องกับธุ รกิจในปั จจุบนั ตามสภาพแวดล้อมของประเทศไทย
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด รวมถึงการปรับปรุ งนโยบายทางการตลาดตามความต้องการเพื่อ
การแข่งขันในสภาพแวดล้อมที่ใช้อินเทอร์ เน็ต การวิจยั ตลาดและการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า การสร้าง
คุณค่า ความพึงพอใจ และความจงรักภักดี ให้แก่ลูกค้า การแบ่งกลุ่มตลาด การกาหนดกลุ่มเป้ าหมายทางการตลาด
การสร้ างความเข้มแข็งให้กบั ยี่ห้อสิ นค้า การกาหนดกลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์และการบริ การ การกาหนดกลยุทธ์ดา้ น
ราคา การส่ งมอบคุ ณค่า ให้กบั ลู ก ค้าโดยการกาหนดกลยุทธ์ ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย อาทิ การขายตรง และ
การตลาดแบบโมบายการติดต่อด้านการตลาดชุ มชนออนไลน์ และการสร้างความสัมพันธ์ทางการตลาดการกาหนด
กลยุทธ์ด้านการโฆษณา และประชาสัมพันธ์ โดยใช้เครื่ องมือและเทคโนโลยีทางอินเทอร์ เน็ต รวมถึงการพัฒนา
เว็บไซต์ที่เหมาะสม
2. จานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
บรรยาย 48 ชัว่ โมงต่อ
ภาคการศึกษา

สอนเสริม
สอนเสริ มตามหัวข้อที่
นักศึกษามีความสนใจ

การฝึ กปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
ไม่มีการฝึ กปฏิบตั ิงาน
ภาคสนาม

การศึกษาด้ วยตนเอง
การศึกษาด้วยตนเอง 9
ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
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3. จานวนชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ ทอี่ าจารย์ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ให้นกั ศึกษาติดต่อผ่านทางเมล์ โทรศัพท์มือถือ และกระดานสนทนา
- อาจารย์จดั เวลาให้คาปรึ กษาเป็ นรายบุคคล หรื อรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะราย
ที่ตอ้ งการ)
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ ของนักศึกษา
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
ความสามารถในด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
ความเป็ นผูน้ า รับผิดชอบ และมีวนิ ยั

คุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนักศึกษา
1.มีศูนย์ประสานงานภาษาอังกฤษเพื่อให้คาแนะนาการใช้ภาษา
2. เอกสาร ตาราเรี ยน และข้อสอบเป็ นภาษาอังกฤษ
1. มีการทางานเป็ นกลุ่ม โดยมีการกาหนดบทบาทความเป็ นผูน้ าและ
ผูต้ าม เพื่อให้นกั ศึกษาปรับบทบาทได้
2. กาหนดให้ทุกคนมีส่วนร่ วมในการนาเสนอรายงาน
3. สร้างวินยั ในตนเอง และความรับผิดชอบในการเรี ยน
1. การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาสังคม ให้เข้าใจถึงผลกระทบ
ต่าง ๆ และการไม่ละเมิดลิขสิ ทธิ์ และสิ ทธิ ทางปั ญญา

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ ละด้ าน
2.1. คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1. ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีจรรยาบรรณวิชาชี พ เคารพในสิ ทธิ ของข้อมูลส่ วนบุคคล การไม่
เปิ ดเผยข้อมูล การไม่ละเมิดลิ ขสิ ทธิ์ ทางปั ญญา มีความซื่ อสัตย์ในการจัดการทางการตลาด การประกอบธุ รกิ จต่างๆ
โดยมีคุณธรรมจริ ยธรรมตามคุณสมบัติหลักสู ตร ดังนี้
- ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริ ยธรรม การเสี ยสละ ซื่อสัตย์สุจริ ต และมีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ (1)
- สามารถนาความรู้ไปวิเคราะห์ พิจจารณา มองเห็นผลกระทบในภาพรวมอย่างเป็ นระบบ เพื่อที่จะจัดการและ
ตอบสนองต่อปั ญหาในองค์กรและสังคม (1)
- สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น และลาดับความสาคัญในการทางานร่ วมกันเป็ นทีม (1)
- มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม (4)
- เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม (4)
- เคารพสิ ทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์ (4)
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2.1.2. กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
- กาหนดให้มีวฒั นธรรมองค์กร เพื่อเป็ นการปลูกฝังให้นกั ศึกษามีระเบียบวินยั เช่น การเข้าชั้นเรี ยนให้ตรงเวลา
การส่ งงานตามเวลาที่กาหนด (1)
- บรรยายพร้ อมยกตัวอย่า งกรณี ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ประเด็นทางจริ ยธรรมที่ เกี่ ยวข้องกับ การจัดการตลาด และ
การตลาดอินเตอร์ เน็ต เช่น การนารู ปภาพยีห่ อ้ สิ นค้ามาใช้ในการนาเสนอ การโฆษณา ประชาสัมพันธ์สินค้าต่าง ๆ การ
ขายสิ นค้าผ่านอินเทอร์ เน็ต โดยมีวตั ถุประสงค์ที่ไม่สุจริ ต (1)
- การทารายงาน หรื อการนาข้อมูลจากภายนอกมาใช้ จะต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและเอกสาร (1)
- ร่ วมกันทางานเป็ นกลุ่ม โดยวิเคราะห์และจัดทาแผนกลยุทธ์การตลาด ด้วยกระบวนการทา Workshop และ
การนาเสนอผลงานในรู ปแบบ Event Marketing ซึ่ งเป็ นกิจกรรมที่บูรณาการความรู ้ที่ได้เรี ยนมาตลอดทั้งวิชา เป็ นการ
ประยุกต์ความรู้ เข้ากับสถานการณ์ จริ ง เพื่อฝึ กการคิ ดวิเคราะห์ ความคิดสร้ างสรรค์ และเคารพสิ ทธิ ในการทางาน
ร่ วมกัน (2)
- เชิ ญผูท้ รงคุ ณวุฒิ จากภายนอกที่มีประสบการณ์ หลากหลายในแต่ละเรื่ องมาร่ วมเป็ นวิทยากร เพื่อถ่ายทอด
ประสบการณ์การทางานจริ ง (4)
- เข้าร่ วมกิ จกรรมสนทนาผ่านกระดานแสดงความคิดเห็ น และร่ วมแลกเปลี่ ยนความคิดเห็ นจากหลากหลาย
มุมมอง หลากหลายแหล่งความรู ้ (4)
2.1.3. กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
- ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรี ยนการส่ งงานตามกาหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และ
การร่ วมกิจกรรม (1)
- ประเมินผลการวิเคราะห์กรณี ศึกษาของนักศึกษาแต่ละกลุ่ม (4)
- ประเมินผลการนาเสนอผลงานและรายงานที่มอบหมาย (4)
2.2.ความรู้
2.2.1.ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
- มีความรู ้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้ อหาสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุ รกิจ ตลอดจนทฤษฎีที่สาคัญ
และนามาประยุกต์กบั การทางานในชีวติ ประจาวัน (1)
- มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการจัดการตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด การวิจยั ตลาดและ
การพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า การสร้างคุณค่า ความพึงพอใจ และความจงรักภักดีให้แก่ลูกค้า การแบ่งกลุ่ม
ตลาด การกาหนดกลุ่มเป้ าหมายทางการตลาด การสร้างความเข้มแข็งให้กบั ยีห่ อ้ สิ นค้า การกาหนดกลยุทธ์ดา้ น
ผลิตภัณฑ์และการบริ การ การกาหนดกลยุทธ์ดา้ นราคา การส่ งมอบคุณค่าให้กบั ลูกค้าโดยการกาหนดกลยุทธ์ดา้ นช่อง
ทางการจัดจาหน่าย และการกาหนดกลยุทธ์ดา้ นการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ โดยใช้เครื่ องมือและเทคโนโลยีทาง
อินเทอร์ เน็ต (1)
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2.2.2.กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ ด้านความรู้
- กระบวนการเรี ยนการสอนจะเน้นการเรี ยนรู้เชิงรุ ก (Active Learning) และการเรี ยนรู้จากโครงการ (Project
Based Learning) โดยเน้นการใช้ความรู ้ สู่การสร้ างปั ญญา ฝึ กทักษะการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิต กระบวนการในการสอน
กระตุน้ ให้ศึกษาสร้ างความคิดในการต่อยอดองค์ความรู ้ สร้ างนวัตกรรมใหม่ๆ โดยใช้ปัญหาและโครงการเป็ นฐาน
เรี ยนรู้ และเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ (1)
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณี ศึกษาที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ (1)
- นาเสนอผลสรุ ปข้อมูลการเรี ยนรู้จากทฤษฏี และอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรี ยน (1)
- บทสรุ ปประเด็นสาคัญที่เรี ยนรู้ จานวน 1 หน้ากระดาษ A4 ทุกครั้งหลังเรี ยน (1)
- เข้าร่ วมกิจกรรมสนทนาผ่านกระดานแสดงความคิดเห็น (1)
- เชิญผูท้ รงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในการทางานจริ งมาร่ วมเป็ นวิทยากร เพื่อให้ประสบการณ์ที่หลากหลายแก่
นักศึกษา (4)
2.2.3.กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
- ทดสอบก่อนเรี ยนวิชา สอบกลางภาคด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฎีที่ใช้ความเข้าใจ สอบ
ปลายภาคด้วยข้อสอบที่เน้นการวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการแก้ปัญหา และทดสอบหลังเรี ยนจบ
วิชา (1)
- วัดผลจากการนาเสนอผลสรุ ปข้อมูลการเรี ยนรู้จากทฤษฏี อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และบทสรุ ป
ประเด็นสาคัญที่เรี ยนรู้ (1)
- ร่ วมกันทางานกลุ่มโดยจัดทาแผนกลยุทธ์ จัดทาเว็บไซต์ การทาการตลาดอินเตอร์ เน็ต และนาเสนอ
ผลงานในรู ปแบบ Event Marketing (1)
2.3.ทักษะทางปัญญา
2.3.1.ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
- ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิในการจัดการบริ บทใหม่ที่ไม่คาดคิดทางระบบสารสนเทศทางธุ รกิจ
และพัฒนาแนวคิดริ เริ่ มและสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นหรื อปั ญหา (1)
- พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ การคิดอย่างเป็ นระบบ มีการรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ
สรุ ปประเด็นปัญหาและความต้องการ สามารถประยุกต์ความรู ้และทักษะกับการแก้ไขปั ญหาในการจัดการตลาด
การตลาดอินเตอร์ เน็ต เพื่อป้ องกันและแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างสร้างสรรค์ (1)
2.3.2. กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
- อภิปรายกลุ่มในการวิเคราะห์และจัดทาแผนการตลาด ด้วยกระบวนการ Workshop (1)
- จัดทาแผนกลยุทธ์ โดยการรวบรวมข้อมูลการตลาดและสิ นค้าที่สนใจ วิเคราะห์และเสนอแนวทางในการ
แข่งขัน และการนาเสนอผลงานในรู ปแบบ Event Marketing (1)
- การแสดงความคิดเห็นผ่านกระดานสนทนา และการอภิปรายในชั้นเรี ยน (1)
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2.3.3.กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
- สอบปลายภาคด้วยข้อสอบที่เน้นการวิเคราะห์ สถานการณ์ วิเคราะห์แนวคิ ดการจัดการตลาด และการ
ประยุกต์ใช้แนวคิดทางการจัดการตลาดและการตลาดอินเตอร์เน็ต (1)
- อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั้งในชั้นเรี ยนและในกระดานสนทนา (1)
- ร่ วมกันทางานกลุ่มโดยจัดทาแผนกลยุทธ์ จัดทาเว็บไซต์ การทาการตลาดอินเตอร์ เน็ต และนาเสนอผลงานใน
รู ปแบบ Event Marketing (1)
2.4.ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1.ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
- พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน และผูเ้ รี ยนกับผูส้ อน (4)
- พัฒนาความเป็ นผูน้ าและผูต้ ามในการทางานเป็ นทีม (4)
- พัฒนาการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกาหนดเวลา (4)
2.4.2.กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
- นาเสนอผลสรุ ปข้อมูลการเรี ยนรู ้จากทฤษฏีในรู ปแบบการทางานกลุ่ม (4)
- นาเสนอแผนกลยุทธ์/แผนการตลาด และผลงานในรู ปแบบ Event Marketing ในลักษณะบทบาทสมมุติ
ซึ่งเป็ นคณะกรรมการบริ หารบริ ษทั /องค์กรนั้น ๆ (4)
- การวิเคราะห์และจัดทาแผนการตลาด/กลยุทธ์ในรู ปแบบการทางานกลุ่ม และบทบาทสมมุติ (4)
- อภิปรายทั้งในชั้นเรี ยนและในกระดานสนทนา (4)
2.4.3.กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
- ประเมินโดยกลุ่มเพื่อน และอาจารย์ที่เข้าร่ วมกิ จกรรม โดยไม่มีการประเมินกลุ่มตนเอง ตามแบบฟอร์ มที่
กาหนด (4)
- รายงานหรื อแผนการตลาด/แผนกลยุทธ์ที่นาเสนอ พฤติกรรมการทางานเป็ นทีม (4)
- การนาเสนอผลสรุ ปในชั้นเรี ยน ประเมินโดยอาจารย์ (4)
2.5.ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1.ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ทัก ษะการคิ ด ค านวณ เชิ ง ตัว เลข เช่ น การจัด ท าแผนการตลาด จ าเป็ นต้องค านวณรายได้ ค่ า ใช้จ่ า ย
ผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุน สัดส่ วนผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุน เป็ นต้น (1)
- พัฒนาทักษะในการสื่ อสารทั้งด้านการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทารายงาน และนาเสนอในชั้น
เรี ยน (2)
- พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากกรณี ศึกษา (2)
- พัฒนาทักษะในการสื บค้น ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (2)
- ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่ อสาร เช่ น การส่ งงานทางอีเมล์ การสร้างเว็บไซต์เพื่อนาเสนอ
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บริ ษทั จาลอง การสื่ อสารการทางานในกลุ่มผ่านห้องสนทนา Chat Room การสนทนาผ่านกระดานสนทนา ทักษะใน
การนาเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่ องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม (2)
2.5.2. กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์ สื่ อการสอน E-Learning และจัดทาแผนการตลาด โดย
เน้นการนาข้อ มู ล งานวิ จยั หรื อ มี ส ถิ ติ ต่า งๆ มาอ้า งอิ ง จากแหล่ ง ข้อ มู ล ที่ น่ า เชื่ อ ถื อ มี ก ารตรวจสอบข้อ มู ล ต่ า งๆ
เปรี ยบเทียบแหล่งที่มาของข้อมูล (2)
- นาเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม (2)
2.5.3.กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
- การนาเสนอผลสรุ ปข้อมูลการเรี ยนรู้ และการนาเสนอแผนกลยุทธ์ ด้วยสื่ อเทคโนโลยีที่เหมาะสม (2)
- การจัดทาเว็บไซต์ ด้วยสื่ อเทคโนโลยีที่เหมาะสม (2)
- การมีส่วนร่ วมในการอภิปรายทั้งในชั้นเรี ยนและในกระดานสนทนา (2)
3. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
ผลการเรียนรู้ ในตารางมีความหมายดังนี้
คุณธรรม จริยธรรม
- ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริ ยธรรม การเสี ยสละ ซื่ อสัตย์สุจริ ต และมีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ (1)
- สามารถนาความรู ้ไปวิเคราะห์ พิจจารณา มองเห็นผลกระทบในภาพรวมอย่างเป็ นระบบ เพื่อที่จะจัดการและ
ตอบสนองต่อปั ญหาในองค์กรและสังคม (1)
- สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น และลาดับความสาคัญในการทางานร่ วมกันเป็ นทีม (1)
- มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม (4)
- เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม (4)
- เคารพสิ ทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์ (4)
ความรู้
- มีความรู ้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้ อหาสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุ รกิจ ตลอดจนทฤษฎีที่สาคัญ
และนามาประยุกต์กบั การทางานในชีวติ ประจาวัน (1)
- มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการจัดการตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด การวิจยั ตลาดและ
การพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า การสร้างคุณค่า ความพึงพอใจ และความจงรักภักดีให้แก่ลูกค้า การแบ่งกลุ่ม
ตลาด การกาหนดกลุ่มเป้ าหมายทางการตลาด การสร้างความเข้มแข็งให้กบั ยีห่ อ้ สิ นค้า การกาหนดกลยุทธ์ดา้ น
ผลิตภัณฑ์และการบริ การ การกาหนดกลยุทธ์ดา้ นราคา การส่ งมอบคุณค่าให้กบั ลูกค้าโดยการกาหนดกลยุทธ์ดา้ นช่อง
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ทางการจัดจาหน่าย และการกาหนดกลยุทธ์ดา้ นการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ โดยใช้เครื่ องมือและเทคโนโลยีทาง
อินเทอร์ เน็ต (1)
ทักษะทางปัญญา
- ใช้ความรู ้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิในการจัดการบริ บทใหม่ที่ไม่คาดคิดทางระบบสารสนเทศทางธุ รกิจ
และพัฒนาแนวคิดริ เริ่ มและสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นหรื อปั ญหา (1)
- พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ การคิดอย่างเป็ นระบบ มีการรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ
สรุ ปประเด็นปั ญหาและความต้องการ สามารถประยุกต์ความรู ้และทักษะกับการแก้ไขปั ญหาในการจัดการตลาด
การตลาดอินเตอร์ เน็ต เพื่อป้ องกันและแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างสร้างสรรค์ (1)
ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
- พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน และผูเ้ รี ยนกับผูส้ อน (4)
- พัฒนาความเป็ นผูน้ าและผูต้ ามในการทางานเป็ นทีม (4)
- พัฒนาการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกาหนดเวลา (4)
ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขการสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ทัก ษะการคิ ด ค านวณ เชิ ง ตัว เลข เช่ น การจัด ท าแผนการตลาด จ าเป็ นต้องค านวณรายได้ ค่ า ใช้จ่ า ย
ผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุน สัดส่ วนผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุน เป็ นต้น (1)
- พัฒนาทักษะในการสื่ อสารทั้งด้านการพูด การฟั ง การแปล การเขียน โดยการทารายงาน และนาเสนอในชั้น
เรี ยน (2)
- พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากกรณี ศึกษา (2)
- พัฒนาทักษะในการสื บค้น ข้อมูลทางอินเทอร์ เน็ต (2)
- ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่ อสาร เช่ น การส่ งงานทางอีเมล์ การสร้างเว็บไซต์เพื่อนาเสนอ
บริ ษทั จาลอง การสื่ อสารการทางานในกลุ่มผ่านห้องสนทนา Chat Room การสนทนาผ่านกระดานสนทนา ทักษะใน
การนาเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่ องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม (2)
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1.แผนการสอน
สั ปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที่
1
Overview and Learning
Strategy

2

Understanding Marketing
Management

3

Developing Marketing
Strategies and Plans

4

Capturing Marketing Insights
(Chapter 3-4)
Connecting with Customers
(Chapter 5-6)

จานวน กิจกรรมการเรียน การสอน สื่ อที่
ชั่วโมง
ใช้ (ถ้ ามี)
3
ทดสอบก่อนเรี ยนวิชา แนะนา
รายละเอียดวิชา เนื้อหาและ
ขอบเขต เอกสารและแหล่งข้อมูล
ที่ใช้ศึกษาเพิ่มเติม แนวทางการ
เรี ยนรู้ การวัดและประเมิน
ผลสัมฤทธิ์
การจัดกลุ่ม การแบ่งงานที่
รับผิดชอบและตอบข้อซักถาม
3
บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
กรณี ศึกษา
อภิปรายกลุ่มในชั้นเรี ยน
เข้ า ร่ วมสนทนาผ่ า นกระดาน
แสดงความคิดเห็น
3
บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
กรณี ศึกษา
อภิปรายกลุ่มในชั้นเรี ยน
เข้ า ร่ วมสนทนาผ่ า นกระดาน
แสดงความคิดเห็น
3
นาเสนอผลสรุ ปข้อมูลการเรี ยนรู้
จากทฤษฎี โดยการทางานกลุ่ม
และจากผูส้ อน
อภิปรายกลุ่มในชั้นเรี ยน
เข้าร่ วมสนทนาผ่านกระดานแสดง
ความคิดเห็นสรุ ปประเด็นสาคัญที่
เรี ยนรู ้ในแต่ละครั้ง

ผู้สอน
อ.ธนิตสรณ์ จิระพรชัย

อ.ธนิตสรณ์ จิระพรชัย

อ.ธนิตสรณ์ จิระพรชัย

อ.ธนิตสรณ์ จิระพรชัย
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สั ปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที่
5
Connecting with Customers
(Chapter 7-8)
Building Strong Brands
(Chapter 9-10)

6

7

8
9

10

จานวน กิจกรรมการเรียน การสอน สื่ อที่
ชั่วโมง
ใช้ (ถ้ ามี)
3
นาเสนอผลสรุ ปข้อมูลการเรี ยนรู้
จากทฤษฎี โดยการทางานกลุ่ม
และจากผูส้ อน
อภิปรายกลุ่มในชั้นเรี ยน
เข้าร่ วมสนทนาผ่านกระดาน
แสดงความคิดเห็นสรุ ปประเด็น
สาคัญที่เรี ยนรู ้ในแต่ละครั้ง
Building Strong Brands
3
นาเสนอผลสรุ ปข้อมูลการเรี ยนรู้
(Chapter 11,14)
จากทฤษฎี โดยการทางานกลุ่ม
Shaping the Market Offerings
และจากผูส้ อน
(Chapter 12-13)
อภิปรายกลุ่มในชั้นเรี ยน
เข้าร่ วมสนทนาผ่านกระดาน
แสดงความคิดเห็นสรุ ปประเด็น
สาคัญที่เรี ยนรู้ในแต่ละครั้ง
Delivering Value (Chapter 153
นาเสนอผลสรุ ปข้อมูลการเรี ยนรู้
16)
จากทฤษฎี โดยการทางานกลุ่ม
Communicating Value (Chapter
และจากผูส้ อน
17-19)
อภิปรายกลุ่มในชั้นเรี ยน
เข้าร่ วมสนทนาผ่านกระดาน
แสดงความคิดเห็นสรุ ปประเด็น
สาคัญที่เรี ยนรู ้ในแต่ละครั้ง
2.5
Mid-Term Examination
Workshop – Marketing
6
วิเคราะห์และจัดทาแผนการ
Strategic Plan
ตลาด/กลยุทธ์ดว้ ยกระบวนการ
(12.00-18.00 p.m.)
Workshop
อภิปรายกลุ่มในชั้นเรี ยน
เข้ า ร่ วมสนทนาผ่ า นกระดาน
แสดงความคิดเห็น
Hot Issue in Internet Marketing
3
บรรยายยกตัวอย่างประกอบ

ผู้สอน
อ.ธนิตสรณ์ จิระพรชัย

อ.ธนิตสรณ์ จิระพรชัย

อ.ธนิตสรณ์ จิระพรชัย
อ.ธนิตสรณ์ จิระพรชัย

Guest Speaker
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สั ปดาห์
ที่

11

12

13
14

15

16

หัวข้ อ/รายละเอียด

จานวน กิจกรรมการเรียน การสอน สื่ อที่
ชั่วโมง
ใช้ (ถ้ ามี)
เข้าร่ วมสนทนาผ่านกระดาน
แสดงความคิดเห็นสรุ ปประเด็น
สาคัญที่เรี ยนรู ้ในแต่ละครั้ง
Hot Issue in Internet Marketing
3
บรรยายยกตัวอย่างประกอบ
เข้าร่ วมสนทนาผ่านกระดาน
แสดงความคิดเห็นสรุ ปประเด็น
สาคัญที่เรี ยนรู ้ในแต่ละครั้ง
Hot Issue in Business
3
บรรยายยกตัวอย่างประกอบ
Intelligence Analysis’s Tools
เข้าร่ วมสนทนาผ่านกระดาน
แสดงความคิดเห็นสรุ ปประเด็น
สาคัญที่เรี ยนรู ้ในแต่ละครั้ง
Group Assignment
การจัดเวลาให้นกั ศึกษาทางาน
กลุ่มโดยอิสระ
Case Study / Group Discussions
6
อภิปรายกลุ่ม
/Presentation I (8.30 – 17.00
นาเสนอแผนการตลาด และ
p.m.)
ผลงานในรู ปแบบ Event
Marketing
เข้าร่ วมสนทนาผ่านกระดาน
แสดงความคิดเห็น
Case Study / Group Discussions
6
อภิปรายกลุ่ม
/Presentation I (8.30 – 17.00
นาเสนอแผนการตลาด และ
p.m.)
ผลงานในรู ปแบบ Event
Marketing
เข้าร่ วมสนทนาผ่านกระดาน
แสดงความคิดเห็น
2.5
Final Examination

ผู้สอน

รศ.ดร.นิพนธ์ เจริ ญ
กิจการ

Guest Speaker

อ.ธนิตสรณ์ จิระพรชัย

อ.ธนิตสรณ์ จิระพรชัย

อ.ธนิตสรณ์ จิระพรชัย
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2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม
ที่

1

2

3

ผลการ
เรียนรู้ *

วิธีการประเมิน

1.1, 1.5,
สอบกลางภาค
2.1,2.2, 2.6,
สอบปลายภาค
2.8,3.1 3.4, 5.2
ศึกษา ค้นคว้า นาเสนอผลสรุ ปข้อมูลการ
1.1-1.7, 2.1
เรี ยนรู้จากทฤษฎี และสรุ ปประเด็นสาคัญที่
- 2.2 2.6 เรี ยนรู ้ในแต่ละครั้ง
2.8, 3.1 3.4, 4.1-4.6, และนาเสนอแผนการตลาด และผลงานใน
5.1 - 5.4 รู ปแบบ Event Marketing
การส่ งงานกลุ่มตามที่มอบหมาย
1.1-1.5, 1.7, การเข้าชั้นเรี ยน
3.1 – 3.4, การมีส่วนร่ วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นใน
4.1-4.5 ชั้นเรี ยน

สั ปดาห์ ทปี่ ระเมิน

สั ดส่ วนของการ
ประเมินผล

10
15

20%
35%

ตลอดภาค
การศึกษา

40%

ตลอดภาคการศึกษา

5%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
- Philip Kotlers.,Kevin Lane Keller.“Marketing Management”12th. Edition. By Pearson Education, Inc.
th
- Philip Kotlers.,Kevin Lane Keller.“Marketing Management”13 . Edition. By Pearson Education, Inc.
2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
- Business Magazine-MBA, e-Leader, Corporate Thailand, Harvard Business Review.
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิ ทธิ ผลในรายวิชานี้ ที่จดั ทาโดยนักศึกษา ได้จดั กิจกรรมในการนาแนวคิดและความเห็ น
จากนักศึกษาได้ดงั นี้
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้ รี ยน
- แบบประเมินผูส้ อน และแบบประเมินรายวิชา
- ขอเสนอแนะผ่านเวบบอร์ ด ที่อาจารย์ผสู ้ อนได้จดั ทาเป็ นช่องทางการสื่ อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
- การสังเกตการณ์สอนของผูร้ ่ วมทีมการสอน
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรี ยนรู้
3. การปรับปรุ งการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุ งการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง
และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุ งการสอน ดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรี ยนการสอน
- การวิจยั ในและนอกชั้นเรี ยน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรี ยนรู ้
ในวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรื อการสุ่ มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย
และหลังการออกผลการเรี ยนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ โดยรวมในวิชาได้ดงั นี้
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่ มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรื อผูท้ รงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่
อาจารย์ประจาหลักสู ตร
- มี ก ารตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมิ นการเรี ย นรู ้ ของนัก ศึ ก ษา โดยตรวจสอบ
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
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5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิ ทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ประสิ ทธิ ผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุ งการสอน
และรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุ งรายวิชาทุก 3 ปี หรื อตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ตามข้อ 4
- เปลี่ ยนหรื อสลับอาจารย์ผสู ้ อน เพื่อให้นกั ศึกษามีมุมมองในเรื่ องการประยุกต์ความรู ้ น้ ี กบั ปั ญหาที่มาจากงานวิจยั
ของอาจารย์หรื ออุตสาหกรรมต่าง ๆ

14

