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ค าน า 
 

รายละเอียดรายวิชาหลักการตลาด  (Principles of Marketing) รหัสวิชา 3642101 เป็นการ
จัดท ารายละเอียดประกอบรายวิชาหลักการตลาด  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  ในหมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาแกน  โดยมุ ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดพ้ืนฐาน  หน้าที่ทางการตลาด  
กระบวนการหลักการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาดระบบสารสนเทศทางการตลาด  การวิจัยการตลาด  
พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด  ตลาดเป้าหมาย  การวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์  การจัดการผลิตภัณฑ์  
การตั้งราคา  ช่องทางการจัดจ าหน่าย  การกระจายสินค้า  การส่งเสริมการตลาด  การตลาดเพ่ือสังคมและ
สิ่งแวดล้อม และจรรยาบรรณของนักการตลาด   

รายละเอียดรายวิชานี้เป็นส่วนส าคัญต่อนักศึกษา  ที่เน้นทั้งการเรียนการสอนที่เป็นทฤษฎีและ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  เพ่ือให้นักศึกษาได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทฤษฎีและกรณีศึกษา  จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน  รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ  โดยใช้ทักษะการค้นคว้าด้วย
ตนเองเพ่ิมเติม  นอกเหนือจากการเรียนภายในห้อง  นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้จากรายวิชานี้ไป
ประยุกต์ใช้ในอนาคตได้    

 
        ผู้จัดท า 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ     คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดที ่1  ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
    รหัสวิชา    3642101   ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย)  หลักการตลาด   
                                           (ภาษาอังกฤษ)  Principles of Marketing 
2. จ านวนหน่วยกิต 
    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    3.1  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
    3.2  ประเภทรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ สมธีราภ์ พรมศิริ 
    อาจารย์ผู้สอน สมธีราภ์ พรมศิริ ตอนเรียน C1 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
    ภาคการศึกษาท่ี 2/2560  ชั้นปีที่ 3 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
8. สถานที่เรียน 
    คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    9.1  วันที่จัดท า    15 มิถุนายน 2560      
    9.2  วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด         - 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 1. พุทธิพิสัย (ความรู้ที่ได้รับจากการเรียน) 
     1.1 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาทางการตลาด 
   1.2 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ทางการตลาดในปัจจุบันได้ 
     1.3 เพ่ือให้นักศึกษาน าเอาความรู้และหลักทฤษฎีทางการตลาดมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวัน 
 
 2. ทักษะพิสัย (ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติ การใช้ IT ที่ได้รับจากการเรียน) 

2.1 นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้มาวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ทางการตลาดในปัจจุบันได้ 
2.2 นักศึกษาสามารถค้นคว้าหาข้อมูลจาก website ที่เก่ียวข้องกับการตลาดได้ 
2.3 นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาท าการวิเคราะห์ทฤษฎีทางการตลาดมาประยุกต์ใช้กับ 
      ชีวิตประจ าวัน  
 

 3. จิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ได้รับจากการเรียน) 
3.1 นักศึกษาจะต้องท าการวิเคราะห์ภายใต้สภาวการณ์ที่เป็นจริงแหล่งข้อมูลจริงและน่าเชื่อถือ 
     นักศึกษาจะต้องน าข้อมูลทางการตลาดจริงมาท าการวิเคราะห์โดยปราศจากอคติ    
     และความล าเอียง 
3.2 นักศึกษาจะต้องท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด และหาแหล่งข้อมูลด้วยตนเองไม่มีการ 
      คัดลอกจากผู้อื่น 
3.3 นักศึกษามีส่วนร่วมในการท างานและปฏิบัติตามข้อตกลงในชั้นเรียนได้เป็นอย่างดี 

 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
           1. เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจและสามารถอธิบายถึงแนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการตลาดได้ 
            2. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ทางการตลาดในปัจจุบันได้ 
            3. เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงกลยุทธ์การตลาดต่างๆ ที่ส าคัญในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
ทางการตลาดต่างๆ ทีเ่ปลี่ยนแปลงไป รวมถึงรูปแบบการด าเนินกิจกรรมทางการตลาดให้ประสบความส าเร็จ
ตามสถานการณ ์
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หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา  

แนวคิดและหน้าที่ทางการตลาด กระบวนการการจัดการการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด 
ระบบสารสนเทศและการวิจัยทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด การก าหนดตลาด
เป้าหมาย การวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ การจัดการผลิตภัณฑ์ การก าหนดราคา ช่องทางการตลาด  การ
กระจายสินค้า การส่งเสริมการตลาด การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จรรยาบรรณของนักการตลาด  

Marketing concepts and responsibility; marketing management process; marketing 
environment; marketing information system and research; consumer behavior; market 
segmentation; targeting; product positioning; product management, pricing, marketing 
channels, physical distribution, promotion, social and environmental marketing; marketers’ 
code of conduct 
 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย การฝึก 
 

สอนเสริม ปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา 

 

สอนเสริมเพ่ือทดแทน
คาบเรียนที่ไม่สามารถ
ท า กา รสอน ได้  ห รื อ
ตามที่นักศึกษาร้องขอ 
เ พ่ื อท บ ท ว น ค ว า ม รู้
ความเข้าใจให้มีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น 

ไม่มีฝึกปฏิบัติ 90 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา 

 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น   
    รายบุคคล 

- อาจารย์ประจ ารายวิชา ให้ค าปรึกษาได้ตามเวลาที่เหมาะสม และก าหนดไว้ 
- อาจารย์ประจ ารายวิชา จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการของ

นักศึกษา  โดยมีการนัดหมายล่วงหน้า 
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หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 
                1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้ง จรรยาบรรณวิชาชีพ เพ่ือให้การด าเนิน
ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมเป็นปกติสุข สร้างสรรค์ และท าประโยชน์ให้กับส่วนรวม นอกจากนั้น การใช้
ความรู้ และทักษะทางวิชาชีพบัญชี ต้องพึงระมัดระวัง และค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อความม่ันคง ทาง
เศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งอาจารย์จะต้องสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา ทั้ง
ในด้านคุณธรรม และจริยธรรม ต่อไปนี้ 
                       1.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดี
ต่อวิชาชีพ 
                       1.1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพ และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
สถาบันและสังคม  
                    1.1.3 สามารถบริหารเวลา และปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม 
                        1.1.4 มีจิตส านึก และพฤติกรรมที่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วน
ตนอย่างมีคุณธรรม 
                 1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1.2.1 สร้างวัฒนธรรมองค์กรในคณะ เพ่ือปลูกจิตส านึกขั้นพ้ืนฐานให้กับนักศึกษา 
อาจารย์ และบุคลากรคณะ ในการรักษาระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย ความมีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะ
และมหาวิทยาลัยชุมชน การตรงต่อเวลา การแต่งกายให้เหมาะสมตามกาลเทศะ ความรับผิดชอบในหน้าที่ 
และความซื่อสัตย์สุจริต 

1.2.2  อาจารย์ผู้สอนต้องช่วยกันสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุก
รายวิชา รวมทั้ง ฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะต้องส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดกับนักศึกษา  โดย
การจัดโครงการ/ กิจกรรม พัฒนาจิตสาธารณะ และการท าประโยชน์ให้กับชุมชน กิจกรรมภายใน ได้แก่ 
การยกย่องชมเชยนักศึกษาที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบเป็นที่ประจักษ์ นักศึกษาที่ท าประโยชน์ให้กับสังคม 

   1.2.3 ในหลักสูตรมีรายวิชาจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี และบรรษัทภิบาล ซึ่งเป็นวิชาใน
กลุ่มวิชาชีพบังคับ ในหมวดวิชาเฉพาะเพ่ือปลูกฝังให้นักศึกษาตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
                  1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1.3.1 การประเมินผลคุณลักษณะที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดยใช้ แบบ
ประเมินที่พัฒนาขึ้นตามหลักวิชาการ และให้ผู้มีส่วนได้เสียต่อไปนี้ อย่างน้อย ๓ คน ได้ประเมิน ได้แก่ 
เพ่ือนร่วมชั้นเรียน อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ปกครอง นักศึกษาประเมินผลตนเอง ผู้ให้การฝึกหัด
งาน หรือชุมชน เป็นต้น ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความเหมาะสม 
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1.3.2 สังเกตพฤติกรรมที่พึงประสงค์ มีจ านวนเพิ่มขึ้น เช่น การเข้าเรียนตรงเวลา การ
แต่งกายให้เหมาะสมตามกาลเทศะ จ านวนทุจริตในการสอบลดน้อยลง ความพร้อมเพรียงในการเข้าร่วม
โครงการหรือกิจกรรมของนักศึกษา ความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็นต้น 

1.3.3  การสอบข้อเขียน วิชาจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชีและบรรษัทภิบาล 
2.ความรู้ 
          2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
      นักศึกษาต้องมีความรู้ด้านการบัญชี การเงิน การรายงาน และศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
ด้านองค์การและธุรกิจ ความรู้และความสามารถในเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้น มาตรฐานผลการเรียนรู้
ด้านความรู้  จึงครอบคลุมความรู้ต่อไปนี้ 
                        2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางการบัญชี 
                     2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอ่ืนที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ด้าน
การบัญชี โดยสามารถบูรณาการและน ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
                         2.1.3 มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและอ่ืน ๆ โดยใช้วิธีการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ 
                         2.1.4 สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ การวิจัย และวิชาชีพ         ทั้ง
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
            2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

 2.2.1 การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจในทฤษฎีการบัญชี มาตรฐานการบัญชี และการประยุกต์ใช้ความรู้ ในการ
จัดท า น าเสนอรายงานทางการเงิน แก้ไขปัญหาการปฏิบัติทางการบัญชี การให้เสนอแนวทางในการพัฒนา 
ปรับปรุง แก้ไขระบบสารสนเทศทางการบัญชีได้ 

2.2.2  การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงาน หรือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก มาบรรยายเฉพาะเรื่อง 

2.2.3  การเรียนรู้จากประสบการณ์และการถ่ายทอดของผู้ ทรงคุณวุฒิภายนอก 
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเฉพาะด้านหรือทุกด้าน 

2.2.4  การเรียนรู้จากเครือข่ายทางสังคม (Social Network) 
          2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

2.3.1  การทดสอบย่อย 
2.3.2  การสอบกลางภาค 
2.3.3  การสอบปลายภาค 
2.3.4  การรายงานผลการศึกษาค้นคว้า โครงงาน การวิจัย โดยการน าเสนอหน้า ชั้น

เรียน และเอกสารรายงาน 
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๕) ประเมินผลจากวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชี 
3. ทักษะทางปัญญา 
                 3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

นักศึกษาจะต้องสามารถพัฒนาสติปัญญาของตนเอง โดยผู้สอนต้ องมุ่งเน้นให้
นักศึกษาใช้ความเข้าใจมากกว่าการจ า มีหลักการและเหตุผลในการคิด มีวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะกับตนเอง 
และสามารถตัดสินใจ แก้ปัญหาได้ เพ่ือให้บรรลุผลการเรียนรู้ต่อไปนี้ 
                    3.1.1 สามารถสืบค้น ประมวลข้อมูล และแนวคิดต่างๆ เพ่ือน ามาใช้ในการระบุและ
วิเคราะห์ปัญหาที่มีความซับซ้อน ได้ด้วยตนเอง 
                        3.1.2  สามารถประยุกต์ และบูรณาการความรู้ทางการบัญชีและด้านอ่ืนที่สัมพันธ์กัน
ใช้ทักษะ ทางวิชาชีพและดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหารวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหม่ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงผลกระทบ ที่อาจเกิดข้ึนจากการตัดสินใจ 
                        3.1.3  สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
             3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

3.2.1 การสอนแบบการสัมมนา อภิปรายกลุ่ม 
3.2.2 การฝึกปฏิบัติทั้งในห้องเรียน หรือในสถานประกอบการ 
3.3.3 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิชาชีพบัญชี 
3.4.4 การสอนโดยใช้กรณีศึกษา โจทย์ปัญหา 

      3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
3.3.1 การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค โดยใช้กรณีศึกษา หรือโจทย์ปัญหา 
3.3.2 การรายงานผลการศึกษาค้นคว้า โครงงาน การวิจัย   โดยการน าเสนอหน้า

ชั้นเรียนและเอกสารรายงาน 
3.3.3  ประเมินผลจากรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชี 
3.4.4  การประเมินผลตามสภาพจริงของผลงานที่มอบหมาย 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
           4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบให้กับนักศึกษา               
โดยสอดแทรกเข้าไปในการสอนรายวิชา มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่น
ที่มีความแตกต่างกัน ผู้สอนจะต้องมีวิธีที่จะพัฒนาคุณลักษณะในด้านนี้ หรืออาจแนะน าให้นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนวิชาด้านสังคมศาสตร์ เพ่ือให้นักศึกษามีคุณสมบัติต่อไปนี้ 
                    4.1.1 สามารถปฏิบัติ และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
                    4.1.2 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  สามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืนและปรับตัวให้ เข้ากับ
สถานการณ์ และวัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี 
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                     4.1.3 มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถให้ความช่วยเหลือ และอ านวยความ
สะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมงาน 
                         4.1.4 มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของตน
อย่างต่อเนื่อง   

       4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ             

ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้ท าเป็นงานกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานกับ
นักศึกษา บุคลากรของหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก 

      4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

4.3.1  การสัมภาษณ์ การรายงานหน้าชั้นเรียน 
4.3.2  คุณภาพผลงานของนักศึกษา โดยมีเกณฑ์ที่ตรงประเด็นกับการมาตรฐาน การ

เรียนรู้ที่ก าหนด 
4.3.3  สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างที่ท างานร่วมกัน 
4.3.4  ให้ผู้ร่วมงานของนักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผล 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัว เลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 หน้าที่งานทางการบัญชีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ตัวเลข และการสื่อสาร ให้
เข้าใจ    การออกแบบและวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ การควบคุมระบบ การให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับ  ระบบ
สารสนเทศ รวมทั้ง การเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้น ผู้สอนจ าเป็นต้องฝึกทักษะด้านนี้  เพ่ือให้
นักศึกษามีคุณสมบัติเหล่านี้เมื่อส าเร็จการศึกษา 
                        5.1.1 มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ ในการ
แปลความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือข้อโต้แย้ง 
                     5.1.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือก และใช้
รูปแบบการน าเสนอท่ีเหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน 
                     5.1.3 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ 

        5.2   กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารนเทศ 

5.2.1 มอบหมายงานในรายวิชาต่าง ๆ เพ่ือให้นักศึกษาพัฒนาความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ 
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5.2.2 ให้นักศึกษากับอาจารย์ท าโครงงาน หรือการวิจัยร่วมกัน 
5.2.3  จัดหาช่องทางให้มีการน าเสนอผลงาน 
5.2.4 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชีให้เรียนรู้จากการท างานจริง 

              5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.3.1 ใช้แบบประเมินผลงานที่มอบหมาย โดยมีเกณฑ์การประเมินเทคนิคการ
น าเสนอ    ความถูกต้อง การใช้ภาษาเขียน ภาษาพูด ความสามารถในการอธิบาย 

5.3.2  การสอบภาคปฏิบัติ 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

 
สัปดาห์ท่ี 

 
หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

1 หัวข้อการสอน 
1.แนะน าบทเรียนและรายละเอียดใน
การจัดการเรยีนการสอน หนังสือเรียน 
และเกณฑ์การวัดผล 
2.ความหมาย ความส าคญัและแนวคิด
ทางการตลาด,ความหมายของตลาด,
วิวัฒนาการแนวคิดทางการตลาด 
Learning Outcome 
นักศึกษาได้รบัความรู้ในเรื่องแนวคิด
ทางการตลาดความหมายของตลาด
และสามารถอธิบายได้ถึงวิวัฒนาการ
แนวคิดทางการตลาดและวิเคราะห์ 
วิวัฒนาการแนวคิดทางการตลาด 

3 1. แนะน าวิธีการเรยีนการสอน และอธิบาย
เนื้อหารายวิชา จุดประสงค์ และ เป้าหมาย
ของรายวิชา เกณฑ์การวดัผลและประเมินผล 
แนะน าหนังสือเรียน และwebsite เพิ่มเติม 
2. การบรรยายโดยให้นักศึกษามสีว่นร่วม
อภิปรายในประเด็นทีส่ าคญัที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู ้
3. ให้นักศึกษาวิเคราะห์ วิวัฒนาการแนวคิด
ทางการตลาด 
4. ให้นักศึกษาท าค าถามทบทวนท้าย
บทเรียน 
5. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสยั 

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาหลักการตลาด 
2. สื่อการสอน Power 
point 
3. ใบงาน 
 

1.1,1.2,3.3 (1)   

 

2 หัวข้อการสอน 
1.ความหมาย ความส าคญัและแนวคิด
ทางการตลาด 
1.1 แนวคิดหลักทางการตลาด 

3 1. การบรรยายโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้ 

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาหลักการตลาด 
2. สื่อการสอน Power 
point 

1.1,1.2,1.3,2.13.2,3.3 (1)  



มคอ. 3 

 13 

สัปดาห์ท่ี 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

1.2ความหมายของการจดัการ
การตลาด 
1.3กระบวนการจัดการการตลาด            
Learning Outcome 
นั ก ศึ ก ษ า ไ ด้ รั บ ค ว า ม รู้ ใ น เ รื่ อ ง
ความหมาย ความส าคัญและสามารถ
อธิบายได้ถึงแนวคิดทางการตลาดที่
น ามาใช้ต่อการน าเสนอในการการ
โฆษณาสินค้าและวิเคราะห์กรณีศึกษา 
เ พื่ อ ฝึ ก คิ ด  ฝึ ก วิ เ ค ร า ะ ห์  แ ล ะ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 

2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อฝึก
คิด ฝึกวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเหน็
กัน 
3. ให้นักศึกษาท าค าถามทบทวนท้ายบทเรียน 
4 . เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย 
 

3. ใบงาน 

3 หัวข้อการสอน 
1.การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทาง
การตลาดภายนอก 
1.1สภาพแวดล้อมมหภาค 
1.2 สภาพแวดล้อมจุลภาค 
Learning Outcome 
นักศึกษาสามารถอธิบายเรื่อง
สภาพแวดล้อมทางการตลาดภายนอก
และสามรถวิเคราะห์สิ่งที่สร้างโอกาส
และอุปสรรคในการด าเนินธรุกิจได้และ

3 1. การบรรยายโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมทางการตลาด เพื่อฝึกคิด ฝึก
วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
3. ให้นักศึกษาท าค าถามทบทวนท้ายบทเรียน 
4 . เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย 

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาหลักการตลาด 
2. สื่อการสอน Power 
point 
3. ใบงาน 
 

1.1,1.21.3,2.1,2.3,3.3 (1)  
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สัปดาห์ท่ี 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

สามารถวิเคราะห์ วิวัฒนาการแนวคิด
ทางการตลาด 

4 หัวข้อการสอน 
1.สภาพแวดล้อมทางการตลาดภายใน 
1.1 การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อม
ภายในและการวิเคราะห์ SWOT 
1.2 ประโยชน์ของการวิเคราะห์ 
SWOT 
Learning Outcome 
นักศึ กษาสามารถอธิบายในเรื่ อง
สภาพแวดล้อมทางการตลาดภายใน
และสามารถวิเคราะห์ SWOTได้อย่าง
ถูกต้องว่าปัจจัยใดเกิดจากสิ่งแวดล้อม
ประเภทไหนรวมถึงมีความรับผิดชอบ
ในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว และให้ความร่วมมือใน
การท างาน 

3 1. การบรรยายโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา SWOT 
เพื่อฝึกคิดฝึกวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกัน 
3. ให้นักศึกษาท าค าถามทบทวนท้ายบทเรียน 
 

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาหลักการตลาด 
2. สื่อการสอน Power 
point 
3. ใบงาน 
 

1.1,1.21.3,2.1,2.3,3.3 (1)  
 

5 หัวข้อการสอน 
1.การแบ่งส่วนตลาด การก าหนดตลาด
เป้าหมาย และการก าหนดต าแหนง่
ทางการตลาด 

3 1. การบรรยายโดยให้นักศึกษามสีว่นร่วม
อภิปรายในประเด็นทีส่ าคญัที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู ้

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาหลักการตลาด 
2. สื่อการสอน Power 
point 

1.1,1.2,1.3,2.1,2.2,2.3,3.2,3.3 (1)  
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สัปดาห์ท่ี 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

1.1 ขั้นตอนการแบ่งส่วนตลาด  การ
ก าหนดตลาดเปา้หมาย และการ
ก าหนดต าแหน่งทางการตลาด 
1.2การแบ่งส่วนตลาด 
Learning Outcome 
นักศึกษาสามารถอธิบายในเรื่องการ
แบ่งส่วนตลาด และสามารถวิเคราะห์
ถึงตัวแปรที่ใช้ในการแบ่งส่วนตลาดได้
โดยยกตัวอย่ างจากสินค้ าที่ ใ ช้ ใน
ชีวิตประจ าวัน 

2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อฝึก
คิดฝึกวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กัน 
3. ให้นักศึกษาท าค าถามทบทวนท้ายบทเรียน 
4 . เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย 
 

3. ใบงาน 
 

6 หัวข้อการสอน 
1. การก าหนดตลาดเป้าหมาย และ
การก าหนดต าแหน่งทางการตลาด 
1.1การก าหนดตลาดเป้าหมาย 
1.2การก าหนดต าแหน่งผลติภณัฑเ์พื่อ
สร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขัน 
1.3การก าหนดต าแหน่งทางการตลาด 
Learning Outcome 
นักศึกษาสามารถอธิบายในเรื่องการ
ก าหนดตลาดเป้ าหมาย และการ
ก าหนดต าแหน่งทางการตลาดและ

3 1. การบรรยายโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา STP เพื่อ
ฝึกคิดฝึกวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกัน 
3. ให้นักศึกษาท าค าถามทบทวนท้ายบทเรียน 
4 . เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย 
 

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาหลักการตลาด 
2. สื่อการสอน Power 
point 
3. ใบงาน 
 

1.1,1.2,1.3,2.1,2.2,3.1,3.2,3.3 (1)  
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สัปดาห์ท่ี 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

สามารถวิเคราะห์วัตถุประสงค์และ
ทรัพยากรของบริษัทที่ ยกมาเป็น
ตัวอย่างได้ว่ามีความสอดคล้องกับส่วน
ตล าดแบบ ใดและมี ก า รก า ห น ด
ต าแหน่งผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไร 

7 หัวข้อการสอน 
1.ระบบสารสนเทศทางการตลาดและ
การวิจัยการตลาด    
1.1ระบบสารสนเทศส าหรับการวจิัย 
1.2ระบบสารสนเทศทางการตลาด 
1.3การวิจัยตลาด 
1.4กระบวนการวิจัยการตลาด 
Learning Outcome 
นักศึกษาสามารถอธิบายได้ในเรื่อง
ระบบสารสนเทศทางการตลาดและ
การวิจัยการตลาดและสามรถวิเคราะห์
ถึงประเภทของงานวิจัยและสามารถ
ก าหนดหัวข้องานวิจัยทางการตลาดได้    

3 1. การบรรยายโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มก าหนดปัญหาการ
วิจัย มา 1 หัวข้อ  พร้อมวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย 
3. ให้นักศึกษาท าค าถามทบทวนท้ายบทเรียน 
4 . เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย 

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาหลักการตลาด 
2. สื่อการสอน Power 
point 
3. ใบงาน 
 

1.1,1.2,1.3,2.1,,3.1,3.2,3.3 (1)  
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สัปดาห์ท่ี 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

8 หัวข้อการสอน 
1.พฤติกรรมผู้บรโิภค 
1.1แบบจ าลองพฤติกรรมผู้บรโิภค 
1.2ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
บริโภค 
1.3กระบวนการตดัสินใจซื้อ 
Learning Outcome 
นักศึ กษาสามารถอธิบาย ในเรื่ อง
พฤติ ก ร ร ม ผู้ บ ริ โ ภค แ ละ ส ามรถ
วิเคราะห์6 W 1 H ของสินค้าในธุรกิจ 
เ พื่ อ ฝึ ก คิ ด  ฝึ ก วิ เ ค ร า ะ ห์  แ ล ะ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

3 1. การบรรยายโดยให้นักศึกษามสีว่นร่วม
อภิปรายในประเด็นทีส่ าคญัที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู ้
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา 6 W 1 H 
ของสินคา้ในธุรกิจ เพื่อฝึกคิด                 
ฝึกวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
3. ให้นักศึกษาท าค าถามทบทวนท้าย
บทเรียน 
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสยั 

1. เอกสาร
ประกอบการสอนวิชา
หลักการตลาด 
2. สื่อการสอน 
Power point 
3. ใบงาน 
 

1.1,1.2,1.3,2.1,,3.1,3.2,3.3 (1)  

9 หัวข้อการสอน 
1.ผลิตภัณฑ ์
1.1ความหมายของผลิตภณัฑ ์
1.2ระดับของผลติภณัฑ ์
1.3ล าดับชั้นของผลิตภัณฑ ์
1.4ประเภทของผลิตภณัฑ ์
1.5ส่วนประสมผลิตภัณฑ ์
Learning Outcome 

3 1. การบรรยายโดยให้นักศึกษามสีว่นร่วม
อภิปรายในประเด็นทีส่ าคญัที่เกี่ยวข้องกับ
การเรยีนรู ้
2. ให้นักศึกษาวิเคราะหล์ักษณะระดับ
ผลิตภณัฑ์  จากกรณีศึกษาทางธุรกิจ เพื่อฝึก
คิดฝึกวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กัน 

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาหลักการตลาด 
2. สื่อการสอน Power 
point 
3. ใบงาน 
 

1.1,1.2,1.3,2.1,2.2,3.1,3.2,3.3 (1)  
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สัปดาห์ท่ี 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

นักศึ กษาสามารถอธิบาย ในเรื่ อง
ผลิตภัณฑ์ความหมาย,ประเภทและ
ส่วนประสมผลิตภัณฑ์และสามารถ
วิ เคราะห์ลักษณะระดับผลิตภัณฑ์  
แ ล ะ ส่ ว น ป ร ะ ส ม ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ จ า ก
กรณีศึกษาทางธุรกิจ เพื่อฝึกคิดฝึก
วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กัน 

3. ให้นักศึกษาค านวณหาส่วนประสม
ผลิตภณัฑ์ทางธุรกิจเพื่อฝึกคิด ฝึกวิเคราะห์ 
และแลกเปลีย่นความคดิเห็นกัน 
4. ให้นักศึกษาท าค าถามทบทวนท้าย
บทเรียน 
5. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสยั 

10 หัวข้อการสอน 
1.ผลิตภัณฑ ์
1.1ตราผลิตภณัฑ ์
1.2การบรรจภุัณฑ ์
1.3ป้ายฉลาก 
1.4วงจรชีวิตผลิตภัณฑ ์
1.5ผลิตภัณฑ์ใหม ่
1.6กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม ่
Learning Outcome 
นักศึกษาสามารถอธิบายในเรื่องตรา
ผลิตภณัฑ์,การบรรจภุณัฑ์,ป้ายฉลาก 
วงจรชีวิตผลติภณัฑ์,ผลติภณัฑ์ใหม่ 

3 1. การบรรยายโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อฝึก
คิดฝึกวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กัน 
3. ให้นักศึกษาท าค าถามทบทวนท้ายบทเรียน 
4 . เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย 

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาหลักการตลาด 
2. สื่อการสอน Power 
point 
3. ใบงาน 
 

1.1,1.2,1.3,2.1,2.2,3.1,3.2,3.3 (1)  
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สัปดาห์ท่ี 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

และกระบวนการพัฒนาผลติภณัฑใ์หม่
และสามารถวเิคราะห์กรณีศึกษา เพื่อ
ฝึกคิดฝึกวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกัน 

11 หัวข้อการสอน 
1.ราคา 
1.1แนวความคิดเรื่องราคา 
1.2ความส าคัญของราคา 
1.3ขั้นตอนการตั้งราคา 
1.4การก าหนดนโยบายราคาและกล
ยุทธ์ราคา 
Learning Outcome 
นักศึกษาสามารถอธิบายในเรื่องราคา
แนวคิ ดความส าคัญและ ก าหนด
นโยบายราคาและกลยุทธ์ราคาและ
สามารถค านวณการก าหนดราคาโดย
วิธีต่างๆได้ 

3 1. การบรรยายโดยให้นักศึกษามสีว่นร่วม
อภิปรายในประเด็นทีส่ าคญัที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู ้
2. ให้นักศึกษาค านวณการก าหนดราคาโดย
วิธีต่างๆ 
3. ให้นักศึกษาท าค าถามทบทวนท้ายบทเรียน 
4 . เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย 
 

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาหลักการตลาด 
2. สื่อการสอน Power 
point 
3. ใบงาน 
 

1.1,1.2,1.3,2.1,,3.1,3.2,3.3 (1)  
 

12 หัวข้อการสอน 
ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
- ลักษณะของช่องทางการ 
จัดจ าหน่าย 

3 1. การบรรยายโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้ 

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาหลักการตลาด 
2. สื่อการสอน Power 
point 

1.1,1.2,1.3,2.1,2.2,3.1,3.2,3.3 (1) 
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สัปดาห์ท่ี 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

- ความจ าเป็นของคนกลางทาง
การตลาด 
- หน้าท่ีของช่องทางการจัดหน่าย 
- การจัดองค์การของช่องทางการจัด
จ าหน่าย 
- การเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบของ
ช่องทาง 
- การออกแบบช่องทางการจัดจ าหน่าย 
- การจัดการช่องทางการจัดจ าหนา่ย 
- การกระจายสินค้าและการจัดการโล
จิสติกส์ทางธุรกิจ 
Learning Outcome 
นักศึ กษาสามารถอธิบาย ในเรื่ อง
ลักษณะของช่องทางการจัดจ าหน่าย
ประเภทของคนกลางทางการตลาด
และการกระจายสิ นค้ าและกา ร
จั ด ก า ร โ ล จิ ส ติ ก ส์ ท า ง ธุ ร กิ จ โ ด ย
นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อฝึก
คิด ฝึกวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกัน 

2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อฝึก
คิด ฝึกวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเหน็
กัน 
3. ให้นักศึกษาท าค าถามทบทวนท้ายบทเรียน 
4 . เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย 
 

3. ใบงาน 
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สัปดาห์ท่ี 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

13 หัวข้อการสอน 
1.การส่งเสริมการตลาด 
1.1ความหมายและความส าคญัของ
การส่งเสริมการตลาด 
1.2กระบวนการสื่อสาร 
1.3วัตถุประสงค์ของการส่งเสริม
การตลาด 
1.4เครื่องมือการส่งเสรมิการตลาด 
1.5การก าหนดงบประมาณการส่งเสรมิ
การตลาด 
1.4ปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจเลือก
เครื่องมือการส่งเสริมการตลาด 
Learning Outcome 
นักศึ กษาสามารถอธิบาย ในเรื่ อง
ความหมายและความส าคัญของการ
ส่งเสริมการตลาดเครื่องมือการส่งเสริม
การตลาดการตัดสินใจเลือกเครื่องมือ
การส่งเสริมการตลาดและวิเคราะห์
กรณีศึกษา เพื่อฝึกคิด ฝึกวิเคราะห์ 
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 

3 1. การบรรยายโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อฝึก
คิด ฝึกวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเหน็
กัน 
3. ให้นักศึกษาท าค าถามทบทวนท้ายบทเรียน 
4 . เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย 

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาหลักการตลาด 
2. สื่อการสอน Power 
point 
3. ใบงาน 
 

1.1,1.2,1.3,2.1,2.2,3.1,3.2,3.3 (1)  
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สัปดาห์ท่ี 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

14 หัวข้อการสอน 
1.การส่งเสริมการตลาด 
1.1การโฆษณา 
1.2การส่งเสริมการขาย 
1.3การขายโดยบคุคล 
1.4การประชาสมัพันธ์ 
1.5การตลาดทางตรง 
Learning Outcome 
นักศึกษาสามารถอธิบายในเรื่อง การ
ส่งเสริมการตลาดและการตลาด
ทางตรง และ วิเคราะห์กรณีศึกษา
เกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบ
ประสมประสาน  พร้อมน าเสนอหน้า
ช้ันเรียนโดยนักศึกษาสามารถใช้สือ่
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้อย่าง
เหมาะสม อีกท้ังยังไดร้ับการพัฒนา
ตนเองอยู่ตลอดเวลา      

3 1.การบรรยายโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มวิเคราะห์กรณีศึกษา
เกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบประสม
ประสาน  พร้อมน าเสนอหน้าช้ันเรียน 
3. ให้นักศึกษาท าค าถามทบทวนท้ายบทเรียน 
 

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาหลักการตลาด 
2. สื่อการสอน Power 
point 
3. ใบงาน 
 

1,2,3 (1)  
 

15 หัวข้อการสอน 
1.การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
และความรับผดิชอบต่อสังคมของ
องค์กร 

3 1.การบรรยายโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้ 

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาหลักการตลาด 
2. สื่อการสอน Power 
point 

1.1,1.2,1.3,2.1,,3.1,3.2,3.3 (1) 
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สัปดาห์ท่ี 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

1.1การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
1.2ความรับผดิชอบต่อสังคมของ
องค์กร 
1.3ความสัมพันธ์ของการตลาดเพื่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม และความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR)  
1.4ปัจจัยทีม่ีอิทธิพลและสนับสนนุต่อ
การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
1.5กิจกรรมในการตลาดเพื่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
1.6จริยธรรมและจรรยาบรรณในการ
จัดการการตลาด 
1.7จรรยาบรรณของนักการตลาด 
1.8น าเสนอผลงาน 
Learning Outcome 
นักศึกษาสามารถอธิบายในเรื่ อง .
การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
และความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กรสามารถน าเสนอผลงานได้รับ
มอบหมาย มีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต ไม่
น าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนและ

2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อฝึก
คิดฝึกวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กัน 
3. ให้นักศึกษาท าค าถามทบทวนท้ายบทเรียน 
4 . เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย 
 

3. วิดีทัศน์ เรื่อง
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางการ
ตลาด 
4.ใบงาน 
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สัปดาห์ท่ี 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

วิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อฝึกคิดฝึก
วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กัน 

 
หมายเหตุ  :  ระบุทุกสัปดาห์ จ านวน 15 สัปดาห์ 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กิจกรรมที่  ผลการเรียนรู้ที่ได้    
(ระบุข้อ) 

วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

1. การเข้าช้ัน
เรียน/ การ
ตรงต่อเวลา/ 
การแต่งกาย 

 

(1.1.3)  1. ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาใน

การเข้าช้ันเรียน การส่งงานตามก าหนด

ระยะเวลาที่มอบหมาย  

2. ประเมินจากการแต่งกายของนักศึกษาที่

เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

3. ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่  ที่
ได้รับมอบหมายรายกลุ่มและบุคคล 

1-15 
 

10% 

2. กิจกรรม/
งานทีไ่ด้รับ
มอบหมาย 

 

(1.1.1) (1.1.2) (1.1.3)  
(1.1.4) (2.1.1) (2.1.2)  
(2.1.3) (3.1.2) (4.1.1) 
(4.1.2)    

1. ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาใน

การเข้าช้ันเรียน การส่งงานตามก าหนด

ระยะเวลาที่มอบหมาย  

2. ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่  ที่
ได้รับมอบหมายรายกลุ่มและบุคคล  
3. ประเมินจากงาน/กิจกรรมต่างๆ ที่
มอบหมายให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ ต้องมีความ
ซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต ไม่น าผลงานของผู้อื่นมา
เป็นของตน เช่นแบบฝึกหัดทบทวน เพื่อวัด
ความเข้าใจของนักศึกษา  
4. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นการอภิปรายกลุ่ม 
5. ประเมินจากพฤติกรรมในห้องเรียน เช่น 

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมในห้องเรียน 

พฤติกรรมการท างานเป็นทีม   

1-15 
 

15% 
 

3.การ

วิเคราะห์

กรณีศึกษา 

 

(1.1.3) (2.1.1) (2.1.2)  
(2.1.3) (3.1.2) (4.1.1) 
(4.1.2)    

1. ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาใน

การเข้าช้ันเรียน การส่งงานตามก าหนด

ระยะเวลาที่มอบหมาย  

2. ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายรายกลุ่มและบุคคล  
3. ประเมินจากการวิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อ
วัดความเข้าใจของนักศึกษา 

1-15 
 

15% 
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4. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นการอภิปรายกลุ่ม 
5. ประเมินจากพฤติกรรมในห้องเรียน เช่น 

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมในห้องเรียน 

พฤติกรรมการท างานเป็นทีม  

4. รายงาน

และการ

น าเสนอ 

 

(1.1.3)  (2.1.1) 
(2.1.2)  (2.1.3) 
(3.1.2)  (4.1.1) 
(4.1.2)  (5.1.4) 

1. ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาใน

การเข้าช้ันเรียน การส่งงานตามก าหนด

ระยะเวลาที่มอบหมาย  

2. ประเมินจากการแต่งกายของนักศึกษาที่

เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

3. ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่  ที่
ได้รับมอบหมายรายกลุ่มและบุคคล  
4. ประเมินจากรายงาน ที่ได้รับมอบหมาย มี
ความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต ไม่น าผลงานของผู้อื่น
มาเป็นของตน 
5. ประเมินจากการน าเสนอผลงาน (กลุ่ม) 
หน้าช้ันเรียน  การเป็นผู้น าและผู้ตามในการ
อภิปรายซักถาม ตลอดจนการใช้ความคิด
แก้ไขปัญหาทางด้านการตลาดได้อย่าง
เหมาะสม 
6. ประเมินจากผลการสืบค้นเทคนิคการ
น า เ สนอ โดยกา ร เ ลื อก ใ ช้ เ ทค โน โลยี
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม   

1-14 
15 

20% 

5. สอบปลาย
ภาค 

(2.1.1) (2.1.2)  
(2.1.3) 

1. ประเมินจากการสอบปลายภาค  โดยใช้
ข้อสอบแบบปรนัย 

16 40% 
 

 
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและต าราหลัก    

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด. (2557). หลักการตลาด. กรุงเทพฯ : 
ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ มสด. 
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2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ    
2.1  วารุณี  ตันติวงศ์วาณิชและคณะ. (2543) หลักการตลาด ฉบับมาตรฐาน. กรุงเทพ ฯ :            

เพียร์สัน  เอ็ดดูเคชั่น  อินโดไชน่า. 
2.2  ศิริวรรณ  เสรีรัตน์และคณะ. (2543). หลักการตลาด.  กรุงเทพฯ :  ธีระฟิล์มและไซเท็กซ์  

จ ากัด. 
2.3  หนังสือพ็อกเก็ตบุ๊คทางการตลาด 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 3.1  http://www.marketeer.co.th/ 

3.2  http://www.brandage.com 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและนักศึกษา 

- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 
 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

- แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการสอน  เพื่อก ากับดูแลการสอนให้ได้คุณภาพ 

- ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษาและการทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
3. การปรับปรุงการสอน     

 -  ผู้ประสานงานรายวิชา และคณาจารย์ผู้สอนร่วมกันระดมสมองก าหนดกลยุทธ์วิธีการสอนจากผล
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชา สรุปภาพรวมปัญหา และอุปสรรคจากมคอ . 5 เพ่ือหาแนวทางในการ
แก้ปัญหาร่วมกัน  
     -  ปรับกลยุทธการสอน และการบูรณาการความรู้ เพ่ือให้สอดคล้องกับธรรมชาติของนักศึกษาแต่
ละหลักสูตร  
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

 การแต่งตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ข้อสอบ  การพิจารณาจากรายงานของนักศึกษา วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนตามข้อก าหนด
การวัดและประเมินผลประจ ารายวิชา 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 - ปรับปรุงรายละเอียดวิชาทุกภาคการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหรือตามข้อเสนอแนะและผล
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 

  -  ปรับปรุงรูปแบบการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเน้นนักศึกษาเป็นส าคัญ 

http://www.marketeer.co.th/
file:///C:/Users/Administrator/Desktop/3.2%20%20http:/www.brandage.com

