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ค าน า 
 

 มคอ.3 รายวิชาหลักการตลาด (Principles of Marketing) รหัสวิชา 3822403 เป็นการจัดท า
รายละเอียดประกอบรายวิชาหลักการตลาด หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและหน้าที่ทางการตลาด กระบวนการการจัดการ
การตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด ระบบสารสนเทศและการวิจัยทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค 
การแบ่งส่วนตลาด การก าหนดตลาดเป้าหมาย การวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ การจัดการผลิตภัณฑ์ การ
ก าหนดราคา ช่องทางการตลาด  การกระจายสินค้า การส่งเสริมการตลาด การตลาดเพ่ือสังคมและ
สิ่งแวดล้อม จรรยาบรรณของนักการตลาด และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ 
และด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบันได้ 
 รายละเอียดวิชานี้ เป็นส่วนส าคัญต่อผู้ เรียนสาขาบัญชี  ที่ เน้นการเรียนการสอนทฤษฎีและ
การศึกษาค้นคว้าพัฒนาด้วยตนเอง ตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพ่ือ
ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอน
กับผู้เรียน ด้วยเทคนิคหรือกิจกรรมการค้นคว้า การใช้เทคโนโลยีด้วยตนเองหรือท างานเป็นทีมอย่าง
สร้างสรรค์  โดยผู้สอนมีบทบาทอ านวยความสะดวกและจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วย
ตนเองและปฏิบัติจริง เพ่ือท าให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้จากรายวิชานี้ไปประยุกต์ใช้ในอนาคต 
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สารบญั 
 

หมวด           หน้า 
 
หมวด 1  ข้อมูลทัว่ไป          4 
หมวด 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์        4 
หมวด 3  ลักษณะและการด าเนินการ        5 
หมวด 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา       6 
หมวด 5  แผนการสอนและการประเมินผล       10 
หมวด 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน      20 
หมวด 7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา    21 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ    คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 
    รหัสวชิา 3822403 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย)  หลักการตลาด 
                                      (ภาษาอังกฤษ)  Principles of Marketing  
2. จ านวนหน่วยกิต 
    3 (3-0-6)  หน่วยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 
4. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปราโมทย์  ยอดแก้ว 
    อาจารย์ผู้สอน (1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปราโมทย์  ยอดแก้ว ตอนเรียน A1 
    
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
    ภาคการศึกษาที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2563 / ชั้นปีที ่2 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
8. สถานที่เรียน 
    คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    9.1  วันที่จัดท า  14 พฤศจิกายน  2562 
    9.2   วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด  9 พฤศจิกายน  2563 
 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 1. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความรู้ เข้าใจ แนวความหมาย ความส าคัญ เกี่ยวกับวิชาทาง
การตลาดและส่วนประสมทางการตลาด  
 2. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดในปัจจุบัน และมีมุมมองการตลาดใน
อนาคตส าหรับตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 3. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ หลักการทฤษฏีทางการตลาดไปบูรณาการใช้กับหลักการทาง
วิชาชีพหรือการด าเนินชีวิตประจ าวัน  
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 4.  เพ่ือให้นักศึกษาเกิดทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและเห็นคุณค่าของการน าการตลาดไปใช้
แก้ปัญหาชีวิตและสังคม 
 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 1.  เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจสามารถอธิบายถึงแนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการตลาด 
 2.  เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดในปัจจุบัน เข้าใจสภาพแวดล้อมทาง
การตลาดปัจจุบัน 
 3.  เพื่อให้เข้าใจถึงกลยุทธ์การตลาดต่างๆ ที่ส าคัญในการปรับตัวให้เข้ากับสังคมไทย  
 4.  เพ่ือให้ท าการวิเคราะห์โอกาสทางการตลาดและผลกระทบของผลิตภัณฑ์ทางการตลาดใน
ปัจจุบัน 
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา  
 แนวคิดและความส าคัญทางการตลาด กระบวนการจัดการทางการตลาด สภาพแวดล้อมทาง
การตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย 
การวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ การจัดการผลิตภัณฑ์ การตั้งราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การกระจายสินค้า 
การส่งเสริมการตลาด การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จรรยาบรรณทางการตลาด  
 Concepts and importance of marketing; marketing management process; marketing 
environment; consumer behavior; market segmentation; targeting; product positioning; 
product management; pricing; marketing channels; product distribution; promotion; social 
and environmental marketing; marketing ethics 
 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย การฝึก 
 

สอนเสริม ปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 45 ช.ม. ต่อ
ภาคการศึกษา 

สอนเสริมเพ่ือทดแทน
คาบเรียนที่ ไม่สามารถ
ท าการสอน ได้   ห รื อ
ตามที่ผู้เรียนร้องขอ เพ่ือ
ทบทวนความรู้ ค วาม
เข้าใจให้มีความชัดเจน
ยิ่งขึ้น 

ไมม่ีการฝึกปฏิบัติงาน
และงานภาคสนามแต่มี
การฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน
และกิจกรรมนอกนอก
ชั้นเรียน 
 

90 ชั่วโมงต่อภาค
การศกึษา 
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3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น   
    รายบุคคล 
 ผู้สอนประจ าวิชามีการจัดเวลาให้ค าปรึกษาส าหรับนักศึกษาที่ต้องการค าแนะเป็นรายบุคคล หรือ
รายกลุ่ม ได้ตามความเหมาะสม หรือตามที่นักศึกษาร้องขอ โดยมีการนดัหมายล่วงหน้า 
 

หมวดที ่4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของสาขาวิชา 
  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (IES) :  
IES 2 

(ฌ)(1) อธิบายสภาพแวดล้อมที่องค์กรด าเนินงานซึ่งรวมถึงแรงผลักดันหลักด้านเศรษฐกิจ ด้านกฎหมาย 
ด้านการเมือง ด้านสังคม ด้านเทคนิค ด้านการต่างประเทศ และด้านวัฒนธรรม 

(ฌ)(3) ระบุลักษณะส าคัญของโลกาภิวัฒน์ซึ่ งรวมถึงบทบาทของธุรกิจข้ามชาติ การพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ และตลาดเกิดใหม ่

IES 3 
(ก)(1) ประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลและแง่มุมที่หลากหลายผ่านการวิจัย การวิเคราะห์  และ 

               การบูรณาการ 
(ข)(1) ให้ความร่วมมือและท างานเป็นทีม เมื่อปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายองค์กร 

IES 4 
(ข)(4) วิเคราะห์ทางเลือกของวิธีปฏิบัติและระบุถึงผลที่ตามมาทางจริยธรรมของแต่ละทางเลือก 

 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
            นั ก ศึ ก ษ าต้ อ งมี คุ ณ ธ ร รม  จ ริ ย ธ ร รม  รวม ทั้ ง จ ร รย าบ รรณ วิ ช าชี พ  เ พ่ื อ ให้ 
การด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมเป็นปกติสุข สร้างสรรค์ และท าประโยชน์ให้กับส่วนรวม นอกจากนั้น
การใช้ความรู้และทักษะทางวิชาชีพบัญชี ต้องพึงระมัดระวัง และค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งอาจารย์จะต้องสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา
ทั้งในด้านคุณธรรม และจริยธรรม ต่อไปนี้ 
 1) มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ       มีทัศนคติที่ดี
ต่อวิชาชีพ 
 2) มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพ และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและ
สังคม  
 3) สามารถบริหารเวลา และปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม 
 4) มีจิตส านึก และพฤติกรรมที่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนอย่างมี
คุณธรรม 
 1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
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1) สร้างวัฒนธรรมองค์กรในคณะเพ่ือปลูกจิตส านึกข้ันพ้ืนฐานให้กับนักศึกษา อาจารย์ และ
บุคลากรคณะ ในการรักษาระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย ความมีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะและมหาวิทยาลัย 
ชุมชน การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบในหน้าที่ และความซื่อสัตย์สุจริต 

2) อาจารย์ผู้สอนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งฝ่าย
กิจการนักศึกษาของคณะต้องส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดกับนักศึกษาโดยการจัดโครงการ/กิจกรรม 
พัฒนาจิตสาธารณะ และการท าประโยชน์ให้กับชุมชน กิจกรรมภายใน ได้แก่ การยกย่องชมเชยนักศึกษาที่
ประพฤติดีปฏิบัติชอบเป็นที่ประจักษ์ นักศึกษาที่ท าประโยชน์ให้กับสังคม 

3) ในหลักสูตรมีรายวิชาจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีและบรรษัทภิบาล ซึ่งเป็นวิชาในกลุ่ม
วิชาชีพ ในหมวดวิชาเฉพาะ 
 1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 

1) การประเมินผลคุณลักษณะที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดยใช้แบบประเมินที่
พัฒนาขึ้นตามหลักวิชาการ และให้บุคคลต่อไปนี้อย่างน้อย 3 คน ได้ประเมิน ได้แก่เพ่ือนร่วมชั้นเรียน อาจารย์
ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ปกครอง นักศึกษาประเมินผลตนเอง ผู้ให้การฝึกหัดงาน หรือสหกิจศึกษา ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับ
ความเหมาะสม 

2) สังเกตพฤติกรรมที่พึงประสงค์ มีจ านวนเพ่ิมขึ้น เช่น การเข้าเรียนตรงเวลาจ านวนทุจริตใน
การสอบลดน้อยลง ความพร้อมเพรียงในการเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมของนักศึกษา ความรับผิดชอบใน
หน้าที ่เป็นต้น 

3) การสอบข้อเขียน วิชาจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชีและบรรษัทภิบาล 
 

 2. ด้านความรู้ 
 2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  นักศึกษาต้องมีความรู้ด้านการบัญชี การเงิน การรายงาน และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง ด้าน
องค์การและธุรกิจ ความรู้และความสามารถในเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้น มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
จึงครอบคลุมความรู้ต่อไปนี้ 
  1) มีความรู้และความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางการบัญชี 
  2) มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอ่ืนที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ด้านการบัญชี 
โดยสามารถบูรณาการและน ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
                 3) มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและอ่ืน ๆ โดยใช้วิธี    การเรียนรู้
จากประสบการณ์ 
  4) สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ การวิจัย และวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
 2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 1) การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมี
ความรู้ และความเข้ าใจ ในทฤษฎี การบั ญ ชี  มาตรฐานการบั ญ ชี  และการประยุ กต์ ใช้ ความรู้  
ในการจัดท าและน าเสนอรายงานทางการเงิน แก้ไขปัญหาการปฏิบัติทางการบัญชี การให้เสนอแนวทาง 
ในการพัฒนา ปรับปรุง แกไ้ขระบบสารสนเทศทางการบัญชีได้ 
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 2) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงาน หรือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มา
บรรยายเฉพาะเรื่อง 
 3) การเรียนรู้จากประสบการณ์และการถ่ายทอดของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู้เชี่ยวชาญ ผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชีเฉพาะด้านหรือทุกด้าน 
 2.3 กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  1) การทดสอบย่อย 
  2) การสอบกลางภาค 
  3) การสอบปลายภาค 
  4) การรายงานผลการศึ กษาค้ นคว้ า โครงงาน การวิ จั ย  โดยการน าเสนอหน้ า 
ชั้นเรียน และเอกสารรายงาน 
  5) ประเมินผลจากวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชี 
 3 ด้านทักษะทางปัญญา 
 3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   นักศึกษาจะต้องสามารถพัฒนาสติปัญญาของตนเอง โดยผู้สอนต้องมุ่งเน้นให้
นักศึกษาใช้ความเข้าใจมากกว่าการจ า มีหลักการและเหตุผลในการคิด มีวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะกับตนเอง และ
สามารถตัดสินใจ แก้ปัญหาได้ เพ่ือให้บรรลุผลการเรียนรู้ต่อไปนี้ 
 1) สามารถสื บค้ นข้ อมู ล  ประมวลข้ อมู ล  และแนวคิ ดต่ าง ๆ  เพ่ื อน ามาใช้ ใน 
การระบุและวิเคราะห์ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ด้วยตนเอง 
  2) สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้ทางการบัญชีและด้านอื่นที่สัมพันธ์กัน ใช้ทักษะ
ทางวิชาชีพและดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหารวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหม่ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ 
โดยค านึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ 
  3) สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
 3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญ 
  1) การสอนแบบการสัมมนา อภิปรายกลุ่ม 
  2) การฝึกปฏิบัติทั้งในห้องเรียน หรือในสถานประกอบการ 
  3) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิชาชีพบัญชี 
  4) การสอนโดยใช้กรณีศึกษา โจทย์ปัญหา 

3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค โดยใช้กรณีศึกษา หรือโจทย์ปัญหา 
2) การรายงานผลการศึกษาค้นคว้า โครงงาน การวิจัย โดยการน าเสนอหน้า  ชั้นเรียนและ

เอกสารรายงาน 
3) ประเมินผลจากรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชี 
4) การประเมินผลตามสภาพจริงของผลงานที่มอบหมาย 

 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
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การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบให้กับนักศึกษาโดย
สอดแทรกเข้าไปในการสอนรายวิชา มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนที่ มี
ความแตกต่างกัน ผู้สอนจะต้องมีวิธีที่จะพัฒนาคุณลักษณะในด้านนี้  หรืออาจแนะน าให้นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนวิชาด้านสังคมศาสตร์ เพ่ือให้นักศึกษามีคุณสมบัติต่อไปนี้ 

 1) สามารถปฏิบัติ และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
2) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ 

และวัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี 
 3 ) มี ค ว าม คิ ด ริ เริ่ ม  ส ร้ า งส รรค์  ส าม ารถ ให้ ค ว าม ช่ ว ย เห ลื อ แ ล ะอ าน วย 

ความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมงาน 
 4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของตนอย่าง

ต่อเนื่อง  
4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 
 ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้ท าเป็นงานกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานกับ

นักศึกษา บุคลากรของหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก 
4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
 1) การสัมภาษณ์ การรายงานหน้าชั้นเรียน 
2 ) คุ ณ ภ าพ ผล งาน ของนั กศึ กษ า โด ยมี เก ณ ฑ์ ที่ ต ร งป ระ เด็ น กั บ ม าต รฐาน 

การเรียนรู้ที่ก าหนด 
3) สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างทีท่ างานร่วมกัน 
4) ให้ผู้ร่วมงานของนักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผล 

 
 5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 หน้าที่งานทางการบัญชีมีส่วนเกีย่วข้องกับการวิเคราะห์ตัวเลข และการสื่อสาร ให้เข้าใจ การ
ออกแบบและวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ การควบคุมระบบ การให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ รวมทั้ง 
การเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้น ผู้สอนจ าเป็นต้องฝึกทักษะด้านนี้ เพ่ือให้นักศึกษามีคุณสมบัติเหล่านี้
เมือ่ส าเร็จการศึกษา 
 1) มี ทั กษะการใช้ วิ ธี วิ เคราะห์ เชิ งปริ มาณ เพ่ื อการตั ดสิ น ใจอย่ างสร้ างสรรค์  
ในการแปลความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือข้อโต้แย้ง 
 2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือก และใช้รูปแบบ
การน าเสนอที่เหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน 
 3) สามารถเลื อกใช้ เทคโน โลยี ส ารสน เทศและเทคนิ คการสื่ อสารที่ เหมาะสม 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ 
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         5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์      เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1 ) มอบ ห มายงาน ใน รายวิ ช าต่ าง  ๆ  เพ่ื อ ให้ นั ก ศึ กษ าพั ฒ น าความส ามารถ 
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ 

2) ให้นักศึกษากับอาจารย์ท าโครงงาน หรือการวิจัยร่วมกัน 
3) จัดหาช่องทางให้มีการน าเสนอผลงาน 
4) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชีให้เรียนรู้จากการท างานจริง 

                  5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข       การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1) ใช้แบบประเมินผลงานที่มอบหมาย โดยมีเกณฑ์การประเมินเทคนิค        การน าเสนอ 
ความถูกต้อง การใช้ภาษาเขียน ภาษาพูด ความสามารถในการอธิบาย 
 2) การสอบภาคปฏิบัติ 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

 
สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา  
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

1 แนะน าเนื้อหาวิชา , ข้อตกลงเบื้อต้น 
  กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและ 
  การประเมินผล 
แนะน าแหล่งข้อมูล การท าโครงการ 
  ศึกษาการตลาดเพื่อสังคม 
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาด 
- ความหมายและความส าคัญของ 
   ตลาดและการตลาด 
- วิวัฒนาการทางการตลาด 
- แนวคดิหลักทางการตลาด 
Learning Outcome 
IES 2-(ฌ)(3) อธิบายลักษณะส าคัญของ
โลกาภิวัฒน์ที่มบีทบาทของธุรกิจข้ามชาติ การ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  

3 1. ผู้สอน บรรยายแนะน าตัวและอธิบายเนื้อหา
รายวิชา วัตถุประสงค์ของรายวิชา การเรียน
การสอน และเกณฑ์การวัดผลและประเมินผล 
ตลอดจนแนะน าหนังสือ แหล่งการเรียนรู้ และ
website เพ่ิมเติม 
2.  ผู้สอน บรรยายเนื้อหาบทเรียน 
3. นักศึกษา แต่ละคนท ากิจกรรมแสดงความ
คิดเห็น อภิปรายความหมาย ตลาด การตลาด 
และวิวัฒนาการทางการตลาดที่สอดคล้องกับ
ความเป็นปัจจุบัน 
4. ผู้สอน สรุปเนื้อหาและกิจกรรม 

1. หนังสือ 
2. สื่อ Power 
Point แนะน า
บทเรียนและ
น าเสนอใน
ระบบWBSC  
3. สื่อ Power 
Point  เนื้อหา 
 
 

1,2  

2 บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาด 
- องค์ประกอบทางการตลาด 
- การจัดประเภทตลาด 

3 1. ผู้สอน บรรยายเนื้อหา 
2. นักศึกษา ท ากิจกรรมองค์ประกอบ
การตลาดที่สอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน และ

1. สื่อ Power 
Point เนื้อหา 
2. รูปภาพ

1,2  
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา  
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

- หน้าที่ทางการตลาด 
- คุณสมบัตินักการตลาดและจรรยาบรรณ 
- สรุป 
Learning Outcome 
IES 2-(ฌ)(3) อธิบายลักษณะส าคัญของ
โลกาภิวัฒน์ที่มีบทบาทตลาดเกดิใหม่ 
-อธิบายหน้าที่การตลาดและคุณสมบัติของ
นักการตลาดที่ดี 

หน้าที่การตลาด อภิปรายประเด็นคุณสมบัติ
ของนักการตลาดที่ดี 
3. ผู้สอน สรุปเนื้อหาและกิจกรรม 

ตลาดในสังคม 
3. วีดีทัศน์
การตลาด  

3 บทที่ 2 สภาพแวดล้อมทางการตลาด 
- สภาพแวดล้อมทางการตลาด 
- สภาพแวดล้อมภายนอกจุลภาค 
- สภาพแวดล้อมภายนอกมหาภาค 
- การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมทางการตลาด 
- สรุป 
Learning Outcome 
IES 2(ฌ)(1) อธิบายสภาพแวดล้อมท่ีองค์กร
ด าเนินงานซึ่งรวมถึงแรงผลักดันหลักด้าน
เศรษฐกิจ ด้านกฎหมาย ด้านการเมือง ด้าน
สังคม ด้านเทคนิค ด้านการต่างประเทศ และ
ด้านวัฒนธรรม ที่มีผลกระทบต่อการตลาด 

3 1. ผู้สอน บรรยายเนื้อหา 
2. นักศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ทางการตลาด อภิปรายประเด็นส าคัญใน
ปัจจุบัน 
3. ผู้สอน สรุปเนื้อหาและกิจกรรม 
 

1. สื่อ Power 
Point เนื้อหา 
2. สื่อส่วน
ประสม
ผลิตภัณฑ์ 
3. วีดีทัศน์ 

1,2  
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา  
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

4 บทที่ 3 ระบบการตลาด การแบ่งส่วนตลาด
และการก าหนดต าแหน่งทางการตลาด 
- ระบบการตลาด 
- การตลาดมวลชนกับการตลาดเป้าหมาย 
- การแบ่งส่วนตลาด 
- การก าหนดตลาดเป้าหมาย 
- การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ 
- สรุป  
Learning Outcome 
IES 3 (ข)(1) ให้ความร่วมมือและท างานเป็น
ทีมอธิบายระบบตลาดและการตลาดเป้าหมาย 
ในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายองค์กร 

3 1. ผู้สอน บรรยายเนื้อหา 
2. นักศึกษา ท ากิจกรรมแบ่งกลุ่มร่วมกัน ค้น
ข้อมูล วิเคราะห์ตลาดเป้าหมายต่างๆ อภิปราย
ประเด็นส าคัญในปัจจุบัน 
3.  ผู้สอน สรุปเนื้อหาและกิจกรรม 

1. สื่อ Power 
Point เนื้อหา 
2. รูปสื่อ
ผลิตภัณฑ์ กับ
ตลาด 
3. วีดีทัศน์ 

2,3  

5 บทที่ 3 ระบบการตลาด การแบ่งส่วนตลาด
และการก าหนดต าแหน่งทางการตลาด 
- การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย 
และการก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ 
- กลยุทธ์ STP 
- การวิเคราะหก์ลยุทธ์ STP 
Learning Outcome 
IES 3 (ข)(1) ให้ความร่วมมือและท างานเป็น

3 1. ผู้สอน บรรยายเนื้อหา 
2. นักศึกษา ท ากิจกรรมแบ่งกลุ่มวิเคราะห์ 
ก าหนดกลยุทธ์ STP อภิปรายกลยุทธ์ STP 
และประเด็นส าคัญในปัจจุบัน 
3.  ผู้สอนสรุปเนื้อหาและกิจกรรม 

1. สื่อ Power 
Point เนื้อหา 
2. กรณีศึกษา 

2,3  
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา  
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

ทีมอธิบายกลยุทธ์ STP ในการปฏิบัติงานให้
บรรลุเป้าหมายองค์กร 

6 บทที่ 4 ระบบสารสนเทศทางการตลาดและ
การวิจัยการตลาด 
- ความหมายของระบบสารสนเทศทาง
การตลาด 
- ระบบสารสนเทศทางการตลาด 
- ข้อมูลทางการตลาด 
- การวิจัยการตลาด 
- กระบวนการในการวิจัยการตลาด  
- สรุป 
Learning Outcome 
IES 3(ก)(1) ประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
และแง่มุมที่หลากหลายผ่านการวิจัย การ
วิเคราะห์ และการบูรณาการกระบวนการท า
การวิจัยทางการตลาด 

3 1. ผู้สอน บรรยายเนื้อหา 
2. นักศึกษา ท ากิจกรรมให้แต่ละคนค้นข้อมูล
ทางการตลาด วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด 
3. นักศึกษา ท ากิจกรรมแบ่งกลุ่มรวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ ตามกระบวนการท าการวิจัย
ทางการตลาด และน าเสนอ 
4. ผู้สอน สรุปเนื้อหาและกิจกรรม 

1. สื่อ Power 
Point เนื้อหา 
2. ตัวอย่างการ
วิจัยตลาด 
 

2,3  

7 บทที่ 5 พฤติกรรมผู้บริโภค 
- ความหมายพฤติกรรมผู้บริโภค  
- การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคหรือ
แบบจ าลองพฤติกรรมผู้บริโภค 

3 1. ผู้สอนบรรยาย 
2. นักศึกษา ท ากิจกรรมแบ่งกลุ่มวิเคราะห์ 
พฤติกรรมผู้บริโภคในปจัจุบัน 
และอภิปรายพฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยที่มี

1. สื่อ Power 
Point เนื้อหา 
2. กรณีศึกษา
ทางการตลาด 

2,3  
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา  
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ 
- กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 
- สรุป  
Learning Outcome 
IES 3 (ข)(1) ให้ความร่วมมือและท างานเป็น
ทีม พฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน 
และอธิบายได้ว่าปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมผู้บริโภค 

อิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค 
3. ผู้สอน สรุปเนื้อหาและกิจกรรม 

3. วีดีทัศน์ 

8 บทที่ 6 ผลิตภัณฑ์ (สินค้าและบริการ) 
- ความหมายผลิตภัณฑ์ (สินค้าและบริการ) 
- ส่วนประสมผลิตภัณฑ์  
- องค์ประกอบผลิตภัณฑ์ 
- การจัดประเภทผลิตภัณฑ์ 
- ตราผลิตภัณฑ์ 
- สรุป 
Learning Outcome 
IES 3 (ข)(1) ความร่วมมือและท างานเป็นทีม 
อธิบายองค์ประกอบและการจัดแบ่งประเภท
ผลิตภัณฑ์ทางการตลาดในปัจจุบัน ในการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายองค์กร 

3 1. ผู้สอนบรรยาย 
2. นักศึกษา ท ากิจกรรมใหแ้ต่ละคนค้นข้อมูล 
อภิปรายความหมายของผลิตภัณฑ์ 
3. นักศึกษา ท ากิจกรรมแบ่งกลุ่มวิเคราะห์
องค์ประกอบและการจัดแบ่งประเภท 
ผลิตภัณฑ์ทางการตลาดในปัจจุบัน 
4. ผู้สอน สรุปเนื้อหาและกิจกรรม 
5. ทดสอบกลางภาค 

1. สื่อ Power 
Point เนื้อหา 
2. ตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์ 

2,3  
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา  
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

 

9 บทที่ 6 ผลิตภัณฑ์ (สินค้าและบริการ) 
- การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
- วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ 
- ผลิตภัณฑ์ใหม ่
- การบริการ การแบ่งลักษณะ และประเภท
บริการ 
- กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
 - สรุป 
Learning Outcome 
IES 3 (ข)(1) ให้ความร่วมมือและท างานเป็น
ทีมสร้างแนวคิดออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ เมื่อ
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายองค์กร 
IES 4(ข)(4) วิเคราะห์ทางเลือกของวิธีปฏิบัติ
และระบุถึงผลที่ตามมาทางจริยธรรมของแต่
ละผลิตภัณฑ์mk’dki9]kf  

3 1. ผู้สอน บรรยายเนื้อหา 
2. นักศึกษา ท ากิจกรรมแบ่งกลุ่มวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์ใหมค่้นข้อมูล 
อภิปรายสร้างแนวคิดออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ 
3. ผู้สอน สรุปเนื้อหาและกิจกรรม 

1. สื่อ Power 
Point เนื้อหา 
2. ตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์ 
3. วีดีทัศน์ 

3,4  

10 บทที่ 7 การก าหนดราคา 
- ความหมาย ของราคา มูลค่าและ
อรรถประโยชน์  ความส าคัญของราคา 

3 1. ผู้สอน บรรยายเนื้อหา 
2. นักศึกษา ท ากิจกรรมให้แต่ละคนค้นข้อมูล
อธิบาย ความหมายของราคา คุณค่า มูลค่า 

1. สื่อ Power 
Point เนื้อหา 
2. กรณีศึกษา

3,4  
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา  
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

- ความสัมพันธ์ระหว่างราคากับส่วนประสม
ทางการตลาด 
- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดราคา 
- วัตถุประสงค์ในการก าหนดราคา 
- ขั้นตอนการก าหนดราคา 
- เกณฑ์การก าหนดราคา 
- นโยบายและกลยุทธ์การก าหนดราคา 
- สรุป 
Learning Outcome 
IES 4 (ข)(4) วิเคราะห์ต้นทุนผลิตภัณฑ์และ 
ทางเลือกของวิธีปฏิบัติตั้งราคาและระบุถึงผล
ที่ตามมาทางจริยธรรมของแต่ละทางเลือก 

และท ากิจกรรมการก าหนดราคาจากต้นทุน 
3. ผู้สอน สรุปเนื้อหาและกิจกรรม 

เพ่ือก าหนด
ราคา 

11 บทที่ 8 ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
- ความหมายของการจัดจ าหน่าย 
- การแบง่ช่องทางการตลาด 
- คนกลางทางการตลาด ความจ าเป็นของคน
กลาง หน้าทีข่องช่องทางการจัดจ าหน่าย 
- การออกแบบช่องทางการจัดจ าหน่าย 
การค้าส่ง - การค้าปลีก 
- การกระจายตัวสินค้าและการจัดการ 

3 1. ผู้สอน บรรยายเนื้อหา 
2. นักศึกษา ท ากิจกรรมให้แต่ละคนค้นข้อมูล
อธิบายความส าคัญของช่องทางการจัด
จ าหน่าย 
3. นักศึกษา ท ากิจกรรมแบ่งกลุ่มวิเคราะห์การ
จัดการสินค้าตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ าปลายน้ าหรือ
อภิปรายโลจิสติกส์ทางธุรกจิ 
4. ผู้สอน สรุปเนื้อหาและกิจกรรม 

1. สื่อ Power 
Point เนื้อหา 
2. รูปสื่อ ช่าง
ทางการจัด
จ าหน่าย 
3. วีดีทัศน์ 

1,3 ผศ.ดร.
ปราโมทย์  
ยอดแก้ว 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา  
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

โลจิสติกส์ทางธุรกิจ 
 - สรุป 
Learning Outcome 
IES 3 (ข)(1) ให้ความร่วมมือและท างานเป็น
ทีมอธิบายการจัดการสินค้าตั้งแต่ต้นน้ า กลาง
น้ าปลายน้ าหรืออธิบายโลจิสติกส์ทางธุรกิจใน
การปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายองค์กร 
-อธิบายความส าคัญของช่องทางการจัด
จ าหน่าย 

12 บทที่ 9 การส่งเสริมการตลาด  
- ความหมายการส่งเสริมการตลาดกับ
ส่วนผสมการส่งเสริมการตลาด 
- การติดต่อสื่อสารทางการตลาด 
- ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด 
- การโฆษณา 
- ข่าวและประชาสัมพันธ์ 
- สรุป 
Learning Outcome 
IES 4 
(ข)(4) วิเคราะห์ทางเลือกของวิธีปฏิบัติและ

3 1. ผู้สอน บรรยายเนื้อหา 
2. นักศึกษา ท ากิจกรรมให้แต่ละคนค้นข้อมูล
อภิปรายความส าคัญของการส่งเสริมการตลาด
หรือน าเสนอส่งเสริมสินค้าทางการตลาด 
3. นักศึกษา ท ากิจกรรมแบ่งกลุ่มวิเคราะห์การ
จัดการส่วนประสมการส่งเสริมการตลาดที่ตรง
กับตลาดเป้าหมาย 
4. ผู้สอน สรุปเนื้อหาและกิจกรรม 

1. สื่อ Power 
Point เนื้อหา 
2. รูปสื่อ การ
ส่งเสริม
การตลาด 
3. วีดีทัศน ์

2,3 ผศ.ดร.
ปราโมทย์  
ยอดแก้ว 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา  
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

ระบุถึงผลที่ตามมาทางจริยธรรมของแต่ละ
ทางเลือกการส่งเสริมการตลาด 
-อธิบายส่วนประสมการส่งเสริมการตลาดที่
ตรงกับตลาดเป้าหมาย 

13 บทที่ 9 การส่งเสริมการตลาด  
- ขายโดยบุคคล 
- ส่งเสริมการขาย 
- การตลาดทางตรง 
- สรุป 
Learning Outcome 
IES 3 (ข)(1) ให้ความร่วมมือและท างานเป็น
ทีมอธิบายการส่งเสริมการตลาดแต่ละเรื่องใน
การปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายองค์กรและ
อธิบายความแต่ต่างของ-แบ่งประเภทการ
ส่งเสริมการตลาด วิธีการ เครื่องมือ ได้ถูกต้อง 

3 1. ผู้สอน บรรยายเนื้อหา 
2. นักศึกษา ท ากิจกรรมให้แต่ละคนวิเคราะห์
ความแต่ต่างของการส่งเสริมการตลาดในแต่ละ
เรื่องตามประเภทการส่งเสริมการตลาด วิธีการ 
เครื่องมือ  
3. นักศึกษา ท ากิจกรรมแบ่งกลุ่มวิเคราะห์ 
ความส าคัญของการส่งเสริมการตลาดและ 
ความแต่ตา่งของการส่งเสริมการตลาด 
4. ผู้สอน สรุปเนื้อหาและกิจกรรม 

1. สื่อ Power 
Point เนื้อหา 
2. ตัวอย่างการ
ส่งเสริม
การตลาด 
3. วีดีทัศน์ 

2,3,4 ผศ.ดร.
ปราโมทย์  
ยอดแก้ว 

14 บทที่ 10 การตลาดเพื่อสังคมสิ่งแวดล้อม 
และความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 
- การตลาดเพ่ือสังคมละสิ่งแวดล้อม 
- ความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร 
- ความสัมพันธ์การตลาดเพ่ือสังคมละ

3 1. ผู้สอน บรรยายเนื้อหา 
2. นักศึกษา ท ากิจกรรมแบ่งกลุ่มวิเคราะห์ 
ความส าคัญของการตลาดเพ่ือสังคม 
และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตลาดเพื่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม 

1. สื่อ Power 
Point เนื้อหา 
2. กรณีศึกษา 
3. วีดีทัศน์เพ่ือ
สังคม 

1,2,3,4 ผศ.ดร.
ปราโมทย์  
ยอดแก้ว 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา  
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม 
- ปัจจัยที่มอิีทธิพลและสนับสนุนต่อการตลาด
เพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อม  
Learning Outcome 
IES 3 (ข)(1) ให้ความร่วมมือและท างานเป็น
ทีมอธิบายอธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายองค์กร 
และอธิบายความส าคัญของการตลาดเพ่ือ
สังคม 
- 

3. ผู้สอน สรุปเนื้อหาและกิจกรรม 

15 บทที่ 10 การตลาดเพื่อสังคมสิ่งแวดล้อม 
และความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร  
- กิจกรรมในการตลาดเพ่ือสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
- จริยธรรมและจรรยาบรรณในการจัดการ
การตลาด กับความรับผิดชอบต่อสังคม 
- สรุป 
Learning Outcome 
IES 4(ข)(4) วิเคราะห์ทางเลือกของวิธีปฏิบัติ

3 1. ผู้สอน บรรยายเนื้อหา 
2. นักศึกษา ท ากิจกรรมแต่ละคนค้นข้อมูลและ
อภิปรายจรรยาบรรณของนักการตลาด 
3. ผู้สอน สรุปเนื้อหาและกิจกรรม 

1. สื่อ Power 
Point เนื้อหา 
2. หนังสือ 
3. วีดีทัศน์ 

1,2,3,4 ผศ.ดร.
ปราโมทย์  
ยอดแก้ว 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา  
(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

และระบุถึงผลที่ตามมาทางจริยธรรมของแต่
ละทางเลือกสามารถก าหนดกิจกรรม
การตลาดเพื่อสังคมสังคมและสิ่งแวดล้อม 
และความรับผิดชอบ 

 
หมายเหตุ  :  ระบุทุกสัปดาห์ จ านวน 15 สัปดาห์ 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 
กิจกรรมที่  ผลการเรียนรู้

ที่ได้     
(ระบุข้อ) 

วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของ
การ 

ประเมนิผล 
1. เข้า
เรียน 

1.1.2  เข้าชั้นเรียน ตรงเวลา และการแต่ง
กาย 

1-15 ร้อยละ 10 

2. 
กิจกรรม
เดียว 

2.1.2, 2.1.3, 
3.1.1, 4.1.1, 
5.1.2 

น าเสนอ รายงาน การจัดการ
ผลิตภัณฑ์ สังเกตพฤติกรรมที่
แสดงออก การค้นข้อมูล  

1 - 15 ร้อยละ 20 

3. 
กิจกรรม
กลุ่ม 

1.1.1,1.1.3, 
1.1.4,2.1.1, 
2.14, 3.1.2, 
3.1.3,4.1.2, 
4.1.3,5.1.1 

ความรับผิดชอบในหน้าที่ตรงเวลา  
แนวคิดกิจกรรม  รายงานกลุ่ม  
การแสดงความคิดเห็นอภิปราย
กลุ่ม วิเคราะห์กรณีศึกษา 
พฤติกรรมที่แสดงออก การมีส่วน
ร่วม 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
11, 12, 13, 14,  

ร้อยละ 20 

4. สอบ
กลางภาค 

1.1.1, 1.1.2 
2.1.1, 2.1.2 
2.1.3, 3.1.1 
5.1.3 

การทดสอบย่อย 8 ร้อยละ 10 

5. สอบ
ปลายภาค 

1.1.1, 1.1.2 
1.1.4, 2.1.1, 
2.1.2, 2.1.3, 
2.1.4, 3.1.1, 
3.1.2, 3.1.3, 
4.1.1, 5.1.1, 
5.1.3 

การทดสอบปลายภาค ตามตารางท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด 

ร้อยละ 40 
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารและต าราหลัก 
คณะวิทยาการจัดการ. (2561). หลักการตลาด. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.  
2.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
      - ไม่มี 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
ฉัตยาพร  เสมอใจ. (2550). พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: วี.พริ้นท์. 
ดารา  ทีปะปาล. (2546). พฤติกรรมผู้บริโภค. กรงุเทพฯ: รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์.   
ธงชัย  สันติวงษ์. (2546). การตลาดกลไกสู่โลกกว้าง (พิมพ์ครั้งที่ 6). กรุงเทพฯ: ประชุมช่าง. 
ธงชัย  สันติวงษ์. (2546). พฤติกรรมผู้บริโภคทางการตลาด. (พิมพ์ครั้งที่ 10). กรุงเทพฯ: ประชุมช่าง. 
ปราโมทย์ ยอดแก้ว. (2550). เอกสารประกอบการสอนรายวิชา หลักการตลาด. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
 ราชภัฏสวนดสุิต. 
พรรณพิมล ก้านกนก, วัชรากรณ์  ชีวโศภิษฐ, สมจิตร ล้วนจ าเริญ, อุไรวรรณ  แย้มนิยม, บัญญัติ  จุลนา
 พันธุ์. (2550). หลักการตลาด (พิมพ์ครั้งที่ 9). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 
พิบูล ทีปะปาล. (2543). การบริหารการตลาด : ยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ:  
 รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์. 
เพลินทิพย์  โกเมศโสภา. ( 2546). การวางแผนการตลาด (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ:  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
ราชบัณฑิตยสถาน. (2546). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ: 
 นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์. 
วิทวัส รุ่งเรืองผล. (2545). หลักการตลาด. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
วีระรัตน์ กิจเลิศไพโรจน์.(2544). การตลาดบริการ. กรุงเทพฯ : คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 
 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ศุภร เสรีรตัน์, ปณิศา มีจินดา, จิระวัฒน์ อนุวิชชานนท์. (2562). หลักการตลาด. 
 กรุงเทพฯ: ธรรมสาร. 
ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์. (2548) การโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด. กรุงเทพฯ: ท้อป. 
สุดาดวง เรืองรุจิระ. (2543). หลักการตลาด (พิมพ์ครั้งที่ 9). กรุงเทพฯ: ประกายพรึก. 
สุปัญญา  ไชยชาญ. (2543). หลักการตลาด (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: พี.เอ.ลิฟวิ่ง. 
เสรี วงษ์มณฑา. (2540). หลักการตลาด. กรุงเทพฯ: A.N. การพิมพ์. 
อัจจิมา เศรษฐบุตร และสายสวรรค์ วัฒนาพานิช. (2547) บริหารการตลาด (พิมพ์ครั้งที่12). กรุงเทพฯ: 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
อดุลย์ จาตุรงคกุล. (2543). หลักการตลาด (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
         - นักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินการสอนของอาจารย์ผ่านอินเทอร์เน็ต 
         - ผลงานจากกิจกรรมที่นักศึกษามีส่วนร่วม 
         - ข้อเสนอแนะต่าง ๆ การประเมินการสอนของอาจารย์ 
 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
         - แบบสังเกตและแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน  
         - แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 
       - ผลการเรียนรู้ และพฤติกรรมของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
 

3. การปรับปรุงการสอน 
        - การน าผลการประเมินจากข้างต้นมาปรับปรุงโดยระดมสมองจากจากคณาจารย์ผู้สอนร่วมกัน
ก าหนดกลยุทธ์วิธีการจัดการเรียนการสอนและการประเมินร่วมกัน สรุปปัญหาและอุปสรรคใน มคอ. 5 และ
หาแนวทางแก้ปัญหา 
 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
     - การทบทวนจากคะแนนการสอบของนักศึกษา 
     - การประเมินจากการปฏิบัติโครงการ 
     - การสอบถามจากนักศึกษาถึงความคาดหวังของรายวิชาหลักการตลาด 

       - การจัดท า มคอ. 5 วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และแนวทางปรับปรุงแก้ไข 
 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
      - การปรับปรุงสาระเนื้อหารายวิชาทุก 3 ปี 
      - แต่ละหน่วยการเรียนรู้ จัดอาจารย์ผู้สอนตามสาระวิชาที่ตนเองถนัด 
      - ศึกษางานวิจัยที่เกีย่วข้องกับสาระของรายวิชา 
 
 

 


