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รายละเอียดของรายวิชา   
Course Specification 

 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   :  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
คณะ/ภาควิชา    :  วิทยาการจัดการ/บริหารธุรกิจ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  :   3431401  หลักการตลาด 
   (Principle Management)    
         

2. จ านวนหน่วยกิต  :   3 หน่วยกิต (3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  : 
เป็นรายวิชา  บังคับ  ในหมวด วิชาเฉพาะ กลุ่มวิชา แกน ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชา การตลาด 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน :  
 4.1  อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา 
  1)  อาจารย์ปฐมพงษ์  บ าเริบ 

สถานที่ติดต่ออาจารย์  : ห้องคณะ       
  โทร.  0814984517   E-mail.  Pathompong22@gmail.com  
 4.2  อาจารย์ผู้สอนรายวิชา 
  1)  อาจารย์ปฐมพงษ์  บ าเริบ 
  สถานที่ติดต่ออาจารย์  : ห้องคณะ       
  โทร.  0814984517   E-mail.  Pathompong22@gmail.com 
  4.3  อาจารย์ผู้สอนรายวิชา 
  1)  อาจารย์กรวิทย์ ต่ายกระทึก 
  สถานที่ติดต่ออาจารย์  : ห้องคณะ       
  โทร.  0899969754   E-mail.  Grontvit338960@gmail.com  
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5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน  :  ภาคการศึกษา 1 /2557 ชั้นปีที่  1   
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไมมี  
7. รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่มี 
8. สถานที่เรียน   :  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี   
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด  :   2557 
 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา   : เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพ้ืนฐานทางการตลาด
สามารถน าไปใช้ในการประกอบธุรกิจทุกประเภท  และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้รวมถึงมีจิตส านึก
และจรรยาบรรณในการน าหลักการตลาดไปใช้ในวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  :              
    1.  เพ่ือให้นักศึกษามีความเข้าใจเนื้อหาวิชาทางการตลาด 
    2.  เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับแนวคิดหรือปรัชญาทางการตลาด   ระบบตลาด   พฤติกรรม  
        ผู้บริโภค   ส่วนประสมทางการตลาด   และความส าคัญของการตลาดที่มีต่อธุรกิจและสังคม      
        เศรษฐกิจ 
     3.  เพ่ือให้นักศึกษาน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวัน                                                                                                       
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา   

 ความหมายและความส าคัญของการตลาดในฐานะที่เป็นกิจกรรมหลักทางธุรกิจ โดยศึกษา
แนวความคิดหรือปรัชญาทางการตลาด  ส่วนผสมทางการตลาด  ระบบการตลาดและเป้าหมาย  
แรงจูงใจ  พฤติกรรมผู้บริโภค  ความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนผสมการตลาด  และประเภทของตลาด  
รวมถึงอิทธิพลและสภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจ  สังคม  ที่มีต่อพฤติกรรมผู้บริโภคและจรรยาบรรณ
ด้านการตลาดในวิชาชีพ  

 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา  :    
    จ านวนชั่วโมงบรรยาย                   45  ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 
 จ านวนชั่วโมงฝึกปฏิบัติการ     ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 
 จ านวนชั่วโมงการศึกษาด้วยตนเอง 6  ชั่วโมง/สัปดาห ์
 จ านวนชั่วโมงท่ีสอนเสริมในรายวิชา   ชั่วโมงภาคการศึกษา  
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3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล    
 3.1 อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือกลุ่มในวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 15.00 -  
 16.30 น. ห้อง 3201  โทร...  3022   
 3.2  อาจารย์แจ้งวันและเวลาให้ค าปรึกษาทางโทรศัพท์และ e-mail;   
          Pathompong22@gmail.com และGrontvit338960@gmail.com เวลา 20.00 -  21.00 

น. ทุกวัน 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
     ให้อธิบายการพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวัง ซึ่งต้องสอดคล้องกับรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) เพ่ือการกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  โดยเลือกมาตรฐานตามที่ก าหนด (ปรับตารางเป็นหน้าขวางได้) 

     ให้ระบ ุ  - จาก curriculum Mapping ที่ก าหนดหรือเลือกไว้ มาวางไว้หน้ามาตรฐานผลการเรียนรู้ให้ตรงกัน เช่น 

1.การพัฒนาผลการเรียนรู้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral)  
 1.1 ตระหนักในคุณค่าของความมีคุณธรรม  
          จริยธรรม เสียสละ  และซื่อสัตย์สุจริต   
 1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อ 
          ตนเอง วิชาชีพ   และสังคม 
 1.3  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
 1.4 เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของ
องค์กรและสังคม 
 1.5  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 

1. อาจารย์ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง (Role Model) 
2. การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา case study 
3. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ Performance Based 
Learning 
4. การเรียนรู้โดยการใช้สื่อ Media Learning 
5. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักProblem Based 
Learning 

1. การอภิปราย/รายงาน/การน าเสนอ/ 
   การตอบค าถาม 
2. นักศึกษาประเมินเพื่อร่วมร่วมกิจกรรม 
3. นักศึกษาประเมินตนเอง 
วิธีการวัดและประเมินผล 
1.งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง 
2.สถานการณ์จ าลอง 
3.โครงการกลุ่ม 
4.การสังเกต 
5.การสัมภาษณ์ 
6.การน าเสนองาน 
7.ข้อสอบอัตนัย 
8.ข้อสอบปรนัย 
9. แบบทดสอบวัดด้านการปฏิบัติ 
10. การประเมินตนเอง 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 
11. การประเมินโดยเพื่อน 
 
 

2. ด้านความรู้ (Knowledge) 
 2.1 มีความรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลักการและ
ทฤษฎีที่ส าคัญในการบริหารธุรกิจ 
  2.2 สามารถวิเคราะห์และเข้าใจปัญหาทางด้าน
ธุรกิจ และสามารถ หาแนวทางปรับปรุงแก้ไข รวมทั้ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
กับการแก้ปัญหา 
 2.3 สามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในการ
บริหารธุรกิจ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง   
 2.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและ
องค์ความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนในการบริหารธุรกิจ 
 2.5 สามารถน าความรู้ในการบริหารธุรกิจ
ประยุกต์ใช้ร่วมกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ 

 
1. บรรยาย 
2. ศึกษาด้วยตนเอง Self Directed Learning 
3. เข้ากลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้Co-operative Learning 
4. การเรียนรู้โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence Based  
Learning 

 
1. การสอบวัดระดับความรู้ ความจ า ความเข้าใจ 
2. การน าเสนองานปากเปล่า 
3. การรายงานการศึกษาค้นคว้าและการอ้างอิง 

3. ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) 
3.1 สามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา  โดยใช้
หลักการเหตุและผล รวมทั้งหาแนวทางป้องกันและ

 
1. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักProblem Based 
Learning 

 
1. การสอบข้อเขียนในระดับการวิเคราะห์  
สังเคราะห์ การน าไปใช้ การประเมินค่า 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 
แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
 3.2 มีความสามารถสาธิตทักษะในการแก้ปัญหา 
โดยใช้เหตุผลเชิงวิเคราะห์ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 
 3.3 มีความสามารถน าความรู้ในเชิงทฤษฎีสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 
 3.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะในศาสตร์
ต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องมาพัฒนาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการท างาน 

2. การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน Project Based Learning 
3. การสาธิต  
4. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ  Performance Based 
Learning 
5. การทดลอง 

2. ผลงานกลุ่มในการวิเคราะห์ปัญหา การแก้ไข 
  ปัญหา และเสนอแนวทางใหม่ในการแก้ไข 
  ปัญหา 
3. การน าเสนอปากเปล่า 
4. โครงงานกลุ่ม/บุคคล 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and 
Responsibility) 
4.1 สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี โดยร่วมกัน

แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน ตามบทบาทผู้น าท่ีดีหรือผู้ร่วมทีมงาน
ที่ด ี
4.2 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับม อบหมาย  
4.3สามารถพัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี และสามารถ

ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม 
4.4 มีความรับผิดชอบต่อตนเองสังคมและวิชาชีพ 
    
 

 
 
 
1. การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา case study 
2. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักProblem Based 
Learning 
3. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ  Performance Based 
Learning 
4. การเรียนรู้โดยการใช้สื่อ Media Learning 
5. การเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นหลัก Community Based 
Learning 

 
 
 
1. การอภิปราย/รายงาน/การน าเสนอและ 
   การตอบค าถาม 
2. นักศึกษาประเมินเพื่อร่วมกลุ่มกิจกรรม 
3. นักศึกษาประเมินตนเอง 
4. ประเมินสื่อ 
5. ประเมินการปฏิบัติ (พฤติกรรม ทัศนคติ จริยธรรม) 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 
5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical  
Analysis, Communication  and Information 
Technology Skills) 
5.1 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาตา่งประเทศในการ

สื่อสาร ท้ังในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.2สามารถใช้ทักษะการวิเคราะห์เชิงสถิติ วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข เพื่อใช้ในการประมวลผล แปลความหมาย และวิเคราะห์
ผล ทางการบริหารธุรกิจ 
5.3 สามารถน าความรู้และเครื่องมือทางการบริหารธุรกิจ 

มาประยุกต์ใช้ในการสื่อสารภายในองค์การ 
5.4 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ในการ
สื่อสารและน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
 

 
 
1. บรรยาย 
2. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ  Performance Based 
Learning 
3. ศึกษาด้วยตนเอง self Directed Learning 
4. การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน Project Based Learning 

 
 
1. การสอบในระดับความรู้ ความจ า ความเข้าใจ 
2. การน าเสนอปากเปล่า 
3. การรายงานศึกษาค้นคว้าและการอ้างอิง 
4. การประเมินโครงงาน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  (Curriculum Mapping)   
แสดงรายละเอียดตามที่ก าหนดในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) 
  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก      หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง     -  หมายถึง   ไมก่ าหนดผลการเรียนรู้ 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
 

2. ความรู ้
 

3. ทักษะทางปัญญา 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 
3431401  หลักการตลาด                        
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการจัดการเรียนรู ้  

 

สัปดาห์ที/่ 
 (1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้(Learning 
Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้
(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู้ 
(Media) 

(4) 

จ านวนชั่วโมง 
 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) 
บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วย

ตนเอง 

สัปดาห์ที ่1 
 

- ปฐมนิเทศ 
- แนวการสอนการวัดและประเมินผล 
ความรู้พื้นฐานด้านการตลาด 

- อธิบายแนวการสอน 
- อภิปรายและสรุปแนวทางการวัดและ
ประเมินผล 
- การวิเคราะห์ผู้เรียน 
 

1. ให้นักศึกษา ศึกษาเนื้อหา
และร่วมกันอภิปรายประเด็น
ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู ้
2. สื่อการสอนPower point   
3. เอกสารประกอบการสอน
วิชาหลักการตลาด 

3 0  งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง 
สถานการณ์จ าลอง แฟ้มสะสมงาน
การเขียนบันทึก โครงการกลุ่ม 
นิทรรศการ  การสังเกต 
การสัมภาษณ์  การน าเสนองาน
การฝึกตีความ ค าถามอัตนั 

อ.ปฐมพงษ์ บ าเริบ 
อ.กรวิทย์ ต่ายกระทึก                                 

สัปดาห์ที ่2 
 

ความหมายและแนวคิด
ทางการตลาด 
- ความหมายของการตลาด 

- วิวัฒนาการทางการตลาด 
- แนวคิดหลักทางการตลาด 
- การบริหารการตลาด 
- กระบวนการจัดการการตลาด 

- บรรยายและอภิปราย 
- ทบทวนค าถามท้ายบท 

1. ให้นักศึกษา ศึกษาเนื้อหา
และร่วมกันอภิปรายประเด็น
ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู ้
2. สื่อการสอนPower point   
3. เอกสารประกอบการสอน
วิชาหลักการตลาด 

3 0  งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง 
สถานการณ์จ าลอง แฟ้มสะสมงาน
การเขียนบันทึก โครงการกลุ่ม 
นิทรรศการ  การสังเกต 
การสัมภาษณ์  การน าเสนองาน
การฝึกตีความ ค าถามอัตนัย 

อ.ปฐมพงษ์ บ าเริบ 
อ.กรวิทย์ ต่ายกระทึก                                 

สัปดาห์ที ่3-4 สภาพแวดล้อมทางการตลาด 
- สภาพแวดล้อมภายนอก 
- สภาพแวดล้อมภายใน 
 

- การแบ่งกลุ่มศึกษาตามหัวข้อ 
- การน าเสนอและอภิปราย 
- กรณีศึกษา 

1ให้นักศึกษาวิเคราะห์ STP 
จากกรณีศึกษาที่ให ้
2. สื่อการสอนPower point   

3 0  งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง 
สถานการณ์จ าลอง แฟ้มสะสมงาน
การเขียนบันทึก โครงการกลุ่ม 
นิทรรศการ  การสังเกต 

อ.ปฐมพงษ์ บ าเริบ 
อ.กรวิทย์ ต่ายกระทึก                                 
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สัปดาห์ที/่ 

 (1) 
สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้(Learning 

Contents) 
(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้
(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู้ 
(Media) 

(4) 

จ านวนชั่วโมง 
 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) 
บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วย

ตนเอง 

การสัมภาษณ์  การน าเสนองาน
การฝึกตีความ ค าถามอัตนัย 

สัปดาห์ที ่5 
 

การแบ่งส่วนตลาด การก าหนด
ตลาดเป้าหมาย และการก าหนด
ต าแหน่งทางการตลาด     
- การแบ่งส่วนตลาด 
- การเลือกตลาดเป้าหมาย 
- การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ 

- การบรรยายและอภิปราย 
- ทบทวนค าถามท้ายบท 
- กรณีศึกษา 

1. ให้นักศึกษา ศึกษาเนื้อหา
และร่วมกันอภิปรายประเด็น
ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู ้
2. สื่อการสอนPower point   
3. เอกสารประกอบการสอน
วิชาหลักการตลาด 

3 0  งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง 
สถานการณ์จ าลอง แฟ้มสะสมงาน
การเขียนบันทึก โครงการกลุ่ม 
นิทรรศการ  การสังเกต 
การสัมภาษณ์  การน าเสนองาน
การฝึกตีความ ค าถามอัตนัย 

อ.ปฐมพงษ์ บ าเริบ 
อ.กรวิทย์ ต่ายกระทึก                                 

สัปดาห์ที ่6 
 

การวิจัยและระบบสารสนเทศทาง
การตลาด 
- การวิจัยตลาด 
- ประเภทของการวิจัยตลาด 
- การบวนการวิจัยตลาด 
- ระบบสารสนเทศ  

- การบรรยายและอภิปราย 
- ทบทวนค าถามท้ายบท 
- กรณีศึกษา 

1. ให้นักศึกษา ศึกษาเนื้อหาและ
ร่วมกันอภิปรายประเด็นส าคัญที่
เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้  
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มก าหนด
ปัญหาการวิจัย มา 1 หัวข้อ  
พร้อมวัตถุประสงค์ของการวิจัย  

3 0  งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง 
สถานการณ์จ าลอง แฟ้มสะสมงาน
การเขียนบันทึก โครงการกลุ่ม 
นิทรรศการ  การสังเกต 
การสัมภาษณ์  การน าเสนองาน
การฝึกตีความ ค าถามอัตนัย 

อ.ปฐมพงษ์ บ าเริบ 
อ.กรวิทย์ ต่ายกระทึก                                 

สัปดาห์ที ่7 
 

พฤติกรรมผู้บริโภค 
- พฤติกรรมผู้บริโภค 
- แบบจ าลองพฤติกรรมผู้บริโภค 

- การบรรยายและอภิปราย 
- ทบทวนค าถามท้ายบท 
- กรณีศึกษา 

1.ให้นักศึกษาวิเคราะห์      6 
W 1 H ของสินค้าในธุรกิจ 
2. สื่อการสอนPower point   

3 0  งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง 
สถานการณ์จ าลอง แฟ้มสะสมงาน
การเขียนบันทึก โครงการกลุ่ม 
นิทรรศการ  การสังเกต 
การสัมภาษณ์  การน าเสนองาน
การฝึกตีความ ค าถามอัตนัย 

อ.ปฐมพงษ์ บ าเริบ 
อ.กรวิทย์ ต่ายกระทึก                                 

สัปดาห์ที ่8 สอบกลางภาค    2    
สัปดาห์ที ่9 ผลิตภัณฑ์  - การบรรยายและอภิปราย 1. ให้นักศึกษา ศึกษาเนื้อหา 3 0  งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง อ.ปฐมพงษ์ บ าเริบ 
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สัปดาห์ที/่ 

 (1) 
สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้(Learning 

Contents) 
(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้
(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู้ 
(Media) 

(4) 

จ านวนชั่วโมง 
 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) 
บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วย

ตนเอง 

 - ระดับของผลิตภัณฑ์ 
- ลักษณะของระดับผลิตภัณฑ์ 
- ประเภทของผลิตภัณฑ์ 
- ส่วนประสมผลิตภัณฑ์ 
- การก าหนดกลยุทธ์ส่วนประสม
ผลิตภัณฑ์ 

- ทบทวนค าถามท้ายบท 
- กรณีศึกษา 

และร่วมกันอภิปรายประเด็น
ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู ้
2. สื่อการสอนPower point   
3. เอกสารประกอบการสอน
วิชาหลักการตลาด 

สถานการณ์จ าลอง แฟ้มสะสมงาน
การเขียนบันทึก โครงการกลุ่ม 
นิทรรศการ  การสังเกต 
การสัมภาษณ์  การน าเสนองาน
การฝึกตีความ ค าถามอัตนัย 

อ.กรวิทย์ ต่ายกระทึก                                 

สัปดาห์ที ่10 ราคา 
- แนวคิดราคา 
- ขั้นตอนการต้ังราคา 
- การก าหนดนโยบายราคาและกล
ยุทธ์ราคา 

- บรรยายและอภิปราย 
- ทบทวนค าถามท้ายบท 

1. ให้นักศึกษา ศึกษาเนื้อหา
และร่วมกันอภิปรายประเด็น
ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู ้
2. สื่อการสอนPower point   
3. เอกสารประกอบการสอน
วิชาหลักการตลาด 

3 0  งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง 
สถานการณ์จ าลอง แฟ้มสะสมงาน
การเขียนบันทึก โครงการกลุ่ม 
นิทรรศการ  การสังเกต 
การสัมภาษณ์  การน าเสนองาน
การฝึกตีความ ค าถามอัตนัย 

อ.ปฐมพงษ์ บ าเริบ 
อ.กรวิทย์ ต่ายกระทึก                                 

สัปดาห์ที ่11 ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
- ลักษณะของช่องทางการจัด
จ าหน่าย- หน้าที่ของช่องทางการจัด
จ าหน่าย    
- การจัดองค์การของช่องทางการจัด
จ าหน่าย 
- การตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการ
ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
 

- การแบ่งกลุ่มศึกษาหัวข้อและน าเสนอ 
- ทบทวนค าถามท้ายบท 
 

1. ให้นักศึกษา ศึกษาเนื้อหา
และร่วมกันอภิปรายประเด็น
ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู ้
2. สื่อการสอนPower point   
3. เอกสารประกอบการสอน
วิชาหลักการตลาด 

3 0  งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง 
สถานการณ์จ าลอง แฟ้มสะสมงาน
การเขียนบันทึก โครงการกลุ่ม 
นิทรรศการ  การสังเกต 
การสัมภาษณ์  การน าเสนองาน
การฝึกตีความ ค าถามอัตนัย 

อ.ปฐมพงษ์ บ าเริบ 
อ.กรวิทย์ ต่ายกระทึก                                 
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สัปดาห์ที/่ 

 (1) 
สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้(Learning 

Contents) 
(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้
(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู้ 
(Media) 

(4) 

จ านวนชั่วโมง 
 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) 
บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วย

ตนเอง 

สัปดาห์ที ่12 การส่งเสริมการตลาด 
- ส่วนประสมการส่งเสริม
การตลาด 
- การสื่อสารการตลาดแบบ
ประสมประสาน 
- กระบวนการสื่อสาร 

 

- การแบ่งกลุ่มศึกษาหัวข้อและน าเสนอ 
- ทบทวนค าถามท้ายบท 

1. ให้นักศึกษา ศึกษาเนื้อหา
และร่วมกันอภิปรายประเด็น
ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู ้
2. สื่อการสอนPower point   
3. เอกสารประกอบการสอน
วิชาหลักการตลาด 

3 0  งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง 
สถานการณ์จ าลอง แฟ้มสะสมงาน
การเขียนบันทึก โครงการกลุ่ม 
นิทรรศการ  การสังเกต 
การสัมภาษณ์  การน าเสนองาน
การฝึกตีความ ค าถามอัตนัย 

อ.ปฐมพงษ์ บ าเริบ 
อ.กรวิทย์ ต่ายกระทึก                                 

สัปดาห์ที ่13-14 การส่งเสริมการตลาด 
- การโฆษณา 
- การส่งเสริมการขาย 
- การขายโดยบุคคล 

- การแบ่งกลุ่มกรณีศึกษาขององค์การ
ธุรกิจ 

1. ให้นักศึกษา ศึกษาเนื้อหา
และร่วมกันอภิปรายประเด็น
ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู ้
2. สื่อการสอนPower point   
3. เอกสารประกอบการสอน
วิชาหลักการตลาด 

3 0  งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง 
สถานการณ์จ าลอง แฟ้มสะสมงาน
การเขียนบันทึก โครงการกลุ่ม 
นิทรรศการ  การสังเกต 
การสัมภาษณ์  การน าเสนองาน
การฝึกตีความ ค าถามอัตนัย 

อ.ปฐมพงษ์ บ าเริบ 
อ.กรวิทย์ ต่ายกระทึก                                 

สัปดาห์ที ่15 การตลาดเพื่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม   
และความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กร 
- การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
- ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 
- ความสัมพันธ์ของการตลาด                                    

- การแบ่งกลุ่มน าเสนอด้วย Power 
Point 

1. ให้นักศึกษา ศึกษาเนื้อหา
และร่วมกันอภิปรายประเด็น
ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู ้
2. สื่อการสอนPower point   
3. เอกสารประกอบการสอน
วิชาหลักการตลาด 

3 0  งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง 
สถานการณ์จ าลอง แฟ้มสะสมงาน
การเขียนบันทึก โครงการกลุ่ม 
นิทรรศการ  การสังเกต 
การสัมภาษณ์  การน าเสนองาน
การฝึกตีความ ค าถามอัตนัย 

อ.ปฐมพงษ์ บ าเริบ 
อ.กรวิทย์ ต่ายกระทึก                                 
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สัปดาห์ที/่ 

 (1) 
สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้(Learning 

Contents) 
(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้
(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู้ 
(Media) 

(4) 

จ านวนชั่วโมง 
 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) 
บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วย

ตนเอง 

สัปดาห์ที ่16 สอบปลายภาค   2     
รวมจ านวนชั่วโมง      
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้   
  

ผลการเรียนรู้ 
Learning Outcome 

วิธีการประเมินผล สัปดาห์ 
ที่ประเมิน 

สัดส่วนของ
การประเมินผล 

 ให้ระบุหมายเลขข้อย่อย
ตามผลการเรียนรู้   
ทักษะ 5 ด้าน เช่น  
1.1, 1.2, 1.3, …. 

เช่น การเข้าชั้นเรียน  
การส่งรายงานตรงเวลา 
การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 

1-15 5% 

 การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน ทุกสัปดาห์  
  การทดสอบย่อย 3 ครั้ง   5% 
 การสอบกลางภาค 8 5% 
 การน าเสนองาน/การรายงาน  20% 
 การสอบปลายภาค 17 65% 

รวม 100% 
 
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. ต าราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน   
  ฟิลิป   คอตเลอร์ . การตลาดส าหรับนักปฏิบัติ : บริษัท พิมพ์ดี  จ ากัด,2542 
  วารุณี  ตันติวงศ์วาณิชและคณะ. หลักการตลาด ฉบับมาตรฐาน . กรุงเทพ ฯ :  เพียร์สัน  เอ็ด  
  ดูเคชั่น  อินโดไชน่า2543. 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญท่ีนักศึกษาจ าเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม   
  - 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน าที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม 

แหล่งเรียนรู้ 
 1.  ข้อมูลทางเว็บไซด์ 
 2.  บทความ และนิตยสารทางธุรกิจต่าง ๆ 
 
 
 
 

 



15                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา   

การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ที่จัดท าโดยนักศึกษา  จากการจัดกิจกรรมในการน า
แนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 

- ประเมินจากการท ารายงานและการท าแบบทดสอบ 
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
- ตอบแบบสอบถามประเมินรายวิชาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ตามที่มหาวิทยาลัย

ท าเป็นช่องทางสื่อสารกับนักศึกษา 
 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน  
    การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนมีกลยุทธ์ดังนี้ 

- ระดับผลการเรียนของนักศึกษา 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน   
เมื่อได้ผลประเมินการสอน น าข้อมูลมาวิเคราะห์หาแนวทางพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้น     
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  

ในระหว่างกระบวนการเรียนการสอนมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในผลการเรียนรู้ที่วัดและ
ประเมินผลผ่านแล้ว 

- ในการสอบปลายภาคให้มีการวัดและประเมินผลผลการเรียนรู้ที่ส าคัญๆ อีกครั้ง 
- การตรวจผลงานให้มีการสุ่มสัมภาษณ์เพ่ือประเมินผลงาน 

 
 5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  
จากการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนปรับปรุงการสอนและ
รายละเอียดวิชา  เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึนดังนี้ 

- ปรับปรุงรายวิชาอย่างน้อยทุก 1ปี เชื่อตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบ  
ผลสัมฤทธิ์ 
- เปลี่ยนหรือจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ทันกับยุคสมัยและสถานการณ์ 
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ลงช่ือ อาจารย์ปฐมพงษ์   บ าเริบ                                 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
        (..................................................) 
 
 
ลงช่ือ อาจารย์กรวิทย์     ต่ายกระทึก                                 อาจารย์ผู้สอนรายวิชา 
        (..................................................) 
 
 
ลงช่ือ อาจารย์จิระพงศ์ เรื่องกุน                       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
        (..................................................) 


