
 

 

 

หมวดที่ 1  ขอมูลทั่วไป 

1. รหัสวิชาและช่ือวิชา 

3431401 หลกัการตลาด  (Principle Marketing)   

2. จํานวนหนวยกิต 

3 (3-0-6) 

3. หลักสูตรประเภทของรายวิชา 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต    

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและผูสอน 

อาจารยบุญชู สงวนความดี  

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีเรียน 

ภาคการศึกษาท่ี 1  

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน 

ไมมี 

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน 

ไมมี 

8. สถานท่ีเรียน 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

9. ครั้งท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

2560 

 

                    รายละเอยีดของรายวชิา 

                              คณะวทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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หมวดที่ 2  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1. จดุมุงหมายของรายวิชา 

1) มีความรูความเขาใจเก่ียวกับ ความหมายและความสําคัญของการตลาด แนวคิดการตลาด

สมัยใหม บทบาทและผลกระทบท่ีสําคัญของการตลาดท่ีมีตอระบบเศรษฐกิจและสังคม ระบบ

ตลาด พฤติกรรมผูบริโภค ตลาดเปาหมายและสวนประสมทางการตลาด 

2) มีทักษะในการอธิบายหลักการ วางแผนทางการตลาด  โดยเนนทางการตลาด การวิเคราะห

สถานการณตาง ๆ ทางการตลาด โดยมุงเนนใหผูเรียนไดมองเห็นแนวทางและชั้นเชิงทาง

การตลาด ผานการวิเคราะหกรณีศึกษา การประเมินผลและการติดตามผล สามารถประยุกตใช

กลยุทธทางการตลาดท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลง 

3) สามารถวิเคราะหและตระหนักถึงความสําคัญของกระบวนการ ทางการตลาด  การดําเนินการ

โดยใชกลยุทธสําหรับสวนตลาดแบบตาง ๆ กลยุทธเพ่ือแสวงหาโอกาสทางการตลาดท่ีดี มี

คุณภาพ ตรงกับความตองการของหนวยงานและผูประกอบการ ตลอดจนมีแนวทางและชั้นเชิง

ทางการตลาดเพ่ือนําหลักการไปประยุกตกับอาชีพทางธุรกิจในอนาคต 

 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรบัปรงุรายวิชา 

1. เพ่ือใหนักศึกษาเขาใจและสามารถอธิบายถึงแนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับการตลาดและความสัมพันธของ

หนาท่ีของงานการตลาดกับฝายตางๆในองคการได 

2. เพ่ือใหนักศึกษาเขาใจและสามารถอธิบายถึงพฤติกรรมในการซ้ือของผูบริโภคและธุรกิจตลอดจนปจจัย

ตางๆ ท่ีมีผลกระทบตอรูปแบบการตัดสินใจซ้ือ 

3. เพ่ือใหนักศึกษาทราบถึงกลยุทธการตลาดตางๆท่ีสําคัญในการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมทางการ

ตลาดตางๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไปรวมถึงรูปแบบการดําเนินกิจกรรมทางการตลาดใหประสบความสําเร็จตาม

ยุคสมัย 
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หมวดที่ 3  ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 

ความหมายและความสําคัญของการตลาด แนวคิดการตลาดสมัยใหม บทบาทและผลกระทบท่ีสําคัญ

ของการตลาดท่ีมีตอระบบเศรษฐกิจและสังคม ระบบตลาด พฤติกรรมผูบริโภค ตลาดเปาหมายและสวน

ประสมทางการตลาด 

 

2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย 

(คาบ) 

ฝกปฏิบัติ 

(คาบ) 

ศึกษาดวยตนเอง

(คาบ) 
สอนเสริม 

45  - 90 ตามความตองการของ

นักศึกษาเฉพาะราย 

3.จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

- ชั่วโมงการสอน 3 ชั่วโมงตอสัปดาห 

-  อาจารยมีเวลาใหคําปรึกษานักศึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการของนักศึกษาท่ี  

หองพักอาจารย  

- อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาและการใหคําปรึกษาผานเว็บไซตคณะ 

 

4.     แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 

(Curriculum Mapping)  

 

 ความรับผิดชอบหลกั                 ความรับผิดชอบรอง 

 

 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะ

ความสมัพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห

เชงิตัวเลขการสือ่สาร

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 
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หมวดที่ 4  การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

          1.1 คุณธรรมจริยธรรมท่ีตองพัฒนา 

  1.1.1  มีความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตยสุจริตความมีวินัย ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ ความตรงตอ

เวลา  

  1.1.4  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และยอมรับพหุวัฒนธรรม เปนแบบอยางท่ีดี เขาใจผูอ่ืน

และเขาใจโลก 

  1.1.5  มีจิตสาธารณะในการอนุรักษ พัฒนาส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมทาง
วัฒนธรรม 

  1.1.6  มีความรัก ความภาคภูมิใจในทองถ่ิน ตระหนักในคุณคาประวัติศาสตร 

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา และมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน และประเทศ 

 1.2 วิธีสอน 

                      1.2.1บรรยายอภิปรายพรอมยกตัวอยางกรณีศึกษาการอภิปรายกลุมและรายบุคคล 

1.2.2 การซักถามตอบคําถามในหองเรียน 

1.2.3 รวมกันสรุป 

1.2.4 ใหนักศึกษาหาตัวอยางธุรกิจท่ีประสบความสําเร็จและลมเหลว 

1.2.5 ทําแบบฝกหัดหรือฝกปฏิบัต ิ

1.2.6 ทํากรณีศกึษา 

 1.3 วิธีการประเมินผล 

1.3.1 สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกในชั้นเรียน 

1.3.2 สังเกตพฤติกรรมการเขาเรียน การสงงานท่ีไดรับมอบหมายตามขอบเขตท่ีใหและ

ตรงเวลา 

1.3.3 มีการอางอิงเอกสารท่ีนํามาทํารายงานวาถูกตองเหมาะสมหรือไม  

         1.3.3   ประเมินผลการวิเคราะหกรณีศึกษา  

                        1.3.4   ประเมินผลการนําเสนอรายงานท่ีมอบหมาย 

2. ความรู 

2.1 ความรูท่ีตองไดรับ 

 2.1.1  มีความรูและประสบการณเรียนรูท้ังในวิชาการ วิชาชีพดานบริหารธุรกิจระดับทองถ่ิน 

ระดับสากลท่ีทันสมัย และรูจักสืบเสาะแสวงหาความรูอยูเสมอ สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการความรู ใฝ

เรียนรูและพัฒนาตนอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
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 2.1.2  มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรดานบริหารธุรกิจ ท้ังภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติอยางกวางขวาง เปนระบบ เปนสากล และทันสมัยตอสถานการณโลก 

              2.1.3  มีความรูและความเขาใจท่ีเกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ มุงเนน

การประยุกตใชเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 

2.2 วิธีสอน 

 บรรยาย  อภิปราย การทํางานกลุม การนําเสนอรายงาน การซักถาม การ วิเคราะหกรณีศึกษา  

และมอบหมายให ทําแผนธุรกิจ การหาขอมูลท่ีเก่ียวของกับรายวิชา  ขอมูลท่ีเก่ียวของโดยนํามาสรุปและ

นําเสนอ   การศึกษาโดยใชปญหา และโครงงาน Problem base learning โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยให

นักศึกษาทํางานตามใบงานท่ีไดรับมอบหมายแลวมีการประเมินผลตามแบบฟอรมท่ีกําหนดข้ึนมา 

2.3 วิธีการประเมินผล 

       2.3.1  ทดสอบกอนเรียน/หลังเรียน สอบกลางภาค สอบปลายภาคเรียน 

2.3.2 นําเสนองานจากใบงานท่ีไดรับมอบหมาย 

2.3.3 วเิคราะหกรณีศกึษา 

2.3.4 ผลการตอบคําถามในแบบทดสอบหลังเรียน 

2.3.5 แบบฝกหัด 

2.3.6 สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรม 

 

3. ทักษะทางปญญา 

3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

3.1.1  มีความสามารถในการคิดวิเคราะหและคิดสรางสรรค ใชความรูและประสบการณ 

ปรับปรุง พัฒนางาน และประยุกตใชวิธีการใหม ๆ ในการแกปญหาการทํางานได 

3.1.2มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ตอยอดกรอบความรูเดิม สามารถบูรณาการความรูใน

สาขาวิชาท่ีศึกษาและประสบการณเพ่ือใหเกิดนวัตกรรม กิจกรรม หรือแนวทางในการบริหารธุรกิจใหม ๆ 

3.1.3  ทํางานแบบชาญฉลาด มีความกลาในการตัดสินใจ รูจักจัดลําดับความสําคัญของ

งาน การวิเคราะห แยกแยะผลท่ีจะเกิดข้ึน ตลอดจนมีการพัฒนาตนและองคกรอยางตอเนื่อง 

   3                        .1.5  มีความสามารถประยุกตใชความรูภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปใชประโยชนในการฝก

ประสบการณภาคสนาม และการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณไดอยางเหมาะสม 

3.2 วิธีสอน 

3.2.1   การมอบหมายงานตามใบงานท่ีกําหนดข้ึน 

3.2.2 มีการนําเสนอผลงานตามเวลาท่ีกําหนดใหในแตละกลุม 
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3.2.3 วเิคราะหกรณีศกึษา 

3.2.4 การสะทอนแนวความคิดและความคิดเห็นของเพ่ือน ๆ ในหองเรียน  

3.2.5 สังเกตพฤติกรรมกลุมและบุคคล 

3.3  วิธีการประเมินผล 

         3.3.1   สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเนนขอสอบท่ีมีการวิเคราะหกรณีศกึษา 

3.3.2 สังเกตการรวมอภิปราย 

3.3.3 ตรวจผลงาน   

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

4.1.1  มีความสามารถดานการจัดการ การทํางานเปนทีม มีภาวะผูนําและผูตามท่ีดี 

และรับผิดชอบตัวเอง ครอบครัว วิชาชีพ องคกร สังคมและประเทศชาติ 

4.1.4 สุขภาพดี มีสุขภาวะสมบูรณท้ังทางกาย ทางจิต ทางสังคมและทางสติปญญา 

 4.2  วิธีสอน 

4.2.1   จัดกิจกรรมกลุมในการทําใบงานรวมกันและการวิเคราะหกรณีศึกษา 

4.2.2 มอบหมายงานท้ังรายบุคคลและรายกลุม 

         4.2.3    การนําเสนอผลงาน 

4.3  วิธีการประเมินผล 

4.3.1 ประเมินตนเองและเพ่ือน  ดวยประเด็นท่ีกําหนด 

4.3.2 สังเกตการนําเสนอผลงาน  พฤติกรรมการทํางานเปนทีม 

                         4.3.3    ตรวจผลงาน  รายงานการศึกษาคนควาดวยตนเอง 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การส่ือสาร  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 5.1  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การส่ือสาร  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 

                 5.1.1  มีความสามารถดาน การใชภาษาไทย ภาษาตางประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือการสื่อสารท้ัง ฟง พูด อาน เขียน และการแสวงหาความรู เพ่ือสามารถนําไปประยุกตใชกับการทํางานได 

  5.1.2  มีความสามารถนําความรูดานกระบวนการวิจัย มาประยุกตใชในการแกปญหาใน

ชีวิตประจําวันและในการปฏิบัติงานวิชาชีพได 

5.1.3 สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ ใชภาษาไดอยางถูกตอง และแมนยําท้ังดาน 

วัจนภาษาและอวัจนภาษา ตลอดจนสามารถเลือกรูปแบบการนําเสนอไดอยางเหมาะสม   
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                5.1.4  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสาร รูจักเลือกรูปแบบ

ของการนําเสนอท่ีเหมาะสมสําหรับเรื่อง และผูฟงท่ีแตกตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5.2  วิธีสอน 

5.2.1 มอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวยตนเอง  จากเว็บไซต สื่อการสอน E – Learning 

5.2.2 นําเสนอผลงานโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและทันสมัย 

5.3  วิธีการประเมินผล   

        5.3.1   ตรวจสอบความเหมาะสมในการเลือกใชสื่อเทคโนโลยี 

    5.3.2   การจัดทํารายงานและการนําเสนอผลงานดวยสื่อเทคโนโลยี 

        5.3.3   การมีสวนรวมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 

 

หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

ครั้งท่ี/

จาํนวน

คาบ 

ผลการ

เรียนรู สาระการเรียนรู 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน  

ส่ือการสอน ช้ินงาน 

1 

3 คาบ 

1.1.1, 

1.1.4,1.1.5, 

1.1.6, 

2.1.1, 2.1.2, 

2.1.3,3.1.1, 

3.1.2, 3.1.3, 

3.1.5,4.1.1, 

4.1.4, 

5.1.1,5.1.2, 

5.1.3, 5.1.4 

 

 

 

แนะนําบทเรยีนและเปนการ

สอบถามความรูพ้ืนฐานทาง

การตลาด 

 

 

 

 

 

 

1.อาจารยผูสอน

แนะนําตวัและอธิบาย

เน้ือหารายวิชา 

จุดประสงคและ

เปาหมายของรายวิชา

เกณฑการวัดผลและ

ประเมนิผล แนะนํา

หนังสือ แหลงการ

เรียนรู และwebsite 

เพ่ิมเติม 

2. ถามตอบความรู

พ้ืนฐานทางการตลาด 

และรวมแสดงความ

คิดเห็น 

-แนวการสอน 

-Pre-test  

-.ใบงานท่ี 1  

 

ผลการคนหา

ความหมาย

ทางการตลาด 

2 

3คาบ 

1.1.1, 

1.1.4,1.1.5, 

บทท่ี1 ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับ

การตลาด 

1.เขาสูเน้ือหาบทท่ี 1 

บรรยายประกอบ สือ่

-เอกสาร

ประกอบการ

ผลการนําเสนอ

กิจกรรมท่ี 1 
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ครั้งท่ี/

จาํนวน

คาบ 

ผลการ

เรียนรู สาระการเรียนรู 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน  

ส่ือการสอน ช้ินงาน 

1.1.6, 

2.1.1, 2.1.2, 

2.1.3,3.1.1, 

3.1.2, 3.1.3, 

3.1.5,4.1.1, 

4.1.4, 

5.1.1,5.1.2, 

5.1.3, 5.1.4 

- ความสําคัญของการตลาด 

- ความหมายของการตลาด 

- ความแตกตางระหวางการ

ขาย กับการตลาด 

- แนวคิดทางการตลาด 

การสอน แผนใส/แผน

ทึบ/Power point 

2.สรปุและซกัถาม 

3. กิจกรรมบทท่ี 1 

สอน 

-PPT  

-คนหาจาก 

website  

-ใบกิจกรรมท่ี 1  

 

3 

3 คาบ 

1.1.1, 

1.1.4,1.1.5, 

1.1.6, 

2.1.1, 2.1.2, 

2.1.3,3.1.1, 

3.1.2, 3.1.3, 

3.1.5,4.1.1, 

4.1.4, 

5.1.1,5.1.2, 

5.1.3, 5.1.4 

บทท่ี 2ระบบสารสนเทศทาง

การตลาด 

- ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการ

วิจัย 

- การออกแบบ 

- การเก็บขอมูล 

- ระบบสารสนเทศทาง

การตลาด 

การรายงานและนําเสนอขอมูล 

1. ทบทวนเน้ือหาท่ี

เรียนบทท่ี 1 

2.บรรยายเน้ือหาบทท่ี 

2ประกอบ สือ่การ

สอน Power point 

3.สรปุและซกัถาม 

4.กิจกรรมบทท่ี 2 

-เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

-PPT  

-ใบกิจกรรมท่ี 2  

 

ผลงานการ

นําเสนอใบ

กิจกรรมท่ี 2 

ของนักศกึษา 

4 

3 คาบ 

1.1.1, 

1.1.4,1.1.5, 

1.1.6, 

2.1.1, 2.1.2, 

2.1.3,3.1.1, 

3.1.2, 3.1.3, 

3.1.5,4.1.1, 

4.1.4, 

5.1.1,5.1.2, 

5.1.3, 5.1.4 

บทท่ี 3 สิง่แวดลอมทาง

การตลาด 

- สิ่งแวดลอมภายใน 

- สิ่งแวดลอมภายนอก 

- สภาพแวดลอมทางการแขงขัน 

- การวิเคราะหสภาพแวดลอม

ทางการตลาดSWOT 

1. ทบทวนเน้ือหาท่ี

เรียนบทท่ี 1 

2.บรรยายเน้ือหาบทท่ี 

3ประกอบ สือ่การ

สอน Power point 

3.สรปุและซกัถาม 

4. กิจกรรมท่ี 3 

สื่อการสอน 

PowerPoint 

กรณีศึกษา 

 

ผลงานการ

นําเสนอของ

นักศกึษา 

5 

3 คาบ 

1.1.1, 

1.1.4,1.1.5, 

1.1.6, 

2.1.1, 2.1.2, 

 บทท่ี 4 พฤติกรรมผูบริโภค 

-  แบบจาํลองพฤตกิรรม

ผูบริโภค 

- ลักษณะเฉพาะท่ีมีผลกระทบ

1. ทบทวนเน้ือหาท่ี

เรียนบทท่ี 3 

2.บรรยายเน้ือหาบทท่ี 

4ประกอบ สือ่การ

-เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

-PPT  

ผลงานการ

นําเสนอของ

นักศึกษาเปน

กลุม 
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ครั้งท่ี/

จาํนวน

คาบ 

ผลการ

เรียนรู สาระการเรียนรู 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน  

ส่ือการสอน ช้ินงาน 

2.1.3,3.1.1, 

3.1.2, 3.1.3, 

3.1.5,4.1.1, 

4.1.4, 

5.1.1,5.1.2, 

5.1.3, 5.1.4 

ตอพฤติกรรมผูบริโภค 

- กระบวนการในการตดัสนิใจ 

สอน Power point 

3.สรปุและซกัถาม 

4.กิจกรรมท่ี  5 

-ใบกิจกรรมท่ี 3  

 

6 

3 คาบ 

1.1.1, 

1.1.4,1.1.5, 

1.1.6, 

2.1.1, 2.1.2, 

2.1.3,3.1.1, 

3.1.2, 3.1.3, 

3.1.5,4.1.1, 

4.1.4, 

5.1.1,5.1.2, 

5.1.3, 5.1.4 

 

 

 

 บทท่ี 5การแบงสวนตลาด 

การกาํหนดตลาดเปาหมาย 

และการวางตําแหนงผลติภณัฑ 

- การแบงสวนตลาด 

- ระดบัการแบงสวนตลาด 

- กระบวนการแบงสวนตลาด 

- หลักเกณฑการแบงสวนตลาด 

- ประโยชนของการแบงสวน

ตลาด 

- การกําหนดตลาดเปาหมาย 

- การกําหนตําแหนงผลิตภัณฑ 

- วิธีในการกําหนดตําแหนง

ผลิตภัณฑ 

1. ทบทวนเน้ือหาท่ี

เรียนบทท่ี 4 

2.บรรยายเน้ือหาบทท่ี 

5ประกอบ สือ่การ

สอน แผนใส/แผนทึบ/

Power point 

3.สรปุและซกัถาม 

4. กิจกรรมท่ี 5 

-เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

-PPT  

-คนหาจาก 

website 

ผลงานการ

นําเสนอของ

นักศกึษา 

7 

3 คาบ 

1.1.1, 

1.1.4,1.1.5, 

1.1.6, 

2.1.1, 2.1.2, 

2.1.3,3.1.1, 

3.1.2, 3.1.3, 

3.1.5,4.1.1, 

4.1.4, 

5.1.1,5.1.2, 

5.1.3, 5.1.4 

สอบกลางภาค ขอสอบปรนัย  ผลการสอบ 

8-9 

6คาบ 

1.1.1, 

1.1.4,1.1.5, 

1.1.6, 

บทท่ี 6 การวางแผนกลยุทธ

ผลติภณัฑ 

- ระดับของผลิตภัณฑ 

1. ทบทวนเน้ือหาท่ี

เรียนบทท่ี 5 

2.บรรยายเน้ือหาบทท่ี 

เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

ผลการนําเสนอ

เก่ียวกับสวน

ประสม
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ครั้งท่ี/

จาํนวน

คาบ 

ผลการ

เรียนรู สาระการเรียนรู 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน  

ส่ือการสอน ช้ินงาน 

2.1.1, 2.1.2, 

2.1.3,3.1.1, 

3.1.2, 3.1.3, 

3.1.5,4.1.1, 

4.1.4, 

5.1.1,5.1.2, 

5.1.3, 5.1.4 

 

 

 

- ประเภทของผลิตภัณฑ 

- ระดับช้ันของผลิตภัณฑ 

- สวนประสมผลิตภัณฑ 

- การตัดสินใจเก่ียวกับ

ผลิตภัณฑ 

- การตัดสินใจเก่ียวกับสาย

ผลิตภัณฑ 

- ตราผลิตภัณฑ 

- บรรจุภัณฑ 

- การตลาดบริการ 

- กลยุทธการตลาดบริการ 

- การพัฒนาผลิตภัณฑใหม 

- วงจรชีวิตผลิตภัณฑ 

6ประกอบ สือ่การ

สอน Power point 

3.สรปุและซกัถาม 

4.กิจกรรมบทท่ี 6 

-PPT  

-คนหาจาก 

website  

-วารสาร

BrandAge, 

ผูจัดการเปนตน 

ผลิตภัณฑ  

10 

3 คาบ 

1.1.1, 

1.1.4,1.1.5, 

1.1.6, 

2.1.1, 2.1.2, 

2.1.3,3.1.1, 

3.1.2, 3.1.3, 

3.1.5,4.1.1, 

4.1.4, 

5.1.1,5.1.2, 

5.1.3, 5.1.4 

บทท่ี 7กลยุทธการกําหนด

ราคา 

- ปจจัยท่ีมีผลตอการกําหนด

ราคา 

- การกําหนดราคา 

- การเปลีย่นแปลงและการ

โตตอบการเปลี่ยนแปลงราคา 

1. ทบทวนเน้ือหาท่ี

เรียนบทท่ี 6 

2.บรรยายเน้ือหาบทท่ี 

7ประกอบ สือ่การ

สอน Power point 

3.สรปุและซกัถาม 

4.กิจกรรมบทท่ี 7 

เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

-PPT  

-คนหาจาก 

website  

-วารสาร

BrandAge, 

ผูจัดการเปนตน 

ผลการคํานวณ

ราคาผลิตภัณฑ

พรอมตนทุน

ผลิตภัณฑ 
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ครั้งท่ี/

จาํนวน

คาบ 

ผลการ

เรียนรู สาระการเรียนรู 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน  

ส่ือการสอน ช้ินงาน 

11-12 

6 คาบ 

1.1.1, 

1.1.4,1.1.5, 

1.1.6, 

2.1.1, 2.1.2, 

2.1.3,3.1.1, 

3.1.2, 3.1.3, 

3.1.5,4.1.1, 

4.1.4, 

5.1.1,5.1.2, 

5.1.3, 5.1.4 

 

 

 

 บทท่ี 8 ชองทางการตลาด

และโลจิสติกส 

- ความสําคัญของชองทาง

การตลาด 

- ระดับของทางการตลาด 

- การกําหนดเลือกชองทาง

การตลาด 

- การตัดสินใจการจัดการ

ชองทางการตลาด 

- โลจิสติกส 

- การตัดสินใจการกระจาย

สินคา 

1. ทบทวนเน้ือหาท่ี

เรียนบทท่ี 7 

2.บรรยายเน้ือหาบทท่ี 

8ประกอบ สือ่การ

สอน Power point 

3.สรปุและซกัถาม 

4.กิจกรรมบทท่ี 8 

-เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

-PPT  

-ใบกิจกรรมท่ี4 

 

-ผลการ

วิเคราะห

กรณีศึกษา

ตัวอยาง 

- ท่ีมาของ

แหลงขอมูล 

-ผลงานการ

นําเสนอการ

ออกแบบ

ระบบโลจสิตกิส

ของนักศกึษา 

 

13 

3 คาบ 

1.1.1, 

1.1.4,1.1.5, 

1.1.6, 

2.1.1, 2.1.2, 

2.1.3,3.1.1, 

3.1.2, 3.1.3, 

3.1.5,4.1.1, 

4.1.4, 

5.1.1,5.1.2, 

5.1.3, 5.1.4 

บทท่ี 9กลยุทธการสงเสริม

การตลาด 

- การสื่อสารทางการตลาด 

- กระบวนการสื่อสารทางการ

ตลาด 

- สวนประสมการสื่อสาร

ทางการตลาด 

1. ทบทวนเน้ือหาท่ี

เรียนบทท่ี 8 

2.บรรยายเน้ือหาบทท่ี 

9ประกอบ สือ่การ

สอน แผนใส/แผนทึบ/

Power point 

3.สรปุและซกัถาม 

4.กิจกรรมบทท่ี 9 

-เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

-PPT  

-ใบกิจกรรมท่ี5 

 

-ผลการสรุปใบ

งานระบบการ

สื่อสารทาง

การตลาด 

-ผลการนําเสนอ

กรณีศึกษา

ตัวอยาง 

14 

3 คาบ 

1.1.1, 

1.1.4,1.1.5, 

1.1.6, 

2.1.1, 2.1.2, 

2.1.3,3.1.1, 

3.1.2, 3.1.3, 

3.1.5,4.1.1, 

4.1.4, 

5.1.1,5.1.2, 

บทท่ี 10 การตลาดระหวาง

ประเทศ 

- การตลาดระหวางประเทศ 

- สภาพแวดลอทางการตลาด

ระหวางประเทศ 

- กลยุทธการตลาดระหวาง

ประเทศ 

1. ทบทวนเน้ือหาท่ี

เรียนบทท่ี 9 

2.บรรยายเน้ือหาบทท่ี 

10ประกอบ สือ่การ

สอน Power point 

3.สรปุและซกัถาม 

4.กิจกรรมบทท่ี 10 

-เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

-PPT  

-ใบกิจกรรมท่ี6 

 

ผลการนําเสนอ

การศึกษา

วัฒนธรรม

ตางประเทศ

สําหรับการทํา

การตลาด 
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ครั้งท่ี/

จาํนวน

คาบ 

ผลการ

เรียนรู สาระการเรียนรู 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน  

ส่ือการสอน ช้ินงาน 

5.1.3, 5.1.4 

15 

3 คาบ 

1.1.1, 

1.1.4,1.1.5, 

1.1.6, 

2.1.1, 2.1.2, 

2.1.3,3.1.1, 

3.1.2, 3.1.3, 

3.1.5,4.1.1, 

4.1.4, 

5.1.1,5.1.2, 

5.1.3, 5.1.4 

ทบทวนบทเรียน ทบทวนเน้ือหาท้ังหมด

ท่ีใชในการสอบปลาย

ภาค 

-เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

-PPT  

-ใบกิจกรรมท่ี6 

 

ทบทวนบทเรยีน 

1ช่ัวโมง 

30นาที 

 สอบปลายภาค ขอสอบปรนัย  ผลการสอบ 

45 คาบ  รวมคาบสอนท้ังหมด    

 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู* วิธีการประเมิน 
สัปดาหท่ี

ประเมิน 

สัดสวนของการ

ประเมินผล 

1 คุณธรรม จริยธรรม -แบบบันทึกการเขาหองเรียน 

-แบบบันทึกการสงงาน 

1-15 10% 

2 ความรู -ทดสอบยอยจํานวน 2 ครั้ง 

-ทดสอบกลางภาค,ปลายภาค 

5, 10 

16 

ครั้งละ 20% 

30% 

3 ทักษะทางปญญา -ผลการวิเคราะหกรณีศึกษา 

-การสังเกตพฤติกรรมการ

วิเคราะหกรณีศึกษา 

-การนําเสนอผลงานตามเวลา

ท่ีกําหนด 

1-15 10% 

4 ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

-การมีสวนรวมในการนําเสนอ

งาน 

1-15 5% 
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รับผิดชอบ -ความพรอมเพรียงในการ

ทํางาน 

5 ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร การใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

-การใชเทคโนโลยีและ

เครื่องมือในการนําเสนองาน 

-ขอมูลท่ีมีการสืบคนขอมูล

จากระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

-สังเกตจากการใชภาษาใน

การนําเสนองาน 

1-15 5% 

 
 

 

หมวดที่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตําราและเอกสารหลัก 

หลักสูตรบริหารธุรกิจ(2556). หลักการตลาด.  เอกสารประกอบการสอน  

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

2.1  เอกสาร 

สุดาพร  กุณฑลบุตร.  (2550).  หลักการตลาดสมัยใหม (พิมพครั้งท่ี 2).  กรงุเทพฯ: จฬุาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

ศรีสุภา  สหชัยเสรี.  (2550).  การบริหารการตลาดยุคใหม (พิมพครั้งท่ี 2).  กรงุเทพฯ : พิฆเณศ 

พริ้นทติ้ง เซ็นเตอร 

อุทิส  ศิริวรรณ.  (2549).  การจัดการการตลาด ฉบับเอเชีย.  กรุงเทพฯ : เพียรสัน  เอ็ดดูเคชั่น อิน 

โดไชนา. 

2.2 แหลงเรียนรู 

Website ตาง ๆ ท่ีสามารถคนควาขอมูลไดเพ่ิมเติม 

1. www.google.co.th 

2. www.manager.co.th 

3. http://brndage.com/Home/default.aspx 

4. http://marketingindeed.exteen.com/20060421/imc 

5. http://www.thannews.th.com/ 

http://www.google.co.th/�
http://www.manager.co.th/�
http://brndage.com/Home/default.aspx�
http://marketingindeed.exteen.com/20060421/imc�
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3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

3.1  วารสารทางการตลาด นิตยสารmarketeerนิตยสารbrandage 

3.2  หนังสือพิมพธุรกิจตาง ๆ  

 

หนังสืออานประกอบ 

สุดาพร  กุณฑลบุตร.  (2550).  หลักการตลาดสมัยใหม (พิมพครั้งท่ี 2).  กรงุเทพฯ: จฬุาลงกรณ

   มหาวิทยาลัย 
ศรีสุภา  สหชัยเสรี.  (2550).  การบริหารการตลาดยุคใหม (พิมพครั้งท่ี 2).  กรงุเทพฯ : พิฆเณศ 

       พร้ินทต้ิง เซ็นเตอร 
อุทิส  ศิริวรรณ.  (2549).  การจัดการการตลาด ฉบับเอเชีย.  กรุงเทพฯ : เพียรสัน  เอ็ดดูเคชั่น อิน 

        โดไชนา 
 

หมวดที่ 7  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

ในการประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ โดยนักศึกษาไดมีการจัดกิจกรรมในการนําเสนอ

แนวความคิดและความคิดเห็น ดังนี้ 

1) การสนทนากลุมและการตอบประเด็นซักถามระหวางผูสอนและผูเรียน 

2) การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียนเปนรายกลุมและรายบุคคล 

3) แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 

4) ใหขอเสนอแนะผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  ตามท่ีผูสอนจัดทําเปนชองทางการสื่อสารกับนักศึกษา  

5) ใหนักศึกษาเขียนแสดงความคิดเห็นจากกระดาษท่ีแจกใหในคาบสุดทายของการเรียนการสอน  

2. กลยุทธการประเมินการสอน 

การเก็บขอมูลเพ่ือประเมินการสอนมีกลยุทธดังนี้ 

1) ผลการสอบท้ังระหวางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

2) การทบทวนผลการประเมิน เชนการทดสอบระหวางเรียน 

3) สังเกตปฏิกิริยา feed back ของนักศึกษาท่ีมีตออาจารย 

4) การสังเกตการณการสอนของอาจารยประจําวิชานี้ 

5) ระดับผลการเรียนของนักศึกษา 

6) การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู 
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3. การปรับปรุงการสอน 

เม่ือไดผลประเมินการสอน นําขอมูลมาวิเคราะหหาแนวทางพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนใหดีข้ึน  

โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาขอมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้  

1) สัมมนาการจัดการเรียนการสอน   

2) การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

ในระหวางกระบวนการเรียนการสอนมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในหัวขอตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรู

ในรายวิชา โดยไดจากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผล

การทดสอบยอย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในรายวิชา ดังนี้ 

1)การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา โดยอาจารยอ่ืนท่ีไมใชอาจารย

ประจําหลักสูตร 

2)มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดย

ตรวจสอบขอสอบรายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม 

5. การดําเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

จากการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ไดมีการวางแผนปรับปรุงการสอน

และรายละเอียดวิชา  เพ่ือใหเกิดคุณภาพมากข้ึนดังนี้ 

1) ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ป  หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 

2) เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพ่ือใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตใชความรูกับปญหา

ท่ีมาจากงานวิจัยของอาจารยหรือสถานประกอบการตาง ๆ 

 

 

ลงช่ือ                                       อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา  

          (อาจารย บุญชู สงวนความดี)
 




