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มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี คณะวทิยาการจดัการ   
 

 
 

หมวดที ่1  ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือรายวชิา 
3431401  หลกัการตลาด  

          (Principle Marketing)   

2. จ านวนหน่วยกติ 
 3 (3 - 0 -  6) 

3. หลกัสูตรประเภทของรายวชิา 
บริหารธุรกิจบณัฑิต   คณะวิทยาการจดัการ   

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและผู้สอน 
1) อาจารยม์งคล เทียมถนอม    

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 
ภาคการศึกษาท่ี 1/2560   ชั้นปีท่ี  1 

6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน 
ไม่มี 

7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั 
ไม่มี 

8. สถานทีเ่รียน 
คณะวทิยาการจดัการ  มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
 

9. คร้ังทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
 2556  
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หมวดที ่2  จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
มีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองเก่ียวกบัทฤษฎีทางการตลาด  ความหมาย  ความส าคญัของการตลาด   

รวมทั้งมีทกัษะในการรวบรวมวเิคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูลทางการตลาด เพื่อน าไปประยกุตใ์ชใ้นการ
ด าเนินชีวติ และมีความกระตือรือร้นและความสนใจในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไปตาม
ภาวการณ์ปัจจุบนั 

2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้พื้นฐานทางการตลาด เป็นการเตรียมความพร้อมในการน าความรู้ ความ

เขา้ใจในเร่ืองการตลาด เพื่อน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั ทั้งน้ี ควรมีการเปล่ียนแปลงตวัอยา่งอา้งอิง
ใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงไปตามยคุสมยั 

 

หมวดที ่3  ลกัษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาถึงความหมายและความส าคญัของการตลาด  ในฐานะเป็นกิจกรรมหลกัทางธุรกิจอยา่งหน่ึง  

โดยกล่าวถึงแนวทางการศึกษา  แนวความคิดหรือปรัชญาทางการตลาด  ส่วนประสมทางการตลาด  ระบบ
การตลาดและเป้าหมายแรงจูงใจ  พฤติกรรมผูบ้ริโภค  ความเขา้ใจเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดและ
ประเภทของตลาด 

2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 
(คาบ) 

ฝึกปฏิบัติ 
(คาบ) 

ศึกษาด้วยตนเอง
(คาบ) 

สอนเสริม 

45 ไม่มี 6 ตามความตอ้งการของ
นกัศึกษาเฉพาะราย 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
- อาจารยป์ระจ ารายวชิา  แจง้ใหน้กัศึกษาทราบเก่ียวกบัหอ้งท างาน ตารางสอนเวลาวา่ง                 

ในแต่ละสัปดาห์ 
- อาจารยป์ระจ าวชิาจดัเวลาให้ค  าปรึกษาอยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ต่อกลุ่มเรียน 
-  
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หมวดที ่4  การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
          1.1 คุณธรรมจริยธรรมทีต้่องพฒันา 

1) มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละต่อส่วนรวม 
2) มีความอดทนและรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
3) มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทีม 
4) มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 

        1.2 วธีิสอน 
1) ยกตวัอยา่งสอดแทรกในเน้ือหาสาระท่ีเก่ียวขอ้ง  แลว้ให้นกัศึกษาร่วมอภิปรายแนวปฏิบติั

ท่ีดี  และเหมาะสม 
2) ก าหนดใหน้กัศึกษาหาตวัอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งมาน าเสนอ 
3) ศึกษากรณีตวัอยา่งจากการน าเสนอ  
4) อภิปลายกลุ่ม 

        1.3 วธีิการประเมินผล 
1) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกในชั้นเรียน 
2) สังเกตพฤติกรรมการเขา้เรียน การส่งงาน 
3) ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
4) ประเมินผลการน าเสนองานท่ีมอบหมาย 

2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ 

  มีความรู้ในทฤษฎีทางการตลาด ความส าคญัของการตลาด มีการคิดวเิคราะห์ขอ้มูลทาง
การตลาด มีการน าทฤษฎีทางการตลาดมาปรับใชใ้นชีวติประจ าวนั 

2.2 วธีิสอน 
 บรรยาย  อภิปรายและการเรียนรู้แบบร่วมมือ  ศึกษากรณีตวัอยา่ง  การศึกษาโดยใช ้ปัญหา 
เป็นฐาน  การวเิคราะห์กรณีศึกษา  การคน้ควา้บทความขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งโดยน ามาสรุปและน าเสนอ       
และฝึกปฏิบติั โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

2.3 วธีิการประเมินผล 
1) ทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค สอบปลายภาค 
2) สังเกตความสามารถในการร่วมอภิปราย 
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3) การน าเสนอผลการศึกษาคน้ควา้  กรณีตวัอยา่ง 
4) ตรวจผลงาน 

3 ทกัษะทางปัญญา 
3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 

 พฒันาความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ  คิดเช่ือมโยง  สมเหตุสมผล  เพื่อน าไปใชใ้น
กระบวนการคิด ใหน้กัศึกษาท างานอยา่งเป็นระบบ  มองเห็นความสัมพนัธ์เช่ือมโยงระหวา่งองคป์ระกอบ
ต่างๆ     

3.2 วธีิสอน 
1) มอบหมายงานใหน้กัศึกษา ศึกษาบริบทท่ีเก่ียวขอ้ง 
2) ศึกษากรณีตวัอยา่งในบริบทท่ีหลากหลาย   
3) อภิปรายกลุ่ม  โดยเนน้ให้อธิบายหลกัการ เหตุผล แนวคิด เช่น  การวิเคราะห์ขอ้มูล

พื้นฐาน    
3.3 วธีิการประเมินผล 

1) ผลสอบกลางภาคและผลสอบปลายภาค 
2) สังเกตการร่วมอภิปราย 
3) ตรวจผลงาน    

4 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพฒันา 
4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพฒันา 

1) พฒันาทกัษะในการสร้างสัมพนัธภาพระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั 
2) พฒันาความเป็นผูน้ าและผูต้ามในการท างานเป็นทีม 
3) พฒันาการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  และมีความรับผดิชอบในงานท่ีมอบหมายใหค้รบถว้นตาม

ก าหนด 
4.2 วธีิสอน 

1) จดักิจกรรมกลุ่มในการวเิคราะห์กรณีศึกษา 
2) มอบหมายงานทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม 
3) การน าเสนอผลงาน 

4.3 วธีิการประเมินผล 
1) ประเมินตนเองและเพื่อน  ดว้ยประเด็นก าหนด 
2) สังเกตการน าเสนอผลงาน  พฤติกรรมการท างานเป็นทีม 
3) ตรวจผลงาน  รายงานการศึกษาคน้ควา้ 
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5 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา 

1) ทกัษะในการส่ือสารทั้งการพูด  การฟัง  การเขียน  โดยการท ารายงาน  การน าเสนอในชั้น
เรียน 

2) ทกัษะในการวเิคราะห์ขอ้มูลจากกรณีศึกษา 
3) ทกัษะในการสืบคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต 
4) ทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยใีนการส่ือสาร 
5) ทกัษะในการใชอุ้ปกรณ์และเทคโนโลยใีนการน าเสนอผลงาน 

5.2 วธีิสอน 
1) มอบหมายงานใหศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  จากเวบ็ไซตส่ื์อการสอน E - Learning 
2) ฝึกวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัจ านวนประชากร คุณภาพการศึกษาเพื่อเป็นขอ้มูลในการพฒันา

หลกัสูตร 
3) น าเสนอผลงานโดยใชรู้ปแบบและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 

           5.3  วธีิการประเมินผล   
  1) สังเกตพฤติกรรมในการส่ือสาร 
  2) ตรวจสอบความเหมาะสมในการเลือกใชส่ื้อเทคโนโลยี 
 3) ตรวจผลงาน  

หมวดที ่5  แผนการสอนและการประเมนิผล 

1. แผนการสอน 

คร้ังที่ 
จ านวนคาบ 

สาระการเรียนรู้ กจิกรรม ช้ินงาน 

1   
3  คาบ 

1. แนวคิดพื้นฐานทางการตลาด 
    -  ความหมายของการตลาด 
    -  แนวความคิดหลกัของการตลาด 
    -  หนา้ท่ีของการตลาด 
    -  อรรถประโยชน์ทางการตลาด 
 

- บรรยาย 
- ศึกษากรณีตวัอยา่ง 
- อภิปรายกลุ่ม 
- ตอบค าถามจากกรณี
ตวัอยา่ง 

- ศึกษาคน้ควา้และ
น าเสนอผลการศึกษา 

1.  สรุปองค ์   
ความรู้ 

2.  แบบฝึกหดั 
3.  รายงานและ 
  การน าเสนอ 
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คร้ังที่ 
จ านวนคาบ 

สาระการเรียนรู้ กจิกรรม ช้ินงาน 

2 - 3  
6   คาบ 

2. ปรัชญาและส่วนประสมทางการตลาด 
    -  แนวความคิดทางการตลาด 
    -  สภาพแวดลอ้มทางการตลาด 
    -  การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มทาง
การตลาด 
    -  ส่วนประสมทางการตลาด 

- บรรยาย 
- อภิปรายกลุ่ม 
- ศึกษาคน้ควา้ และ
น าเสนอผลการศึกษา 

 
 

1. สรุปองคค์วามรู้   
2. รายงานและ 
  การน าเสนอ 

4  
3  คาบ 

3. สารสนเทศและการวจิยัตลาด 
    - ความหมายของระบบสารสนเทศทาง
การตลาด 
    - ความจ าเป็นของระบบสารสนเทศทาง
การตลาด 
    - ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทาง
การตลาด 
   - แหล่งของสารสนเทศทางการตลาด 
   - ความหมายของการวจิยัทางการตลาด 
  - กระบวนการวจิยัทางการตลาด 

- บรรยาย 
- ศึกษากรณีปัญหา 
- อภิปรายกลุ่ม 
 

1. สรุปองคค์วามรู้ 
  2. รายงานและ 
  การน าเสนอ 

 5 - 6  
6  คาบ 

4.  พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
  - ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
  - กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 
  - ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภค 
    ปัจจยัภายใน 
    ปัจจยัภายนอก 

- ศึกษาเอกสาร 
อภิปรายกลุ่ม 
- น าเสนอผลการศึกษา 

1.  สรุปองค ์ 
ความรู้ 

2.  รายงานผล
การศึกษา 

 

7 - 8  
  6  คาบ 

 

5.  การแบ่งส่วนตลาด การก าหนดตลาด
เป้าหมาย และการก าหนดต าแหน่ง
ผลิตภณัฑ์ 
 - ความหมายของการแบ่งส่วนตลาด 
 - เกณฑท่ี์ใชใ้นการแบ่งส่วนตลาด
ผูบ้ริโภค 
 

- บรรยาย 
- ศึกษาเอกสาร 
- อภิปรายกลุ่ม 
- น าเสนอผล                      
การอภิปรายกลุ่ม 

- ศึกษาคน้ควา้ 
 

1. สรุปองค ์   
ความรู้ 

2. แบบฝึกหดั 
3. รายงานและ 
  การน าเสนอ 
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คร้ังที่ 
จ านวนคาบ 

สาระการเรียนรู้ กจิกรรม ช้ินงาน 

     - การแบ่งส่วนตลาดองคก์ร 
  - ความหมายการก าหนดตลาดเป้าหมาย 
  - กลยทุธ์การเลือกตลาดเป้าหมาย 
  - การตลาดแบบหน่ึงต่อหน่ึง 
  - ความหมายของการก าหนดต าแหน่ง
ผลิตภณัฑ์ 
  - ขั้นตอนการก าหนดต าแหน่งทางการ
ตลาด 
  - วธีิการก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ์ 

  
 

9 -11 
9  คาบ 

6.  ผลิตภณัฑ ์การพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ 
และวงจรชีวติผลิตภณัฑ์ 
 - ความหมายของผลิตภณัฑ์ 
 - ประเภทของผลิภณัฑ์ 
 - องคป์ระกอบของผลิตภณัฑ ์
 - ความหมาย ตราสินคา้ 
 - การตดัสินใจเก่ียวกบัตราสินคา้ 
 - ความหมายของบรรจุภณัฑ์ 
 - การตดัสินใจในการบรรจุภณัฑ์ 
 - ความส าคญัของบรรจุภณัฑ์ 
 - กลยทุธ์ของบรรจุภณัฑ์ 
 - ฉลากสินคา้ 
 - การบริการลูกคา้ 
 - ส่วนประสมผลิตภณัฑ์ 
 - การตดัสินใจในส่วนประสมผลิตภณัฑ์ 
 - กลยทุธ์ส่วนประสมผลิตภณัฑ ์
 - แนวความคิดเก่ียวกบัผลิตภณัฑใ์หม่ 
 - การจดัประเภทผลิตภณัฑใ์หม่ 
 - ความส าคญัของผลิตภณัฑ์ใหม่ 

- ศึกษากรณีตวัอยา่ง 
- ศึกษาเอกสาร 
- บรรยาย 
- อภิปรายกลุ่ม 
- ศึกษาคน้ควา้ 

1. สรุปองคค์วามรู้ 
2. รายงานและการ
น าเสนอ 
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คร้ังที่ 
จ านวนคาบ 

สาระการเรียนรู้ กจิกรรม ช้ินงาน 

 - วงจรชีวติผลิตภณัฑ์ 
12 - 13 
6  คาบ 

7.  การตั้งราคา 
 -  องคป์ระกอบของราคา 
 -  ความส าคญัของราคา 
 -  การตดัสินใจดา้นราคา 
 -  วตัถุประสงคใ์นการตั้งราคา 
 -  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตั้งราคา 
 -  วธีิการก าหนดราคา 
 -  กลยทุธ์การตั้งราคาส าหรับผูบ้ริโภค 
 -กลยทุธ์การตั้งราคาส าหรับลูกคา้ธุรกิจ 

- บรรยาย 
- ศึกษากรณีตวัอยา่ง 
- อภิปรายกลุ่ม 
ศึกษาคน้ควา้ 

1. สรุปองค ์   
    ความรู้  
2. รายงานและการ
น าเสนอ 

14 
3  คาบ 

8.  ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 -  หนา้ท่ีของช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 -  โครงสร้างของช่องทางการจ าหน่าย 
 -ปัจจยัท่ีก าหนดโครงสร้างของช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย 
 - โลจิสติกส์ 

- บรรยาย 
- ศึกษากรณีตวัอยา่ง 
- อภิปรายกลุ่ม 
ศึกษาคน้ควา้ 

1. สรุปองค ์   
    ความรู้  
2. รายงานและการ
น าเสนอ 

15 
3  คาบ 

9. การส่งเสริมการตลาด 
 -วตัถุประสงคข์องการส่งเสริมการตลาด 
 - ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด 
 -ปัจจยัท่ีมีผลต่อการส่งเสริมการตลาด 

- บรรยาย 
- ศึกษากรณีตวัอยา่ง 
- อภิปรายกลุ่ม 
ศึกษาคน้ควา้ 

1. สรุปองค ์   
    ความรู้  
2. รายงานและการ
น าเสนอ 

 
 

 
2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

งาน/กิจกรรมท่ีใชใ้นการประเมิน ผลการเรียนรู้ สัปดาห์ท่ี สัดส่วนของคะแนน 
1. พฤติกรรมการเรียนรู้/เวลาเรียน 1.1-1.7, 

3.1 
ตลอดภาคการศึกษา 10 
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2. การปฏิบติังานเด่ียว 
    2.1 สรุปองคค์วามรู้ 
   2.2 แบบฝึกหดั 
    2.3 รายงาน 

1.1, 1.6, 1.7, 
2.1, 2.4-2.6, 
3.2,4.1-4.6, 

5.3-5.4 

ตลอดภาคการศึกษา 
2,5,10,12,14 

20 

งาน/กิจกรรมท่ีใชใ้นการประเมิน ผลการเรียนรู้ สัปดาห์ท่ี สัดส่วนของคะแนน 

3. การปฏิบติังานกลุ่ม 
    3.1 รายงาน 

1.1-1.7, 
3.1 

2,5,10,15 10 

4. การทดสอบกลางภาค 1.1, 1.6, 1.7,  
2.1, 2.4-2.6, 

3.2 

9 30 

5. การทดสอบปลายภาค 1.1, 1.6, 1.7,  
2.1, 2.4-2.6, 

3.2 

16 30 

 
 
 

หมวดที ่6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลกั 
       ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ. หลกัการตลาด  กรุงเทพมหานคร : ธีระฟิลม์และไซเทก็ซ์ จ  ากดั, 
2543   

Kotler &  Armstrong. PRINCIPLES  OF  MARKETING  peaerson education Indochina  
ltd:2546 
 

หมวดที ่7  การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
การประเมินประสิทธิผลรายวชิาน้ีท่ีจดัท าโดยนกัศึกษา  จากการจดักิจกรรมในการน าแนวคิดและ

ความเห็นจากนกัศึกษาไดด้งัน้ี 
1) การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 
2) ตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผูส้อน และประเมินรายวชิา 
3) ใหข้อ้เสนอแนะผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์  ตามท่ีผูส้อนท าเป็นช่องทางส่ือสารกบันกัศึกษา 
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2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
การเก็บขอ้มูลเพื่อประเมินการสอนมีกลยทุธ์ดงัน้ี 
1) การแลกเปล่ียนสังเกตการณ์สอนของอาจารยป์ระจ าวชิาน้ี 
2) ระดบัผลการเรียนของนกัศึกษา 
3) การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน 
เม่ือไดผ้ลประเมินการสอน น าขอ้มูลมาวเิคราะห์หาแนวทางพฒันาปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดี

ข้ึน  โดยการสัมมนาการจดัการเรียนการสอน  การวิจยัชั้นเรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
1) ในระหวา่งกระบวนการเรียนการสอนมีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในผลการเรียนรู้ท่ีวดัและ

ประเมินผลผา่นแลว้ 
2) ในการสอบปลายภาคใหมี้การวดัและประเมินผลผลการเรียนรู้ท่ีส าคญัๆ อีกคร้ัง 
3) การตรวจผลงาน  

5. การด าเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
จากการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวชิา  ไดมี้การวางแผนปรับปรุงการสอน

และรายละเอียดวชิา  เพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึนดงัน้ี 
1) ปรับปรุงรายวชิาอยา่งนอ้ยทุก 3 ปี  เช่ือตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ 
2) เปล่ียนหรือจดัการเรียนการสอนเป็นทีมหรือแบ่งหวัขอ้/ผลการเรียนรู้ในการสอนของอาจารย์

ประจ าวชิาน้ี 


