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หมวดที ่1  ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือรายวชิา 

3433309 การบริหารการตลาด  (Marketing Management)   

2. จํานวนหน่วยกติ 

3 (3-0-6) 

3. หลกัสูตรประเภทของรายวชิา 

บริหารธุรกิจบณัฑิต    

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและผู้สอน 

1) อาจารยก์รวทิย ์ ต่ายกระทึก 

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 

ภาคการศึกษาท่ี  2      

6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน 

ไม่มี 

7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั 

ไม่มี 

8. สถานทีเ่รียน 

คณะวทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

9. คร้ังทีจั่ดทาํหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด  

23  พฤศจิกายน  2558 

 

 

 

                    รายละเอยีดของรายวชิา 

                           คณะวทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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หมวดที ่2  จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

1) มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความสาํคญัของการบริหารการตลาด บทบาทหนา้ท่ีของผูบ้ริหาร

การตลาด การจดัองคก์ารการตลาด การวเิคราะห์โอกาสของการตลาด โครงสร้างตลาดและพฤติกรรมการ

ซ้ือของผูบ้ริโภค  การวดัและพยากรณ์ตลาด การแบ่งส่วนตลาด การวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาดเก่ียวกบั

ผลิตภณัฑ ์ราคา การจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการขาย  

2) มีทกัษะในการรวบรวมวเิคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูลเพื่อจดัทาํแผนการตลาดผลิตภณัฑใ์หม่

เขา้สู่ทอ้งตลาด โดยการทาํงานในรูปแบบกิจกรรมปฏิบติั (Task-based activity)  ใชก้ารแบ่งกลุ่มศึกษา

คน้ควา้ขอ้มูลทุติยภูมิเก่ียวกบัรูปแบบบรรจุภณัฑ ์ตราสินคา้ ป้ายฉลาก และกลยทุธ์ส่วนประสมทาง

การตลาดอยา่งเตม็รูปแบบ  อีกทั้งสามารถร่วมมือกบักลุ่มจดัทาํโครงการ ไดถู้กตอ้งตามกระบวนการ           

1  โครงการ   

3) มีความกระตือรือร้นและความสนใจในการวางแผนการบริหารการตลาด รวมถึง

สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อการกาํหนดแผนการบริหารการตลาด 

2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้และสมรรถนะของนกับริหารจดัการท่ีดี ประกอบกบัการท่ีวชิาในสาย

การตลาดนั้นเป็นวชิาท่ีเน้ือหามีความเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัโลกาภิวตัน์  จึงควรมีการ

ปรับปรุงรายละเอียดของวชิา 

 

หมวดที ่3  ลกัษณะและการดาํเนินการ 

1. คําอธิบายรายวชิา 

ความสาํคญัของการบริหารการตลาด บทบาทหนา้ท่ีของผูบ้ริหารการตลาด การจดัองคก์ารการตลาด 

การวเิคราะห์โอกาสของการตลาด โครงสร้างตลาดและพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค  การวดัและ

พยากรณ์ตลาด การแบ่งส่วนตลาด การวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ราคา การจดั

จาํหน่าย และการส่งเสริมการขาย 

 

 

 

 



  มคอ. 3 

 
มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี  คณะวทิยาการจดัการ  

3 

2. จํานวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 

(คาบ) 

ฝึกปฏิบัติ 

(คาบ) 

ศึกษาด้วยตนเอง

(คาบ) 
สอนเสริม 

45 0 90 ตามความตอ้งการของ

นกัศึกษาเฉพาะราย 

3. จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  

1) อาจารยป์ระจาํรายวชิา  แจง้ใหน้กัศึกษาทราบเก่ียวกบัหอ้งทาํงาน ตารางสอนเวลาวา่ง                 

ในแต่ละสปัดาห์ 

2) อาจารยป์ระจาํวชิาจดัเวลาใหค้าํปรึกษาอยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ต่อกลุ่มเรียน  

หมวดที ่4  การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 

          1.1 คุณธรรมจริยธรรมทีต้่องพฒันา 

1) เป็นผูมี้ความรัก เมตตา เสียสละและปรารถนาดีต่อผูอ่ื้น 

2) มีความอดทนและรับผดิชอบ 

3) ปฏิบติัตามจรรยาบรรณของวชิาชีพบริหารธุรกิจ 

        1.2 วธีิสอน 

1. ยกตวัอยา่งสอดแทรกในเน้ือหาสาระท่ีเก่ียวขอ้ง  แลว้ใหน้กัศึกษาร่วม

อภิปรายแนวปฏิบติัท่ีดี  และเหมาะสม 

2. ศึกษากรณีตวัอยา่งจากการนาํเสนอหรือศึกษานอกสถานท่ี 

        1.3 วธีิการประเมินผล 

1) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกในชั้นเรียน 

2) สังเกตพฤติกรรมการเขา้เรียน การส่งงาน 

3) ประเมินผลการวเิคราะห์กรณีศึกษา 

4) ประเมินผลการนาํเสนองานท่ีมอบหมาย 

2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ 

1) ความสาํคญัของการบริหารการตลาด บทบาทหนา้ท่ีของผูบ้ริหารการตลาด  

2) การจดัองคก์ารการตลาด การวเิคราะห์โอกาสของการตลาด   
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3) โครงสร้างตลาดและพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค  การวดัและพยากรณ์ตลาด  

4) การแบ่งส่วนตลาด  

5) การวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ราคา การจดัจาํหน่าย และการ

ส่งเสริมการขาย  

2.2 วธีิสอน 

 บรรยาย  อภิปรายและการเรียนรู้แบบร่วมมือ  ศึกษากรณีตวัอยา่ง  การศึกษาโดยใช ้ปัญหา 

เป็นฐาน  การวเิคราะห์กรณีศึกษา  การคน้ควา้บทความขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งโดยนาํมาสรุปและนาํเสนอ       

และฝึกปฏิบติั การทาํโครงการเก่ียวกบัการจดัทาํแผนการตลาด โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  

2.3 วธีิการประเมินผล 

1) ทดสอบความรู้ความเขา้ใจ 

2) สังเกตความสามารถในการร่วมอภิปราย 

3) การนาํเสนอผลการศึกษาคน้ควา้  กรณีตวัอยา่ง 

4) ตรวจผลงาน 

3 ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 

 พฒันาความสามารถในการคน้หาและประเมินขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย คิดอยา่ง

เป็นระบบ  คิดเช่ือมโยง  สมเหตุสมผล  เพื่อนาํไปใชใ้นกระบวนการจดัทาํ แผนและกาํหนดนโยบาย

ทางการตลาด  ใหน้กัศึกษาทาํงานอยา่งเป็นระบบ  มองเห็นความสัมพนัธ์เช่ือมโยงระหวา่งองคป์ระกอบ

ต่างๆ  ของสภาพแวดลอ้มท่ีมีผลต่อการจดัทาํแผนการตลาด  

3.2 วธีิสอน 

1) คน้ควา้หาขอ้มูลทางดา้นการจดัส่วนประสมทางการตลาดในบริบทท่ีหลากหลาย   

2) อภิปรายกลุ่ม  โดยเนน้ใหอ้ธิบายโดยอาศยัเหตุผลและขอ้มูลประกอบ เช่น  การวเิคราะห์

ขอ้มลูพื้นฐานหรือกรณีศึกษาในการจดัทาํแผนการตลาด 

3.3 วธีิการประเมินผล 

1) สังเกตพฤติกรรมการวเิคราะห์ 

2) สังเกตการร่วมอภิปราย 

3) ตรวจผลงาน  ความเช่ือมโยงสัมพนัธ์ระหวา่งบริบทและมิติต่างๆ ของการจดัทาํแผนการ

ตลาด 

4 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา 

4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา 
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1) พฒันาทกัษะในการสร้างสัมพนัธภาพระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั 

2) พฒันาความเป็นผูน้าํและผูต้ามในการทาํงานเป็นทีม 

3) พฒันาการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  และมีความรับผดิชอบในงานท่ีมอบหมายใหค้รบถว้นตาม

กาํหนด 

4.2 วธีิสอน 

1) จดักิจกรรมกลุ่มในการวเิคราะห์การจดัทาํแผนการตลาด 

2) มอบหมายงานทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม 

3) การนาํเสนอผลงาน 

4.3 วธีิการประเมินผล 

1) ประเมินตนเองและเพือ่น  ดว้ยประเด็นกาํหนด 

2) สังเกตการนาํเสนอผลงาน  พฤติกรรมการทาํงานเป็นทีม 

3) ตรวจผลงาน  รายงานการศึกษาคน้ควา้ 

5 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา  

1) ทกัษะในการส่ือสารทั้งการพดู  การฟัง  การเขียน  โดยการทาํรายงาน  การนาํเสนอในชั้น

เรียน 

2) ทกัษะในการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงเศรษฐกิจในลกัษณะต่างๆ เพื่อประกอบเหตุผลในการ

ตดัสินใจจดัทาํแผนการตลาด 

3) ทกัษะในการสืบคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต 

4) ทกัษะในการใชอุ้ปกรณ์และเทคโนโลยใีนการนาํเสนอผลงาน 

5.2 วธีิสอน 

1) มอบหมายงานใหศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  จากเวบ็ไซตส่ื์อการสอน E – Learning 

2) ฝึกวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการตลาดในลกัษณะต่างๆ เพื่อประกอบการตดัสินใจในเชิง

ธุรกิจ  

3) นาํเสนอผลงานโดยใชรู้ปแบบและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 

                5.3  วธีิการประเมินผล   

  1) สังเกตพฤติกรรมในการส่ือสาร 

  2) ตรวจสอบความเหมาะสมในการเลือกใชส่ื้อเทคโนโลยี  

 3) ตรวจผลงาน  
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หมวดที ่5  แผนการสอนและการประเมนิผล 

1. แผนการสอน 

คร้ังที่ 

จํานวนคาบ 

ผลการ

เรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้ กจิกรรม ช้ินงาน 

1 – 2  

6  คาบ 

 

1.1, 1.2, 1.3 

2.1, 2.2, 2.3 

4.1, 4.2, 4.3 

5.1, 5.2, 5.3 

1. อธิบายความหมายและความสาํคญั

ของการบริหารการตลาด  

-  ความหมายและววิฒันาการทาง

การตลาด 

 - บทบาทหนา้ท่ีของผูบ้ริหาร

การตลาด 

- การจดัองคก์ารการตลาด 

- โครงสร้างตลาด 

- บรรยาย 

- ศึกษากรณี

ตวัอยา่ง 

 

1.  สรุปองค ์   

ความรู้ 

 

3 – 5  

9   คาบ 

1.1, 1.2, 1.3 

2.1, 2.2,2.3 

3.1, 3.2, 3.3 

4.1, 4.2, 4.3 

5.1, 5.2,  5.3 

2. การวเิคราะห์โอกาสของการตลาด  

-  สภาพแวดลอ้มภายในองคก์าร 

 -  สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์าร 

-  SWOT ANALYSIS 

- วธีิการวเิคราะห์กรณีศึกษาทาง

การตลาด 

- บรรยาย 

- อภิปรายกลุ่ม

เก่ียวกบั

กรณีศึกษาทาง

การตลาด 

 

1. สรุปองค์

ความรู้   

2. รายงานและ 

  การนาํเสนอ 

6 - 7 

6  คาบ 

1.1, 1.2, 1.3 

2.1, 2.2,2.3 

4.1, 4.2, 4.3 

 

3. การวดัและพยากรณ์ตลาด  

- การวจิยัตลาด 

- การวดัความตอ้งการซ้ือ 

 - วธีิการและกระบวนการในการ

พยากรณ์ตลาด  

- บรรยาย 

 

1. สรุปองค์

ความรู้ 

 

 

 8 – 10  

9  คาบ 

1.1, 1.2, 1.3 

2.1, 2.2,2.3 

4.1, 4.2, 4.3 

 

4. พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค 

และการแบ่งส่วนตลาด  

- พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค   

- การแบ่งส่วนตลาด 

- การจดักลุ่มตลาดเป้าหมาย 

- การวางตาํแหน่งผลิตภณัฑ์   

- บรรยาย 

- จดัทาํโครงงาน

แผนการตลาด 

1.  สรุปองค ์ 

ความรู้ 

2.  รายงาน 
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คร้ังที่ 

จํานวนคาบ 

ผลการ

เรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้ กจิกรรม ช้ินงาน 

11 - 15  

15 คาบ 

1.1, 1.2, 1.3 

2.1, 2.2,2.3 

3.1, 3.2, 3.3 

4.1, 4.2, 4.3 

5.1, 5.2,  5.3 

5. การวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาด

ในดา้นต่างๆ   

- ผลิตภณัฑ ์  

- ราคา   

- การจดัจาํหน่าย 

- การส่งเสริมการตลาด   

- บรรยาย 

- ศึกษาคน้ควา้

จากแหล่ง

วทิยาการเสริม 

- จดัทาํโครงงาน

แผนการตลาด 

และนาํเสนอ

หนา้ชั้นเรียน 

1. สรุปองค์

ความรู้ 

2. รายงาน 

 

 

 

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

งาน/กิจกรรมท่ีใชใ้นการประเมิน สัปดาห์ท่ี สดัส่วนของคะแนน 

1. พฤติกรรมการเรียนรู้/เวลาเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10 

2. การปฏิบติังานเด่ียว 

    2.1 สรุปองคค์วามรู้ 

 

ตลอดภาคการศึกษา 

5 

3. การปฏิบติังานกลุ่ม 

    3.1 รายงาน 

 

 

4,8,10,11,12,15 

25 

4. การทดสอบกลางภาค 9 30 

5. การทดสอบปลายภาค 16 30 
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หมวดที ่6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตาํราและเอกสารหลกั 

ศิริวรรณ  เสรีรัตน์และคณะ. (2552). การบริหารการตลาดใหม่. กรุงเทพฯ : Diamond in Business World. 

ณฐัยา สินตระการผล / Dawn Iacobucci, Philip Kotler. (2551). การบริหารการตลาดของ Kellogg: Kellog 

g on marketing. กรุงเทพฯ : เอก็ซเปอร์เน็ท. 

2. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

           หนังสืออ่านประกอบ 

ฤชุดา บุญเปล่ียน และ ธนาทิพ ฉตัรภูติ. (2551).  ชัยชนะเหนือทะเลแดงเดือด Triumph Over the Red 

Ocean.  กรุงเทพฯ : Busy-Day.  

Marketeer  Magazine / Brand  Age  Magazine/ MBA  

ข้อมูลสําคัญ 

1) http://www.thaibrandmarketing.com/column.php?id=27     

 

หมวดที ่7  การประเมนิและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา  

การประเมินประสิทธิผลรายวชิาน้ีท่ีจดัทาํโดยนกัศึกษา  จากการจดักิจกรรมในการนาํแนวคิดและ

ความเห็นจากนกัศึกษาไดด้งัน้ี 

1) การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 

2) ตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผูส้อน และประเมินรายวชิา รวมถึงใหข้อ้เสนอแนะผา่นส่ือ

อิเลก็ทรอนิกส์  E-Evaluation 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

การเก็บขอ้มูลเพื่อประเมินการสอนมีกลยทุธ์ดงัน้ี 

1) การสังเกตการณ์สอนของอาจารยป์ระจาํวชิาน้ี 

2) ระดบัผลการเรียนของนกัศึกษา 

3. การปรับปรุงการสอน 

เม่ือไดผ้ลประเมินการสอน นาํขอ้มูลมาวเิคราะห์หาแนวทางพฒันาปรับปรุงการเรียนการสอนใหดี้

ข้ึน   

http://www.thaibrandmarketing.com/column.php?id=27�
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา  

1) ในระหวา่งกระบวนการเรียนการสอนมีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิในผลการเรียนรู้ท่ีวดัและ

ประเมินผลผา่นแลว้ 

2) ในการสอบปลายภาคใหมี้การวดัและประเมินผลผลการเรียนรู้ท่ีสาํคญัๆ อีกคร้ัง 

3) การตรวจผลงานใหมี้การสุ่มสัมภาษณ์เพื่อประเมินผลงาน 

5. การดําเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา  

จากการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวชิา  ไดมี้การวางแผนปรับปรุงการสอน

และรายละเอียดวชิา  เพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึนดงัน้ี 

1) ปรับปรุงรายวชิาอยา่งนอ้ยทุก 4 ปี  เช่ือตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ  

2) เปล่ียนหรือจดัการเรียนการสอนเป็นทีมหรือแบ่งหวัขอ้ใหอ้าจารยใ์นสาขาอ่ืนๆ ท่ีเป็นศาสตร์

ท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มาร่วมเป็นวทิยากร 

 

 

ลงช่ือ                                       อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา  

          (อาจารยกรวิทย  ตายกระทึก) 

ลงช่ือ                                       อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา  

        (..................................................) 

 


