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รายละเอียดของรายวิชา   
Course Specification 
 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   :  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
คณะ/ภาควิชา    :  วิทยาการจัดการ/บริหารธุรกิจ 
 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 
1. รหัสและชื่อรายวิชา  :   3434310 : กลยุทธ์การตลาด  
   (Marketing Strategy)    
         
2. จ านวนหน่วยกิต  :   3 หน่วยกิต (3-0-6) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  : 
เป็นรายวิชา  บังคับ  ในหมวด วิชาเฉพาะ กลุ่มวิชา แกน ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
การตลาด 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน :  
 4.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
  1)  อาจารย์ปฐมพงษ์  บ าเริบ 
สถานที่ติดต่ออาจารย์  : ห้องคณะ       
  โทร.  0814984517   E-mail.  Pathompong22@gmail.com  
 
 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน  :  ภาคการศึกษา 1 /2560 ชั้นปีที่  1   
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไมมี  
7. รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่มี 
8. สถานที่เรียน   :  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี   
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด  :   2560 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา   :  
 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจหลักพ้ืนฐานด้านกลยุทธ์การตลาดนักศึกษาเข้าใจกระบวนการทาง
การตลาดต่างๆ  การแบ่งส่วนตลาด  การก าหนดตลาดเป้าหมาย  การวางต าแหน่งในตลาด  การ
แข่งขันในตลาด  ตลอดจนการตัดสินใจเกี่ยวกับส่วนประสมทางตลาดนักศึกษาสามารถวิเคราะห์และ
เข้าใจถึงเหตุผลที่ธุรกิจน ากลยุทธ์ทางการตลาดมาใช้เพื่อให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้กับการท างานเพ่ือให้นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้  ระหว่างศาสตร์ที่เก่ียวข้องได้  
เพ่ือให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อธุรกิจ  สังคม  และบริบทแวดล้อม   
      
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  :              
    เพ่ือให้นักศึกษาเกิดความสมดุลระหว่างความเข้มแข็งทางวิชาการกับการเติบโตด้านใน   ด้วยการ
เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงแบบบูรณาการศาสตร์  อันน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงภายในตนและสู่สังคม
แห่งปัญญา     
 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา   
หลักการและการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด  การใช้กลยุทธ์ส าหรับส่วนแบ่งการตลาดแบบต่างๆ  
กลยุทธ์เพื่อแสวงหาโอกาสทางการตลาด  กลยุทธ์ทางการแข่งขันทางการตลาด  กลยุทธ์เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์  ราคา  การจ าหน่าย  และการส่งเสริมการขาย  โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มองเห็นแนวทาง
และชั้นเชิงทางการตลาด  เพ่ือน าหลักการไปประยุกต์กับอาชีพทางธุรกิจในอนาคตได้ 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา  :    
    จ านวนชั่วโมงบรรยาย                   45  ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 
 จ านวนชั่วโมงฝึกปฏิบัติการ     ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 
 จ านวนชั่วโมงการศึกษาด้วยตนเอง 6  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 จ านวนชั่วโมงท่ีสอนเสริมในรายวิชา   ชั่วโมงภาคการศึกษา  
 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล    
 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 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) 

     ให้ระบุ   - 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 
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10. การประเมินตนเอง 
11. การประเมินโดยเพื่อน 
 
 

2. ด้านความรู้ (Knowledge) 
 2.1 มีความรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลักการ
และทฤษฎีที่ส 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

 
1. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักProblem Based 

 
1. การสอบข้อเขียนในระดับการวิเคราะห์  
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หลักการเหตุและผล รวมทั้งหาแนวทางป้องกันและ
แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
 3.2 มีความสามารถสาธิตทักษะในการแก้ปัญหา 
โดยใช้เหตุผลเชิงวิเคราะห์ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 
 3.3 มีความสามารถน าความรู้ในเชิงทฤษฎีสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 
 3.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะในศาสตร์
ต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องมาพัฒนาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการท างาน 

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

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

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and 
Responsibility) 
4.1 สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี โดย
ร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน ตามบทบาทผู้น าที่ดี
หรือผู้ร่วมทีมงานที่ดี 
4.2 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
4.3สามารถพัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และ
สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้อย่าง
เหมาะสม 

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

 
 
 
1. การอภิปราย/รายงาน/การน าเสนอและ 
   การตอบค าถาม 
2. นักศึกษาประเมินเพื่อร่วมกลุ่มกิจกรรม 
3. นักศึกษาประเมินตนเอง 
4. ประเมินสื่อ 
5. ประเมินการปฏิบัติ (พฤติกรรม ทัศนคติ จริยธรรม) 
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4.4 มีความรับผิดชอบต่อตนเองสังคมและวิชาชีพ 
    
 

Learning 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical  
Analysis, Communication  and Information 
Technology Skills) 
5.1 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศใน
การสื่อสาร ทั้งในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
5.2สามารถใช้ทักษะการวิเคราะห์เชิงสถิติ วิเคราะห์
เชิงตัวเลข เพ่ือใช้ในการประมวลผล แปลความหมาย 
และวิเคราะห์ผล ทางการบริหารธุรกิจ 
5.3 สามารถน าความรู้และเครื่องมือทางการ
บริหารธุรกิจ มาประยุกต์ใช้ในการสื่อสารภายใน
องค์การ 
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   ไม่ก าหนดผลการเรียนรู้ 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อ
รายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะทางปัญญา 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี 

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 

3434310 : กลยุทธ์การตลาด  ○ ○ ○ ○ ⬤ ⬤ ⬤ ○ ○ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ○ ⬤ ○ ⬤ ○ ○ ○ ⬤ 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
หมวดที่ 5   แผนการสอนและการประเมินผล 

 
สัปดาห์ที่ 
(Week) 

สาระการเรียนรู้ 
(Content) 

กิจกรรมการเรียนรู้และการสอน 
(Learning  and  Teaching  Activities) 

การประเมิน 
(Assessment) 

1 ชี้แจงกิจกรรมการเรียนการสอน 
โดย  Course  Syllabus มอบหมายให้นักศึกษาท า  
Personal  profile  ปฐมนิเทศรายวิชา/แนะน า
หนังสือ 
การประเมินบทบาทที่ส าคัญของการตลาดใน
องค์การ  การตลาดและภาพรวม  ลักษณะความ
ต้องการซื้อ  วิวัฒนาการของปรัชญา   

-  อธิบายกระบวนการเรียน  อธิบายข้อตกลงต่างๆ  
แนะน าการเรียนการสอน 
- ต าราเรียนหลัก 
- Power   point   ประกอบการเรียนการสอน 
- ร่วมวิเคราะห์โดยใช้ประสบการณ์ของผู้เรียน 

- สังเกตการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
- การถาม   ตอบ 
- กิจกรรม 

2 การบริหารคุณภาพรวม  โดยมุ่งที่การสร้างความพึง
พอใจให้ลูกค้า  การวางแผนกลยุทธ์โดยมุ่ง
ความส าคัญที่ตลาดการวางแผนกลยุทธ์ระดับบริษัท  

- ต าราเรียนหลัก 
- Power   point   ประกอบการเรียนการสอน 
- แบ่งกลุ่มวิเคราะห์โดยใช้ประสบการณ์ของผู้เรียน
และอภิปราย 

- สังเกตการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
- กรณีศึกษา 
- การถาม   ตอบ 

3 การบริหารข้อมูลการตลาดและการวิจัยการตลาด  
แนวความคิดและองค์ประกอบของระบบข้อมูลทาง

- ต าราเรียนหลัก 
- Power   point   ประกอบการเรียนการสอน 

- กรณีศึกษา 
- การถาม   ตอบ 
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การตลาด  การกลั่นกรองสิ่งแวดล้อมทางการตลาด   - ร่วมกับผู้เรียนวิเคราะห์โดยใช้สถานการณ์จริง 
4 การวิเคราะห์ตลาดผู้บริโภคและพฤติกรรมผู้บริโภค  

การวิเคราะห์ตลาดธุรกิจ : ตลาดอุตสาหกรรมและ
ตลาดคนกลาง 

- ต าราเรียนหลัก 
- Power   point   ประกอบการเรียนการสอน 
- ให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น 

-สังเกตความสนใจและตั้งใจ 
-ให้ผู้เรียนค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม 

5 การวิเคราะห์อุตสาหกรรมและคู่แข่งขัน  การ
ก าหนดคู่แข่งขัน  การก าหนดกลยุทธ์ของคู่แข่งขัน  
การก าหนดส่วนตลาดและการเลือกตลาดเป้าหมาย 

- ต าราเรียนหลัก 
- Power   point   ประกอบการเรียนการสอน 
- ให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น 

-สังเกตความสนใจและความตั้งใจ 
-ให้ท าแบบทดสอบและค้นคว้า
ข้อมูลเพิ่มเติม 

6 กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง  ทางการแข่งขัน
และการก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ในตลาด  กลยุทธ์
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 

- ต าราเรียนหลัก 
- Power   point   ประกอบการเรียนการสอน 
- แบ่งกลุ่มวิเคราะห์และอภิปราย 

- การถาม   ตอบ 
-ให้ท าแบบฝึกหัดและค้นคว้า
ข้อมูลเพิ่มเติม 

7 การบริหารกลยุทธ์การตลาดในวงจรชีวิต
ผลิตภัณฑ์  แนวความคิดของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์  
ขั้นแนะน า  ขั้นเจริญเติบโต  ขั้นเติบโตเต็มที่และข้ัน
ตกต่ า   

- ต าราเรียนหลัก 
- Power   point   ประกอบการเรียนการสอน 
- กรณีศึกษา  วิเคราะห์สถานการณ์จริง 
-  แบ่งกลุ่มวิเคราะห์อภิปราย   

-สังเกตความสนใจและตั้งใจ 
-ให้ผู้เรียนค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม 

8 ทดสอบระหว่างภาค เนื้อหาสัปดาห์ที่    1 – 7  ข้อสอบปรนัย   80   ข้อ 
ข้อสอบอัตนัย    2    ข้อ 

9 การออกแบบกลยุทธ์การแข่งขัน  ทางการตลาด
ของผู้น า  คู่ชิงและธุรกิจรายย่อย  ต าแหน่งทางการ
แข่งขัน  กลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดของผู้น า  

- ต าราเรียนหลัก 
- Power   point   ประกอบการเรียนการสอน 
-วิเคราะห์สถานการณ์จริงโดยใช้กรณีศึกษา 

- กรณีศึกษา 
- การถาม   ตอบ 



15                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 
 

คู่ชิง  ผู้ตาม  และกลยุทธ์ธุรกิจรายย่อย     
10 การออกแบบและการบริหารกลยุทธ์การตลาด

ระดับโลก  กลยุทธ์ส่วนประสมผลิตภัณฑ์สาย
ผลิตภัณฑ์  รายการผลิตภัณฑ์  ตรายี่ห้อ  ป้ายฉลาก
และบรรจุภัณฑ์   

- ต าราเรียนหลัก   
- Power   point   ประกอบการเรียนการสอน 
-  วิเคราะห์ข่าวทางการตลาดที่นักศึกษาได้ค้นคว้า
หาข้อมูล 

- สังเกตความตั้งใจเรียน 
- ให้ท าแบบฝึกหัด 

11 กลยุทธ์การตลาดส าหรับสินค้าบริโภคเปรียบเทียบ
กับสินค้าอุตสาหกรรม  กลยุทธ์การตลาดส าหรับ
ธุรกิจบริการ  ลักษณะของบริการและการ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือการตลาด 

- ต าราเรียนหลัก 
- Power   point   ประกอบการเรียนการสอน 
- ร่วมวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดของสินค้า
ประเภทต่างๆ   

- การแสดงความคิดเห็น 
- ข่าวสารข้อมูลทาง   
    การตลาด 
- การถาม    ตอบ 

12 การออกแบบกลยุทธ์การตั้งราคาและโปรแกรมการ
ตั้งราคา  ขั้นตอนในการตั้งราคาผลิตภัณฑ์  การ
บริหารช่องทางการตลาดและการสนับสนุนการ
กระจายตัวสินค้า 

- ต าราเรียนหลัก 
- Power   point   ประกอบการเรียนการสอน 
-  ร่วมวิเคราะห์สถานการณ์  ราคาสินค้าประเภท
ต่างๆ   

- สังเกตความตั้งใจเรียน 
-  ข่าวสารข้อมูลด้าน  
ราคาสินค้าประเภทต่างๆ   
- การถาม   ตอบ 
 

13 กลยุทธ์การติดต่อสื่อสารทางการตลาดแบบประสม
ประสาน  การบริหารการโฆษณา  การส่งเสริมการ
ขายและการประชาสัมพันธ์  การบริหาร  การ
ก าหนดวัตถุประสงค์  การตัดสินใจในงบประมาณ

- ต าราเรียนหลัก 
- Power   point   ประกอบการเรียนการสอน 
- ศึกษาจากสถานการณ์จริงโดยใช้กรณีศึกษา   และ
แบ่งกลุ่มอภิปรายในการใช้สื่อทางการตลาด 

-สังเกตความสนใจและตั้งใจ 
- การวิจารณ์และให้เหตุผลในการ
อภิปราย 
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การโฆษณา 
14 การบริหารหน่วยงานขาย  และกลยุทธ์การขายโดย

ใช้พนักงานขาย  การออกแบบ  การบริหาร
หน่วยงานขาย  กลยุทธ์การตลาดทางตรงและ
การตลาดเชื่อมโยง  ลักษณะ  การบริหารการ    
ตลาดทางตรงและการตลาดเชื่อมโยง  

- ต าราเรียนหลัก 
- Power   point   ประกอบการเรียนการสอน 
- ศึกษาจาก   กรณีศึกษา   และแบ่งกลุ่มอภิปราย 

-สังเกตความสนใจและตั้งใจ 
- การวิจารณ์และให้เหตุผลในการ
อภิปราย 

15 การจัดองค์การ  การปฏิบัติการ  การประเมินผล
และการควบคุมกิจกรรมการตลาด  ทัศนะการจัด
องค์การของบริษัท   

- ต าราเรียนหลัก 
- Power   point   ประกอบการเรียนการสอน 
- ศึกษาจาก   CD   และแบ่งกลุ่มอภิปราย 

-สังเกตความสนใจและตั้งใจเรียน 
- การวิจารณ์และให้เหตุผลในการ
อภิปราย 

16 สอบปลายภาค เนื้อหาสัปดาห์ที่     9 – 15 - ข้อสอบปรนัย    80  ข้อ 
- ข้อสอบอัตนัย    2    ข้อ 
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้   
  

ผลการเรียนรู้ 
Learning Outcome 

วิธีการประเมินผล สัปดาห์ 
ที่ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

 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% 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. ต าราและเอกสารหลักท่ีใช้ในการเรียนการสอน   
    1.  ต าราหลัก   (Main   Text) 
กลยุทธ์การตลาด  รองศาสตราจารย์ศิริวรรณ   เสรีรัตน์  อาจารย์   ดร.ปริญ   ลักษิตานนท์   รอง
ศาสตราจารย์ศุภร   เสรีรัตน์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์องอาจ   ปทะวานิช   
      2.  หนังสืออ้างอิง   (Reference) 

               -  “กลยุทธ์การตลาด   การวางแผนการตลาด”  รศ.ดร.เสรี   วงษ์มณฑา   
กรุงเทพมหานคร : ธีระฟิล์มและไซ 
                  เท็กซ,์ 2547.  
              -  Philip Kotler. Marketing Management. 14th ed.(The Millennium 
Edition), USA : Prentice-Hall,2014. 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญท่ีนักศึกษาจ าเป็นต้องศึกษาเพ่ิมเติม   
  - 
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3. เอกสารและข้อมูลแนะน าท่ีนักศึกษาควรศึกษาเพ่ิมเติม  
แหล่งเรียนรู้ 
 1.  ข้อมูลทางเว็บไซด์ 
 2.  บทความ และนิตยสารทางธุรกิจต่าง ๆ 
 

 
หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ที่จัดท าโดยนักศึกษา  จากการจัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 
-ประเมินจากการท ารายงานและการท าแบบทดสอบ 
-การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
-ตอบแบบสอบถามประเมินรายวิชาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ตามที่มหาวิทยาลัยท าเป็นช่องทางสื่อสาร
กับนักศึกษา 
 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน  
    การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนมีกลยุทธ์ดังนี้ 
ระดับผลการเรียนของนักศึกษา 
การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
3. การปรับปรุงการสอน   
เมื่อได้ผลประเมินการสอน น าข้อมูลมาวิเคราะห์หาแนวทางพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้น     
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  
ในระหว่างกระบวนการเรียนการสอนมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในผลการเรียนรู้ที่วัดและประเมินผล
ผ่านแล้ว 
ในการสอบปลายภาคให้มีการวัดและประเมินผลผลการเรียนรู้ที่ส าคัญๆ อีกครั้ง 
การตรวจผลงานให้มีการสุ่มสัมภาษณ์เพ่ือประเมินผลงาน 
 
 5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  
จากการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนปรับปรุงการสอนและ
รายละเอียดวิชา  เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึนดังนี้ 
- ปรับปรุงรายวิชาอย่างน้อยทุก 1ปี เชื่อตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบ  ผลสัมฤทธิ์ 
- เปลี่ยนหรือจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ทันกับยุคสมัยและสถานการณ 
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ลงชื่อ อาจารย์ปฐมพงษ์   บ าเริบ                                 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
        (..................................................) 
 
 
ลงชื่อ อาจารย์กรวิทย์     ต่ายกระทึก                                 อาจารย์ผู้สอนรายวิชา 
        (..................................................) 
 
 
ลงชื่อ อาจารย์จิระพงศ์ เรืองกุน                       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
        (..................................................) 
 


