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ค าน า  

 
รายละเอยีดรายวชิาหลกัการตลาด  (Principles of Marketing) รหสัวชิา 3642101 เป็นการ

จดัท ารายละเอยีดประกอบรายวชิาหลกัการตลาด  หลกัสูตรบรหิารธุรกจิบณัฑติ  สาขาวชิาการ

จดัการธุรกจิค้าปลกี  ในหมวดวชิาเฉพาะ วชิาแกน  โดยมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนมีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐาน  หน้าที่ทางการตลาด  กระบวนการหลักการตลาด สภาพแวดล้อมทาง

การตลาดระบบสารสนเทศทางการตลาด  การวจิยัการตลาด  พฤตกิรรมผูบ้รโิภค การแบ่งส่วนตลาด  

ตลาดเป้าหมาย  การวางต าแหน่งผลิตภัณฑ ์ การจดัการผลติภณัฑ์  การตัง้ราคา  ช่องทางการจัด

จ าหน่าย  การกระจายสินค้า  การส่งเสริมการตลาด  การตลาดเพื่อสังคมและสิง่แวดล้อม และ

จรรยาบรรณของนักการตลาด   

รายละเอยีดรายวชิานี้เป็นส่วนส าคญัต่อผูเ้รยีน  ทีเ่น้นทัง้การเรยีนการสอนทีเ่ป็นทฤษฎีและ

การศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง  เพื่อใหผู้เ้รยีนได้แนวทางในการจดัการเรยีนรู้ทฤษฎีและกรณีศกึษา  

จากกจิกรรมการเรยีนการสอนภายในหอ้งเรยีน  รวมถงึตดิตามเทคโนโลยใีหม่ ๆ  โดยใช้ทกัษะการ

คน้ควา้ด้วยตนเองเพิม่เตมิ  นอกเหนือจากการเรยีนภายในหอ้ง  ผูเ้รยีนสามารถน าความรู้ทีไ่ด้จาก

รายวชิานี้ไปประยกุตใ์ชใ้นอนาคตได ้   

 
 

ผูจ้ดัท า 
                                                                                                                                               
                                                                                                      สงิหาคม  2559 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 

ช่ือสถาบนัอุดมศึกษา   มหาวทิยาลยัสวนดุสติ 
คณะ     วทิยาการจดัการ 
 
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหสัและช่ือรายวิชา 
    3642101   หลกัการตลาด (Principles of Marketing) 
 

2. จ านวนหน่วยกิต 
 3 (3-0-6) หน่วยกติ 
 

3. หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา 
     3.1  หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ สาขาวชิาธุรกจิระหวา่งประเทศ   
 3.2  ประเภทรายวชิาหมวดวชิาเฉพาะ วชิาแกน 
 

4. อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ู้สอน 
     4.1  อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิา  ผูช้่วยศาสตราจารยภ์ุชงค ์ เมนะสนิธุ ์ 
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    4.2  อาจารยผ์ูส้อน    1. ดร.วทิยา ศริพินัธว์ฒันา 
  2. ดร.ภทัรพร ทมิแดง 
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ปีท่ีเรียน 
    ภาคการศกึษาที ่1/2559 ชัน้ปีที ่1 
  

6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)(ถ้ามี) 
    ไมม่ ี
 

7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisite) (ถ้ามี) 
    ไมม่ ี
 

8. สถานท่ีเรียน 
    คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัสวนดุสติ กรุงเทพมหานคร 
 

9. วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสดุ 
    9.1  วนัทีจ่ดัท า    10 สงิหาคม 2559     
   9.2  วนัทีป่รบัปรุงรายละเอยีดล่าสดุ  - 
 
 
 
 
 
 

หมวดท่ี 2 จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
1. จดุมุ่งหมายของรายวิชา 

1. เพื่อใหน้ักศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัเนื้อหาวชิาทางการตลาด 
2. เพื่อใหน้ักศกึษาสามารถวเิคราะหถ์งึสถานการณ์ทางการตลาดในปัจจุบนัได้ 
3. เพื่อใหน้ักศกึษาน าเอาความรูแ้ละหลกัทฤษฎทีางการตลาดมาประยกุตใ์ชก้บัชวีติประจ าวนั 

 
2. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา  

1. เพื่อใหน้ักศกึษาเขา้ใจและสามารถอธบิายถงึแนวคดิพืน้ฐานเกีย่วกบัการตลาดได ้
2. เพื่อใหน้ักศกึษาสามารถวเิคราะหถ์งึสถานการณ์ทางการตลาดในปัจจุบนัได้ 
3. เพื่อใหน้ักศกึษาทราบถงึกลยทุธก์ารตลาดต่างๆ ทีส่ าคญัในการปรบัตวัใหเ้ขา้กบั

สภาพแวดลอ้มทางการตลาดต่างๆ ทีเ่ปลีย่นแปลงไป รวมถงึรูปแบบการด าเนินกจิกรรมทาง
การตลาดใหป้ระสบความส าเรจ็ตามยคุสมยั 
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หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 
   แนวคิดพื้นฐาน หน้าที่ทางการตลาด  กระบวนการหลักการตลาด สภาพแวดล้อมทาง
การตลาด ระบบสารสนเทศทางการตลาดการวจิยัการตลาด พฤตกิรรมผูบ้รโิภค การแบ่งสว่นตลาด  
ตลาดเป้าหมาย การวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ การจัดการผลิตภัณฑ์  การตัง้ราคา ช่องทางการจัด
จ าหน่าย การกระจายสนิค้า การส่งเสรมิการตลาด การตลาดเพื่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม จรรยาบรรณ
ของนักการตลาด  
 

  Basic concepts and marketing responsibility; principles of marketing process; 
marketing environment; marketing information system and marketing research; consumer 
behavior; market segmentation; targeting; product positioning; product management, pricing, 
marketing channels, physical distribution, promotion, social and environmental marketing; 
marketers’ codes of conduct. 
 

2. จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
ฝึกปฏิบติั การศึกษาด้วย

ตนเอง 
45 ชัว่โมงต่อภาค

การศกึษา 
 

สอนเสรมิเพื่อทดแทนคาบ
เรยีนทีไ่ม่สามารถท าการสอน
ได ้หรอืตามทีผู่เ้รยีนรอ้งขอ 
เพื่อทบทวนความรูค้วาม
เขา้ใจใหม้คีวามชดัเจนยิง่ข ึน้ 

ไม่มฝึีกปฏบิตั ิ 90 ชัว่โมงต่อภาค
การศกึษา 

 

   
3. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล 

- อาจารยป์ระจ ารายวชิา ใหค้ าปรกึษาไดต้ามเวลาทีเ่หมาะสม และก าหนดไว้ 
- อาจารยป์ระจ ารายวชิา จดัเวลาใหค้ าปรกึษาเป็นรายบุคคลหรอืรายกลุ่มตามความตอ้งการของ
ผูเ้รยีน  โดยมกีารนัดหมายล่วงหน้า 
 

หมวดท่ี 4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คณุธรรม จริยธรรม 
      1.1 คณุธรรม จริยธรรมท่ีต้องพฒันา 
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 (1) มีความซ่ือสตัยส์ุจริต เสียสละไม่เอารดัเอาเปรียบผู้อ่ืน มีความรบัผิดชอบต่อตนเอง 
สงัคม และส่ิงแวดล้อม 
 (2) มคีวามพอเพยีงเป็นหลกัในการด าเนินชวีติ โดยยดึแนวคดิความพอประมาณ ความมเีหตุผล  
และการสรา้งภูมคิุม้กนั 
  (3) มวีนิัย เคารพและปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสงัคม 
 (4) มคีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัจรยิธรรม คุณธรรมทีม่คีวามส าคญัทางธุรกจิ สามารถจดัการ
ปัญหาทางคุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวชิาชพีทางธุรกจิ 
 1.2 วิธีการสอน 

   (1)  ก าหนดวฒันธรรมองคก์รใหก้บันักศกึษาปฏบิตัติามกฎระเบยีบวนิัย และขอ้บงัคบั 

           (2)  ปลูกฝังใหน้ักศกึษามรีะเบยีบวนิัย โดยเน้นการเขา้ชัน้เรยีน การแต่งกายตามระเบยีบของ

มหาวทิยาลยั  

(3)  มอบหมายงาน /กจิกรรม /กรณศีกึษา /รายงาน  โดยเน้นการสง่งานใหต้รงเวลา 
(4)  ฝึกนักศกึษาใหม้คีวามรบัผดิชอบในการท างาน มคีวามซื่อสตัย ์ไม่ทจุรติ ไม่คดัลอกงาน

ของผูอ้ื่นมาเป็นของตน 
   1.3 วิธีการประเมินผล 
   (1)  ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชัน้เรียน การส่งงานตามก าหนด

ระยะเวลาทีม่อบหมาย  

   (2)  ประเมนิจากการแต่งกายของนักศกึษาทีเ่ป็นไปตามระเบยีบของมหาวทิยาลยั 

(3)  ประเมนิจากความรบัผดิชอบในหน้าที ่ ทีไ่ดร้บัมอบหมายรายกลุ่มและบุคคล  
(4)  ประเมนิจากงาน /กจิกรรม /กรณีศกึษา /รายงาน ทีไ่ดร้บัมอบหมาย มคีวามซื่อสตัย ์ไม่

ทจุรติ ไม่น าผลงานของผูอ้ื่นมาเป็นของตน 

2. ความรู ้
   2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รบั 

 (1) มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของแนวคิด ทฤษฎี หลักการและ
กระบวนการท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจระหว่างประเทศ 
 (2) มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้อื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง โดยสามารถบูรณาการและน ามา
ประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 
 (3) มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวชิาการและวชิาชีพด้านธุรกิจระหว่างประเทศ 
รวมทัง้มคีวามเขา้ใจในผลกระทบในสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงของประเทศและสงัคมโลกอยา่งเทา่ทนั 
   2.2 วิธีการสอน 

(1) สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ

หลกัการและทฤษฎทีีส่ าคญัในเนื้อหารายวชิาหลกัการตลาด   
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(2) บรรยายจากสือ่ Power Point พรอ้มยกตวัอยา่งประกอบ 

(3) สอนแบบการอภปิรายกลุ่ม สนทนาโตต้อบ แลกเปลีย่นความคดิ เพื่อวดัความเขา้ใจและ

เสรมิสรา้งความรูใ้หม่ๆ    

(4) ฝึกวเิคราะหก์รณศีกึษา การท ารายงานกลุ่ม พรอ้มการน าเสนองานหน้าชัน้เรยีน   

(5) มอบหมายงานต่างๆ ใหน้ักศกึษาฝึกปฏบิตั ิ    

   2.3 วิธีการประเมินผล 

     (1)  ประเมนิจากการสอบปลายภาค  โดยใชข้อ้สอบแบบปรนัย 
(2)  ประเมนิจากการมสีว่นร่วมในการแสดงความคดิเหน็การอภปิรายกลุ่ม 
(3)  ประเมนิจากการวเิคราะหก์รณศีกึษา เพื่อวดัความเขา้ใจของนักศกึษา 
(4)  ประเมนิจากรายงานทีน่ักศกึษาไดท้ าการศกึษาคน้ควา้ พรอ้มการน าเสนอหน้าชัน้เรยีน 
(5)  ประเมนิจากงาน /กจิกรรมต่างๆ ทีม่อบหมายใหน้ักศกึษาฝึกปฏบิตั ิเช่นแบบฝึกหดั

ทบทวน เพื่อวดัความเขา้ใจของนักศกึษา 
 

3. ทกัษะทางปัญญา 
   3.1 ทกัษะทางปัญญาท่ีต้องพฒันา 

(1) สามารถสบืค้น แสวงหาความรู้และประเมนิขอ้มูลเพิม่เตมิได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรยีนรู้
ตลอดชวีติและทนัต่อการเปลีย่นแปลงไปของโลกและธุรกจิ 

(2) มีความคิด คิดอย่างสร้างสรรค ์อย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ สามารถบูรณา
การความรู้จากสาขาวิชาชีพท่ีศึกษาและประสบการณ์เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจและ
สถานการณ์ทัว่ไปได้อย่างเหมาะสม 

(3) สามารถคดิค้น วางแผน วเิคราะหท์างเลอืกและผลกระทบจากทางเลอืกอยา่งรอบดา้นมี
ความสามารถในการตัดสนิใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ ท าให้เกิดการ
ไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัทางธุรกจิ 
    3.2 วิธีการสอน 

(1) สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับ

หลกัการและทฤษฎทีีส่ าคญัในเนื้อหารายวชิาหลกัการตลาด   

(2) สอนโดยการใชก้รณศีกึษาทางดา้นการตลาด ในสถานการณ์ปัจจุบนั 

(3) สอนแบบการอภปิรายกลุ่ม สนทนาโต้ตอบ แลกเปลี่ยนความคดิ เพื่อวดัความเขา้ใจและ

เสรมิสรา้งความรูใ้หม่ๆ    

(4) ก าหนดให้นักศึกษาฝึกการสบืค้นข้อมูลและจัดท ารายงานทางด้านการตลาดที่ได้รับ

มอบหมาย 

    3.3 วิธีการประเมินผล 
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         (1)  ประเมนิจากการสอบปลายภาค  โดยใชข้อ้สอบแบบปรนัย 
(2)  ประเมนิจากการวเิคราะหก์รณศีกึษา เพื่อวดัความเขา้ใจของนักศกึษา 
(3)  ประเมนิจากการมสีว่นร่วมในการแสดงความคดิเหน็การอภปิรายกลุ่ม 
(4)  ประเมนิจากรายงานทีน่ักศกึษาไดท้ าการศกึษาคน้ควา้ สามารถแกไ้ขปัญหาทางดา้น

การตลาดไดอ้ยา่งเหมาะสม พรอ้มการน าเสนอหน้าชัน้เรยีน 
 

 4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

    4.1 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบท่ีต้องพฒันา 

 (1) สามารถปฏิบติัและรบัผิดชอบงานท่ีได้รบัมอบหมายทัง้ในฐานะผู้น าและผู้ตามได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 (2) มีความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ไขสถานการณ์ทัง้ของตนเองและส่วนรวม พร้อมทัง้
ช่วยเหลอืและอ านวยความสะดวกด้านต่างๆ 
 (3) มมีนุษยสมัพันธส์ามารถยอมรบัการเปลีย่นแปลงและปรบัตวัเขา้กบัวฒันธรรมองค์การและ
ท างานร่วมกบัผูอ้ื่นไดเ้ป็นอยา่งด ี
 
   4.2 วิธีการสอน 

(1)  การเรยีนแบบมสีว่นร่วมปฏบิตักิาร 

(2)  มอบหมายงาน /กจิกรรม /กรณีศกึษา /รายงาน (กลุ่ม) โดยเน้นความรูท้ ีไ่ดศ้กึษาในชัน้
เรยีน เพื่อดูความสามารถในการท างานเป็นทมี กลา้ทีจ่ะแสดงภาวะผูน้ า ผูต้ามไดอ้ย่างเหมาะสมตาม
สถานการณ์ 
  4.3 วิธีการประเมินผล 

        (1) ประเมินจากพฤติกรรมในห้องเรียน เช่น การเข้าเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมใน

หอ้งเรยีน  พฤตกิรรมการท างานเป็นทมี และการสง่งาน  

(2) ประเมินจากการน าเสนอผลงานต่างๆ /รายงาน (กลุ่ม)  และการเป็นผูน้ า ผู้ตามในการ
อภปิรายซกัถาม 

 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    5.1 ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพฒันา 

(1) สามารถประยกุตใ์ชห้ลกัคณติศาสตร ์สถติ ิการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณในการวเิคราะห์และ

ตดัสนิใจทางธุรกจิและชวีติประจ าวนั 

(2) สามารถสือ่สารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพทัง้การพูดและการ

เขยีน และมรีูปแบบการน าเสนอทีเ่หมาะสม 
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(3) สามารถประยกุตใ์ช้เทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือเพื่อการส่ือสาร ค้นคว้า ประมวลผล

และสนับสนุนการด าเนินงานธรุกิจระหว่างประเทศได้อย่างเหมาะสม 

   5.2 วิธีการสอน 

 (1) มอบหมายงานใหน้ักศกึษา ศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองจาก Website สือ่การสอน e-learning 

และการท ารายงาน โดยมกีารอา้งองิแหล่งทีม่าของขอ้มูลทีน่่าเชื่อถอื 

 (2) ก าหนดให้นักศกึษาน าเสนอผลงาน /รายงานทีไ่ด้จากการศกึษาค้นควา้  โดยใช้รูปแบบ
และเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม เพื่อพฒันาความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ และคอมพวิเตอร์
ดว้ยตนเอง 
    5.3 วิธีการประเมินผล  

(1) ประเมนิจากงาน /กจิกรรม /กรณศีกึษา /รายงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

(2) ประเมนิจากผลการสบืคน้  เทคนิคการน าเสนอโดยการเลอืกใช้เทคโนโลยสีารสนเทศได้

อยา่งเหมาะสม 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 
1. แผนการสอน 
สปัดาห์

ท่ี 
หวัข้อ/รายละเอียด 

จ านวน 
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
ส่ือท่ีใช้  

ผู้สอน 

1 แนะน าบทเรียนและ
รายละเอยีดในการจดัการ
เรยีนการสอน หนังสอื
เรยีน และเกณฑก์าร
วดัผลความหมาย 
ความส าคญัและ
แนวคิดทางการตลาด 
- ความหมายของตลาด            
- ววิฒันาการแนวคดิทาง
การตลาด 

3 
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. แนะน าวธิกีารเรยีนการ
สอน และอธบิายเนื้อหา
รายวชิา จุดประสงค ์และ 
เป้าหมายของรายวชิา เกณฑ์
การวดัผลและประเมนิผล 
แนะน าหนังสอืเรยีน และ
website เพิม่เตมิ 
2. การบรรยายโดยใหผู้เ้รยีน
มสีว่นร่วมอภปิรายในประเดน็
ทีส่ าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาระ
การเรยีนรู ้
3. ใหน้ักศกึษาวเิคราะห ์       
ววิฒันาการแนวคดิทาง
การตลาด 

(1),(2) 
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สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
ส่ือท่ีใช้  

ผู้สอน 

4. ใหน้ักศกึษาท าค าถาม
ทบทวนทา้ยบทเรยีน 
5. เปิดโอกาสใหน้ักศกึษา
อภปิรายและซกัถามใน
ประเดน็ทีส่นใจและสงสยั 
 
สือ่การสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน
วชิาหลกัการตลาด 
2. สือ่การสอน Power point 
3. ใบงาน 
 

2 
 

ความหมาย 
ความส าคญัและ
แนวคิดทางการตลาด 
- แนวคดิหลกัทาง
การตลาด 
- ความหมายของการ
จดัการการตลาด 
- กระบวนการจดัการ
การตลาด            
 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยใหผู้เ้รยีน
มสีว่นร่วมอภปิรายในประเดน็
ทีส่ าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาระ
การเรยีนรู ้
2. ใหน้ักศกึษาวเิคราะห์
กรณศีกึษา เพื่อฝึกคดิ            
ฝึกวเิคราะห ์และแลกเปลีย่น
ความคดิเหน็กนั 
3. ใหน้ักศกึษาท าค าถาม
ทบทวนทา้ยบทเรยีน 
4. เปิดโอกาสใหน้ักศกึษา
อภปิรายและซกัถามใน
ประเดน็ทีส่นใจและสงสยั 
 
สือ่การสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน
วชิาหลกัการตลาด 
2. สือ่การสอน Power point 
3. ใบงาน 

(1),(2) 
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สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
ส่ือท่ีใช้  

ผู้สอน 

 
 

3 
 

สภาพแวดล้อมทาง
การตลาด 
- สภาพแวดลอ้มภายนอก 
- สภาพแวดลอ้มภายใน 
- การวเิคราะห์
สภาพแวดลอ้มทาง
การตลาด  

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยใหผู้เ้รยีน
มสีว่นร่วมอภปิรายในประเดน็
ทีส่ าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาระ
การเรยีนรู ้
2. ใหน้ักศกึษาวเิคราะห์
กรณศีกึษาเกีย่วกบั
สภาพแวดลอ้มทางการตลาด 
เพื่อฝึกคดิ ฝึกวเิคราะห ์และ
แลกเปลีย่นความคดิเหน็กนั 
3. ใหน้ักศกึษาท าค าถาม
ทบทวนทา้ยบทเรยีน 
4. เปิดโอกาสใหน้ักศกึษา
อภปิรายและซกัถามใน
ประเดน็ทีส่นใจและสงสยั 
สือ่การสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน
วชิาหลกัการตลาด 
2. สือ่การสอน Power point 
3. ใบงาน 
 

(1),(2) 

4 
 

สภาพแวดล้อมทาง
การตลาด 
- การวเิคราะห์
สภาพแวดลอ้มและการ
วเิคราะห ์SWOT 
- ประโยชน์ของการ
วเิคราะห ์SWOT 
 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยใหผู้เ้รยีน
มสีว่นร่วมอภปิรายในประเดน็
ทีส่ าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาระ
การเรยีนรู ้
2. ใหน้ักศกึษาวเิคราะห์
กรณศีกึษา SWOT เพื่อฝึก
คดิ                 ฝึกวเิคราะห ์
และแลกเปลีย่นความคดิเหน็

(1),(2) 
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สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
ส่ือท่ีใช้  

ผู้สอน 

กนั 
3. ใหน้ักศกึษาท าค าถาม
ทบทวนทา้ยบทเรยีน 
4. เปิดโอกาสใหน้ักศกึษา
อภปิรายและซกัถามใน
ประเดน็ทีส่นใจและสงสยั 
 

สือ่การสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน
วชิาหลกัการตลาด 
2. สือ่การสอน Power point 
3. ใบงาน 
 

5 
 

การแบ่งส่วนตลาด การ
ก าหนดตลาดเป้าหมาย 
และการก าหนด
ต าแหน่งทางการตลาด 
- ขัน้ตอนการแบ่งสว่น
ตลาด  การก าหนดตลาด
เป้าหมาย และการ
ก าหนดต าแหน่งทางการ
ตลาด 
- การแบ่งสว่นตลาด 
 
 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยใหผู้เ้รยีน
มสีว่นร่วมอภปิรายในประเดน็
ทีส่ าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาระ
การเรยีนรู ้
2. ใหน้ักศกึษาวเิคราะห์
กรณศีกึษา เพื่อฝึกคดิ                 
ฝึกวเิคราะห ์และแลกเปลีย่น
ความคดิเหน็กนั 
3. ใหน้ักศกึษาท าค าถาม
ทบทวนทา้ยบทเรยีน 
4. เปิดโอกาสใหน้ักศกึษา
อภปิรายและซกัถามใน
ประเดน็ทีส่นใจและสงสยั 
 
 
 
สือ่การสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน

(1),(2) 
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สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
ส่ือท่ีใช้  

ผู้สอน 

วชิาหลกัการตลาด 
2. สือ่การสอน Power point 
3. ใบงาน 
 

6 การแบ่งส่วนตลาด การ
ก าหนดตลาดเป้าหมาย 
และการก าหนด
ต าแหน่งทางการตลาด 
- การก าหนดตลาด
เป้าหมาย 
- การก าหนดต าแหน่ง
ผลติภณัฑเ์พื่อสร้างความ
ไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั 
- การก าหนดต าแหน่ง
ทางการตลาด 
 
 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยใหผู้เ้รยีน
มสีว่นร่วมอภปิรายในประเดน็
ทีส่ าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาระ
การเรยีนรู ้
2. ใหน้ักศกึษาวเิคราะห์
กรณศีกึษา STP เพื่อฝึกคดิ                 
ฝึกวเิคราะห ์และแลกเปลีย่น
ความคดิเหน็กนั 
3. ใหน้ักศกึษาท าค าถาม
ทบทวนทา้ยบทเรยีน 
4. เปิดโอกาสใหน้ักศกึษา
อภปิรายและซกัถามใน
ประเดน็ทีส่นใจและสงสยั 
 
สือ่การสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน
วชิาหลกัการตลาด 
2. สือ่การสอน Power point 
3. ใบงาน 
 
 
 
 

(1),(2) 

7 ระบบสารสนเทศทาง
การตลาดและการวิจยั
การตลาด    
- ระบบสารสนเทศส าหรบั
การวจิยั 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยใหผู้เ้รยีน
มสีว่นร่วมอภปิรายในประเดน็
ทีส่ าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาระ
การเรยีนรู ้

(1),(2) 
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สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
ส่ือท่ีใช้  

ผู้สอน 

- ระบบสารสนเทศทาง
การตลาด 
- การวจิยัตลาด 
- กระบวนการวจิยั
การตลาด 
 
 
 
 

2. ใหน้ักศกึษาแบ่งกลุ่ม
ก าหนดปัญหาการวจิยั มา 1 
หวัขอ้  พรอ้มวตัถุประสงค์
ของการวจิยั 
3. ใหน้ักศกึษาท าค าถาม
ทบทวนทา้ยบทเรยีน 
4. เปิดโอกาสใหน้ักศกึษา
อภปิรายและซกัถามใน
ประเดน็ทีส่นใจและสงสยั 

  

สือ่การสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน
วชิาหลกัการตลาด 
2. สือ่การสอน Power point 
3. ใบงาน 

8 พฤติกรรมผู้บริโภค 
- พฤตกิรรมผูบ้รโิภค 
- แบบจ าลองพฤตกิรรม
ผูบ้รโิภค 
-  ปัจจยัทีม่ผีลต่อ
พฤตกิรรมการบรโิภค 
-  กระบวนการตดัสนิใจ
ซื้อ 
    

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยใหผู้เ้รยีน
มสีว่นร่วมอภปิรายในประเดน็
ทีส่ าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาระ
การเรยีนรู ้
2. ใหน้ักศกึษาวเิคราะห์
กรณศีกึษา 6 W 1 H ของ
สนิคา้ในธุรกจิ เพื่อฝึกคดิ                 
ฝึกวเิคราะห ์และแลกเปลีย่น
ความคดิเหน็กนั 
3. ใหน้ักศกึษาท าค าถาม
ทบทวนทา้ยบทเรยีน 
4. เปิดโอกาสใหน้ักศกึษา
อภปิรายและซกัถามใน
ประเดน็ทีส่นใจและสงสยั 
 

 

(1),(2) 
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สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
ส่ือท่ีใช้  

ผู้สอน 

สือ่การสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน
วชิาหลกัการตลาด 
2. สือ่การสอน Power point 
3. ใบงาน 
 

9 ผลิตภณัฑ์ 
- ความหมายของ
ผลติภณัฑ ์
- ระดบัของผลติภณัฑ ์
- ล าดบัชัน้ของผลติภณัฑ ์
- ประเภทของผลติภณัฑ ์
- สว่นประสมผลติภณัฑ ์
 
 
 
 
 
 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยใหผู้เ้รยีน
มสีว่นร่วมอภปิรายในประเดน็
ทีส่ าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาระ
การเรยีนรู ้
2. ใหน้ักศกึษาวเิคราะห์
ลกัษณะระดบัผลติภณัฑ ์ จาก
กรณศีกึษาทางธุรกจิ เพื่อฝึก
คดิ                 ฝึกวเิคราะห ์
และแลกเปลีย่นความคดิเหน็
กนั 
3. ใหน้ักศกึษาค านวณหาสว่น
ประสมผลติภณัฑท์างธุรกจิ 
เพื่อฝึกคดิ ฝึกวเิคราะห ์และ
แลกเปลีย่นความคดิเหน็กนั 
4. ใหน้ักศกึษาท าค าถาม
ทบทวนทา้ยบทเรยีน 
5. เปิดโอกาสใหน้ักศกึษา
อภปิรายและซกัถามใน
ประเดน็ทีส่นใจและสงสยั 
 
 
 
 

 
สือ่การสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน

(1),(2) 



มคอ. 3 

3642101  หลกัการตลาด  3(3-0-6)  17 
หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ สาขาวชิาธุรกจิระหวา่งประเทศ คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัสวนดุสติ     

 

สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
ส่ือท่ีใช้  

ผู้สอน 

วชิาหลกัการตลาด 
2. สือ่การสอน Power point 
3. ใบงาน 
 

10 ผลิตภณัฑ์ 
- ตราผลติภณัฑ ์
- การบรรจุภณัฑ ์
- ป้ายฉลาก 
- วงจรชวีติผลติภณัฑ ์
- ผลติภณัฑใ์หม่ 
- กระบวนการพฒันา
ผลติภณัฑใ์หม่ 

 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยใหผู้เ้รยีน
มสีว่นร่วมอภปิรายในประเดน็
ทีส่ าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาระ
การเรยีนรู ้
2. ใหน้ักศกึษาวเิคราะห์
กรณศีกึษา เพื่อฝึกคดิ                 
ฝึกวเิคราะห ์และแลกเปลีย่น
ความคดิเหน็กนั 
3. ใหน้ักศกึษาท าค าถาม
ทบทวนทา้ยบทเรยีน 
4. เปิดโอกาสใหน้ักศกึษา
อภปิรายและซกัถามใน
ประเดน็ทีส่นใจและสงสยั 
 

สือ่การสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน
วชิาหลกัการตลาด 
2. สือ่การสอน Power point 
3. ใบงาน 
 
 
 

(1),(2) 

11 ราคา 
- แนวความคดิเรื่องราคา 
- ความส าคญัของราคา 
- ขัน้ตอนการตัง้ราคา 
- การก าหนดนโยบาย
ราคาและกลยทุธร์าคา 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยใหผู้เ้รยีน
มสีว่นร่วมอภปิรายในประเดน็
ทีส่ าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาระ
การเรยีนรู ้
2. ใหน้ักศกึษาค านวณการ

(1),(2) 
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สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
ส่ือท่ีใช้  

ผู้สอน 

 
 

ก าหนดราคาโดยวธิต่ีางๆ 
3. ใหน้ักศกึษาท าค าถาม
ทบทวนทา้ยบทเรยีน 
4. เปิดโอกาสใหน้ักศกึษา
อภปิรายและซกัถามใน
ประเดน็ทีส่นใจและสงสยั 
 
สือ่การสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน
วชิาหลกัการตลาด 
2. สือ่การสอน Power point 
3. ใบงาน 
 

12 ช่องทางการจดั
จ าหน่าย 
- ลกัษณะของช่อง
ทางการ 
จดัจ าหน่าย 
- ความจ าเป็นของคน
กลางทางการตลาด 
- หน้าทีข่องช่องทางการ
จดัหน่าย 
- การจดัองคก์ารของช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย 
- การเปลีย่นแปลงใน
องคป์ระกอบของช่องทาง 
- การออกแบบช่องทาง
การจดัจ าหน่าย 
- การจดัการช่องทางการ
จดัจ าหน่าย 
- การกระจายสนิคา้และ
การจดัการโลจสิตกิสท์าง

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยใหผู้เ้รยีน
มสีว่นร่วมอภปิรายในประเดน็
ทีส่ าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาระ
การเรยีนรู ้
2. ใหน้ักศกึษาวเิคราะหช์่อง
ทางการจดัจ าหน่าย ของธุรกจิ
ในปัจจุบนั 
3. ใหน้ักศกึษาท าค าถาม
ทบทวนทา้ยบทเรยีน 
4. เปิดโอกาสใหน้ักศกึษา
อภปิรายและซกัถามใน
ประเดน็ทีส่นใจและสงสยั 
 

สือ่การสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน
วชิาหลกัการตลาด 
2. สือ่การสอน Power point 
3. ใบงาน 

(1),(2) 
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สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
ส่ือท่ีใช้  

ผู้สอน 

ธุรกจิ  

13 การส่งเสริมการตลาด 
- ความหมายและ
ความส าคญัของการ
สง่เสรมิการตลาด 
- กระบวนการสือ่สาร 
- วตัถุประสงคข์องการ
สง่เสรมิการตลาด 
- เครื่องมอืการสง่เสรมิ
การตลาด 
- การก าหนดงบประมาณ
การสง่เสรมิการตลาด 
- ปัจจยัทีใ่ชใ้นการ
ตดัสนิใจเลอืกเครื่องมอื
การสง่เสรมิการตลาด  
    

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยใหผู้เ้รยีน
มสีว่นร่วมอภปิรายในประเดน็
ทีส่ าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาระ
การเรยีนรู ้
2. ใหน้ักศกึษาวเิคราะห์
กรณศีกึษา เพื่อฝึกคดิ                 
ฝึกวเิคราะห ์และแลกเปลีย่น
ความคดิเหน็กนั 
3. ใหน้ักศกึษาท าค าถาม
ทบทวนทา้ยบทเรยีน 
4. เปิดโอกาสใหน้ักศกึษา
อภปิรายและซกัถามใน
ประเดน็ทีส่นใจและสงสยั 
 

สือ่การสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน
วชิาหลกัการตลาด 
2. สือ่การสอน Power point 
3. ใบงาน  

(1),(2) 

14 การส่งเสริมการตลาด 
- การโฆษณา 
- การสง่เสรมิการขาย 
- การขายโดยบุคคล 
- การประชาสมัพนัธ ์
- การตลาดทางตรง         

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1.การบรรยายโดยใหผู้เ้รยีนมี
สว่นร่วมอภปิรายในประเดน็ที่
ส าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาระการ
เรยีนรู ้
2. ใหน้ักศกึษาแบ่งกลุ่ม
วเิคราะหก์รณศีกึษาเกีย่วกบั
การสือ่สารการตลาดแบบ
ประสมประสาน  พรอ้ม
น าเสนอหน้าชัน้เรยีน 
3. ใหน้ักศกึษาท าค าถาม

(1),(2) 
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สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
ส่ือท่ีใช้  

ผู้สอน 

ทบทวนทา้ยบทเรยีน 
4. เปิดโอกาสใหน้ักศกึษา
อภปิรายและซกัถามใน
ประเดน็ทีส่นใจและสงสยั 
 

สือ่การสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน
วชิาหลกัการตลาด 
2. สือ่การสอน Power point 
3. ใบงาน 

15 การตลาดเพื่อสงัคม
และส่ิงแวดล้อม และ
ความรบัผิดชอบต่อ
สงัคมขององคก์ร 
- การตลาดเพื่อสงัคมและ
สิง่แวดลอ้ม 
- ความรบัผดิชอบต่อ
สงัคมขององคก์ร 
- ความสมัพนัธข์อง
การตลาดเพื่อสงัคมและ
สิง่แวดลอ้ม และความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมของ
องคก์ร (CSR)  
- ปัจจยัทีม่อีทิธพิลและ
สนับสนุนต่อการตลาด
เพื่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
- กจิกรรมในการตลาด
เพื่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
- จรยิธรรมและ
จรรยาบรรณในการ
จดัการการตลาด 
- จรรยาบรรณของนักการ

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1.การบรรยายโดยใหผู้เ้รยีนมี
สว่นร่วมอภปิรายในประเดน็ที่
ส าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาระการ
เรยีนรู ้
2. ใหน้ักศกึษาวเิคราะห์
กรณศีกึษา เพื่อฝึกคดิ                 
ฝึกวเิคราะห ์และแลกเปลีย่น
ความคดิเหน็กนั 
3. ใหน้ักศกึษาท าค าถาม
ทบทวนทา้ยบทเรยีน 
4. เปิดโอกาสใหน้ักศกึษา
อภปิรายและซกัถามใน
ประเดน็ทีส่นใจและสงสยั 
 
สือ่การสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน
วชิาหลกัการตลาด 
2. สือ่การสอน Power point 
3. วดิทีศัน์ เรื่องจรยิธรรมและ
จรรยาบรรณทางการตลาด 
4. ใบงาน 

(1),(2) 
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สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
ส่ือท่ีใช้  

ผู้สอน 

ตลาด 
การน าเสนอผลงาน 

 

 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล 
สปัดาห์

ท่ี 
ประเมิน 

สดัส่วนของ
การ 

ประเมินผล 
1. การเขา้ชัน้
เรยีน/ การตรงต่อ
เวลา/ การแต่ง
กาย 

 

(1.3)  1. ประเมินจากการตรงเวลาของ

นักศึกษาในการเขา้ชัน้เรยีน การ

ส่งงานตามก าหนดระยะเวลาที่

มอบหมาย  

2. ประเมินจากการแต่งกายของ

นักศึกษาที่เป็นไปตามระเบียบ

ของมหาวทิยาลยั 

3. ประเมนิจากความรบัผดิชอบใน
หน้าที่  ที่ได้รับมอบหมายราย
กลุ่มและบุคคล  

1-15 
 

10% 

2. กจิกรรม/งานที่
ไดร้บัมอบหมาย 

 

(1.2) (1.3)  (2.2)  
(3.2) 
(4.1) (4.2) (5.3)   

1. ประเมินจากการตรงเวลาของ

นักศึกษาในการเขา้ชัน้เรยีน การ

ส่งงานตามก าหนดระยะเวลาที่

มอบหมาย  

2. ประเมนิจากความรบัผดิชอบใน
หน้าที่  ที่ได้รับมอบหมายราย
กลุ่มและบุคคล  
3. ประเมนิจากงาน/กจิกรรมต่างๆ 
ทีม่อบหมายใหน้ักศกึษาฝึกปฏบิตั ิ
ต้องมีความซื่อสตัย์ ไม่ทุจริต ไม่
น าผลงานของผูอ้ื่นมาเป็นของตน 
เช่นแบบฝึกหัดทบทวน เพื่อวัด

1-15 
 

15% 
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กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล 
สปัดาห์

ท่ี 
ประเมิน 

สดัส่วนของ
การ 

ประเมินผล 
ความเขา้ใจของนักศกึษา  
4. ประเมินจากการมีส่วนร่วมใน
ก ารแสด งค วาม คิด เห็ น ก า ร
อภปิรายกลุ่ม 
5. ประเมิน จากพฤติกรรม ใน

ห้องเรียน เช่น การมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมในห้องเรียน พฤติกรรม

การท างานเป็นทมี   
 

3 .ก ารวิเค ราะห์

กรณศีกึษา 

 

(1.3)  (2.2)  (3.2) 
(4.1) (4.2)  (5.3)   

1. ประเมินจากการตรงเวลาของ

นักศึกษาในการเขา้ชัน้เรยีน การ

ส่งงานตามก าหนดระยะเวลาที่

มอบหมาย  

2. ประเมนิจากความรบัผดิชอบใน
หน้าที่  ที่ได้รับมอบหมายราย
กลุ่มและบุคคล  
3. ป ระเมินจากการวิเค ราะห์
กรณีศึกษา เพื่ อวัดความเข้าใจ
ของนักศกึษา 
4. ประเมินจากการมีส่วนร่วมใน
ก ารแสด งค วาม คิด เห็ น ก า ร
อภปิรายกลุ่ม 
5. ประเมินจากพฤติกรรม ใน

ห้องเรียน เช่น การมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมในห้องเรียน พฤติกรรม

การท างานเป็นทมี   

 

1-15 
 

15% 
 

4 . ร าย งาน แล ะ

การน าเสนอ 

(1.2) (1.3)  (2.2)  
(3.2) (4.1)  (4.2)  

1. ประเมินจากการตรงเวลาของ

นักศึกษาในการเขา้ชัน้เรยีน การ

1-14 
15 

20% 
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กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล 
สปัดาห์

ท่ี 
ประเมิน 

สดัส่วนของ
การ 

ประเมินผล 
 (5.3) ส่งงานตามก าหนดระยะเวลาที่

มอบหมาย  

2. ประเมินจากการแต่งกายของ

นักศึกษาที่เป็นไปตามระเบียบ

ของมหาวทิยาลยั 

3. ประเมนิจากความรบัผดิชอบใน
หน้าที่  ที่ได้รับมอบหมายราย
กลุ่มและบุคคล  
4. ประเมินจากรายงาน ที่ได้รับ
มอบหมาย มีความซื่ อสัตย์ ไม่
ทุจริต ไม่น าผลงานของผู้อื่นมา
เป็นของตน 
5 . ป ระ เมิน จากการน าเสน อ
ผลงาน (กลุ่ม) หน้าชัน้เรยีน  การ
เป็นผูน้ าและผูต้ามในการอภปิราย
ซักถาม ตลอดจนการใช้ความคิด
แก้ไขปัญหาทางธุรกิจค้าปลีกได้
อยา่งเหมาะสม 
6. ป ระเมินจากผลการสืบค้น
เทคนิ ค ก ารน า เสนอ โดยการ
เลือกใช้เทคโนโลยสีารสนเทศได้
อยา่งเหมาะสม   
 

5. สอบปลายภาค 
 

(2.2)  (3.2) 
 

1. ประเมนิจากการสอบปลายภาค  
โดยใชข้อ้สอบแบบปรนัย 
 

16 40% 
 

  
หมวดท่ี 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลกั 
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     หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ  สาขาวชิาการตลาด. (2557). หลกัการตลาด. กรุงเทพฯ : 
มหาวทิยาลยัสวนดุสติ. 
2. เอกสารและข้อมูลส าคญั 

2.1  วารุณ ี ตนัตวิงศว์าณชิและคณะ. (2543) หลกัการตลาด ฉบบัมาตรฐาน. กรุงเทพ ฯ :            
เพยีรส์นั เอด็ดูเคชัน่ อนิโดไชน่า. 

2.2  ศริวิรรณ  เสรรีตัน์และคณะ. (2543). หลกัการตลาด.  กรุงเทพฯ: ธรีะฟิลม์และไซเทก็ซ์  
จ ากดั. 

2.3  หนังสอืพอ็กเกต็บุ๊คทางการตลาด 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า     
     3.1  http://www.marketeer.co.th/ 

3.2  http://www.brandage.com  
หมวดท่ี 7 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 

 
1. กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

- การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รยีน 
- แบบประเมนิผูส้อนและแบบประเมนิรายวชิา 

 
2. กลยทุธก์ารประเมินการสอน 

- แต่งตัง้คณะกรรมการประเมนิการสอน  เพื่อก ากบัดูแลการสอนใหไ้ดคุ้ณภาพ 
- การทวนสอบผลประเมนิการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 

 
3. การปรบัปรงุการสอน 

- การท าวจิยัในชัน้เรยีน 
 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
การแต่งตัง้คณะกรรมการในสาขาวชิา ตรวจสอบผลการประเมินการเรยีนรู้ของนักศึกษา โดย

ตรวจสอบขอ้สอบ  การพจิารณาจากรายงานของผูเ้รยีน วธิกีารใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนตาม
ขอ้ก าหนดการวดัและประเมนิผลประจ ารายวชิา 

 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 

-ปรบัปรุงรายละเอยีดวชิาทุกภาคการศกึษาทีจ่ดัการเรยีนการสอนหรอืตามขอ้เสนอแนะและผลการ
ทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิต์ามขอ้ 4 

-ปรบัปรุงรูปแบบการสอนใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ โดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 

http://www.marketeer.co.th/
file:///E:/ /หลักการตลาด/3.2%20%20http:/www.brandage.com

	5.2 วิธีการสอน

