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รายละเอียดรายวิชาหลกัการตลาด  (Principles of Marketing) รหสัวิชา 3642101 เป็นการจดัท า

รายละเอียดประกอบรายวิชาหลกัการตลาด  หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชาการจดัการธุรกิจ

คา้ปลีก  ในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน  โดยมุ่งเน้นใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิดพื้นฐาน  

หน้าท่ีทางการตลาด  กระบวนการหลักการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาดระบบสารสนเทศทาง

การตลาด  การวิจยัการตลาด  พฤติกรรมผูบ้ริโภค การแบ่งส่วนตลาด  ตลาดเป้าหมาย  การวางต าแหน่ง

ผลิตภณัฑ์  การจดัการผลิตภณัฑ์  การตั้งราคา  ช่องทางการจดัจ าหน่าย  การกระจายสินคา้  การส่งเสริม

การตลาด  การตลาดเพื่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม และจรรยาบรรณของนกัการตลาด   

รายละเอียดรายวิชาน้ีเป็นส่วนส าคญัต่อผูเ้รียน  ท่ีเน้นทั้งการเรียนการสอนท่ีเป็นทฤษฎีและ

การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  เพื่อให้ผูเ้รียนได้แนวทางในการจดัการเรียนรู้ทฤษฎีและกรณีศึกษา  จาก

กิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน  รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ  โดยใช้ทกัษะการคน้ควา้

ดว้ยตนเองเพิ่มเติม  นอกเหนือจากการเรียนภายในห้อง  ผูเ้รียนสามารถน าความรู้ท่ีไดจ้ากรายวิชาน้ีไป

ประยกุตใ์ชใ้นอนาคตได ้   
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รายละเอยีดของรายวชิา 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวทิยาลยัสวนดุสิต 
คณะ     วทิยาการจดัการ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหัสและช่ือรายวชิา 
    3642101   หลกัการตลาด (Principles of Marketing) 
 

2. จ านวนหน่วยกติ 
 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
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     3.1  หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาธุรกิจระหวา่งประเทศ   
 3.2  ประเภทรายวชิาหมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน 
 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 
     4.1  อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบรายวชิา  ผูช่้วยศาสตราจารยภุ์ชงค ์ เมนะสินธ์ุ  
     4.2  อาจารยผ์ูส้อน  ร.ต.ท.หญิง ดร.เตือนใจ แสงทอง  
       ดร.วทิยา ศิริพนัธ์วฒันา 
5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 
    ภาคการศึกษาท่ี 1/2558 ชั้นปีท่ี 1 
  

6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)(ถ้ามี) 
    ไม่มี 
 

7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisite) (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
 

8. สถานทีเ่รียน 
    คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 
 

9. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
    9.1  วนัท่ีจดัท า    14 สิงหาคม 2558     
   9.2  วนัท่ีปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด  - 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

1. เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัเน้ือหาวชิาทางการตลาด 
2. เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถวเิคราะห์ถึงสถานการณ์ทางการตลาดในปัจจุบนัได้ 
3. เพื่อใหน้กัศึกษาน าเอาความรู้และหลกัทฤษฎีทางการตลาดมาประยกุตใ์ชก้บัชีวติประจ าวนั 

    
2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา  

1. เพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ใจและสามารถอธิบายถึงแนวคิดพื้นฐานเก่ียวกบัการตลาดได ้
2. เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถวเิคราะห์ถึงสถานการณ์ทางการตลาดในปัจจุบนัได้ 
3. เพื่อใหน้กัศึกษาทราบถึงกลยทุธ์การตลาดต่างๆ ท่ีส าคญัในการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้ม

ทางการตลาดต่างๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมถึงรูปแบบการด าเนินกิจกรรมทางการตลาดใหป้ระสบ
ความส าเร็จตามยคุสมยั 
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หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวชิา 
   แนวคิดพื้นฐาน หนา้ท่ีทางการตลาด กระบวนการหลกัการตลาด สภาพแวดลอ้มทางการตลาด 
ระบบสารสนเทศทางการตลาดการวิจยัการตลาด พฤติกรรมผูบ้ริโภค การแบ่งส่วนตลาด  ตลาดเป้าหมาย 
การวางต าแหน่งผลิตภณัฑ์ การจดัการผลิตภณัฑ์  การตั้งราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การกระจายสินคา้ 
การส่งเสริมการตลาด การตลาดเพื่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม จรรยาบรรณของนกัการตลาด  
 

  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 านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม ฝึกปฏิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง 
45 ชัว่โมงต่อภาค

การศึกษา 
 

สอนเสริมเพื่อทดแทนคาบ
เรียนท่ีไม่สามารถท าการสอน
ได ้หรือตามท่ีผูเ้รียนร้องขอ 
เพื่อทบทวนความรู้ความเขา้ใจ
ใหมี้ความชดัเจนยิง่ข้ึน 

ไม่มีฝึกปฏิบติั 90 ชัว่โมงต่อภาค
การศึกษา 

 

   
3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

- อาจารยป์ระจ ารายวชิา ใหค้  าปรึกษาไดต้ามเวลาท่ีเหมาะสม และก าหนดไว ้
- อาจารยป์ระจ ารายวชิา จดัเวลาใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความตอ้งการของผูเ้รียน  
โดยมีการนดัหมายล่วงหนา้ 
 

หมวดที ่4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
      1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพฒันา 

 (1) มีความซ่ือสัตย์สุจริต เสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ
ส่ิงแวดล้อม 
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 (2) มีความพอเพียงเป็นหลกัในการด าเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล  และ
การสร้างภูมิคุม้กนั 
  (3) มีวนิยั เคารพและปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสังคม 
 (4) มีความรู้ความเขา้ใจในหลกัจริยธรรม คุณธรรมท่ีมีความส าคญัทางธุรกิจ สามารถจดัการ
ปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพทางธุรกิจ 
 1.2 วธีิการสอน 

   (1)  ก าหนดวฒันธรรมองคก์รใหก้บันกัศึกษาปฏิบติัตามกฎระเบียบวนิยั และขอ้บงัคบั 

           (2)  ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเขา้ชั้นเรียน การแต่งกายตามระเบียบของ

มหาวทิยาลยั  

(3)  มอบหมายงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงาน  โดยเนน้การส่งงานใหต้รงเวลา 
(4)  ฝึกนกัศึกษาให้มีความรับผิดชอบในการท างาน มีความซ่ือสัตย ์ไม่ทุจริต ไม่คดัลอกงานของ

ผูอ่ื้นมาเป็นของตน 
   1.3 วธีิการประเมินผล 
   (1)  ประเมินจากการตรงเวลาของนกัศึกษาในการเขา้ชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนดระยะเวลาท่ี

มอบหมาย  

   (2)  ประเมินจากการแต่งกายของนกัศึกษาท่ีเป็นไปตามระเบียบของมหาวทิยาลยั 

(3)  ประเมินจากความรับผดิชอบในหนา้ท่ี  ท่ีไดรั้บมอบหมายรายกลุ่มและบุคคล  
(4)  ประเมินจากงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงาน ท่ีไดรั้บมอบหมาย มีความซ่ือสัตย ์ไม่ทุจริต 

ไม่น าผลงานของผูอ่ื้นมาเป็นของตน 

2. ความรู้ 
   2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ 

 (1) มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของแนวคิด ทฤษฎี หลักการและกระบวนการที่
เกีย่วข้องกบัธุรกจิระหว่างประเทศ 
 (2) มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง โดยสามารถบูรณาการและน ามา
ประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 
 (3) มีความรู้เก่ียวกบัความกา้วหนา้ทางวิชาการและวิชาชีพดา้นธุรกิจระหวา่งประเทศ รวมทั้งมี
ความเขา้ใจในผลกระทบในสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงของประเทศและสังคมโลกอยา่งเท่าทนั 
   2.2 วธีิการสอน 
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(1) สอนแบบเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั  มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนมีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการ

และทฤษฎีท่ีส าคญัในเน้ือหารายวชิาหลกัการตลาด   

(2) บรรยายจากส่ือ Power Point พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ 

(3) สอนแบบการอภิปรายกลุ่ม สนทนาโต้ตอบ แลกเปล่ียนความคิด เพื่อวดัความเข้าใจและ

เสริมสร้างความรู้ใหม่ๆ    

(4) ฝึกวเิคราะห์กรณีศึกษา การท ารายงานกลุ่ม พร้อมการน าเสนองานหนา้ชั้นเรียน   

(5) มอบหมายงานต่างๆ ใหน้กัศึกษาฝึกปฏิบติั     

   2.3 วธีิการประเมินผล 

     (1)  ประเมินจากการสอบปลายภาค  โดยใชข้อ้สอบแบบปรนยั 
(2)  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการอภิปรายกลุ่ม 
(3)  ประเมินจากการวิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อวดัความเขา้ใจของนกัศึกษา 
(4)  ประเมินจากรายงานท่ีนกัศึกษาไดท้  าการศึกษาคน้ควา้ พร้อมการน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
(5)  ประเมินจากงาน /กิจกรรมต่างๆ ท่ีมอบหมายใหน้กัศึกษาฝึกปฏิบติั เช่นแบบฝึกหดัทบทวน 

เพื่อวดัความเขา้ใจของนกัศึกษา 
 

3. ทกัษะทางปัญญา 
   3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 

(1) สามารถสืบคน้ แสวงหาความรู้และประเมินขอ้มูลเพิ่มเติมไดด้ว้ยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวติและทนัต่อการเปล่ียนแปลงไปของโลกและธุรกิจ 

(2) มีความคิด คิดอย่างสร้างสรรค์ อย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ สามารถบูรณาการความรู้
จากสาขาวชิาชีพที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจและสถานการณ์ทั่วไปได้อย่าง
เหมาะสม 

(3) สามารถคิดคน้ วางแผน วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอยา่งรอบดา้นมี
ความสามารถในการตดัสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ทางธุรกิจ ท าให้เกิดการ
ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัทางธุรกิจ 
    3.2 วธีิการสอน 

(1) สอนแบบเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั  มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนมีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการ

และทฤษฎีท่ีส าคญัในเน้ือหารายวชิาหลกัการตลาด   

(2) สอนโดยการใชก้รณีศึกษาทางดา้นการตลาด ในสถานการณ์ปัจจุบนั 
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(3) สอนแบบการอภิปรายกลุ่ม สนทนาโตต้อบ แลกเปล่ียนความคิด เพื่อวดัความเขา้ใจและ

เสริมสร้างความรู้ใหม่ๆ    

(4) ก าหนดให้นักศึกษาฝึกการสืบค้นข้อมูลและจัดท ารายงานทางด้านการตลาดท่ีได้รับ

มอบหมาย 

    3.3 วธีิการประเมินผล 
         (1)  ประเมินจากการสอบปลายภาค  โดยใชข้อ้สอบแบบปรนยั 

(2)  ประเมินจากการวิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อวดัความเขา้ใจของนกัศึกษา 
(3)  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการอภิปรายกลุ่ม 
(4)  ประเมินจากรายงานท่ีนกัศึกษาไดท้  าการศึกษาคน้ควา้ สามารถแกไ้ขปัญหาทางดา้น

การตลาดไดอ้ยา่งเหมาะสม พร้อมการน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
 

 4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

    4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา 

 (1) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 (2) มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการแก้ไขสถานการณ์ทั้ งของตนเองและส่วนรวม พร้อมทั้ ง
ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกดา้นต่างๆ 
 (3) มีมนุษยสัมพนัธ์สามารถยอมรับการเปล่ียนแปลงและปรับตวัเขา้กับวฒันธรรมองค์การและ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
   4.2 วธีิการสอน 

(1)  การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบติัการ 

(2)  มอบหมายงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงาน (กลุ่ม) โดยเนน้ความรู้ท่ีไดศึ้กษาในชั้นเรียน 
เพื่อดูความสามารถในการท างานเป็นทีม กล้าท่ีจะแสดงภาวะผู ้น า ผู ้ตามได้อย่างเหมาะสมตาม
สถานการณ์ 
  4.3 วธีิการประเมินผล 

        (1) ประเมินจากพฤติกรรมในห้องเรียน เช่น การเขา้เรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมในห้องเรียน  

พฤติกรรมการท างานเป็นทีม และการส่งงาน  

(2) ประเมินจากการน าเสนอผลงานต่างๆ /รายงาน (กลุ่ม)  และการเป็นผูน้ า ผูต้ามในการอภิปราย
ซกัถาม 
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5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

    5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา 

(1) สามารถประยกุตใ์ชห้ลกัคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณในการวเิคราะห์และ

ตดัสินใจทางธุรกิจและชีวติประจ าวนั 

(2) สามารถส่ือสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพทั้งการพดูและการ

เขียน และมีรูปแบบการน าเสนอท่ีเหมาะสม 

(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและส่ือเพื่อการส่ือสาร ค้นคว้า ประมวลผลและ

สนับสนุนการด าเนินงานธุรกิจระหว่างประเทศได้อย่างเหมาะสม 

   5.2 วธีิการสอน 

 (1) มอบหมายงานใหน้กัศึกษา ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองจาก Website ส่ือการสอน e-learning และ

การท ารายงาน โดยมีการอา้งอิงแหล่งท่ีมาของขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ 

 (2) ก าหนดให้นกัศึกษาน าเสนอผลงาน /รายงานท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้  โดยใช้รูปแบบและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อพฒันาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ดว้ย
ตนเอง 
    5.3 วธีิการประเมินผล  

(1) ประเมินจากงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

(2) ประเมินจากผลการสืบคน้  เทคนิคการน าเสนอโดยการเลือกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่ง

เหมาะสม 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมนิผล 
 
1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน 
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน/ ส่ือ
ทีใ่ช้  

ผู้สอน 

1 แนะน าบทเรียนและ
รายละเอียดในการจดัการ
เรียนการสอน หนงัสือ
เรียน และเกณฑก์ารวดัผล
ความหมาย ความส าคัญ

3 
 
 

กจิกรรมการเรียนการสอน 
1. แนะน าวธีิการเรียนการสอน 
และอธิบายเน้ือหารายวชิา 
จุดประสงค ์และ เป้าหมายของ
รายวชิา เกณฑก์ารวดัผลและ

ร.ต.ท.หญิง 
ดร.เตือนใจ 
แสงทอง และ 
ดร.วทิยา ศิริ
พนัธ์วฒันา 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน 
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน/ ส่ือ
ทีใ่ช้  

ผู้สอน 

และแนวคิดทางการตลาด 
- ความหมายของตลาด            
- ววิฒันาการแนวคิดทาง
การตลาด 

ประเมินผล แนะน าหนงัสือ
เรียน และwebsite เพิ่มเติม 
2. การบรรยายโดยใหผู้เ้รียนมี
ส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นท่ี
ส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาระการ
เรียนรู้ 
3. ใหน้กัศึกษาวเิคราะห์        
ววิฒันาการแนวคิดทาง
การตลาด 
4. ใหน้กัศึกษาท าค าถาม
ทบทวนทา้ยบทเรียน 
5. เปิดโอกาสใหน้กัศึกษา
อภิปรายและซกัถามใน
ประเด็นท่ีสนใจและสงสัย 
 
ส่ือการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน
วชิาหลกัการตลาด 
2. ส่ือการสอน Power point 
3. ใบงาน 
 

2 
 

ความหมาย ความส าคัญ
และแนวคิดทางการตลาด 
- แนวคิดหลกัทาง
การตลาด 
- ความหมายของการ
จดัการการตลาด 
- กระบวนการจดัการ
การตลาด            

3 กจิกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยใหผู้เ้รียนมี
ส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นท่ี
ส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาระการ
เรียนรู้ 
2. ใหน้กัศึกษาวเิคราะห์
กรณีศึกษา เพื่อฝึกคิด            
ฝึกวเิคราะห์ และแลกเปล่ียน

ร.ต.ท.หญิง 
ดร.เตือนใจ 
แสงทอง และ 
ดร.วทิยา ศิริ
พนัธ์วฒันา 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน 
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน/ ส่ือ
ทีใ่ช้  

ผู้สอน 

 ความคิดเห็นกนั 
3. ใหน้กัศึกษาท าค าถาม
ทบทวนทา้ยบทเรียน 
4. เปิดโอกาสใหน้กัศึกษา
อภิปรายและซกัถามใน
ประเด็นท่ีสนใจและสงสัย 
 
ส่ือการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน
วชิาหลกัการตลาด 
2. ส่ือการสอน Power point 
3. ใบงาน 
 
 

3 
 

สภาพแวดล้อมทาง
การตลาด 
- สภาพแวดลอ้มภายนอก 
- สภาพแวดลอ้มภายใน 
- การวเิคราะห์
สภาพแวดลอ้มทาง
การตลาด  

3 กจิกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยใหผู้เ้รียนมี
ส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นท่ี
ส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาระการ
เรียนรู้ 
2. ใหน้กัศึกษาวเิคราะห์
กรณีศึกษาเก่ียวกบั
สภาพแวดลอ้มทางการตลาด 
เพื่อฝึกคิด ฝึกวิเคราะห์ และ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกนั 
3. ใหน้กัศึกษาท าค าถาม
ทบทวนทา้ยบทเรียน 
4. เปิดโอกาสใหน้กัศึกษา
อภิปรายและซกัถามใน
ประเด็นท่ีสนใจและสงสัย 

ร.ต.ท.หญิง 
ดร.เตือนใจ 
แสงทอง และ 
ดร.วทิยา ศิริ
พนัธ์วฒันา 



มคอ. 3 

3642101  หลกัการตลาด  3(3-0-6)  12 
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาธุรกิจระหวา่งประเทศ คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัสวนดุสิต     

 

สัปดาห์ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน 
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน/ ส่ือ
ทีใ่ช้  

ผู้สอน 

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

4 
 

สภาพแวดล้อมทาง
การตลาด 
- การวเิคราะห์
สภาพแวดลอ้มและการ
วเิคราะห์ SWOT 
- ประโยชน์ของการ
วเิคราะห์ SWOT 
 

3 กจิกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยใหผู้เ้รียนมี
ส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นท่ี
ส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาระการ
เรียนรู้ 
2. ใหน้กัศึกษาวเิคราะห์
กรณีศึกษา SWOT เพื่อฝึกคิด                 
ฝึกวเิคราะห์ และแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นกนั 
3. ใหน้กัศึกษาท าค าถาม
ทบทวนทา้ยบทเรียน 
4. เปิดโอกาสใหน้กัศึกษา
อภิปรายและซกัถามใน
ประเด็นท่ีสนใจและสงสัย 
 

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

ร.ต.ท.หญิง 
ดร.เตือนใจ 
แสงทอง และ 
ดร.วทิยา ศิริ
พนัธ์วฒันา 

5 
 

การแบ่งส่วนตลาด การ
ก าหนดตลาดเป้าหมาย 

3 กจิกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยใหผู้เ้รียนมี

ร.ต.ท.หญิง 
ดร.เตือนใจ 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน 
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน/ ส่ือ
ทีใ่ช้  

ผู้สอน 

และการก าหนดต าแหน่ง
ทางการตลาด 
- ขั้นตอนการแบ่งส่วน
ตลาด  การก าหนดตลาด
เป้าหมาย และการก าหนด
ต าแหน่งทางการตลาด 
- การแบ่งส่วนตลาด 
 
 

ส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นท่ี
ส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาระการ
เรียนรู้ 
2. ใหน้กัศึกษาวเิคราะห์
กรณีศึกษา เพื่อฝึกคิด                 
ฝึกวเิคราะห์ และแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นกนั 
3. ใหน้กัศึกษาท าค าถาม
ทบทวนทา้ยบทเรียน 
4. เปิดโอกาสใหน้กัศึกษา
อภิปรายและซกัถามใน
ประเด็นท่ีสนใจและสงสัย 
 
 
 
ส่ือการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน
วชิาหลกัการตลาด 
2. ส่ือการสอน Power point 
3. ใบงาน 
 

แสงทอง และ 
ดร.วทิยา ศิริ
พนัธ์วฒันา 

6 การแบ่งส่วนตลาด การ
ก าหนดตลาดเป้าหมาย 
และการก าหนดต าแหน่ง
ทางการตลาด 
- การก าหนดตลาด
เป้าหมาย 
- การก าหนดต าแหน่ง
ผลิตภณัฑเ์พื่อสร้างความ

3 กจิกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยใหผู้เ้รียนมี
ส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นท่ี
ส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาระการ
เรียนรู้ 
2. ใหน้กัศึกษาวเิคราะห์
กรณีศึกษา STP เพื่อฝึกคิด                 
ฝึกวเิคราะห์ และแลกเปล่ียน

ร.ต.ท.หญิง 
ดร.เตือนใจ 
แสงทอง และ 
ดร.วทิยา ศิริ
พนัธ์วฒันา 
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3642101  หลกัการตลาด  3(3-0-6)  14 
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาธุรกิจระหวา่งประเทศ คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัสวนดุสิต     

 

สัปดาห์ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน 
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน/ ส่ือ
ทีใ่ช้  

ผู้สอน 

ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 
- การก าหนดต าแหน่ง
ทางการตลาด 
 
 

ความคิดเห็นกนั 
3. ใหน้กัศึกษาท าค าถาม
ทบทวนทา้ยบทเรียน 
4. เปิดโอกาสใหน้กัศึกษา
อภิปรายและซกัถามใน
ประเด็นท่ีสนใจและสงสัย 
 
ส่ือการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน
วชิาหลกัการตลาด 
2. ส่ือการสอน Power point 
3. ใบงาน 
 
 
 
 

7 ระบบสารสนเทศทาง
การตลาดและการวจัิย
การตลาด    
- ระบบสารสนเทศส าหรับ
การวจิยั 
- ระบบสารสนเทศทาง
การตลาด 
- การวจิยัตลาด 
- กระบวนการวจิยั
การตลาด 
 
 
 
 

3 กจิกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยใหผู้เ้รียนมี
ส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นท่ี
ส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาระการ
เรียนรู้ 
2. ใหน้กัศึกษาแบ่งกลุ่มก าหนด
ปัญหาการวิจยั มา 1 หวัขอ้  
พร้อมวตัถุประสงคข์องการ
วจิยั 
3. ใหน้กัศึกษาท าค าถาม
ทบทวนทา้ยบทเรียน 
4. เปิดโอกาสใหน้กัศึกษา
อภิปรายและซกัถามใน
ประเด็นท่ีสนใจและสงสัย 

ร.ต.ท.หญิง 
ดร.เตือนใจ 
แสงทอง และ 
ดร.วทิยา ศิริ
พนัธ์วฒันา 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน 
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน/ ส่ือ
ทีใ่ช้  

ผู้สอน 

  

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

8 พฤติกรรมผู้บริโภค 
- พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
- แบบจ าลองพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค 
-  ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการบริโภค 
-  กระบวนการตดัสินใจ
ซ้ือ 
    

3 กจิกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยใหผู้เ้รียนมี
ส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นท่ี
ส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาระการ
เรียนรู้ 
2. ใหน้กัศึกษาวเิคราะห์
กรณีศึกษา 6 W 1 H ของสินคา้
ในธุรกิจ เพื่อฝึกคิด                 
ฝึกวเิคราะห์ และแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นกนั 
3. ใหน้กัศึกษาท าค าถาม
ทบทวนทา้ยบทเรียน 
4. เปิดโอกาสใหน้กัศึกษา
อภิปรายและซกัถามใน
ประเด็นท่ีสนใจและสงสัย 
 

 

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

ร.ต.ท.หญิง 
ดร.เตือนใจ 
แสงทอง และ 
ดร.วทิยา ศิริ
พนัธ์วฒันา 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน 
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน/ ส่ือ
ทีใ่ช้  

ผู้สอน 

9 ผลติภัณฑ์ 
- ความหมายของ
ผลิตภณัฑ์ 
- ระดบัของผลิตภณัฑ์ 
- ล าดบัชั้นของผลิตภณัฑ์ 
- ประเภทของผลิตภณัฑ ์
- ส่วนประสมผลิตภณัฑ์ 
 
 
 
 
 
 

3 กจิกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยใหผู้เ้รียนมี
ส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นท่ี
ส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาระการ
เรียนรู้ 
2. ใหน้กัศึกษาวเิคราะห์
ลกัษณะระดบัผลิตภณัฑ ์ จาก
กรณีศึกษาทางธุรกิจ เพื่อฝึกคิด                 
ฝึกวเิคราะห์ และแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นกนั 
3. ใหน้กัศึกษาค านวณหาส่วน
ประสมผลิตภณัฑท์างธุรกิจ 
เพื่อฝึกคิด ฝึกวิเคราะห์ และ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกนั 
4. ใหน้กัศึกษาท าค าถาม
ทบทวนทา้ยบทเรียน 
5. เปิดโอกาสใหน้กัศึกษา
อภิปรายและซกัถามใน
ประเด็นท่ีสนใจและสงสัย 
 
 
 
 

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

ร.ต.ท.หญิง 
ดร.เตือนใจ 
แสงทอง และ 
ดร.วทิยา ศิริ
พนัธ์วฒันา 

10 ผลติภัณฑ์ 3 กจิกรรมการเรียนการสอน ร.ต.ท.หญิง 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน 
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน/ ส่ือ
ทีใ่ช้  

ผู้สอน 

- ตราผลิตภณัฑ์ 
- การบรรจุภณัฑ์ 
- ป้ายฉลาก 
- วงจรชีวติผลิตภณัฑ์ 
- ผลิตภณัฑใ์หม่ 
- กระบวนการพฒันา
ผลิตภณัฑใ์หม่ 

 

1. การบรรยายโดยใหผู้เ้รียนมี
ส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นท่ี
ส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาระการ
เรียนรู้ 
2. ใหน้กัศึกษาวเิคราะห์
กรณีศึกษา เพื่อฝึกคิด                 
ฝึกวเิคราะห์ และแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นกนั 
3. ใหน้กัศึกษาท าค าถาม
ทบทวนทา้ยบทเรียน 
4. เปิดโอกาสใหน้กัศึกษา
อภิปรายและซกัถามใน
ประเด็นท่ีสนใจและสงสัย 
 

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

 

 

ดร.เตือนใจ 
แสงทอง และ 
ดร.วทิยา ศิริ
พนัธ์วฒันา 

11 ราคา 
- แนวความคิดเร่ืองราคา 
- ความส าคญัของราคา 
- ขั้นตอนการตั้งราคา 
- การก าหนดนโยบายราคา
และกลยทุธ์ราคา 
 

 

3 กจิกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยใหผู้เ้รียนมี
ส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นท่ี
ส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาระการ
เรียนรู้ 
2. ใหน้กัศึกษาค านวณการ
ก าหนดราคาโดยวธีิต่างๆ 
3. ใหน้กัศึกษาท าค าถาม

ร.ต.ท.หญิง 
ดร.เตือนใจ 
แสงทอง และ 
ดร.วทิยา ศิริ
พนัธ์วฒันา 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน 
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน/ ส่ือ
ทีใ่ช้  

ผู้สอน 

ทบทวนทา้ยบทเรียน 
4. เปิดโอกาสใหน้กัศึกษา
อภิปรายและซกัถามใน
ประเด็นท่ีสนใจและสงสัย 
 
ส่ือการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน
วชิาหลกัการตลาด 
2. ส่ือการสอน Power point 
3. ใบงาน 
 

12 ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
- ลกัษณะของช่องทางการ 
จดัจ าหน่าย 
- ความจ าเป็นของคนกลาง
ทางการตลาด 
- หนา้ท่ีของช่องทางการ
จดัหน่าย 
- การจดัองคก์ารของช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย 
- การเปล่ียนแปลงใน
องคป์ระกอบของช่องทาง 
- การออกแบบช่องทาง
การจดัจ าหน่าย 
- การจดัการช่องทางการ
จดัจ าหน่าย 
- การกระจายสินคา้และ
การจดัการโลจิสติกส์ทาง
ธุรกิจ 

3 กจิกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยใหผู้เ้รียนมี
ส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นท่ี
ส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาระการ
เรียนรู้ 
2. ใหน้กัศึกษาวเิคราะห์ช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย ของธุรกิจ
ในปัจจุบนั 
3. ใหน้กัศึกษาท าค าถาม
ทบทวนทา้ยบทเรียน 
4. เปิดโอกาสใหน้กัศึกษา
อภิปรายและซกัถามใน
ประเด็นท่ีสนใจและสงสัย 
 

ส่ือการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน
วชิาหลกัการตลาด 
2. ส่ือการสอน Power point 

ร.ต.ท.หญิง 
ดร.เตือนใจ 
แสงทอง และ 
ดร.วทิยา ศิริ
พนัธ์วฒันา 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน 
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน/ ส่ือ
ทีใ่ช้  

ผู้สอน 

3. ใบงาน 
 

13 การส่งเสริมการตลาด 
- ความหมายและ
ความส าคญัของการ
ส่งเสริมการตลาด 
- กระบวนการส่ือสาร 
- วตัถุประสงคข์องการ
ส่งเสริมการตลาด 
- เคร่ืองมือการส่งเสริม
การตลาด 
- การก าหนดงบประมาณ
การส่งเสริมการตลาด 
- ปัจจยัท่ีใชใ้นการ
ตดัสินใจเลือกเคร่ืองมือ
การส่งเสริมการตลาด  
    

3 กจิกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยใหผู้เ้รียนมี
ส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นท่ี
ส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาระการ
เรียนรู้ 
2. ใหน้กัศึกษาวเิคราะห์
กรณีศึกษา เพื่อฝึกคิด                 
ฝึกวเิคราะห์ และแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นกนั 
3. ใหน้กัศึกษาท าค าถาม
ทบทวนทา้ยบทเรียน 
4. เปิดโอกาสใหน้กัศึกษา
อภิปรายและซกัถามใน
ประเด็นท่ีสนใจและสงสัย 
 

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

ร.ต.ท.หญิง 
ดร.เตือนใจ 
แสงทอง และ 
ดร.วทิยา ศิริ
พนัธ์วฒันา 

14 การส่งเสริมการตลาด 
- การโฆษณา 
- การส่งเสริมการขาย 
- การขายโดยบุคคล 
- การประชาสัมพนัธ์ 
- การตลาดทางตรง         

3 กจิกรรมการเรียนการสอน 
1.การบรรยายโดยใหผู้เ้รียนมี
ส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นท่ี
ส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาระการ
เรียนรู้ 
2. ใหน้กัศึกษาแบ่งกลุ่ม
วเิคราะห์กรณีศึกษาเก่ียวกบั

ร.ต.ท.หญิง 
ดร.เตือนใจ 
แสงทอง และ 
ดร.วทิยา ศิริ
พนัธ์วฒันา 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน 
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน/ ส่ือ
ทีใ่ช้  

ผู้สอน 

การส่ือสารการตลาดแบบ
ประสมประสาน  พร้อม
น าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
3. ใหน้กัศึกษาท าค าถาม
ทบทวนทา้ยบทเรียน 
4. เปิดโอกาสใหน้กัศึกษา
อภิปรายและซกัถามใน
ประเด็นท่ีสนใจและสงสัย 
 

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

15 การตลาดเพือ่สังคมและ
ส่ิงแวดล้อม และความ
รับผดิชอบต่อสังคมของ
องค์กร 
- การตลาดเพื่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
- ความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององคก์ร 
- ความสัมพนัธ์ของ
การตลาดเพื่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม และความ
รับผดิชอบต่อสังคมของ
องคก์ร (CSR)  
- ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลและ
สนบัสนุนต่อการตลาด

3 กจิกรรมการเรียนการสอน 
1.การบรรยายโดยใหผู้เ้รียนมี
ส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นท่ี
ส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาระการ
เรียนรู้ 
2. ใหน้กัศึกษาวเิคราะห์
กรณีศึกษา เพื่อฝึกคิด                 
ฝึกวเิคราะห์ และแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นกนั 
3. ใหน้กัศึกษาท าค าถาม
ทบทวนทา้ยบทเรียน 
4. เปิดโอกาสใหน้กัศึกษา
อภิปรายและซกัถามใน
ประเด็นท่ีสนใจและสงสัย 
 

ร.ต.ท.หญิง 
ดร.เตือนใจ 
แสงทอง และ 
ดร.วทิยา ศิริ
พนัธ์วฒันา 
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สัปดาห์ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน 
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน/ ส่ือ
ทีใ่ช้  

ผู้สอน 

เพื่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
- กิจกรรมในการตลาดเพื่อ
สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
- จริยธรรมและ
จรรยาบรรณในการจดัการ
การตลาด 
- จรรยาบรรณของนกัการ
ตลาด 
การน าเสนอผลงาน 

ส่ือการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน
วชิาหลกัการตลาด 
2. ส่ือการสอน Power point 
3. วดีิทศัน์ เร่ืองจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางการตลาด 
4. ใบงาน 
 

 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กจิกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมินผล 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

1. การเขา้ชั้นเรียน/ 
การตรงต่อเวลา/ 
การแต่งกาย 

 

(1.3)  1. ประเมินจากการตรงเวลาของ

นกัศึกษาในการเขา้ชั้นเรียน การส่ง

ง า นต ามก า หนดระ ย ะ เ ว ล า ท่ี

มอบหมาย  

2. ประเมินจากการแต่งกายของ

นกัศึกษาท่ีเป็นไปตามระเบียบของ

มหาวทิยาลยั 

3. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าท่ี  ท่ีไดรั้บมอบหมายรายกลุ่ม
และบุคคล  

1-15 
 

10% 

2. กิจกรรม/งานท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 

 

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

1. ประเมินจากการตรงเวลาของ

นกัศึกษาในการเขา้ชั้นเรียน การส่ง

ง า นต ามก า หนดระ ย ะ เ ว ล า ท่ี

1-15 
 

15% 
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กจิกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมินผล 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

มอบหมาย  

2. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าท่ี  ท่ีไดรั้บมอบหมายรายกลุ่ม
และบุคคล  
3. ประเมินจากงาน/กิจกรรมต่างๆ 
ท่ีมอบหมายให้นักศึกษาฝึกปฏิบติั 
ตอ้งมีความซ่ือสัตย ์ไม่ทุจริต ไม่น า
ผลงานของผูอ่ื้นมาเป็นของตน เช่น
แบบฝึกหัดทบทวน เพื่อวดัความ
เขา้ใจของนกัศึกษา  
4. ประเมินจากการมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นการอภิปราย
กลุ่ม 
5 .  ประ เ มินจากพฤ ติกรรมใน

ห้องเรียน เช่น การมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมในห้องเรียน พฤติกรรม

การท างานเป็นทีม   
 

3 . ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์

กรณีศึกษา 

 

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

1. ประเมินจากการตรงเวลาของ

นกัศึกษาในการเขา้ชั้นเรียน การส่ง

ง า นต ามก า หนดระ ย ะ เ ว ล า ท่ี

มอบหมาย  

2. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าท่ี  ท่ีไดรั้บมอบหมายรายกลุ่ม
และบุคคล  
3 .  ประ เ มินจากการวิ เ ค ร าะ ห์
กรณีศึกษา เพื่อวดัความเขา้ใจของ
นกัศึกษา 

1-15 
 

15% 
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กจิกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมินผล 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

4. ประเมินจากการมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นการอภิปราย
กลุ่ม 
5 .  ประ เ มินจากพฤ ติกรรมใน

ห้องเรียน เช่น การมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมในห้องเรียน พฤติกรรม

การท างานเป็นทีม   

 

4. รายงานและการ

น าเสนอ 

 

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

1. ประเมินจากการตรงเวลาของ

นกัศึกษาในการเขา้ชั้นเรียน การส่ง

ง า นต ามก า หนดระ ย ะ เ ว ล า ท่ี

มอบหมาย  

2. ประเมินจากการแต่งกายของ

นกัศึกษาท่ีเป็นไปตามระเบียบของ

มหาวทิยาลยั 

3. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าท่ี  ท่ีไดรั้บมอบหมายรายกลุ่ม
และบุคคล  
4. ประเมินจากรายงาน ท่ีได้รับ
มอบหมาย มีความซ่ือสัตย ์ไม่ทุจริต 
ไม่น าผลงานของผูอ่ื้นมาเป็นของ
ตน 
5. ประเมินจากการน าเสนอผลงาน 
(กลุ่ม) หน้าชั้นเรียน  การเป็นผูน้ า
และผูต้ามในการอภิปรายซักถาม 
ตลอดจนการใช้ความคิดแก้ไข
ปัญหาทางธุรกิจค้าปลีกได้อย่าง

1-14 
15 

20% 
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กจิกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมินผล 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

เหมาะสม 
6 .  ประ เ มินจากผลการ สืบค้น
เทคนิคการน าเสนอโดยการเลือกใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสม   
 

5. สอบปลายภาค 
 

(2.2)  (3.2) 
 

1. ประเมินจากการสอบปลายภาค  
โดยใชข้อ้สอบแบบปรนยั 
 

16 40% 
 

  
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลกั 
     หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวชิาการตลาด. (2557). หลกัการตลาด. กรุงเทพฯ : 
มหาวทิยาลยัสวนดุสิต. 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

2.1  วารุณี  ตนัติวงศว์าณิชและคณะ. (2543) หลกัการตลาด ฉบับมาตรฐาน. กรุงเทพ ฯ :            
เพียร์สัน เอด็ดูเคชัน่ อินโดไชน่า. 

2.2  ศิริวรรณ  เสรีรัตน์และคณะ. (2543). หลกัการตลาด.  กรุงเทพฯ: ธีระฟิลม์และไซเทก็ซ์  
จ  ากดั. 

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

3.2  http://www.brandage.com  

หมวดที ่7 การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
- การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 
- แบบประเมินผูส้อนและแบบประเมินรายวชิา 

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

- แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการสอน  เพื่อก ากบัดูแลการสอนใหไ้ดคุ้ณภาพ 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

 
3. การปรับปรุงการสอน 

- การท าวจิยัในชั้นเรียน 
 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
การแต่งตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา  โดย

ตรวจสอบขอ้สอบ  การพิจารณาจากรายงานของผูเ้รียน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนตาม
ขอ้ก าหนดการวดัและประเมินผลประจ ารายวชิา 

 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

ปรับปรุงรายละเอียดวชิาทุกภาคการศึกษาท่ีจดัการเรียนการสอนหรือตามขอ้เสนอแนะและผลการทวน
สอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามขอ้ 4 

ปรับปรุงรูปแบบการสอนใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 


