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รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจําภาคเรียนที่ 1/2561

รหัสวิชา 3643109 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การพยากรณและการวัดผลทางการตลาด
(ภาษาอังกฤษ) Marketing Forecast and Measurement

อาจารย-ผู/สอน
ผศ.ดร.รติวัลย วัฒนสิน
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คํานํา
รายละเอียดรายวิชา การพยากรณ-และการวัดผลทางการตลาด (Marketing Forecast and
Measurement) รหัสวิชา 3643109 เป:นการจัดทํารายละเอียดประกอบรายวิชาการพยากรณและการ
วัดผลทางการตลาด หลักสูตรบริห ารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ในหมวดวิช าเฉพาะดFาน โดย
มุ Hง เนFน ใหF ผูF เ รี ย นมี ความรูF ค วามเขF าใจเกี่ ย วกั บ ความรูF เ กี่ ย วกั บ แนวคิ ด และความสํ า คั ญ การวิ เ คราะห
สถานการณธุรกิจ การพยากรณยอดขายและกําไร การวัดผลทางการตลาด การวิเคราะหอุปสงคและ
อุปทานของตลาด ขั้นตอนและเทคนิคในการพยากรณ เครื่องมือและวิธีการที่ใชFในการวัดผลทางการตลาด
รายละเอี ย ดรายวิ ช านี้ เ ป: น สH ว นสํ า คั ญ ตH อ ผูF เ รี ย น เนF น ทั้ งการเรี ย นการสอนที่ เ ป: น ทฤษฎี แ ละ
การศึกษาคFนควFาดFวยตนเอง เพื่อใหFผูFเรียนไดFแนวทางในการจัดการเรียนรูFทฤษฎีและกรณีศึกษา จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในหFองเรียน รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหมH ๆ โดยใชFทักษะการคFนควFาดFวย
ตนเองเพิ่ มเติ ม นอกเหนื อจากการเรี ย นภายในหF อง ผูF เ รี ย นสามารถนํ า ความรูF ที่ ไดF จ ากรายวิ ช านี้ ไ ป
ประยุกตใชFในอนาคตไดF

ผูFจัดทํา
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สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

หน/า
ขFอมูลทั่วไป
จุดมุHงหมายและวัตถุประสงค
ลักษณะและการดําเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรูFของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

4
5
5
6
10
17
17
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข/อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3643109 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การพยากรณและการวัดผลทางการตลาด
(ภาษาอังกฤษ) Marketing Forecast and Measurement
2. จํานวนหน8วยกิต
3 (3-0-6) หนHวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
3.2 สาขาวิชาการตลาด
4. อาจารย-ผู/รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย-ผู/สอน
ผศ.ดร.รติวัลย วัฒนสิน
5. ภาคการศึกษา/ชั้นป<ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปXที่ 3
6. รายวิชาที่ต/องเรียนมาก8อน (Pre-requisite)
ไมHมี
7. รายวิชาที่ต/องเรียนพร/อมกัน (Co-requisites)
ไมHมี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล8าสุด
19 มิถุนายน 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุ8งหมายและวัตถุประสงค1. จุดมุ8งหมายของรายวิชา
1. พุทธิพิสัย (ความรูFที่ไดFรับจากการเรียน)
1.1 เพื่อใหFนักศึกษาสามารถอธิบายความหมาย ความสําคัญของการพยากรณและการวัดผลทาง
การตลาดไดF
1.2 เพื่อใหFนักศึกษาสามารถวิเคราะหสถานการณทางธุรกิจไดF
1.3 เพื่อใหFนักศึกษาสามารถพยากรณยอดขายและกําไรไดF
1.4 เพื่อใหFนักศึกษาสามารถอธิบายและวิเคราะหการวัดผลทางการตลาดไดF
1.5 เพื่อใหFนักศึกษาสามารถวิเคราะหอุปสงคและอุปทานของตลาดไดF
1.6 เพื่ อ ใหF นั ก ศึ ก ษาสามารถอธิ บ ายขั้ น ตอนและเทคนิ ค การพยากรณและสามารถนํ า ไป
ประยุกตใชFไดFอยHางเหมาะสม
1.7 เพื่ อ ใหF นั ก ศึ ก ษามี ค วามรูF ค วามเขF า ใจเกี่ ย วกั บ เครื่ อ งมื อ และวิ ธี ก ารที่ ใ ชF ใ นการวั ด ผลทาง
การตลาด
2. ทักษะพิสัย (ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติ การใชF IT ที่ไดFรับจากการเรียน)
2.1 นักศึกษาสามารถวิเคราะหตลาดและพยากรณ และกําหนดวิธีการวัดผลทางการตลาด
2.2 นักศึกษาสามารถนําความรูFที่ไดFรับมาทํากําหนดป\จจัยที่ตFองศึกษา การวิเคราะหระบบตลาด
เพื่อการพยากรณและการวัดผลทางการตลาด
2.3 นักศึกษาสามารถคFนควFาหาขFอมูลจาก website ที่เกี่ยวขFองไดF
2.4 นักศึกษาสามารถนําผลการวิเคราะหไปเสนอแนะกลยุทธการตลาด
3. จิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ไดFรับจากการเรียน)
3.1 นักศึกษาตFองมีความรูFความเขFาใจจริยธรรม จรรยาบรรณในการพยากรณและการวัดผลทาง
การตลาด
3.2 นักศึกษาตFองวิเคราะหขFอมูลกลยุทธและหาแหลHงขFอมูลดFวยตนเองไมHมีการคัดลอกจากผูFอื่น
3.3 นักศึกษาตFองมีสHวนรHวมในการทํางานและปฎิบัติตามขFอตกลงในชั้นเรียนไดFเป:นอยHางดี
2. วัตถุประสงค-ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อใหFสอดคลFอง กระบวนการเรียนการสอน และสื่อการสอนใหFมีความเหมาะสมกับผูFเรียน
2.2 เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและมอบหมายกิจกรรมกลุHม/ เดี่ยวที่เหมาะสมกับผูFเรียน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความสําคัญ การวิเคราะหสถานการณธุรกิจ การพยากรณยอดขายและกําไร การ
วัดผลทางการตลาด การวิเคราะหอุปสงคและอุปทานของตลาด ขั้นตอนและเทคนิคในการพยากรณ
เครื่องมือและวิธีการที่ใชFในการวัดผลทางการตลาด
Definitions, importance. Situational analysis. Sales and profit forecast. Marketing
measurement. Demand and supply analysis. Forecasting process and techniques. Tools
and methods for marketing measurement.
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2. จํานวนชั่วโมงที่ใช/ต8อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝPก
สอนเสริม

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝPกงาน
45 ชั่วโมงตHอภาค สอนเสริมเพื่อทดแทนคาบเรียนที่ไมH
ไมHมีฝiกปฏิบัติ
การศึกษา
สามารถทํ า การสอนไดF หรื อตามที่
ผูF เ รี ย นรF อ งขอ เพื่ อ ทบทวนความรูF
ความเขFาใจใหFมีความชัดเจนยิ่งขึ้น

การศึกษาด/วย
ตนเอง
90 ชั่วโมงตHอภาค
การศึกษา

3. จํานวนชั่วโมงต8อสัปดาห-ที่อาจารย-ให/คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก8นักศึกษาเปRน
รายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหFคําปรึกษาผHานเว็บไซตของหลักสูตร
- อาจารยจั ด เวลาใหF คํา ปรึ กษาเป:น รายบุ คคล หรือ รายกลุH มตามความตF องการ 1 ชั่ว โมงตH อ
สัปดาห (เฉพาะรายที่ตFองการ)

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู/ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต/องพัฒนา
(1) มีความซื่อสัตยสุจริต เสียสละไมHเอารัดเอาเปรียบผูFอื่น มีความรับผิดชอบตHอตนเอง สังคม
และสิ่งแวดลFอม
(2) มีความพอเพียงเป:นหลักในการดําเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล
และการสรFางภูมิคุFมกัน
(3) มีจิตสํานึกและมโนธรรมที่จะแยกแยะความถูกตFอง ความดี และความชั่ว
(4) มีความรูFความเขFาใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมที่มีความสําคัญทางธุรกิจ สามารถจัดการ
ป\ญหาทางคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ
1.2 วิธีการสอน
(1) กําหนดวัฒนธรรมองคกรใหFกับนักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยและขFอบังคับ
(2) ปลูกฝ\งใหFนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนFนการเขFาชั้นเรียน การแตHงกายตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
(3) มอบหมายงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงาน โดยเนFนการสHงงานใหFตรงเวลา
(4) ฝiกนักศึกษาใหFมีความรับผิดชอบในการทํางาน มีความซื่อสัตย ไมHทุจริต ไมHคัดลอกงานของ
ผูFอื่นมาเป:นของตน
1.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขFาชั้นเรียน การสHงงานตามกําหนด
(2) ประเมินจากการแตHงกายของนักศึกษาที่เป:นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนFาที่ที่ไดFรับมอบหมายรายกลุHมและบุคคล
(4) ประเมินจากงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงานที่ไดFรับมอบหมาย มีความซื่อสัตย ไมHทุจริต
ไมHนําผลงานของผูFอื่นมาเป:นของตน
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2. ความรู/
2.1 ความรู/ที่ต/องได/รับ
(1) มีความรูFและความเขFาใจในสาระสําคัญของศาสตรที่เป:นพื้นฐานที่จําเป:นสําหรับการตลาด
(2) มีความรูFและความเขFาใจในสาระสําคัญของศาสตรดFานการตลาด การเงิน การผลิตและการ
ดําเนินงาน รวมทั้งการจัดการองคกร
(3) มีความรูFและความเขFาใจในสาระสําคัญเกี่ยวกับการตลาดและการจัดการการตลาด ในดFาน
การวางแผน การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการดําเนินงาน รวมทั้งการปรับปรุงแผนงาน
(4) มีความรูFเกี่ยวกับความกFาวหนFาทางวิชาการและวิชาชีพดFานการตลาด รวมทั้งมีความเขFาใจใน
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอยHางเทHาทัน
2.2 วิธีการสอน
(1) สอนแบบเนFนผูFเรียนเป:นสําคัญ มุHงเนFนใหFผูFเรียนมีความรูFและความเขFาใจเกี่ยวกับหลักการ
และทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหารายวิชา
(2) บรรยายจากสื่อ Power Point พรFอมยกตัวอยHางประกอบ
(3) สอนแบบการอภิปรายกลุHม สนทนาโตFตอบ แลกเปลี่ยนความคิด เพื่อวัดความเขFาใจและ
เสริมสรFางความรูFใหมH ๆ
(4) กําหนดใหFนักศึกษาทํารายงานกลุHม “การวิเคราะหธุรกิจ” พรFอมการนําเสนองานหนFาชั้น
เรียน
(5) มอบหมายงานตHาง ๆ ใหFนักศึกษาฝiกปฏิบัติทั้งในหFองเรียนและนอกหFองเรียน
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใชFขFอสอบแบบปรนัยและแบบอัตนัย
(2) ประเมินจากการสอบประมวลความรูF เพื่อวัดความเขFาใจของนักศึกษา
(3) ประเมินจากการมีสHวนรHวมในการแสดงความคิดเห็นการอภิปรายกลุHม
(4) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาไดFทําการศึกษาคFนควFา พรFอมการนําเสนอหนFาชั้นเรียน
(5) ประเมินจากงาน /กิจกรรมตHาง ๆ ที่มอบหมายใหFนักศึกษาฝiกปฏิบัติทั้งในหFองเรียนและนอก
หFองเรียน เชHนแบบฝiกหัดทบทวน กรณีศึกษา
3. ทักษะทางปSญญา
3.1 ทักษะทางปSญญาที่ต/องพัฒนา
(1) สามารถสืบคFน จําแนกและวิเคราะหขFอมูล เพื่อใหFไดFซึ่งสารสนเทศที่เป:นประโยชนในการ
แกFไขป\ญหาและการตัดสินใจอยHางเหมาะสม
(2) มีความคิดริเริ่มสรFางสรรค ตHอยอดกรอบความรูFเดิม สามารถบูรณาการความรูFในสาขาวิชาที่
ศึกษาและประสบการณเพื่อใหFเกิดนวัตกรรม กิจกรรม หรือแนวทางในการบริหารธุรกิจใหมH ๆ
(3) สามารถคิดคFนทางเลือกใหมH ๆ รวมทั้งสามารถวิเคราะหทางเลือกและผลกระทบที่เป:นผล
จากทางเลือกอยHางรอบดFาน โดยการนําความรูFและประสบการณมาประยุกตใชF
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3.2 วิธีการสอน
(1) สอนแบบเนFนผูFเรียนเป:นสําคัญ มุHงเนFนใหFผูFเรียนมีความรูFและความเขFาใจเกี่ยวกับหลักการ
และทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหารายวิชาการพยากรณและวัดผลทางการตลาด
(2) สอนแบบการอภิ ปรายกลุH ม สนทนาโตF ตอบ แลกเปลี่ยนความคิด เพื่ อวัด ความเขF าใจและ
เสริมสรFางความรูFใหมH ๆ
(3) กําหนดใหFนักศึกษาฝiกการสืบคFนขFอมูลและจัดทํารายงานการพยากรณและวัดผลทางการ
ตลาด
(4) มอบหมายงานตHางๆ ใหFนักศึกษาฝiกปฏิบัติทั้งในหFองเรียนและนอกหFองเรียน
3.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใชFขFอสอบแบบปรนัยและแบบอัตนัย
(2) ประเมินจากการสอบประมวลความรูF เพื่อวัดความเขFาใจของนักศึกษา
(3) ประเมินจากการมีสHวนรHวมในการแสดงความคิดเห็นการอภิปรายกลุHม
(4) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาไดFทําการศึกษาคFนควFา มีความคิดริเริ่มสรFางสรรค พรFอมการ
นําเสนอหนFาชั้นเรียน
(5) ประเมินจากงาน /กิจกรรมตHาง ๆ ที่มอบหมายใหFนักศึกษาฝiกปฏิบัติทั้งในหFองเรียนและนอก
หFองเรียน เชHน แบบฝiกหัดทบทวน การวิเคราะหกรณีศึกษา
4. ทักษะความสัมพันธ-ระหว8างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวHางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตFองพัฒนา
(1) มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธและสามารถสรFางสัมพันธภาพอันดีกับ
ผูFอื่น และปรับตัวเชิงวิชาชีพไดF
(2) มีความกระตือรือรFน สามารถทํางานเป:นกลุHม และสามารถแสดงภาวะผูFนํา ผูFตามไดFอยHาง
เหมาะสม มีการเรียนรูFอยHางตHอเนื่องเพื่อการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
(3) มีความคิดริเริ่มและมีความคิดเห็นที่มีความแตกตHางอยHางสรFางสรรคของทีมงาน
4.2 วิธีการสอน
(1) การเรียนแบบมีสHวนรHวมปฏิบัติการ
(2) มอบหมายงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงาน (กลุHม) โดยเนFนความรูFที่ไดFศึกษาในชั้นเรียน
เพื่ อ ดู ค วามสามารถในการทํ า งานเป: น ที ม กลF า ที่ จ ะแสดงภาวะผูF นํ า ผูF ต ามไดF อ ยH า งเหมาะสมตาม
สถานการณ
4.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากพฤติกรรมในหFองเรียน เชHน การเขFาเรียน การมีสHวนรHวมในกิจกรรมในหFองเรียน
พฤติกรรมการทํางานเป:นทีม และการสHงงาน
(2) ประเมินจากการนําเสนอผลงานตHาง ๆ /รายงาน (กลุHม) และการเป:นผูFนํา ผูFตามในการ
อภิปรายซักถาม
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5. ทักษะการวิเคราะห-เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช/เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห-เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช/เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ /องพัฒนา
(1) สามารถประยุกตใชFหลักคณิตศาสตร สถิติ และการวิเคราะหเชิงปริมาณมาใชFในการวิเคราะห
และตัดสินใจทางการตลาด
(2) สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาตHางประเทศไดF
(3) สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสรFางความเขFาใจ การเขียนรายงาน และการนําเสนองาน
อยHางถูกตFอง
(4) สามารถนําเทคโนโลยีไปเป:นเครื่องมือในการสนับสนุนในการดําเนินงาน
5.2 วิธีการสอน
(1) มอบหมายงานใหFนักศึกษา ศึกษาคFนควFาดFวยตนเองจาก Website สื่อการสอน e-learning
และการทํารายงาน โดยมีการอFางอิงแหลHงที่มาของขFอมูลที่นHาเชื่อถือ
(2) กําหนดใหFนักศึกษานําเสนอผลงาน /รายงานที่ไดFจากการศึกษาคFนควFา โดยใชFรูปแบบและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาความสามารถในการใชFเทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอรดFวย
ตนเอง
5.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงานที่ไดFรับมอบหมาย
(2) ประเมินจากผลการสืบคFน เทคนิคการนําเสนอโดยการเลือกใชFเทคโนโลยีสารสนเทศไดFอยHาง
เหมาะสม
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหหัวข/อการสอน / Learning Outcome
จํานวน
ชัว่ โมง
ที่
1
แนะนําบทเรียนและรายละเอียดในการจัดการเรียน
3
การสอน หนังสือเรียน และเกณฑการวัดผล
แนวคิดพื้นฐานของการพยากรณ-ยอดขาย
- การใชFพยากรณการขายเพื่อการตัดสินใจในธุรกิจ
- ประโยชนของการพยากรณการขาย
- ป\ จ จั ย แวดลF อ มที่ มี ผ ลกระทบตH อ องคกรและการ
พยากรณยอดขาย
- เทคนิคการพยากรณ
Learning Outcome
ผูFเรียนสามารถอธิบายความสําคัญ ป\จจัย และเทคนิค
การพยากรณ
2
ข/อมูลที่ใช/ในการพยากรณ3
- ความหมายและการระบุตัวแปรที่ใชFในการพยากรณ
- การไดFมาซึ่งขFอมูล
- การจัดเตรียมขFอมูล
- ระบบฐานขFอมูล
Learning Outcome
ผูFเรียนสามารถจัดหา จัดเก็บ จัดเตรียมขFอมูลประเภท
ตHาง ๆ ที่ใชFในการพยากรณ
3
กระบวนการพยากรณ- ก ารขาย การเลื อ กวิ ธี ก าร
3
พยากรณ- และความผิดพลาดในการพยากรณ-

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล/องกับ
ผู/สอน
จุดมุ8งหมายรายวิชา (ระบุลําดับ)

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. แนะนําวิธีการเรียนการสอน วัตถุประสงค
เปqาหมาย เนื้อหารายวิชา เกณฑการวัดผล
และประเมินผล หนังสือเรียน website และ
สื่อเพิ่มเติม
2. บรรยายโดยใหFผูFเรียนมีสHวนรHวมอภิปราย
ในประเด็นที่สําคัญ
3. ซักถามในประเด็นที่สนใจ/สงสัย
4. มอบหมายกิจกรรมนอกชั้นเรียน
5. ใหFทําคําถามทบทวนทFายบท

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
2. สื่อการสอน
Power point

(1.1) (1.3) (1.4)
(2.1) (2.2) (2.3)
(2.4)
(3.1) (3.2) (3.3)
(4.1) (4.2)
5.1) (5.4)

ผศ.ดร.รติวัลย
วัฒนสิน

1. บรรยายโดยใหFผูFเรียนมีสHวนรHวมอภิปราย
ในประเด็นทีส่ ําคัญ
2. ทําคําถามทบทวน
3. ซักถามในประเด็นที่สนใจ/สงสัย
4. มอบหมายกิจกรรมนอกชั้นเรียน
5. ใหFทําคําถามทบทวนทFายบท

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
2. สื่อการสอน
Power point
3. กรณีศึกษา
4. วิดีทัศน

(1.1) (1.3) (1.4)
(2.1) (2.2) (2.3)
(2.4)
(3.1) (3.2) (3.3)
(4.1) (4.2)
5.1) (5.4)

ผศ.ดร.รติวัลย
วัฒนสิน

1. บรรยายโดยใหFผูFเรียนมีสHวนรHวมอภิปราย
ในประเด็นทีส่ ําคัญ

1. เอกสาร
(1.1) (1.3) (1.4)
ประกอบการสอน (2.1) (2.2) (2.3)

ผศ.ดร.รติวัลย
วัฒนสิน
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สัปดาหที่

4

5

หัวข/อการสอน / Learning Outcome
- กระบวนการพยากรณการขาย
- ป\จจัยที่ตFองพิจารณาในการเลือกเทคนิคการพากรณ
- ประเภทของความผิดพลาดในการพยากรณ
- Durbin-Watson Test
- การวัดความแมHนยําทางสถิติ
Learning Outcome
ผูFเรียนสามารถอธิบายกระบวนการพยากรณการขาย
และความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น
การวิเคราะห-อุปสงค-และอุปทาน
- ความหมายของอุปสงคและอุปทาน
- ประเภทและกฎของอุปสงคและอุปทาน
- ป\จจัยที่ทําใหFเสFนอุปสงคและอุปทานเปลี่ยนแปลง
- ภาวะดุลยภาพของอุปสงคและอุปทาน
- การนําวิธีการวิเคราะหดุลยภาพไปใชFในกรณีตHาง ๆ
Learning Outcome
ผูFเรียนสามารถคํานวณอุปสงค อุปทาน
เทคนิคการพยากรณ-เชิงปริมาณ
Time-Series Methods - Smoothing Methods
Learning Outcome
ผูFเรียนสามารถใชFเทคนิควิธีการพยากรณแบบ
Smoothing Methods

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
2. ทําคําถามทบทวน
3. ซักถามในประเด็นที่สนใจ/สงสัย
4. มอบหมายกิจกรรมนอกชั้นเรียน
5. ใหFทําคําถามทบทวนทFายบท

สื่อการสอน
2. สื่อการสอน
Power point
3. กรณีศึกษา
ลักษณะความ
ผิดพลาด

สอดคล/องกับ
ผู/สอน
จุดมุ8งหมายรายวิชา (ระบุลําดับ)
(2.4)
(3.1) (3.2) (3.3)
(4.1) (4.2)
5.1) (5.4)

3

1. บรรยายโดยใหFผูFเรียนมีสHวนรHวมอภิปราย
ในประเด็นทีส่ ําคัญ
2. ทําคําถามทบทวน
3. ซักถามในประเด็นที่สนใจ/สงสัย
4. มอบหมายกิจกรรมนอกชั้นเรียน
5. ใหFทําคําถามทบทวนทFายบท

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
2. สื่อการสอน
Power point
3. กรณีศึกษา
อุปสงค อุปทาน

(1.1) (1.3) (1.4)
(2.1) (2.2) (2.3)
(2.4)
(3.1) (3.2) (3.3)
(4.1) (4.2)
5.1) (5.4)

ผศ.ดร.รติวัลย
วัฒนสิน

3

1. บรรยายโดยใหFผูFเรียนมีสHวนรHวมอภิปราย
ในประเด็นทีส่ ําคัญ
2. ทําคําถามทบทวน
3. ซักถามในประเด็นที่สนใจ/สงสัย
4. ใหFทําคําถามทบทวนทFายบท

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
2. สื่อการสอน
Power point
3. กรณีศึกษา
Smoothing

(1.1) (1.3) (1.4)
(2.1) (2.2) (2.3)
(2.4)
(3.1) (3.2) (3.3)
(4.1) (4.2)
5.1) (5.4)

ผศ.ดร.รติวัลย
วัฒนสิน
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สัปดาหที่
6

หัวข/อการสอน / Learning Outcome
เทคนิคการพยากรณ-เชิงปริมาณ
- Decomposition Methods
Learning Outcome
ผูFเรียนสามารถใชFทคนิควิธีการพยากรณแบบ
Decomposition Methods

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
3 1. บรรยายโดยใหFผูFเรียนมีสHวนรHวมอภิปราย
ในประเด็นทีส่ ําคัญ
2. ทําคําถามทบทวน
3. ซักถามในประเด็นที่สนใจ/สงสัย
4. ใหFทําคําถามทบทวนทFายบท

7

เทคนิคการพยากรณ- เชิงปริมาณ
- การพยากรณโดยใชF Regression Analysis
Learning Outcome
ผูF เ รี ย นสามารถใชF เ ทคนิ ค วิ ธี ก ารพยากรณแบบ
Regression Analysis

3

1. บรรยายโดยใหFผูFเรียนมีสHวนรHวมอภิปราย
ในประเด็นทีส่ ําคัญ
2. ทําคําถามทบทวน
3. ซักถามในประเด็นที่สนใจ/สงสัย
4. ใหFทําคําถามทบทวนทFายบท
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เทคนิคการพยากรณ-เชิงปริมาณ
- การพยากรณโดยใชF Multiple Regression
Analysis
Learning Outcome
ผูF เ รี ย นสามารถใชF เ ทคนิ ค วิ ธี ก ารพยากรณแบบ
Multiple Regression
การพยากรณ-เชิงคุณภาพ
- การพยากรณเชิงคุณภาพรูปแบบตHาง ๆ
Learning Outcome
ผูFเรียนสามารถใชFเทคนิควิธีการพยากรณเชิงคุณภาพ
และการใชFรHวมกับการพยากรณเชิงปริมาณ

3

1. บรรยายโดยใหFผูFเรียนมีสHวนรHวมอภิปราย
ในประเด็นทีส่ ําคัญ
2. ทําคําถามทบทวน
3. ซักถามในประเด็นที่สนใจ/สงสัย
4. ใหFทําคําถามทบทวนทFายบท

3

1. บรรยายโดยใหFผูFเรียนมีสHวนรHวมอภิปราย
ในประเด็นทีส่ ําคัญ
2. ทําคําถามทบทวน
3. ซักถามในประเด็นที่สนใจ/สงสัย
4. ใหFทําคําถามทบทวนทFายบท

9

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
2. สื่อการสอน
Power point
3. กรณีศึกษา
Decomposition
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
2. สื่อการสอน
Power point
3. กรณีศึกษา
Regression
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
2. สื่อการสอน
Power point
3. กรณีศึกษา M.
Regression
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
2. สื่อการสอน
Power point
3. กรณีศึกษา

สอดคล/องกับ
ผู/สอน
จุดมุ8งหมายรายวิชา (ระบุลําดับ)
(1.1) (1.3) (1.4)
(2.1) (2.2) (2.3)
(2.4)
(3.1) (3.2) (3.3)
(4.1) (4.2)
5.1) (5.4)
(1.1) (1.3) (1.4)
(2.1) (2.2) (2.3)
(2.4)
(3.1) (3.2) (3.3)
(4.1) (4.2)
5.1) (5.4)
(1.1) (1.3) (1.4)
(2.1) (2.2) (2.3)
(2.4)
(3.1) (3.2) (3.3)
(4.1) (4.2)
5.1) (5.4)
(1.1) (1.3) (1.4)
(2.1) (2.2) (2.3)
(2.4) (3.1) (3.2)
(3.3) (4.1) (4.2)
(5.1) (5.4)

ผศ.ดร.รติวัลย
วัฒนสิน

ผศ.ดร.รติวัลย
วัฒนสิน

ผศ.ดร.รติวัลย
วัฒนสิน

ผศ.ดร.รติวัลย
วัฒนสิน

12

.3

สัปดาหที่

หัวข/อการสอน / Learning Outcome

10

การพยากรณ-วัฏจักรธุรกิจ
- สาเหตุของการเกิดวัฏจักรธุรกิจ
- เทคนิคการพยากรณวัฏจักรธุรกิจ
- การวางแผนดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของขFอมูลที่ไดF
จากการพยากรณวัฏจักรธุรกิจ
Learning Outcome
ผูFเรียนสามารถใชFเทคนิคการพยากรณวัฏจักร
การวัดผลทางการตลาด
- ความหมาย ความสําคัญ และป\ญหาการวัดผล
- สHวนครองตลาดและสHวนแบHงตHาง ๆ
- การศึกษาทัศนคติของลูกคFา
- การวัดความพึงพอใจของลูกคFาและความตั้งใจซื้อซ้ํา
- อัตราการการเขFามาของลูกคFาใหมHและการออกไป
ของลูกคFาป\จจุบนั
- การวัดคุณคHาตรา
- อัตราการบอกตHอ
Learning Outcome
ผูFเรียนสามารถใชFเทคนิควิธีการวัดผลทางการตลาด
การวัดผลทางการเงิน
- สHวนตHางราคาขายสHง ราคาขายปลีก
- ยอดขาย กําไร และอัตราการเติบโต
- การวิเคราะหตFนทุนและราคาเฉลี่ย
- จุดคุFมทุนและปริมาณการขายตามเปqาหมาย

11

12

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
3 1. บรรยายโดยใหFผูFเรียนมีสHวนรHวมอภิปราย
ในประเด็นทีส่ ําคัญ
2. ทําคําถามทบทวน
3. ซักถามในประเด็นที่สนใจ/สงสัย
4. ใหFทําคําถามทบทวนทFายบท

3

1. บรรยายโดยใหFผูFเรียนมีสHวนรHวมอภิปราย
ในประเด็นทีส่ ําคัญ
2. ทําคําถามทบทวน
3. ซักถามในประเด็นที่สนใจ/สงสัย
4. มอบหมายกิจกรรมนอกชั้นเรียน
5. ใหFทําคําถามทบทวนทFายบท

3

1. บรรยายโดยใหFผูFเรียนมีสHวนรHวมอภิปราย
ในประเด็นทีส่ ําคัญ
2. ทําคําถามทบทวน
3. ซักถามในประเด็นที่สนใจ/สงสัย
4. มอบหมายกิจกรรมนอกชั้นเรียน

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
2. สื่อการสอน
Power point
3. กรณีศึกษา
การพยากรณวัฏ
จักร
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
2. สื่อการสอน
Power point
3. กรณีศึกษา
การวัดผลทาง
การตลาด
4. วิดีทัศน

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
2. สื่อการสอน
Power point
3. กรณีศึกษา

สอดคล/องกับ
ผู/สอน
จุดมุ8งหมายรายวิชา (ระบุลําดับ)
(1.1) (1.3) (1.4)
(2.1) (2.2) (2.3)
(2.4)
(3.1) (3.2) (3.3)
(4.1) (4.2)
5.1) (5.4)

ผศ.ดร.รติวัลย
วัฒนสิน

(1.1) (1.3) (1.4)
(2.1) (2.2) (2.3)
(2.4)
(3.1) (3.2) (3.3)
(4.1) (4.2)
5.1) (5.4)

ผศ.ดร.รติวัลย
วัฒนสิน

(1.1) (1.3) (1.4)
(2.1) (2.2) (2.3)
(2.4)
(3.1) (3.2) (3.3)
(4.1) (4.2)

ผศ.ดร.รติวัลย
วัฒนสิน
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.3

สัปดาหที่

13

14

หัวข/อการสอน / Learning Outcome
- อัตราผลตอบแทนทางการเงิน
- การคืนทุน
Learning Outcome
ผูFเรียนสามารถใชFเทคนิควิธีการวัดผลทางการเงิน
การวัดผลการสื่อสารทางการตลาด
- การวัดประสิทธิภาพการโฆษณา
- การวัดประสิทธิภาพการสHงเสริมการขาย
- การวัดประสิทธิภาพการตลาดทางตรง
- การวั ด ประสิ ท ธิ ภ าพการประชาสั ม พั น ธและ
การตลาดเชิงกิจกรรม
- การวัดประสิทธิภาพการ IMC
Learning Outcome
ผูFเรียนสามารถใชFเทคนิควิธีการวัดผลการสื่อสาร
การวัดผลเว็บไซต-และสื่อทางสังคม
- อัตราการชม การออก และเวลาที่ใชFในเว็บไซต
- อัตราการเปลี่ยนการเยี่ยมชมใหFเป:นไปตาม
เปqาหมาย
- การใหFตําแหนHงที่ดีที่สุดในการคFนหา
- อัตราการเขFาถึง (การเจริญเติบโตของสมาชิก)
- อัตราการปฏิสัมพันธและกิจกรรมการตลาด
- ความถี่การใชFและการสHงตHอ
Learning Outcome
ผูFเรียนสามารถใชFเทคนิควิธีการวัดผลออนไลน

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล/องกับ
ผู/สอน
จุดมุ8งหมายรายวิชา (ระบุลําดับ)

5. ใหFทําคําถามทบทวนทFายบท

การวัดผลทาง
การเงิน

5.1) (5.4)

3

1. บรรยายโดยใหFผูFเรียนมีสHวนรHวมอภิปราย
ในประเด็นทีส่ ําคัญ
2. ทําคําถามทบทวน
3. ซักถามในประเด็นที่สนใจ/สงสัย
4. มอบหมายกิจกรรมนอกชั้นเรียน
5. ใหFทําคําถามทบทวนทFายบท

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
2. สื่อการสอน
Power point
3. กรณีศึกษา
การวัดผลการ
สื่อสาร

(1.1) (1.3) (1.4)
(2.1) (2.2) (2.3)
(2.4)
(3.1) (3.2) (3.3)
(4.1) (4.2)
5.1) (5.4)

ผศ.ดร.รติวัลย
วัฒนสิน

3

1. บรรยายโดยใหFผูFเรียนมีสHวนรHวมอภิปราย
ในประเด็นทีส่ ําคัญ
2. ทําคําถามทบทวน
3. ซักถามในประเด็นที่สนใจ/สงสัย
4. มอบหมายกิจกรรมนอกชั้นเรียน
5. ใหFทําคําถามทบทวนทFายบท

1. เอกสาร
ประกอบการสอน
2. สื่อการสอน
Power point
3. กรณีศึกษา
การวัดผล
ออนไลน

(1.1) (1.3) (1.4)
(2.1) (2.2) (2.3)
(2.4)
(3.1) (3.2) (3.3)
(4.1) (4.2)
5.1) (5.4)

ผศ.ดร.รติวัลย
วัฒนสิน
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.3

สัปดาหที่

หัวข/อการสอน / Learning Outcome

15

การวัดประสิทธิภาพการขายและผลงานของ
พนักงานขาย
- สHวนแบHงชั้นสินคFา
- การวัดประสิทธิภาพในการจัดการสินคFาคงคลัง
- การวิเคราะหภาระงานพนักงานขายและการกําหนด
จํานวนพนักงานขาย
- การกําหนดเปqาหมายการขายและเขตการขาย
- การวัดประสิทธิภาพพนักงาน
- การวิเคราะหเพื่อกําหนดโครงสรFางคHาตอบแทน
- การควบคุมตFนทุนการขาย
การนําเสนอผลงาน
Learning Outcome
ผูFเรียนสามารถใชFเทคนิควิธีการวัดประสิทธิภาพการ
ขายและพนักงานขาย

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
3 1. บรรยายโดยใหFผูFเรียนมีสHวนรHวมอภิปราย
ในประเด็นทีส่ ําคัญ
2. ทําคําถามทบทวน
3. ซักถามในประเด็นที่สนใจ/สงสัย
4. ใหFทําคําถามทบทวนทFายบท

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
2. สื่อการสอน
Power point
3. กรณีศึกษา
การวัด
ประสิทธิภาพการ
ขายและพนักงาน
ขาย

สอดคล/องกับ
ผู/สอน
จุดมุ8งหมายรายวิชา (ระบุลําดับ)
(1.1) (1.3) (1.4)
(2.1) (2.2) (2.3)
(2.4)
(3.1) (3.2) (3.3)
(4.1) (4.2)
5.1) (5.4)

ผศ.ดร.รติวัลย
วัฒนสิน

15

.3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู/
กิจกรรมที่
1. การเขFาชั้นเรียน /
การตรงตHอเวลา /
การแตHงกาย
2. แบบฝiกหัด/
กิจกรรม /
งานทีไ่ ดFรับมอบหมาย

ผลการ
เรียนรู/
(1.1) (1.3)

(1.1) (1.3)
(1.4)
(2.1) (2.2)
(2.3) (2.4)
(3.1) (3.2)
(3.3)
(4.1) (4.2)
(5.1) (5.4)

3. ทดสอบยHอย

(2.1) (2.2)
(2.3) (2.4)
(3.1) (3.3)
(5.1) (5.2)
4. รายงาน
(1.1) (1.3)
(1.4)
กลยุทธการพยากรณ
และวัดผลทางการตลาด (2.1) (2.2)
(3.1) (3.2)
“การวิเคราะหธุรกิจ”
(4.1) (4.2)
(5.1) (5.3)
(5.4)

7. สอบปลายภาค

(2.1) (2.2)
(2.3) (2.4)
(3.1) (3.2)

สัปดาห-ที่ สัดส8วนการ
ประเมิน ประเมินผล
1. พิจารณาการตรงเวลาในการเขFาชั้นเรียน 1-15
5%
และมารยาทในชั้นเรียน
2. พิ จ ารณาการแตH ง กายของนั ก ศึ ก ษาที่
เป:นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
1. พิจารณาการสHงงานตามกําหนดเวลา
1-15
20%
2. พิจารณาความรับผิดชอบในหนFาที่ที่ไดFรับ
มอบหมายรายกลุHมและบุคคล
3. พิ จ ารณางาน /กิ จ กรรมฝi ก ปฏิ บั ติ ทั้ ง ใน
และนอกหF องเรี ย น ตF องมี ค วามซื่ อสั ต ย ไมH
ทุจริต ไมHนําผลงานของผูFอื่นมาเป:นของตน
4. พิจารณาการมีสHวนรHวมในการแสดงความ
คิดเห็นการอภิปรายกลุHม
5. พิจารณาพฤติกรรมในหFองเรียน เชHน การ
มีสHวนรHวมในกิจกรรมในหFองเรียน พฤติกรรม
การทํางานเป:นทีม
1. พิจารณาผลทดสอบยHอย เพือ่ วัดความ
2-15
15%
เขFาใจของนักศึกษา
วิธีการประเมินผล

1. พิจารณาการสHงงานตามกําหนดเวลา
2. พิจารณาความรับผิดชอบในหนFาที่ที่ไดFรับ
มอบหมายรายกลุHมและบุคคล
4. พิ จ ารณาความสมบู ร ณของงาน ตF อ งมี
ความซื่อสัตย ไมHทุจริต ไมHนําผลงานของผูFอื่น
มาเป:นของตน
5. พิจารณาการนําเสนอผลงาน (กลุHม) หนFา
ชั้ น เรี ย น การเป: น ผูF นํ า และผูF ต ามในการ
อภิ ป รายซั ก ถาม ความคิ ด ริ เริ่ ม สรF า งสรรค
และการแกFไขป\ญหา
6. พิ จ ารณาเทคนิ ค การสื บ คF น การใชF
เทคโนโลยีสารสนเทศอยHางเหมาะสม
1. พิจารณาผลการสอบปลายภาค โดยใชF
ขFอสอบแบบอัตนัย

1-14

20%

15

16

40%
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
นิภา นิรุตติกุล. (2557). การพยากรณการขาย. ศรีราชา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
2. เอกสารและข/อมูลสําคัญ
2.1 Farris, Paul W., Bendle, Neil T., Pfeifer, Phillip E., & Reibstein, David J. (2010).
Marketing metrics: The definitive guide to measuring marketing performance (2nd ed.). USA:
Pearson Education.
2.2 Montgomery, Douglas C., Jennings, Cheryl L., Kulahci, Murat. (2008).
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3. เอกสารและข/อมูลแนะนํา
3.1 หนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจ หนังสือพิมพผูFจัดการ
3.2 หนังสือ/วารสารทางดFานการตลาด
3.3 เว็บไซตสํานักหอสมุดของสถาบันการศึกษาตHางๆ

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ-การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุHมระหวHางผูFสอนและผูFเรียน
- การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูFเรียน
- แบบประเมินผูFสอน และแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ-การประเมินการสอน
- ผลการสอบแตHงตั้งคณะกรรมการประเมินการสอน เพื่อกํากับดูแลการสอนใหFไดFคุณภาพ
- ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูFของนักศึกษาและการทวนสอบผลประเมินการเรียนรูF
3. การปรับปรุงการสอน
- ผูFประสานงานรายวิชาและคณาจารยผูFสอนรHวมกันระดมสมองกําหนดกลยุทธวิธีการสอนจากผล
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชา สรุปภาพรวมป\ญหา และอุปสรรคจาก มคอ.5 เพื่อหาแนวทางในการ
แกFป\ญหารHวมกัน
- ปรับปรุงกลยุทธการสอนและการบูรณาการความรูF เพื่อใหFสอดคลFองกับธรรมชาติของผูFเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การแตH งตั้ งคณะกรรมการในสาขาวิ ช า ตรวจสอบผลการประเมิน การเรีย นรูF ของนั กศึ กษา โดย
ตรวจสอบขF อสอบ การพิจ ารณาจากรายงานของผูFเ รียน วิ ธีการใหFคะแนนสอบ และการใหF คะแนนตาม
ขFอกําหนดการวัดและประเมินผลประจํารายวิชา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายละเอียดวิชาทุกภาคการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหรือตามขFอเสนอแนะและผล
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขFอ 4
- ปรับปรุงรูปแบบการสอนใหFมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเนFนผูFเรียนเป:นสําคัญ
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