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

รหัสวิชา 3644601 ชื่อรายวิชา แผนการตลาด
Marketing plan

อาจารย7ผู8สอน
ผศ. ศุภวรรณ อภิชาติไตรสรณ
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คํานํา
มคอ.3 รายวิชาแผนการตลาด (Marketing Plan) รหัสวิชา 3644601 เป=นการจัดทํารายละเอียด
ประกอบรายวิชาแผนการตลาด หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ในหมวดวิชาเฉพาะ
กลุCม วิช าเฉพาะดDา น โดยมุCง เนDน ใหDผูDเรียนมีความรูDความเขDาใจเกี่ยวกับ “ความหมาย ความสําคัญ และ
บทบาทของการวางแผนการตลาด คุณลักษณะที่ดีของแผนการตลาด กระบวนการวางแผนการตลาด การ
วิเคราะหสถานการณธุรกิจ การพยากรณยอดขาย การกําหนดวัตถุประสงค กลยุทธทางการตลาด และ
โปรแกรมการตลาด การกําหนดงบประมาณ การนําไปใชDและการควบคุม”
รายละเอี ย ดรายวิ ช านี้ เ ป= น สC ว นสํ า คั ญ ตC อผูD เ รี ย น ที่ เ นD น ทั้ ง การเรี ย นการสอนที่ เ ป= น ทฤษฎี และ
การศึกษาคDนควDาดDวยตนเอง เพื่อใหDผูDเรียนไดDแนวทางในการจัดการเรียนรูDทฤษฎีและกรณีศึกษา จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในหDองเรียน รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหมC ๆ โดยใชDทักษะการคDนควDาดDวย
ตนเองเพิ่มเติม นอกเหนือจากการเรียนภายในหDอง ซึ่งผูDเรียนสามารถนําความรูDที่ไดDไปประยุกตใชDในการ
ประกอบอาชีพและดํารงชีวิตในสังคมปRจจุบันไดD
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สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

หน8า
ขDอมูลทั่วไป
จุดมุCงหมายและวัตถุประสงค
ลักษณะและการดําเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรูDของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข8อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3642401

ชือ่ รายวิชา (ภาษาไทย)

แผนการตลาด

(ภาษาอังกฤษ) Marketing Plan
2. จํานวนหนAวยกิต
3 (2-2-5) หนCวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
4. อาจารย7ผู8รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย7ผู8สอน
อาจารยผูDรับผิดชอบรายวิชา ผูDชCวยศาสาตราจารย ศุภวรรณ อภิชาติไตรสรณ อาจารยผูDสอน
อาจารยผูDสอน
ผูDชCวยศาสาตราจารย ศุภวรรณ อภิชาติไตรสรณ ตอนเรียน A1, B1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปEที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปYที่ 4
6. รายวิชาที่ต8องเรียนมากAอน (Pre-requisite) (ถ8ามี)
ไมCมี
7. รายวิชาที่ต8องเรียนพร8อมกัน (Co-requisites) (ถ8ามี)
ไมCมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลAาสุด
1 ส.ค. 61
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หมวดที่ 2 จุดมุAงหมายและวัตถุประสงค7
1. จุดมุAงหมายของรายวิชา
1) เพื่อใหDนักศึกษามีความรูDความเขDาใจเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญ และบทบาทของการ
วางแผนการตลาด
2) เพื่อใหDนักศึกษามีความรูDความเขDาใจในคุณลักษณะที่ดีของแผนการตลาด
3) เพื่อใหDนักศึกษามีความรูDเกี่ยวกับกระบวนการวางแผนการตลาด การวิเคราะหสถานการณธุรกิจ
การพยากรณยอดขาย การกําหนดวัตถุประสงคทางการตลาด
4) เพื่อใหDนักศึกษามีความรูDเกี่ยวกับกลยุทธทางการตลาด และโปรแกรมการตลาด
5) เพื่อใหDนักศึกษามีความรูDเกี่ยวกับการกําหนดงบประมาณ การนําไปใชDและการควบคุม
2. วัตถุประสงค7ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหDนักศึกษาสามารถนําความรูDมาใชDบูรณาการและสรDางประสบการณ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความสําคัญ และบทบาทของการวางแผนการตลาด คุณลักษณะที่ดีของแผนการตลาด
กระบวนการวางแผนการตลาด การวิ เ คราะห สถานการณ ธุ ร กิ จ การพยากรณ ยอดขาย การกํ า หนด
วัตถุประสงค กลยุทธทางการตลาด และโปรแกรมการตลาด การกําหนดงบประมาณ การนําไปใชDและการ
ควบคุม
Definition, importance, and roles of marketing planning. Outstanding
characteristic of marketing plans. Marketing planning process. Situational analysis.
Sales forecast. Objective, strategy, and marketing program formation. Budgeting.
Implementation and control.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช8ตAอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝeก
สอนเสริม
บรรยาย และการฝ[ก
ปฏิบัติ 45 ช.ม.
ตCอภาคการศึกษา

สอนเสริมเพื่อทดแทน
คาบเรียนที่ไมCสามารถ
ทําการสอนไดD หรือ
ตามที่ผูDเรียนรDองขอ เพื่อ
ทบทวนความรูDความ
เขDาใจใหDมีความชัดเจน
ยิ่งขึ้น

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝeกงาน
30 ช.ม.
ตCอภาคการศึกษา

การศึกษาด8วยตนเอง
75 ชั่วโมงตCอ
ภาคการศึกษา
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3. จํานวนชั่วโมงตAอสัปดาห7ที่อาจารย7ให8คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกAนักศึกษาเปgน
รายบุคคล
อาจารย ผูD ส อนกํ า หนด วั น เวลาในการใหD คํา ปรึ กษาสํ า หรั บ นั กศึ ก ษาที่ ตD อ งการคํ า แนะนํ า เป= น
รายบุคคล หรือ รายกลุCม สัปดาหละ 6 ชั่วโมง และประกาศใหDผูDเรียนทราบ

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู8ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตDองพัฒนา
1.1.1 มีความรูDและความเขDาใจในคุณคCาแหCงวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีตCอ
วิชาชีพ ประยุกตจรรยาบรรณวิชาชีพ อาทิ ความโปรCงใส ยึดถือในความถูกตDองสูCการเรียนวิชาการตลาด
สําหรับธุรกิจบริการ
 1.1.2 มีความซื่อสัตยสุจริต มีวินัย เคารพ และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและ
สังคม ตลอดจนกฎกติกาของการเรียนการสอนรายวิชานี้
1.1.3 สามารถบริหารเวลา จัดสรรกิจกรรมอยCางมีประสิทธิภาพทั้งกิจกรรมในชั้นเรียนและงาน
ที่ไดDรับหมายหมายใหDทํานอกชั้นเรียน เพื่อสรDางสมดุลและปรับวิถีชีวิตอยCางสรDางสรรคในสังคม
1.1.4 มีจิตสํานึก และพฤติกรรมที่คํานึงถึงประโยชนสCวนรวมมากกวCาประโยชนสCวนตนอยCางมี
คุณธรรม ใหDความรCวมมือตCอกิจกรรมและงานกลุCมที่ตDองมุCงเนDนความรับผิดชอบเป=นสําคัญ
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 อาจารยผูDสอนและนักศึกษารCวมกันสรDางกระบวนการเรียนรูD กระตุDนและสรDางจิตสํานึกในการ
เป=นนักศึกษาที่ดี โดยการนํามาประยุกตใชDในกระบวนการเรียนในรายวิชาการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ
1.2.2 อาจารยผูDสอนกําหนดแนวทางปฏิบัติ ตามกฏของมหาวิทยาลัย ระเบียบขDอบังคับในการ
ปฏิบัติตน เชCนการแตCงกาย ความตรงตCอเวลาในการเขDาเรียน การสCงงาน และความซื่อสัตยสุจริตในการเรียน
รายงานและการสอบ
1.2.3 อาจารยผูDสอนรCวมกับนักศึกษารCวมกันกําหนดแนวทางในการบริหารเวลาและจัดสรรกิจกรรม
ในชั้นเรียนและงานที่ไดDรับมอบหมายนอกชั้นเรียน เพื่อใชDเป=นแนวทางในการสรDางสมดุลและปรับวิถีชีวิต
ของนักศึกษา
1.2.4 อาจารยผูDสอนรCวมกับนักศึกษารCวมกันกําหนดกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนโดยใชD
กระบวนการกลุCมเพื่อกระตุDนการทํางานทั้งในและนอกชั้นเรียน
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกถึงทัศนคติที่มีตCอวิชาชีพ ผCานการมีสCวนรCวมและการอภิปราย
ที่จัดขึ้น
1.3.2 สังเกตพฤติกรรมของของนักศึกษาในการแสดงออกถึงความเคารพในกฎระเบียบขDอบังคับของ
สถาบันและสังคม เชCน การแตCงกาย การเขDาเรียนตรงตCอเวลาและการลอกงานของนักศึกษา
1.3.3 สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษาในกิจกรรมที่เป=นสCวนรวม การใหDความรCวมมือ
ในกิจกรรมที่จัดขึ้นและความรับผิดชอบในงานที่ไดDรับมอบหมาย
1.3.4 สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษาในการใหDความรCวมมือตCอกิจกรรมและงานกลุCมที่
ตDองมุCงเนDนความรับผิดชอบเป=นสําคัญ
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2. ความรู8
2.1 ความรูDที่ตDองไดDรับ
2.1.1 มีความรูDและความเขDาใจในสาระสําคัญของศาสตรที่เป=นพื้นฐานที่จําเป=นสําหรับ
การตลาด
2.2.2 มีความรูDและความเขDาใจในสาระสําคัญของศาสตรดDานบริหารธุรกิจ ดDานการตลาด
การเงิน การผลิตและการดําเนินงาน รวมทั้งการจัดการองคกร
2.2.3 มีความรูDและความเขDาใจในสาระสําคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจ ในดDานการ
วางแผน การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการดําเนินงานรวมทั้งการปรับปรุงแผนงาน
2.2.4 มีความรูDเกี่ยวกับความกDาวหนDาทางวิชาการและวิชาชีพดDานบริหารธุรกิจ รวมทั้งมีความ
เขDาใจในสถานการณที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอยCางเทCาทัน
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 กระบวนการเรียนการสอนแบบเนDนผูDเรียนเป=นสําคัญ โดยมุCงเนDนการใหDความรูDและความ
เขDาใจในสาระสําคัญของที่เป=นพื้นฐานที่จําเป=นสําหรับการตลาด
2.2.2 กระบวนการเรียนการสอนโดยมุCงเนDนใหDเห็นความสัมพันธของศาสาตรบริหารธุรกิจ
การตลาด การเงิน การผลิตและการดําเนินงานเพื่อใหDเห็นภาพและความเชื่อมโยงกันการรายวิชา
2.2.3. การเรียนการสอนโดยการมอบหมายงานที่เป=นการวิเคราะหกระบวนการบริหารการตลาดซึ่ง
ประกอบดDานการวิเคราะห วางแผน และดําเนินงาน จากกรณีศึกษา
2.2.4 การแลกเปลี่ยนเรียนรูDจากขCาวและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นโดยชี้ใหDเห็นความเชื่อมโยงของ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับวิชาการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 การสังเกตจากการอภิปรายในชั้นเรียน การรับฟRงและการแสดงความคิดเห็นรCวมกัน และการ
ทดสอบ
2.3.2 การสังเกตจากการแสดงความคิดเห็นตCอความสัมพันธของศาสตรการตลาดและการเชื่อมโยง
ไปในศาสตรอื่นๆของการบริหารธุรกิจ และการสอบกลางภาค
2.3.3 การทดสอบเพื่อวัดระดับความรูDในสาระสําคัญเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ
2.3.4 การแสดงความคิดเห็นในกรณีศึกษา และการทดสอบโดยขDอสอบกลางภาค
3. ทักษะทางปhญญา
3.1 ทักษะทางปRญญาที่ตDองพัฒนา
3.1.1 มีความคิดริเริ่มสรDางสรรค ตCอยอดกรอบความรูDเดิม สามารถบูรณาการความรูDในสาขาวิชา
ที่ศึกษาและประสบการณเพื่อใหDเกิดนวัตกรรม กิจกรรม หรือแนวทางในการบริหารธุรกิจใหมC ๆ
3.1.2 สามารถสืบคDน จําแนก และวิเคราะหขDอมูล เพื่อใหDไดDซึ่งสารสนเทศที่เป=นประโยชนใน
การแกDไขปRญหาและการตัดสินใจอยCางเหมาะสม
3.1.3 สามารถคิดคDนทางเลือกใหมC ๆ รวมทั้งสามารถวิเคราะหทางเลือกและผลกระทบที่เป=น
ผลจากทางเลือกอยCางรอบดDาน โดยการนําความรูDและประสบการณมาประยุกตใชD
3.2 วิธีการสอน
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3.2.1 กระบวนการเรียนการสอนแบบเนDนผูDเรียนเป=นสําคัญ โดยมุCงเนDนการความคิดริเริ่มสรDางสรรค
ตCอยอดกรอบความรูDเดิม สามารถบูรณาการความรูDในสาขาวิชาที่ศึกษาและประสบการณเพื่อใหDเกิดนวัตกรรม
กิจกรรม หรือแนวทางในการบริหารธุรกิจใหมC ๆ
2.2.2 กระบวนการเรียนการสอนโดยมุCงเนDนสืบคDน จําแนก และวิเคราะหขDอมูล เพื่อใหDไดDซึ่ง
สารสนเทศที่เป=นประโยชนในการแกDไขปRญหาและการตัดสินใจอยCางเหมาะสม โดยการวิเคราะหกรณีศึกษา
2.2.3. การเรียนการสอนโดยการกระบวนการกลุCม การวิเคราะหกรณีศึกษา เพื่อที่จะสามารถ
อภิปราย การคิดคDนทางเลือกใหมC ๆ รวมทั้งสามารถวิเคราะหทางเลือกและผลกระทบที่เป=นผลจากทางเลือก
อยCางรอบดDาน โดยการนําความรูDและประสบการณมาประยุกตใชD
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 การสังเกตจากการอภิปรายในชั้นเรียน การรับฟRงและการแสดงความคิดเห็นรCวมกันอยCาง
สรDางสรรค และการทดสอบ
3.3.2 ประเมินคุณภาพงานของนักศึกษาในการคDนหาขDอมูลและการวิเคราะหขDอมูลประกอบ
รายงาน
3.3.3 การสังเกตถึงความสามารถในการแสดงความคิดเห็นในกรณีศึกษาที่ไดDรับมอบหมายโดยการ
นําความรูDจากวิชาการตลาดสําหรับธุรกิจบริการมาเป=นแนวทางในการวิเคราะห
4. ทักษะความสัมพันธ7ระหวAางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวCางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตDองพัฒนา
4.1.1 มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธและสามารถสรDางสัมพันธภาพอันดี
กับผูDอื่น
4.1.2 มีความกระตือรือรDน สามารถทํางานเป=นกลุCม และสามารถแสดงภาวะผูDนําผูDตามไดDอยCาง
เหมาะสม ตลอดจนมีความรับผิดชอบตCองาน
4.1.3 มีความคิดริเริ่มและมีความคิดเห็นที่มีความแตกตCางอยCางสรDางสรรค
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 มอบหมายใหDทําแผนการตลาดรCวมกันเป=นกลุCมโดยเนDนความรูDที่เรียนในวิชากับปRญหาที่
กํ า หนดในลั กษณะของการเรี ย นการสอนแบบการเรี ย นรูD โ ดยใชD ปR ญ หาเป= น ฐาน (Problem based
learning)
4.2.2 แทรกประสบการณจริงของอาจารยในระหวCางการสอน โดนผCานการเลCาเรื่องตCาง ๆ รCวม
พูดคุยกับนักศึกษาถึงความจําเป=นในวิชาที่เรียน
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 การสังเกตถึงความสามารถในการทํางานเป=นทีม การรับฟRงและการยอมรับความคิดเห็นของ
ผูDอื่น และการบริหารจัดการกลุCมใหDบรรลุเปeาหมาย
4.2.1 สังเกตการแสดงทัศนะและการแสดงออกทางความคิดบทบาททางสังคมการเป=นผูDนําและการ
มีบทบาทของการเป=นผูDตาม
5. ทักษะการวิเคราะห7เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช8เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชDเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตDองพัฒนา
5.1.1 สามารถประยุกตใชDหลักคณิตศาสตร สถิติ และการวิเคราะหเชิงปริมาณมาใชDในการ
วิเคราะหและตัดสินใจทางการตลาด
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5.2.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาตCางประเทศไดD
5.3.3 สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสรDางความเขDาใจ การเขียนรายงาน และการนําเสนองาน
อยCางถูกตDอง
5.3.4 สามารถนําเทคโนโลยีไปเป=นเครื่องมือในการสนับสนุนในการดําเนินงาน
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูDในรายวิชาโดยการวิเคราะหความตDองการของตลาด ตัวเลขแนวโนDม
ทางการตลาดเพื่อนําไปใชDในการคิดวิเคราะห โดยการนําเสนอหนDาชั้นเรียนและจัดทํารายงาน
5.2.2 จัดกิจกรรมที่เสริมสรDางความสามารถในการคํานวณ การคิดวิเคราะหและการตัดสินใจโดยนํา
เทคโนโลยีไปเป=นเครื่องมือในการสนับสนุนในการดําเนินงาน
5.2.3 จัดกิจกรรมการนําเสนอแผนการตลาด โดยนําเสนอในเวทีที่มีความหลากหลาย
5.2.4 จัดกิจกรรมเพื่อเป=นการนําเสนองานที่จัดทําโดยนักศึกษาเพื่อเผยแพรCในสื่อที่หลากหลาย ทั้ง
online และ offline
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 พิจารณาจากรายงานที่ไดDมอบหมายใหDนักศึกษาสืบคDน และวิเคราะหขDอมูล
5.3.2 พิจารณาจากผลงานและการนําเทคโนโลยีมาใชDในการเรียนการสอนอยCางทันสมัย
5.3.3 พิจารณาจากทักษะการนําเสนอแผนการตลาด โดยนําเสนอในเวทีที่มีความหลากหลาย
5.2.4 พิจารณาจากความสามารถในการงานที่จัดทําโดยนักศึกษาเพื่อเผยแพรCในสื่อที่หลากหลาย
ทั้ง online และ offline
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาห7 หัวข8อการสอน / Learning
ที่
Outcome
1

แนะนําเนื้อหารายวิชา
1. วิธีการเรียนการสอน วิธีการประเมินผล
2. ทบทวนความรูDความเขDาใจพื้นฐานทาง
การตลาด
Learning Outcome
ผูD เ รี ย นไดD รั บ ความรูD ค วามเขD า ใจในความรูD
เกี่ยวกับการตลาดและแผนการตลาด และ
ส า ม า ร ถ เ ขD า ใ จ ใ น ส ภ า พ แ ว ด ลD อ ม ที่
เปลี่ยนแปลงไปซึ่งสCงผลกระทบกับธุรกิจและ

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

3

1. อาจารย ผูD ส อนแนะนํ า ตั ว และอธิ บ ายเนื้ อ หา
รายวิชา วัตถุประสงคของรายวิชา ขDอปฏิบัติใน
การเรี ย น การสอนเกณฑ การวั ด ผล และ
ประเมิ น ผล แนะนํ า หนั ง สื อ แหลC ง การเรี ย นรูD
และwebsite เพิ่มเติม
2. การบรรยายโดยใหDผูDเรียนมีสCวนรCวมอภิปรายใน
ประเด็นสําคัญที่เกี่ยวขDองกับสาระการเรียนรูD
3. อาจารยและนักศึกษารCวมกันสรุปเนื้อหาดDวยการ
ถามตอบ
4. มอบหมายใหDนักศึกษาคDนควCาหาขDอมูลของเวที
การแขC ง ขั น แผนการตลาด แผนการสื่ อ สาร
การตลาด แผนกลยุ ท ธ หรื อ แผนธุ ร กิ จ จาก
หนCวยงานหรือเวทีภายนอก
5. มอบหมายใหD นั ก ศึ ก ษาจั ด ทํ า เวที แ ลกเปลี่ ย น
เรียนรูDเกี่ยวกับความรูDทางการตลาด การวิเคราห
สถานการณทางการตลาด แนวโนDมตลาด ใน
รูปแบบ infographiic
6. สื่อการสอน
• ตําราการวางแผนการตลาด
• สื่อการสอน PowerPoint
• สื่อออนไลน

สื่อการสอน
1.ตํารา วิชาทางการตลาด
2. Power point
3. สื่อ Digital media
จาก youtube เรื่อง
แผนการตลาด

สอดคล8องกับ
จุดมุAงหมายรายวิชา
กิจกรรมที่ 1 2 3 4 5
สอดคลDองกับ
จุดมุCงหมายรายวิชา
ขDอ1

ผู8สอน
(ระบุลําดับ)
ผศ.ศุภวรรณ
อภิชาติไตรสรณ
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สัปดาห7 หัวข8อการสอน / Learning
ที่
Outcome
2

3

จํานวน
ชั่วโมง

แผนการตลาด
3
1. ความหมายและความสําคัญของ
แผนการตลาด
2. รูปแบบของแผนการตลาด
3. กระบวนการวางแผนการตลาด
4. วงจรการวางแผนการตลาด
5. การเตรียมแผนการตลาด
Learning Outcome
ผูDเรียนไดDรับความรูDความเขDาใจในแผนการ
ตลาดและประโยชนของการตลาด
กระบวนการการวางแผนการตลาด และการ
เตรียมแผนการตลาดโดยสามารถนําเสนอ
ขDอสรุปโดยใชD infographiic เป=นเครื่องมือ
ในการสรุปสาระสําคัญ และสามารถแสดง
ความคิดเห็นจากกรณีศึกษา
การวิเคราะหสถานการณทางธุรกิจ
3
1.การวิเคราะหสถานการณทางธุรกิจ
2.การวิเคราะหสถานการณทางการตลาด
3. การใชDเครื่องมือในการวิเคราะห
สถานการณทางการตลาด
Learning Outcome
ผูDเรียนไดDรับความรูDความเขDาใจใน
สถานการณทางการตลาด การวิเคราะห
SWOT และสามารถนําไปใชD เป=นแนวทาง
การกําหนดกลยุทธ สามารถนําเสนอขDอสรุป

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล8องกับ
จุดมุAงหมายรายวิชา

1. สุCมใหDนักศึกษานําเสนอ ที่ไดDมอบหมายงานจาก
สัปดาหที่แลDวเพื่อเกริ่นนําเขDาสูCบทเรียนตCอไป
2. บรรยายประกอบ Power point
3. การแสดงความคิ ด เห็ น กับ กรณี ศึ กษาธุร กิ จ
บริการประเภทตCาง ๆ
4. มอบหมายงานใหDนักศึกษาเขียน กระบวนการ
เขียนแผนการตลาด โดยใชD infographic

1.ตํารา ทางการตลาด
2. Power point /สื่อ
ดิจิทัล
3. กรณีศึกษาที่นักศึกษา
สืบคDนเพื่อนํามาใชDในการ
วิเคราะห

กิจกรรมที่ 1,2, 3, 4
สอดคลDองกับ
จุดมุCงหมายรายวิชา
ขDอ1,2

1. สุCมใหDนักศึกษานําเสนอ โดยใชD infographiic ที่
ไดD ม อบหมายงานจากสั ป ดาห ที่ แ ลD ว เพื่ อ นํ า เขD า สูC
บทเรียนตCอไปซึ่งจะเป=นการ KM ในกลุCมนักศึกษา
2. บรรยายประกอบ Power point เรื่อง การ
วิเคราะหสถานการณทางการตลาด
3. แบCงกลุCมวิเคราะหกรณีศึกษา ปRจจัยความสําเร็จ
ของธุรกิจบํารุงรักษารถยนต
4. มอบหมายงานใหDนักศึกษาวิเคราะห SWOT
และนําไปใชDในการกําหนดกลยุทธ เพื่อคิดวิเคราะห
ความสอดคลDองของแนวทางการกําหนดกลยุทธ

1.ตําราวิชาการตลาด
2. กรณีศึกษาที่นักศึกษา
สืบคDนเพื่อนํามาใชDในการ
วิเคราะห

กิจกรรมที่ 1,2, 3, 4, 5
สอดคลDองกับ
จุดมุCงหมายรายวิชา
ขDอ1,2

ผู8สอน
(ระบุลําดับ)
ผศ.ศุภวรรณ
อภิชาติไตรสรณ

ผศ.ศุภวรรณ
อภิชาติไตรสรณ
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.3
สัปดาห7 หัวข8อการสอน / Learning
ที่
Outcome
4

5

6-7

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สามารถแสดงความคิดเห็นจากการนําเสนอ
ของนักศึกษาเอง

ทางการตลาด

การกําหนดตลาดเปeาหมาย
1.การแบCงสCวนทางการตลาด
2.การเลือกตลาดเปeาหมาย
3.การกําหนดตําแหนCงทางการตลาด
Learning Outcome
ผูDเรียนไดDรับความรูDความเขDาใจในการ
กําหนดตลาดเปeาหมาย โดยสามารถนําเสนอ
สาระสําคัญ และสามารถแสดงความคิดเห็น
จากกรณีศึกษา

1. สุC ม ใหD นั ก ศึ ก ษานํ า เสนอ (คั ด เลื อ กผลงานที่
นCาสนใจมานําเสนอ ซึ่งจะเป=นการ KM ในกลุCม
นักศึกษา
2. แบCงกลุCมวิเคราะหกรณีศึกษา Zipcar ไอเดีย
ธุรกิจรถเชCาที่ไมCเหมือนใคร

การวางแผนผลิตภัณฑ
3
1.การพัฒนาผลิตภัณฑ
2.การพัฒนาตราผลิตภัณฑ
3.การพัฒนาบรรจุภัณฑLearning
Outcome
ผูD เ รี ย นไดD รั บ ความรูD ค วามเขD า ใจในการ
วางแผนผลิตภัณฑ โดยนําเสนอขDอสรุปโดย
ใชD เป= น เครื่ อ งมื อ ในการสรุ ป สาระสํ า คั ญ
และสามารถแสดงความคิดเห็น
การวางแผนราคา และชCองทางการจัด
3
จําหนCาย
1.การกําหนดวัตถุประสงคการตั้งราคา

สื่อการสอน

สอดคล8องกับ
จุดมุAงหมายรายวิชา

ผู8สอน
(ระบุลําดับ)

กิจกรรมที่ 1,2, 3,4
สอดคลDองกับ
จุดมุCงหมายรายวิชา
ขDอ3

ผศ.ศุภวรรณ
อภิชาติไตรสรณ

1. การบรรยายโดยใหDผูDเรียนมีสCวนรCวมอภิปรายใน 1.ตําราทางดDานการตลาด
ประเด็นสําคัญที่เกี่ยวขDองกับสาระการเรียนรูD
2. Power point
2.มอบหมายใหDนักศึกษาจัดกลุCมเพื่อศึกษาคDนควDา 3.
ขDอมูลเกี่ยวกับการวางแผนผลิตภัณฑ
3. นักศึกษาและอาจารยรCวมกันอภิปราย

กิจกรรมที่ 1,2, 3,4
สอดคลDองกับ
จุดมุCงหมายรายวิชา
ขDอ 3

ผศ.ศุภวรรณ
อภิชาติไตรสรณ

1. สุCมใหDนักศึกษานําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการตั้ง 1.เอกสารประกอบการ
ราคาและชCองทางการจั ดจําหนCายในสถานการณ สอนวิชาการบริหารราคา
ปRจจุบัน โดยใหDนําขDอมูลจากกรณีศึกษาในปRจจุบัน และการจัดการชCองทาง

กิจกรรมที่ 1,2, 3,4
สอดคลDองกับ
จุดมุCงหมายรายวิชา

ผศ.ศุภวรรณ
อภิชาติไตรสรณ

1.ตํารา การตลาด
2. Power point
3. กรณีศึกษา
4. สื่อ Digital media
จาก youtube
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.3
สัปดาห7 หัวข8อการสอน / Learning
ที่
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

2. การกําหนดกลยุทธราคา
3. การกําหนดชCองทางการจัดจําหนCาย
Learning Outcome
ผูDเรียนไดDรับความรูDความเขDาใจในการ
วางแผนราคาและการจัดการชCองทางการจัด
จําหนCาย และสามารถแสดงความคิดเห็นใน
การเนื้อหา ฝ[กการคิดวิเคราะหอยCางมีเหตุมี
ผลในการตัดสินใจวางแผนการตลาด
8-9

10

การวางแผนการสื่อสารทางการตลาด
3
-การกําหนดวัตถุประสงคของสื่อสารทางการ
ตลาด
-กลยุทธการสื่อสารการตลาด
-การวางแผนการสื่อสารทางการตลาด
Learning Outcome
ผูDเรียนไดDรับความรูDความเขDาใจในการวาง
แผนการสื่อสารทางการตลาดที่ส อดคลDอ ง
กับกลุCมเปeาหมาย และสามารถใชDเครื่องมือ
การสื่อสารการตลาดไดDอยCางหลากหลาย ทัง
ออนไลน และออฟไลน
การกําหนดงบประมาณทางการตลาด การ 3
วิเคราะหการคืนทุน และการกําหนดปฏิทิน
การปฏิบัติงาน
Learning Outcome

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

มาใชDในการคิดวิเคราะห
การจัดจําหนCาย
2. ทบทวนความรูDเกี่ยวกับนโยบายราคาและการ 2. กรณีศึกษาที่นักศึกษา
จัดการชCองทางการจัดจําหนCาย
สื บ คD น ม า โ ด ย มี ค ว า ม
เกี่ยวขDองกับกลยุทธการตั้ง
ราค าแ ละ การ กํ า หน ด
ชCองทางการจัดจําหนCายที่
ประสบความสํ า เร็ จ
ก
! " #$%!
& ' () "*+(ก,
1. สุCมใหDนักศึกษานําเสนอ กรณีศึกษาที่สามารถใชD 1.เอกสารประกอบการ
การสื่อสารการตลาดไดDอยCางประสบความสําเร็จ ที่ สอนการสื่อสารการตลาด
ไดD ม อบหมายงานจากสั ป ดาห ที่ แ ลD ว เพื่ อ นํ า เขD า สูC แบบประสมประสาน
บทเรี ย นตC อ ไป (คั ด เลื อ กผลงานที่ นC า สนใจมา 3. แบบจําลอง
นําเสนอ ซึ่งจะเป=นการ KM ในกลุCมนักศึกษา
กระบวนการสื่อสาเป=น
2. วิเคราะหกระบวนการสื่อสารการตลาด โดยใชD เครื่องมือ
แบบจําลองกระบวนการสื่อสารเป=นเครื่องมือในการ
สื่ อ สารการตลาดอยC า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพวิ เ คราะห
วัตถุประสงคของการโฆษณา
1. สุCมใหDนักศึกษานําเสนอ แผนการตลาด ที่ไดD
มอบหมายงานจากสั ป ดาห ที่ แ ลD ว เพื่ อ นํ า เขD า สูC
บทเรี ย นตC อ ไป (คั ด เลื อ กผลงานที่ นC า สนใจมา
นําเสนอ ซึ่งจะเป=นการ KM ในกลุCมนักศึกษา

1.เอกสารประกอบการ
สอนวิชาหลักการตลาด
2. ตัวอยCางแผนการตลาด
ที่ไดDรับรางวัลเพื่อนํามาใชD

สอดคล8องกับ
จุดมุAงหมายรายวิชา

ผู8สอน
(ระบุลําดับ)

ขDอ3

กิจกรรมที่ 1,2, 3,4
สอดคลDองกับ
จุดมุCงหมายรายวิชา
ขDอ3

ผศ.ศุภวรรณ
อภิชาติไตรสรณ

กิจกรรมที่ 1,2, 3,4
สอดคลDองกับ
จุดมุCงหมายรายวิชา
ขDอ3

ผศ.ศุภวรรณ
อภิชาติไตรสรณ
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.3
สัปดาห7 หัวข8อการสอน / Learning
ที่
Outcome

11-12

13

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

ผูDเรียนไดDรับความรูDความเขDาใจในการ
กําหนดงบประมาณทางการตลาด การ
วิเคราหการคืนทุน และการกําหนดปฏิทิน
การปฏิบัติงานโดยนําเสนอขDอสรุปโดยใชD
แผนการตลาด เป=นเครื่องมือในการสรุป
สาระสําคัญ และสามารถแสดงความคิดเห็น
ในการเสนอ

2. ทดลองวางแผนการกําหนดงบประมาณ การ เป=นตัวอยCางในการถอด
วิเคราะหผลตอบแทนจากการลงทุนที่สอดคลDองกับ บทเรียนความคิดและการ
วัตถุประสงคทางการตลาด
วิเคราะห

กิจกรรมทางการตลาด
3
การกําหนดกิจกรรมทางการตลาดใน
แผนการตลาดเพื่อสรDางความนCาสนใจของ
แผนการตลาด
Learning Outcome
ผูDเรียนไดDรับความรูDความเขDาใจในการ
กําหนดกิจกรรมทางการตลาดในแผนการ
ตลาดเพื่อสรDางความนCาสนใจของแผนการ
ตลาด โดยนําเสนอขDอสรุปโดยใชD แผนการ
ตลาดเป=นเครื่องมือในการสรุปสาระสําคัญ
และสามารถแสดงความคิดเห็นในการเสนอ
เนื้อหา
จริยธรรมทางการตลาด
3
1.ความสําคัญของจริยธรรมทางการตลาด
2.กรณีศึกษาของแผนการตลาดกับจริยธรรม
Learning Outcome
ผูDเรียนไดDรับความรูDความเขDาใจในการ

1. สุCมใหDนักศึก ษานําเสนอแผนการตลาด ที่ไ ดD
มอบหมายงานจากสั ป ดาห ที่ แ ลD ว เพื่ อ นํ า เขD า สูC
บทเรี ย นตC อ ไป (คั ด เลื อ กผลงานที่ นC า สนใจมา
นําเสนอ ซึ่งจะเป=นการ KM ในกลุCมนักศึกษา)

1.แผนการตลาด
2. สื่อ Digital media
จ า ก youtube แ ผ น
กิ จ ก ร ร ม ก า ร ต ล า ด ที่
สามารถสรD างความสนใจ
ในปRจจุบัน

1. มอบหมายใหDนักศึกษาสืบคDนขDอมูลของธุรกิจที่มี 1.กรณีศึกษา เกี่ยวกับนัก
ขDอพิพาทเกี่ยวกับจริยธรรมทางการคลาด
ธุรกิจทีเ่ กี่ยวขDองกับ
2. วิเคราะหและทําความเขDาใจในผลกระทบที่อาจ จริยธรรมทางธุรกิจ
เกิดขึ้นจากการขาดจริธรรมทางการตลาด

สอดคล8องกับ
จุดมุAงหมายรายวิชา

ผู8สอน
(ระบุลําดับ)

กิจกรรมที่ 1,2, 3,4
สอดคลDองกับ
จุดมุCงหมายรายวิชา
ขDอ3,4

ผศ.ศุภวรรณ
อภิชาติไตรสรณ

กิจกรรมที่ 1,2, 3,4
สอดคลDองกับ
จุดมุCงหมายรายวิชา
ขDอ3,4

ผศ.ศุภวรรณ
อภิชาติไตรสรณ
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.3
สัปดาห7 หัวข8อการสอน / Learning
ที่
Outcome

14-15

ความสําคัญของจริยธรรมทางการตลาด
โดยนํ า เสนอหลั ก การทางจริ ย ธรรมเป= น
เครื่ อ งมื อ ในการสรุ ป สาระสํ า คั ญ และ
สามารถแสดงความคิ ด เห็ น ในการเสนอ
เนื้อหา
นําเสนอแผนการตลาด
นําเสนอแผนการตลาดที่นักศึกษาไดDจัดทํา
ขึ้น โดยเปvดโอกาสใหDเพื่อนในชั้นเรียนไดD
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนการตลาด
Learning Outcome
ผูDเรียนไดDรับความรูDความเขDาใจในการ
วางแผนการตลาด และกระบวนการนําเสนอ
แผนการตลาดที่มีความนCาสนใจ และฝ[ก
ความสามารถในการตอบคําถามในเวลาที่
จํากัด

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

3

1. ใหDนักศึกษานําเสนอ แผนการตลาด ที่ไดD
มอบหมายใหDนักศึกษาไดDจดั ทําขึ้น โดยเปvดโอกาส
ใหDเพื่อนในชั้นเรียนไดDแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับ
แผนการตลาด

สื่อการสอน

1. แผนการตลาดซึ่งเป=น
ผลงานของนักศึกษา

สอดคล8องกับ
จุดมุAงหมายรายวิชา

กิจกรรมที่ 1,2, 3,4
สอดคลDองกับ
จุดมุCงหมายรายวิชา
ขDอ3,4

ผู8สอน
(ระบุลําดับ)

ผศ.ศุภวรรณ
อภิชาติไตรสรณ

หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห จํานวน 15 สัปดาห

15

.3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู8
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู8

วิธีการประเมิน

สัปดาห7
ที่ประเมิน

สัดสAวนการ
ประเมินผล

1. กิจกรรมในชั้นเรียน
จิตพิสัย การมีสCวนรCวม
ในชั้นเรียน ความ
รับผิดชอบของงานที่
ไดDรับมอบหมาย

1.1.1,1.1.2
2.1.1,2.1.2,2.1.4,
3.1.1,3.1.2,3.1.3
4.1.1
5.1.3

1. นักศึกษาเขDาเรียนสม่ําเสมอ
2.นักศึกษาแตCงกายถูกระเบียบของมหาวิทยาลัย
3. นักศึกษามีสCวนรCวมในการออกความคิดเห็น
4. นักศึกษาสCงงานที่ไดDรับมอบหมายตรงเวลา

ทุกสัปดาห

20%

2. การศึกษาคDนควDา
จากกิจกรรมที่ไดDรับ
มอบหมายและการ
จัดทําแผนผังความคิด
และการวิเคราะห
กรณีศึกษา
3. การจัดทําแผนการ
ตลาดและการนําเสนอ

1.1.4,
2.1.3,2.1.4
3.1.1,3.1.2,
4.1.1,4.2.2
5.1.1,5.1.3

วิเคราะหกรณีศึกษางานเดี่ยวและงานกลุCม และ
การนําเสนอแผนผังความคิด

20%

1.1.1,1.1.4
2.1.2,2.1.3,2.1.4
3.1.1,3.1.3
4.1.1
5.1.1,5.1.3

การนําเสนองานกลุCม

30%

4. การทดสอบวัดผล
ความรูD

1.1.4
2.1.2, 2.1.3

การทดสอบ
-ทดสอบยAอย
- สอบปลายภาค

7,16

30%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
- กานตสุดา มาฆะศิรานนท และ วีรวุธ มาฆะศิรานนท .(2555). วิธีเขียนแผนการตลาด.
กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็กซเปอรเน็ท จํากัด.
- วิการนต มงคลจันทร. (2555) Marketing for work งานการตลาดจากการวางแผน สูCการ
ปฏิบัติ. กรุงเทพฯ .บริษัทอาคเนยการพิมพ จํากัด.
2. เอกสารและข8อมูลสําคัญ
1. PowerPoint ประจําบทเรียน
2. VDO Clips ,Websites ,กรณีศึกษาประจําบท
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.3

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ7การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ประเมินจากแนวคิดและการอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็น
ของนักศึกษา โดย การสนทนา และการแสดงความคิดเห็นแบบคิดวิเคราะห
2. กลยุทธ7การประเมินการสอน
เก็บขDอมูลโดยใชDการประเมินผูDสอนและประเมินรายวิชาแบบทวนสอบ
3. การปรับปรุงการสอน
นําผลที่สะทDอนจากนักศึกษามาใชDในการปรับปรุงการสอนโดยเนDนนักศึกษาเป=นศูนยกลาง
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามประเด็นของการคาดหวังจากการเรียนรูD จากการพิจารณาคุณภาพของ
ผลงาน การแสดงความคิดเห็นผCานการอภิปรายในกระบนการเรียนรูD และการจัดใหDมีการทวนสอบรายวิชา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
การนําขDอมูลที่สะทDอนกระบวนการเรียนการสอน การวัดผลการเรียนรูDมาใชDในการพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนใหDมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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