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ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) กลยุทธการตลาดเพื่อการแขงขัน
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อาจารยผูสอน
ผศ.ศุภวรรณ อภิชาติไตรสรณ

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 17 พย. 61)

คํานํา
รายละเอียด วิชากลยุทธการตลาดเพื่อการแขงขัน รหัสวิชา 3644202 เปนการจัดทํารายละเอียด
ประกอบรายวิชากลยุทธการตลาดเพื่อการแขงขัน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ใน
หมวดวิช าเฉพาะ กลุ ม วิช าเฉพาะดา น โดยมุ ง เนน ใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ย วกับ ความหมาย
บทบาท และความสําคัญของกลยุทธการตลาดเพื่อการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน หลักการและ
แนวคิดในการกําหนดกลยุทธการตลาด การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก การวิเคราะห
ความตองการและพฤติกรรมผูบริโภค รูปแบบและการบูรณาการกลยุทธการตลาด การกําหนดและการ
เปลี่ ย นแปลงกลยุ ทธ เพื่ อ ให นั กศึ กษาได มี ความรู ความเข าใจในเรื่ องกลยุ ทธ การตลาดเพื่ อสร า งความ
ไดเปรียบทางการแขงขัน
รายละเอี ย ดรายวิ ช านี้ เ ป น ส ว นสํา คัญ ต อผูเรี ย น ที่เน น ทั้ง การเรีย นการสอนที่เปน ทฤษฎีและ
การศึกษาคนควาดวยตนเอง เพื่อใหผูเรียนไดแนวทางในการจัดการเรียนรูทฤษฎีและกรณีศึกษา จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในหองเรียน รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม ๆ โดยใชทักษะการคนควาดวย
ตนเองเพิ่มเติม นอกเหนือจากการเรียนภายในหอง ซึ่งผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในการ
ประกอบอาชีพและดํารงชีวิตในสังคมปจจุบันได
ผูจัดทํา

2

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 17 พย. 61)

สารบัญ
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จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
ลักษณะและการดําเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
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11
23
23

3

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 17 พย. 61)

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3644202 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) กลยุทธการตลาดเพื่อการแขงขัน
(ภาษาอังกฤษ) Competitive Marketing Strategy
2. จํานวนหนวยกิต
3 (3-0-6) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
3.2 ประเภทรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาเลือก
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผศ.ศุภวรรณ อภิชาติไตรสรณ
อาจารยผูสอน
ผศ.ศุภวรรณ อภิชาติไตรสรณ ตอนเรียน A1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / 2561 ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
9.1 วันที่จัดทํา
17 พฤศจิกายน 2561
9.2 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดลาสุด
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.พุทธพิสัย (ความรูที่ไดจากการเรียน)
1.1เพื่อใหนักศึกษาเกิดความรูความเขาใจความหมายและความสําคัญของตราผลิตภัณฑและการ
สรางตราผลิตภัณฑ
1.2เพื่อใหนักศึกษาเกิดความรูความเขาใจในการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคและปจจัยที่มีผลตอ
การสรางตราผลิตภัณฑ
1.3 เพื่อใหนักศึกษาเกิดความรูความเขาใจถึงการตั้งชื่อตราผลิตภัณฑ การออกแบบตราผลิตภัณฑ
การวิเคราะหการรับรู ภาพลักษณ ความซื่อสัตย และคุณคาของตราผลิตภัณฑ
1.4เพื่อใหนักศึกษาเกิดความรูความเขาใจถึงกลยุทธและยุทธวิธีในการนําเสนอ การจัดการ และการ
ปรับปรุงตราผลิตภัณฑ
2.ทักษะพิสัย (ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติ การใช IT ที่ไดรับจากการเรียน)
2.1 นักศึกษาสามารถนําความรูที่ไดรับมาทําการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคและปจจัยที่มีผลตอ
การสรางตราผลิตภัณฑของธุรกิจในแตละกลุมได
2.2 นักศึกษาสามารถคนควาหาขอมูลจาก website ที่เกี่ยวของได
2.3 นักศึกษาสามารถวิเคราะหทางกลยุทธและยุทธวิธีในการนําเสนอ การจัดการ และการปรับปรุง
ตราผลิตภัณฑ
3. จิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ไดรับจากการเรียน)
3.1 นักศึกษาจะตองทําการวิเคราะหภายใตสภาวการณที่เปนจริงแหลงขอมูลจริงและนาเชื่อถือ
นักศึกษาจะตองนํ างบของบริ ษัทที่เ ปดดําเนินการจริ งมาทํ าการวิเ คราะหโ ดยปราศจากอคติ และความ
ลําเอียง
3.2 นักศึกษาจะตองทําการวิเคราะหขอมูล และหาแหลงขอมูลดวยตนเองไมมีการคัดลอกจากผูอื่น
3.3 นักศึกษามีสวนรวมในการทํางานและปฏิบัติตามขอตกลงในชั้นเรียนไดเปนอยางดี
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความหมาย บทบาท และความสําคัญของกลยุทธ
การตลาดเพื่อการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน เพื่อใหนักศึกษาไดมีความรูความเขาใจในเรื่องกลยุทธ
การตลาดเพื่อสรางความไดเปรียบทางการ
2. เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและแนวคิดในการกําหนดกลยุทธการตลาด
3. เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจและสามารถวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก
ทางการตลาดได
4. เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในการวิเคราะหความตองการและพฤติกรรมผูบริโภค
5. เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในรูปแบบและการบูรณาการกลยุทธการตลาด การกําหนด
และการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ และมีแนวทางในการตัดสินใจภายใตการใชขอมูล (Information) ที่เกี่ยวของ
อยางเหมาะสม และสามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตประจําวันได
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
ความหมาย บทบาท และความสําคัญของกลยุทธการตลาดเพื่อการสรางความไดเปรียบในการ
แข งขัน หลักการและแนวคิดในการกําหนดกลยุทธการตลาด การวิเคราะหส ภาพแวดลอมภายในและ
ภายนอก การวิเคราะหความตองการและพฤติกรรมผูบริโภค รูปแบบและการบูรณาการกลยุทธการตลาด
การกําหนดและการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ
Definitions, roles, importance of marketing strategy for competitive advantage.
Principles and concepts in marketing strategy formation. External and internal environment
analysis. Consumer demand and behavior analysis. Patterns and integration of marketing
strategy. Strategy formation and adjustment.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม
ปฏิบัต/ิ งาน
การศึกษาดวยตนเอง
ภาคสนาม/การฝกงาน
45 ชั่วโมงตอภาค
สอนเสริมเพื่อทดแทน
ไมมีการฝกปฏิบัติงาน
90 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา
คาบเรียนที่ไมสามารถ
ภาคสนาม
การศึกษา
ทําการสอนได หรือ
ตามที่นักศึกษารองขอ
เพื่อทบทวนความรูความ
เขาใจใหมีความชัดเจน
ยิ่งขึ้น
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชาใหคําปรึกษาไดตามเวลาที่เหมาะสม และกําหนดไว
- อาจารยประจํารายวิชาจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการของนักศึกษา
โดยมีการนัดหมายลวงหนา
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
 1.1.1 มีความซื่อสัตยสุจริต เสียสละไมเอารัดเอาเปรียบผูอื่น มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม
และสิ่งแวดลอม
 1.1.2 มีความพอเพียงเปนหลักในการดําเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล
และการสรางภูมิคุมกัน
 1.1.3 มีจิตสํานึกและมโนธรรมที่จะแยกแยะความถูกตอง ความดี และความชั่ว
 1.1.4 มีความรูความเขาใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมที่มีความสําคัญทางธุรกิจ สามารถจัดการ
ปญหาทางคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 กําหนดวัฒนธรรมองคกรใหกับนักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัย และขอบังคับ
1.2.2 ปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียน การแตงกายตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
1.2.3 มอบหมายงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงาน โดยเนนการสงงานใหตรงเวลา
1.2.4 ฝกนักศึกษาใหมีความรับผิดชอบในการทํางาน มีความซื่อสัตย ไมทุจริต ไมคัดลอกงานของ
ผูอื่นมาเปนของตน
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนดระยะเวลา
ที่มอบหมาย
1.3.2 ประเมินจากการแตงกายของนักศึกษาที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.3.3 ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายรายกลุมและบุคคล
1.4.4 ประเมินจากงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงาน ที่ไดรับมอบหมาย มีความซื่อสัตย ไม
ทุจริต ไมนําผลงานของผูอื่นมาเปนของตน
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
2.1.1 มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรที่เปนพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการตลาด
2.1.2 มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรดานการตลาด การเงิน การผลิตและการ
ดําเนินงาน รวมทั้งการจัดการองคกร
2.1.3 มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญเกี่ยวกับการตลาดและการจัดการการตลาด ในดาน
การวางแผน การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการดําเนินงาน รวมทั้งการปรับปรุงแผนงาน
2.1.4 มีความรูเกี่ยวกับความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพดานการตลาด รวมทั้งมีความเขาใจ
ในสถานการณที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอยางเทาทัน
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 สอนแบบเนนนักศึกษาเปนสําคัญ มุงเนนใหนักศึกษามีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับ
หลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหารายวิชาการสรางตราผลิตภัณฑ
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2.2.2 บรรยายจากสื่อ Power Point พรอมยกตัวอยางประกอบ
2.3.3 สอนแบบการอภิปรายกลุม สนทนาโตตอบ การแลกเปลี่ยนความคิด เพื่อวัดความเขาใจและ
เสริมสรางความรูใหมๆ
2.2.4 กําหนดใหนักศึกษาทํารายงานกลุม โดยการสืบคนขอมูลจากแหลงตางๆพรอมการนําเสนอ
งานหนาชั้นเรียน
2.2.5 มอบหมายงานตางๆ ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน
2.2.6 มอบหมายใหนักศึกษารายงานความเคลื่อนไหวทางการตลาดจากขาวสารทางการตลาด
ประจําสัปดาห
2.3 วิธีการประเมินผล
.
2.3.1 ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใชขอสอบแบบปรนัยและแบบอัตนัย
2.3.2 ประเมินจากการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นการอภิปรายกลุม
2.3.3 ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาไดทําการศึกษาคนควา พรอมการนําเสนอหนาชั้นเรียน
2.3.4 ประเมินจากงาน /กิจกรรมตางๆ ที่มอบหมายใหนักศึกษาทั้งในและนอกหองเรียน
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
3.1.1 สามารถสืบคนจําแนกและวิเคราะหขอมูล เพื่อใหไดซึ่งสารสนเทศที่เปนประโยชนในการ
แกไขปญหาและการตัดสินใจอยางเหมาะสม
3.1.2 มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ตอยอดกรอบความรูเดิม สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่
ศึกษาและประสบการณเพื่อใหเกิดนวัตกรรม กิจกรรม หรือแนวทางในการบริหารธุรกิจใหมๆ
3.1.3 สามารถคิดคนทางเลือกใหมๆ รวมทั้งสามารถวิเคราะหทางเลือกและผลกระทบที่เปนผล
จากทางเลือกอยางรอบดาน โดยการนําความรูและประสบการณมาประยุกตใช
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 สอนแบบเนนนักศึกษาเปนสําคัญ มุงเนนใหนักศึกษามีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับ
หลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหารายวิชาการสรางตราผลิตภัณฑ
3.2.2 สอนแบบการอภิปรายกลุม สนทนาโตตอบ แลกเปลี่ยนความคิด เพื่อวัดความเขาใจและ
เสริมสรางความรูใหมๆ
3.2.3 กําหนดใหนักศึกษาฝกการสืบคนขอมูลและจัดทํารายงานเกี่ยวกับการสราตราผลิตภัณฑจาก
แหลงขอมูลตางๆ ตามสถานการณการณทางการตลาดที่เปลี่ยนแปลง
3.2.4 มอบหมายงานตางๆ ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใชขอสอบแบบปรนัยและแบบอัตนัย
3.3.2 ประเมินจากการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นการอภิปรายกลุม
3.3.3 ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาไดทําการศึกษาคนควา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค พรอมการ
นําเสนอหนาชั้นเรียน
3.3.4 ประเมินจากงาน /กิจกรรมตางๆ ที่มอบหมายใหนักศึกษาฝกปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียน
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4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
4.1.1 มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธและสามารถสรางสัมพันธภาพอันดีกับ
ผูอื่น และปรับตัวเชิงวิชาชีพได
4.1.2 มีความกระตือรือรน สามารถทํางานเปนกลุม และสามารถแสดงภาวะผูนํา ผูตามไดอยาง
เหมาะสม มีการเรียนรูอยางตอเนื่องเพื่อการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
4.1.3 มีความคิดริเริ่มและมีความคิดเห็นที่มีความแตกตางอยางสรางสรรคของทีมงาน
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 การเรียนแบบมีสวนรวมกระตุนใหเกิดการอภิปราย/การแสดงความคิดเห็น
4.2.2 มอบหมายงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงาน (กลุม) โดยเนนความรูที่ไดศึกษาในชั้นเรียน
เพื่อดูความสามารถในการทํางานเปนทีม กลาที่จะแสดงภาวะผูนํา ผูตามไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมในหองเรียน เชน การเขาเรียน การมีสวนรวมในกิจกรรมในหองเรียน
พฤติกรรมการทํางานเปนทีม และการสงงาน
4.3.2 ประเมินจากการนําเสนอผลงานตางๆ /รายงาน (กลุม) และการเปนผูนํา ผูตามในการ
อภิปรายซักถาม และความคิดสรางสรรค
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
 5.1.1 สามารถประยุกตใชหลักคณิตศาสตร สถิติ และการวิเคราะหเชิงปริมาณมาใชในการ
วิเคราะห และตัดสินใจทางการตลาด
5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาตางประเทศได
5.1.3 สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสรางความเขาใจ การเขียนรายงาน และการนําเสนอ
งานอยางถูกตอง
5.1.4 สามารถนําเทคโนโลยีไปเปนเครื่องมือในการสนับสนุนในการดําเนินงาน
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 มอบหมายงานใหนักศึกษา ศึกษาคนควาดวยตนเองจาก Website สื่อการสอน e-learning
และการทํารายงาน โดยมีการอางอิงแหลงที่มาของขอมูลที่นาเชื่อถือ
5.2.2 กําหนดใหนักศึกษานําเสนอผลงาน /รายงานที่ไดจากการศึกษาคนควา โดยใชรูปแบบและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอรดวยตนเอง
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินจากงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงานที่ไดรับมอบหมาย
5.3.2 ประเมินจากผลการสืบคน เทคนิคการนําเสนอโดยการเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศได
อยางเหมาะสมและมีความคิดสรางสรรค
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการสอน
สัปดาหที่
1

หัวขอการสอน / Learning
Outcome
หัวขอการสอน
แนะนํารายวิชา
ทบทวนความรูดานการตลาด
- ความหมายของตลาด และ
ตลาดเปาหมาย
- หนาที่ทางการตลาด
- การกําหนดตลาดเปาหมาย
- สวนประสมการตลาด
-กลยุทธทางการตลาด
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถอธิบายไดถึง
ความหมายความสําคัญของ
การตลาด แนวโนมทางการตลาด
และสามารถ
สถานการณทางการตลาดของ
ผลิตภัณฑตางๆได และ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกัน

จํานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. แนะนํ า วิ ธี ก ารเรี ย นการสอน และ
อธิบายเนื้อหารายวิชา จุดประสงค และ
เป า หมายของรายวิ ช า เกณฑ ก ารวั ด ผล
และประเมินผล แนะนําหนังสือเรียน และ
website เพิ่มเติม
2. การบรรยายโดยใหนักศึกษามีสวนรวม
อภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวของกับ
สาระการเรียนรู
3.
ให นั ก ศึ ก ษาฝ ก วิ เ คราะห และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
4. ให นักศึ กษาทํ าคํ าถามทบทวนทา ย
บทเรียน

สื่อการสอน

สอดคลองกับจุดมุงหมายรายวิชา
(ระบุขอ)

1. เอกสารประกอบการ 1.1,
สอนวิชากลยุทธทาง
การตลาดเพื่อการ
แขงขัน
2. สื่อการสอน Power
point
3. แนวการสอน
4. Website หลักสูตร
และWebsite ของ
ผูสอน
5.ใบงาน

ผูสอน
(1) (2)
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สัปดาหที่
2

3

หัวขอการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

หัวขอการสอน
3
1. ความหมายของกลยุทธ
การตลาด
2. บทบาทและความสําคัญของ
กลยุทธการตลาดเพื่อการสราง
ความไดเปรียบทางการแขงขัน
-3. กลยุทธในองคกรธุรกิจ
4. บทบาทของการตลาดในการ
สรางและประยุกตใชกลยุทธ
การตลาด
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถอธิบายไดถงึ การ
กําหนดกลยุทธทางการตลาดและ
เห็นความสําคัญของกลยุทธทาง
การตลาดในการดําเนินธุรกิจและ
สามารถวิเคราะหกรณีศึกษาได
หัวขอการสอน
3
1.การตัดสินใจเกี่ยวกับกลยุทธ
ระดับบริษัท
2. การตัดสินใจเชิงกลยุทธ ณ
ระดับบริษัท
3. การกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ
และวัตถุประสงคของบริษัท
5. การจัดสรรทรัพยากรบริษทั

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับจุดมุงหมายรายวิชา
(ระบุขอ)

ผูสอน

1. การบรรยายโดยใหนักศึกษามีสวนรวม
อภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวของกับ
สาระการเรียนรู
2.
ให นั ก ศึ ก ษาฝ ก วิ เ คราะห และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
3. ให นักศึ กษาทํ าคํ าถามทบทวนทา ย
บทเรียน
4. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

1. เอกสารประกอบการ 1.1,1.3,1.4,2.3,3.3
สอนวิชากลยุทธทาง
การตลาดเพื่อการ
แขงขัน
2. สื่อการสอน Power
point
3. แนวการสอน
4. Website หลักสูตร
และWebsite ของ
ผูสอน
5.ใบงาน

(1) (2)

1. การบรรยายโดยใหนักศึกษามีสวนรวม
อภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวของกับ
สาระการเรียนรู
2.
ให นั ก ศึ ก ษาฝ ก วิ เ คราะห และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
3. ให นักศึ กษาทํ าคํ าถามทบทวนทา ย
บทเรียน
4. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ

1. เอกสารประกอบการ 1.1,1.2,1.4,2.1,2.2,2.3,3.1,3.2,3.3
สอนวิชากลยุทธทาง
การตลาดเพื่อการ
แขงขัน
2. สื่อการสอน Power
point
3. แนวการสอน
4. Website หลักสูตร

(1) (2)
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สัปดาหที่

4

หัวขอการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับจุดมุงหมายรายวิชา
(ระบุขอ)

Learning Outcome
นักศึกษาสามารถอธิบายไดถึงการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับกลยุทธระดับ
บริษัท การตัดสินใจเชิงกลยุทธ ณ
ระดับบริษัท การกําหนดวิสัยทัศน
ภารกิจ และวัตถุประสงคของ
บริษัทและการจัดสรรทรัพยากร
บริษัท

ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

และWebsite ของ
ผูสอน
5.ใบงาน

หัวขอการสอน
3
1. กลยุทธของระดับฝายกับการ
ประยุกตทางการตลาด
2.การตัดสินใจเชิงกลยุทธ ณ
ระดับ SBU
3. แหลงที่มาของขอไดเปรียบใน
เชิงการแขงขัน
4. กลยุทธในการปรับตัว
5. การประยุกตใชทางการตลาด
สําหรับกลยุทธตางๆ ของ SBU
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถอธิบายไดถึงกล
ยุทธระดับตางๆ และการตัดสินใจ
ใน SBU และการนําไปประยุกตใช

1. การบรรยายโดยใหนักศึกษามีสว นรวม
อภิปรายในประเด็นทีส่ ําคัญที่เกี่ยวของกับ
สาระการเรียนรู
2. ใหนักศึกษาฝกวิเคราะห และ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกัน
3. ใหนักศึกษาทําคําถามทบทวนทาย
บทเรียน
4. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

1. เอกสารประกอบการ 1.1,1.4,2.2,2.3,3.1,3.2,3.3
สอนวิชากลยุทธทาง
การตลาดเพื่อการ
แขงขัน
2. สื่อการสอน Power
point
3. แนวการสอน
4. Website หลักสูตร
และWebsite ของ
ผูสอน
5.ใบงาน

ผูสอน

(1) (2)

12

มคอ. 3
สัปดาหที่
5

6

หัวขอการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

หัวขอการสอน
3
1. การวิเคราะหสิ่งแวดลอมมห
ภาค
2.การระบุคูแขงขัน
3.การวิเคราะหคูแขงขันประเภท
ตางๆ ของการแขงขัน
4. การวิเคราะหปจจัยภายในและ
วิเคราะหความสามารถของบริษัท
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถอธิบายถึง
สภาพแวดลอมในดานตาๆทีส่ งผล
กระทบกับการกําหนดกลยุทธืทาง
การตลาด
หัวขอการสอน
3
1. การแบงสวนตลาด
2. การเลือกตลาดเปาหมาย
3.การวิเคราะหพฤติกรรม
ผูบริโภค และโมเดล S-R
Theory
Learning Outcome
นั ก ศึ ก ษาสามารถอธิ บ ายการ
กําหนด STP Marketing ได

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับจุดมุงหมายรายวิชา
(ระบุขอ)

ผูสอน

1. การบรรยายโดยใหนักศึกษามีสว นรวม
อภิปรายในประเด็นทีส่ ําคัญที่เกี่ยวของกับ
สาระการเรียนรู
2. ใหนักศึกษาฝกวิเคราะห และ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกัน
3. ใหนักศึกษาทําคําถามทบทวนทาย
บทเรียน
4. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

1. เอกสารประกอบการ 1.4,2.1,2.2,2.3,3.1,3.2,3.3
สอนวิชากลยุทธทาง
การตลาดเพื่อการ
แขงขัน
2. สื่อการสอน Power
point
3. แนวการสอน
4. Website หลักสูตร
และWebsite ของ
ผูสอน
5.ใบงาน

(1) (2)

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการสราง
ตราผลิตภัณฑ
2. สื่อการสอน Power point
3. กรณีศึกษาเกี่ยวกับบุคลิกภาพของตรา
ผลิตภัณฑ
4. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

1. เอกสารประกอบการ 1.4,2.1,2.2,2.3,3.1,3.2,3.3
สอนวิชากลยุทธทาง
การตลาดเพื่อการ
แขงขัน
2. สื่อการสอน Power
point
3. แนวการสอน
4. Website หลักสูตร
และWebsite ของ
ผูสอน
5.ใบงาน

(1) (2)

13

มคอ. 3
สัปดาหที่
7

8

หัวขอการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

หัวขอการสอน
3
1. การสรางกลยุทธการวาง
ตําแหนงทางการตลาด
2.กลยุทธการวางตําแหนง
ผลิตภัณฑ
3. การสรางตําแหนงผลิตภัณฑ
4. การรับรูตาํ แหนงของตรา
ผลิตภัณฑตางๆ และการเปลี่ยน
ตําแหนงผลิตภัณฑ
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถอธิบายเรื่องการ
การสรางกลยุทธการวางตําแหนง
ทางการตลาด กลยุ ท ธ ก ารวาง
ตําแหนงผลิตภัณฑ ก า ร ส ร า ง
ตําแหนงผลิตภัณฑ และการรับรู
ตําแหนงของตราผลิตภัณฑตางๆ
แ ล ะ ก า ร เ ป ลี่ ย น ตํ า แ ห น ง
ผลิตภัณฑได
หัวขอการสอน
3
1.หลักกลยุทธเบื้องตน
2. การประยุกตใชกลยุทธ และ
การสรางกลยุทธจากสวนประสม
ทางการตลาด
Learning Outcome

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับจุดมุงหมายรายวิชา
(ระบุขอ)

ผูสอน

1. การบรรยายโดยใหนักศึกษามีสว นรวม
อภิปรายในประเด็นทีส่ ําคัญที่เกี่ยวของกับ
สาระการเรียนรู
2. ใหนักศึกษาฝกวิเคราะห และ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกัน
3. ใหนักศึกษาทําคําถามทบทวนทาย
บทเรียน
4. นําเสนอแนวคิดในการสรางบริการใหม
เพื่อสรางความแตกตาง
5. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

1. เอกสารประกอบการ 1.2,1.4,2.1,2.2,3.1,3.2,3.3
สอนวิชากลยุทธทาง
การตลาดเพื่อการ
แขงขัน
2. สื่อการสอน Power
point
3. แนวการสอน
4. Website หลักสูตร
และWebsite ของ
ผูสอน
5.ใบงาน

(1) (2)

1. การบรรยายโดยใหนักศึกษามีสว นรวม
อภิปรายในประเด็นทีส่ ําคัญที่เกี่ยวของกับ
สาระการเรียนรู
2. ใหนักศึกษาฝกวิเคราะห และ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกัน
3. ใหนักศึกษาทําคําถามทบทวนทาย
บทเรียน

1. เอกสารประกอบการ 1.2,1.4,2.1,2.2,2.3,3.1,3.2,3.3
สอนวิชากลยุทธทาง
การตลาดเพื่อการ
แขงขัน
2. สื่อการสอน Power
point
3. แนวการสอน

(1) (2)

14

มคอ. 3
สัปดาหที่

9

10

หัวขอการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

นักศึกษาสามารถอธิบายเรื่องการ
ห ลั ก ก ล ยุ ท ธ เ บื้ อ ง ต น ก า ร
ประยุกตใชกลยุทธ และ การสราง
กลยุ ท ธ จ ากส ว นประสมทาง
การตลาดได
หัวขอการสอน
3
1การมุงเนนกลยุทธดานตรายี่หอ
2. การมุงเนนกลยุทธทางดาน
นวัตกรรม-3. การมุงเนนกลยุทธการบริหาร
ชองทางการจําหนาย
4. การมุงเนนกลยุทธราคาตนทุนต่ํา
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถอธิบายเรื่องการ
มุงเนนกลยุทธดานตรายี่หอ การ
มุงเนนกลยุทธทางดานนวัตกรรมการมุงเนนกลยุทธการบริหารชอง
ทางการจําหนาย และการมุงเนน
กลยุทธราคาได
หัวขอการสอน
3
1. กลยุทธผูบุกเบิก
2. กลยุทธของผูตาม
3. โปรแกรมการตลาด (4P’s) ใน

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับจุดมุงหมายรายวิชา
(ระบุขอ)

ผูสอน

4. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

4. Website หลักสูตร
และWebsite ของ
ผูสอน
5.ใบงาน

1. การบรรยายโดยใหนักศึกษามีสว นรวม
อภิปรายในประเด็นทีส่ ําคัญที่เกี่ยวของกับ
สาระการเรียนรู
2. ใหนักศึกษาฝกวิเคราะห และ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกัน
3. ใหนักศึกษาทําคําถามทบทวนทาย
บทเรียน
4. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

1. เอกสารประกอบการ 1.2,1.4,2.1,2.2,2.3,3.1,3.2,3.3
สอนวิชากลยุทธทาง
การตลาดเพื่อการ
แขงขัน
2. สื่อการสอน Power
point
3. แนวการสอน
4. Website หลักสูตร
และWebsite ของ
ผูสอน
5.ใบงาน

(1) (2)

1. การบรรยายโดยใหนักศึกษามีสว นรวม
อภิปรายในประเด็นทีส่ ําคัญที่เกี่ยวของกับ
สาระการเรียนรู
2. ใหนักศึกษาฝกวิเคราะห และ

1. เอกสารประกอบการ 1.4,2.1,2.2,2.3,3.1,3.2,3.3
สอนวิชากลยุทธทาง
การตลาดเพื่อการ
แขงขัน

(1) (2)
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มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

12

หัวขอการสอน
1. กลยุทธในตลาดเติบโตสําหรับ
ผูนําตลาด
2. กลยุทธเพื่อการเติบโตของ
สวนครองตลาดสําหรับผูตาม
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถอธิบายเรื่อง
การ- กลยุทธในตลาดเติบโต
สําหรับผูนําตลาดกลยุทธเพื่อการ
เติบโตของ สวนครองตลาด
สําหรับผูตามได
หัวขอการสอน
1. กลยุทธในตลาดเติบโตเต็มที่
2.การเปลีย่ นแปลงจากตลาด
เติบโตไปสูตลาดเติบโตเต็มที่
3.กลยุทธของธุรกิจสําหรับตลาด
เติบโตเต็มที่
Learning Outcome

สื่อการสอน

สอดคลองกับจุดมุงหมายรายวิชา
(ระบุขอ)

3

3

2. สื่อการสอน Power
point
3. แนวการสอน
4. Website หลักสูตร
และWebsite ของ
ผูสอน
5.ใบงาน
1. การบรรยายโดยใหนักศึกษามีสว นรวม 1. เอกสารประกอบการ 1.2,1.4,2.1,2.2,2.3,3.1,3.2,3.3
อภิปรายในประเด็นทีส่ ําคัญที่เกี่ยวของกับ สอนวิชากลยุทธทาง
การตลาดเพื่อการ
สาระการเรียนรู
แขงขัน
2. ใหนักศึกษาฝกวิเคราะห และ
2. สื่อการสอน Power
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกัน
point
3. ใหนักศึกษาทําคําถามทบทวนทาย
3. แนวการสอน
บทเรียน
4. Website หลักสูตร
4. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ
และWebsite ของ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย
ผูสอน
5.ใบงาน
1. การบรรยายโดยใหนักศึกษามีสว นรวม 1. เอกสารประกอบการ 1.2,1.4,2.1,2.2,2.3,3.1,3.2,3.3
อภิปรายในประเด็นทีส่ ําคัญที่เกี่ยวของกับ สอนวิชากลยุทธทาง
สาระการเรียนรู
การตลาดเพื่อการ
2. ใหนักศึกษาฝกวิเคราะห และ
แขงขัน
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกัน
2. สื่อการสอน Power
3. ใหนักศึกษาทําคําถามทบทวนทาย
point
บทเรียน
3. แนวการสอน

ผูสอน

แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกัน
3. ใหนักศึกษาทําคําถามทบทวนทาย
บทเรียน
4. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

เชิงกลยุทธสําหรับผูบุกเบิก
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถอธิบายเรื่องกล
ยุทธผูบุกเบิก กลยุทธของผูต าม
โปรแกรมการตลาด (4P’s) ใน
เชิงกลยุทธสําหรับผูบุกเบิก
11

กิจกรรมการเรียนการสอน

(1) (2)

(1) (2)

16

มคอ. 3
สัปดาหที่

13

14

หัวขอการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

นักศึกษาสามารถอธิบายเรื่องกล
ยุทธในตลาดเติบโตเต็มที่ การ
เปลี่ยนแปลงจากตลาดเติบโตไปสู
ตลาดเติ บ โตเต็ ม ที่ ก ลยุ ท ธ ข อง
ธุรกิจสําหรับตลาดเติบโตเต็มที่
หัวขอการสอน
3
1.กลยุทธการตลาดสําหรับตลาด
โตเต็มที่
2. กลยุทธสําหรับตลาดถดถอย
และการนําไปประยุกตใชในธุรกิจ
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถอธิบายเรื่องการ
กลยุทธการตลาดสําหรับตลาดโต
เต็ ม ที่ และกลยุท ธ สํ า หรั บ ตลาด
ถดถอยและการนําไปประยุกตใช
ของธุรกิจได
หัวขอการสอน
3
1. การประยุกตใชกลยุทธ
2. ความสัมพันธระหวางกลยุทธ
ระดับฝาย และกลยุทธการตลาด
3. ความสัมพันธทางการบริหาร
และการประยุกตใชกลยุทธ
4. โครงสรางขององคกรและ
กระบวนการและนํากลยุทธไปใช

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับจุดมุงหมายรายวิชา
(ระบุขอ)

4. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

4. Website หลักสูตร
และWebsite ของ
ผูสอน
5.ใบงาน

1. นําเสนอแนวคิด และการออกแบบตรา
ผลิตภัณฑ
2. ใหนักศึกษาฝกวิเคราะหกรณีศกึ ษา
และแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกัน
3. ใหนักศึกษาทําคําถามทบทวนทาย
บทเรียน
4. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

1. เอกสารประกอบการ 1.2,1.4,2.1,2.2,2.3,3.1,3.2,3.3
สอนวิชากลยุทธทาง
การตลาดเพื่อการ
แขงขัน
2. สื่อการสอน Power
point
3. แนวการสอน
4. Website หลักสูตร
และWebsite ของ
ผูสอน
5.ใบงาน
1. เอกสารประกอบการ 1.2,1.4,2.1,2.2,2.3,3.1,3.2,3.3
สอนวิชากลยุทธทาง
การตลาดเพื่อการ
แขงขัน
2. สื่อการสอน Power
point
3. แนวการสอน
4. Website หลักสูตร

1. นําเสนอแนวคิด และการออกแบบตรา
ผลิตภัณฑ
2. ใหนักศึกษาฝกวิเคราะห และ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกัน
3. ใหนักศึกษาทําคําถามทบทวนทาย
บทเรียน
4. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

ผูสอน

(1) (2)

(1) (2)
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สัปดาหที่

15

หัวขอการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

Learning Outcome
นั ก ศึ ก ษาสามารถอธิ บ ายถึ ง การ
ปร ะยุ ก ต ใ ช ก ล ยุ ท ธ แ ล ะก า ร
ควบคุ ม ความสั ม พั น ธ ก ลยุ ท ธ
ระดับฝาย และกลยุทธการตลาด
ความสั ม พั น ธ ท างการบริ ห าร
โ ค ร ง ส ร า ง ข อ ง อ ง ค ก ร แ ล ะ
กระบวนการและการนํากลยุทธไป
ประยุกตสินคาแตละกลุมได
หัวขอการสอน
3
1. การควบคุมกลยุทธและ
โปรแกรมทางการตลาด
-2. กระบวนการควบคุมกลยุทธ
3. การตรวจสอบงานการตลาด
4. จรรยาบรรณและความ
รับผิดชอบในการกําหนดกลยุทธ
Learning Outcome
นั ก ศึ ก ษาสามารถอธิ บ ายเรื่ อ ง
จรรยาบรรณและความรับผิดชอบ
ในการกํ า หนดกลยุท ธ ก ารตลาด
เพื่อการแขงขัน

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับจุดมุงหมายรายวิชา
(ระบุขอ)

ผูสอน

และWebsite ของ
ผูสอน
5.ใบงาน

1. การบรรยายโดยใหนักศึกษามีสว นรวม
อภิปรายในประเด็นทีส่ ําคัญที่เกี่ยวของกับ
สาระการเรียนรู
2. ใหนักศึกษาฝกวิเคราะห และ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกัน
3. ใหนักศึกษาทําคําถามทบทวนทาย
บทเรียน
4. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

1. เอกสารประกอบการ 1.2,1.4,2.1,2.2,2.3,3.1,3.2,3.3
สอนวิชากลยุทธทาง
การตลาดเพื่อการ
แขงขัน
2. สื่อการสอน Power
point
3. แนวการสอน
4. Website หลักสูตร
และWebsite ของ
ผูสอน
5.ใบงาน

(1) (2)

หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห จํานวน 15 สัปดาห
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรูท ี่ได

(ระบุขอ)
1. การเขาชั้น (1.1),(1.3),(1.4)
เรียน / การ
ตรงตอเวลา /
การแตงกาย /
ความซื่อสัตย
2.
แบบฝกหัด/
กิจกรรม /
งานที่ไดรับ
มอบหมาย

(1.1) (1.3) (1.4) (2.1)
(2.2) (2.3) (2.4)
(3.1) (3.3) (4.3)
(5.1) (5.3) (5.4)

3.สอบ
ประมวล
ความรู
4.สอบปลาย
ภาค

(2.1) (2.2) (2.3) (2.4)
(3.1) (3.2) (3.3)
(2.1) (2.2) (2.3) (2.4)
(3.1) (3.2) (3.3) (5.1)
(5.3) (5.4)

วิธีการประเมิน
1. ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาใน
การเข า ชั้ น เรี ย น การส ง งานตามกํ า หนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย
2. ประเมินจากการแตงกายของนักศึกษาที่
เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
3. ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ ที่
ไดรับมอบหมายรายกลุมและบุคคล
1. ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาใน
การเข า ชั้ น เรี ย น การส ง งานตามกํ า หนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย
2.ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ ที่
ไดรับมอบหมายรายกลุมและบุคคล
3. ประเมิ น จากงาน /กิ จ กรรมต า งๆ ที่
มอบหมายให นั ก ศึ ก ษาฝ ก ปฏิ บั ติ ทั้ ง ใน
ห อ งเรี ย นและนอกห อ งเรี ย น ต อ งมี ค วาม
ซื่อสัตย ไมทุจริต ไมนําผลงานของผูอื่นมา
เปนของตนเชนแบบฝกหัดทบทวน
4. ประเมินจากการมีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็นการอภิปรายกลุม
5. ประเมินจากพฤติกรรมในหองเรียน เชน
การมี ส ว นร ว มในกิ จ กรรมในห อ งเรี ย น
พฤติกรรมการทํางานเปนทีม
1. ประเมินจากการสอบ
ประมวลความรู เพื่ อ วั ด ความเข า ใจของ
นักศึกษา
1. ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใช
ขอสอบแบบปรนัยและแบบอัตนัย

สัปดาหที่ สัดสวนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
1-15

10 %

1-15

30 %

8

20 %

16

40 %
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตําราหลัก
ภุชงค เมนะสินธุ (2560). กลยุทธการตลาดเพื่อการแขงขัน. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
กรุงเทพมหานคร: ศูนยบริการสื่อและสิ่งพิมพกราฟฟคไซท มสด.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
นภวรรณ คณานุรักษ. (2554). กลยุทธการตลาด. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
หอการคาไทย.
อดุลย จาตุรงคกุล. (2549) กลยุทธการตลาด.กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร.
Phillip Kotler and Kevin Lane Keller. (2006). Marketing Management.
New Jersey : Pearson Education.
นิตยสารทางการตลาด
https://www.google.co.th/
http://app.tisi.go.th/otop/standard/standards.html

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและนักศึกษา
- แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
- แตงตั้งคณะกรรมการประเมินการสอน เพื่อกํากับดูแลการสอนใหไดคุณภาพ
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรูข องนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
- รับฟงคําสะทอนจากนักศึกษาเพื่อปรับกระบวนการเรียนรูรวมกัน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนตามขอกําหนดการวัดและประเมินผลประจํา
รายวิชา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุกปการศึกษาที่เปดการเรียนการสอนหรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4
- ปรับปรุงรูปแบบการสอนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเนนนักศึกษาเปนสําคัญ
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