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อาจารย์ผู้สอน
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คานา
เอกสารรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ของรายวิชาหลักการตลาด (Principles of Marketing)
รหัสวิชา 3642101 จัดทาขึ้นเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดัง กล่าวให้มีความเป็นมาตรฐาน
ครบถ้วน และถูกต้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐาน หน้าที่ทางการตลาด กระบวนการหลักการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด
ระบบสารสนเทศทางการตลาด การวิจัยการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด ตลาดเป้าหมาย
การวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์ การจัดการผลิตภัณฑ์ การตั้งราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย การกระจาย
สินค้า การส่งเสริมการตลาด การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และจรรยาบรรณของนักการตลาด
รายละเอี ย ดรายวิช านี้ เป็ น ส่ ว นส าคั ญ ต่ อผู้ เรีย น ที่ เน้ น ทั้ งการเรียนการสอนที่ เป็ น ทฤษฎี แ ละ
การศึกษาค้น คว้าด้วยตนเอง เพื่อให้ ผู้เรียนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทฤษฎีและกรณีศึกษา จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยใช้ทักษะการค้นคว้าด้วย
ตนเองเพิ่ ม เติ ม นอกเหนื อ จากการเรี ย นภายในห้ อ ง ผู้ เรีย นสามารถน าความรู้ ที่ ได้ จ ากรายวิ ช านี้ ไป
ประยุกต์ใช้ในอนาคตได้

ผู้จัดทา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
12 ตุลาคม 2561
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3642101

ชือ่ รายวิชา (ภาษาไทย) หลักการตลาด
(ภาษาอังกฤษ) Principles of Marketing

2. จานวนหน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3.2 ประเภทรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ดร.สมาธีราภ์ พรมศิริ
อาจารย์ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ปักษา ตอนเรียน D1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ชั้นปีที่ 1
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)(ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)(ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
อาคารเรียนรวม ชั้น 5 ห้อง 505 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
12 ตุลาคม 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาทางการตลาด
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ทางการตลาดในปัจจุบันได้
3. เพื่อให้นักศึกษานาเอาความรู้และหลักทฤษฎีทางการตลาดมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจาวัน
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้เนื้อหามีความทันสมัย เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในปัจจุบัน และเพื่อเป็นการ
ปรับปรุงความถูกต้องของเนื้อหา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
แนวคิดพื้นฐาน หน้าที่ทางการตลาด กระบวนการหลักการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด ระบบ
สารสนเทศทางการตลาด การวิจัยการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด ตลาดเป้าหมาย การวาง
ตาแหน่งผลิตภัณฑ์ การจัดการผลิตภัณฑ์ การตั้งราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย การกระจายสินค้า การ
ส่งเสริมการตลาด การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จรรยาบรรณของนักการตลาด
Basic concepts and marketing responsibility; principles of marketing process; marketing
environment; marketing information systems 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. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก

สอนเสริม

บรรยาย 45 ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษา

สอนเสริมเพื่อทดแทน
คาบเรียนที่ไม่สามารถ
ทาการสอนได้ หรือ
ตามที่ผู้เรียนร้องขอ เพื่อ
ทบทวนความรู้ความ
เข้าใจให้มีความชัดเจน
ยิ่งขึ้น

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
ไม่มีฝึกปฏิบัติ

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา
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3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ให้คาปรึกษาได้ตามเวลาที่เหมาะสม และกาหนดไว้
- อาจารย์ประจารายวิชา จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการของผู้เรียน
โดยมีการนัดหมายล่วงหน้า

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 1.1.1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
 1.1.2. มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
1.1.3. มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็น ทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
และลาดับความสาคัญ
 1.1.4. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์
1.1.5. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
1.1.6. สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม
 1.1.7. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
(1) กาหนดวัฒนธรรมองค์กรให้กับนักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัย และข้อบังคับ
(2) ปลู กฝั งให้ นั กศึ กษามี ร ะเบี ยบวินั ย โดยเน้ น การเข้ าชั้ น เรียน การแต่งกายตามระเบี ย บของ
มหาวิทยาลัย
(3) มอบหมายงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงาน โดยเน้นการส่งงานให้ตรงเวลา
(4) ฝึกนักศึกษาให้มีความรับผิดชอบในการทางาน มีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต ไม่คัดลอกงานของผู้อื่น
มาเป็นของตน
1.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย
(2) ประเมินจากการแต่งกายของนักศึกษาที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่มและบุคคล
(4) ประเมินจากงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงาน ที่ได้รับมอบหมาย มีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต
ไม่นาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
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2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
 2.1.1. มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับ หลั กการและทฤษฎีที่ส าคัญ ในเนื้ อหาสาขาวิช า
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
2.1.2. สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
2.1.3. สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและหรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง
ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกาหนด
2.1.4. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการ
นาไปประยุกต์
 2.1.5. รู้ เข้ า ใจ และสนใจพั ฒ นาความรู้ ความช านาญทางคอมพิ ว เตอร์ ห รื อ สาขาวิ ช า
บริหารธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
 2.1.6. มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง
และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสถานการณ์ทางธุรกิจ
2.1.7. มีประสบการณ์ในการพัฒนาและหรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง
 2.1.8. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
2.2 วิธีการสอน
(1) สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหารายวิชาหลักการตลาด
(2) บรรยายจากสื่อ Power Point พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
(3) มอบหมายงานต่างๆ ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เช่น การ
มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าจากสื่อต่างๆ แบบรายงานเฉพาะบุคคลหรือรายงานกลุ่ม พร้อมวิเคราะห์
ประเด็นที่เรียนมานาเสนอหน้าชั้นเรียน
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย
(2) ประเมินจากการสอบประมวลความรู้ เพื่อวัดความเข้าใจของนักศึกษา
(3) ประเมินจากงาน/ กิจกรรมต่างๆ ที่มอบหมายให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติทั้งในห้องเรียน และนอก
ห้องเรียน เช่น แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน และแบบฝึกหัดเพิ่มเติม
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 3.1.1. คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
 3.1.2. สามารถสื บ ค้น ตีค วาม และประเมิ น สารสนเทศ เพื่ อ ใช้ใ นการแก้ ไขปั ญ หาอย่า ง
สร้างสรรค์

7

มคอ. 3
 3.1.3. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ

3.1.4. สามารถประยุ กต์ความรู้และทั กษะกับ การแก้ไขปั ญ หาทางคอมพิว เตอร์ได้อย่าง
เหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
(1) สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหารายวิชาหลักการตลาด
(2) สอนโดยการใช้กรณีศึกษาทางด้านการตลาด ในสถานการณ์ปัจจุบัน
(3) สอนแบบการอภิ ป รายกลุ่ ม สนทนาโต้ตอบ แลกเปลี่ ยนความคิด เพื่ อวัดความเข้าใจและ
เสริมสร้างความรู้ใหม่ๆ
(4) กาหนดให้นักศึกษาฝึกการสืบค้นข้อมูลและจัดทารายงานทางด้านการตลาดที่ได้รับมอบหมาย
3.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย
(2) ประเมินจากการวิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อวัดความเข้าใจของนักศึกษา
(3) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการอภิปรายกลุ่ม
(4) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาได้ทาการศึกษาค้นคว้า สามารถแก้ไขปัญหาทางด้านการตลาด
ได้อย่างเหมาะสม พร้อมการนาเสนอหน้าชั้นเรียน
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.1.1. สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
 4.1.2. สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง
ๆ ทั้งในบทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
4.1.3. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4.1.4. มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
 4.1.5. สามารถเป็น ผู้ ริ เริ่ มแสดงประเด็น ในการแก้ไขสถานการณ์ ทั้ งส่ วนตัวและส่ วนรวม
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
 4.1.6. มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
(1) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ
(2) มอบหมายงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงาน (กลุ่ม) โดยเน้นความรู้ที่ได้ศึกษาในชั้นเรี ยน
เพื่อดูความสามารถในการทางานเป็นทีม กล้าที่จะแสดงภาวะผู้นา ผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
4.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากพฤติกรรมในห้องเรียน เช่น การเข้าเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมในห้องเรียน
พฤติกรรมการทางานเป็นทีม และการส่งงาน
(2) ประเมิ น จากการน าเสนอผลงานต่ างๆ /รายงาน (กลุ่ ม ) และการเป็ น ผู้ น า ผู้ ต ามในการ
อภิปรายซักถาม
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
5.1.1. มี ทั ก ษะการใช้ เครื่ อ งมื อ ที่ จ าเป็ น ที่ มี อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น ต่ อ การท างานที่ เกี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร์
 5.1.2. สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการ
แสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
 5.1.3. สามารถสื่ อสารอย่างมีป ระสิ ท ธิ ภ าพทั้งปากเปล่ าและการเขียน พร้อ มทั้ งเลื อกใช้
รูปแบบของสื่อการนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
 5.1.4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
(1) มอบหมายงานให้ นักศึกษา ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจาก Website สื่อการสอน e-learning
และการทารายงาน โดยมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
(2) กาหนดให้นักศึกษานาเสนอผลงาน /รายงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า โดยใช้รูปแบบและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง
5.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงานที่ได้รับมอบหมาย
(2) ประเมินจากผลการสืบค้น เทคนิคการนาเสนอโดยการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสม
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning
ที่
Outcome
1

2

แนะนาบทเรียนและรายละเอียดในการ
จัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน และ
เกณฑ์การวัดผล
ความหมาย ความสาคัญและแนวคิด
ทางการตลาด
- ความหมายของตลาด
- วิวัฒนาการแนวคิดทางการตลาด
Learning Outcome
ผู้เรียนวิเคราะห์ วิวัฒนาการแนวคิดทาง
การตลาด โดยนาเสนอข้อสรุปโดยใช้ Mind
map เป็นเครื่องมือในการสรุปสาระสาคัญ
ความหมาย ความสาคัญและแนวคิด
ทางการตลาด
- แนวคิดหลักทางการตลาด
- ความหมายของการจัดการการตลาด
- กระบวนการจัดการการตลาด
Learning Outcome
ยกตัวอย่าง กระบวนการจัดการการตลาด
ที่ ส่ งผลกระทบกับ ธุรกิ จ พร้อ มกั บ อธิบ าย

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

3

1. แนะนาวิธีการเรียนการสอน และอธิบายเนื้อหา
รายวิชา จุดประสงค์ และ เป้าหมายของรายวิชา
เกณฑ์ ก ารวัด ผลและประเมิน ผล แนะน าหนั งสื อ
เรียน และ website เพิ่มเติม
2. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
3. ให้ นั กศึ ก ษาวิเคราะห์ วิวัฒ นาการแนวคิด ทาง
การตลาด
4. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้ายบทเรียน
5. เปิ ดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาหลักการตลาด
2. สื่ อก ารส อ น Power
point
3. ใบงาน

กิจกรรมที่ 1, 2, 3, 4,
5
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
ข้อ1

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ดร.ธนากร
ปักษา

3

1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้ นั ก ศึ ก ษาวิ เคราะห์ ก รณี ศึ ก ษา เพื่ อ ฝึ ก คิ ด
วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิ ดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาหลักการตลาด
2. สื่ อก ารส อ น Power
point
3. ใบงาน

กิจกรรมที่ 1, 2, 3, 4
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
ข้อ1

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ดร.ธนากร
ปักษา

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน
(ระบุลาดับ)
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สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning
ที่
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

3

1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้ นั ก ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ก รณี ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ
สภาพแวดล้อมทางการตลาด เพื่อฝึกคิด วิเคราะห์
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิ ดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาหลักการตลาด
2. สื่อการสอน Power
point
3. ใบงาน

กิจกรรมที่ 1, 2, 3, 4
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
ข้อ 1, 2

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ดร.ธนากร
ปักษา

3

1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา SWOT เพื่อฝึก
คิด วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิ ดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาหลักการตลาด
2. สื่ อก ารส อ น Power
point
3. ใบงาน

กิจกรรมที่ 1, 2, 3, 4
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
ข้อ 3

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ดร.ธนากร
ปักษา

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน
(ระบุลาดับ)

เหตุผลประกอบได้
3

สภาพแวดล้อมทางการตลาด
- สภาพแวดล้อมภายนอก
- สภาพแวดล้อมภายใน
- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทาง
การตลาด
Learning Outcome
ผู้เรียนวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมทางการตลาด โดยนาเสนอ
ข้อสรุปโดยใช้ Mind map เป็นเครื่องมือใน
การสรุปสาระสาคัญ

4

สภาพแวดล้อมทางการตลาด
- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและการ
วิเคราะห์ SWOT
- ประโยชน์ของการวิเคราะห์ SWOT
Learning Outcome
- ผู้เรียนวิเคราะห์ SWOT ของธุรกิจ
- จัดทาตารางสรุปวิเคราะหฺ SWOT
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สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning
ที่
Outcome

5

การแบ่งส่วนตลาด การกาหนดตลาด
เป้าหมาย และการกาหนดตาแหน่ง
ทางการตลาด
- ขัน้ ตอนการแบ่งส่วนตลาด การกาหนด
ตลาดเป้าหมาย และการกาหนดตาแหน่ง
ทางการตลาด
- การแบ่งส่วนตลาด

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

3

1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้ นั ก ศึ ก ษาวิ เคราะห์ ก รณี ศึ ก ษา เพื่ อ ฝึ ก คิ ด
วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิ ดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาหลักการตลาด
2. สื่ อก ารส อ น Power
point
3. ใบงาน

กิจกรรมที่ 1, 2, 3, 4
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
ข้อ 1, 2

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ดร.ธนากร
ปักษา

3

1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา STP เพื่อฝึกคิด
ฝึกวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิ ดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาหลักการตลาด
2. สื่ อก ารส อ น Power
point
3. ใบงาน

กิจกรรมที่ 1, 2, 3, 4
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
ข้อ 1, 2

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ดร.ธนากร ปักษา

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน
(ระบุลาดับ)

Learning Outcome
ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในราคา
โดยนาเสนอข้อสรุปโดยใช้ Mind Map เป็น
เครื่องมือในการสรุปสาระสาคัญ
6

การแบ่งส่วนตลาด การกาหนดตลาด
เป้าหมาย และการกาหนดตาแหน่ง
ทางการตลาด
- การกาหนดตลาดเป้าหมาย
- การกาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์เพื่อสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน
- การกาหนดตาแหน่งทางการตลาด

12

มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning
ที่
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

3

1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มกาหนดปัญหาการวิจัย มา
1 หัวข้อ พร้อมวัตถุประสงค์ของการวิจัย
3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิ ดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

3

1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน 1. เอกสารประกอบการ กิจกรรมที่ 1, 2, 3, 4
ประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
สอนวิชาหลักการตลาด
สอดคล้องกับ

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน
(ระบุลาดับ)

Learning Outcome
ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในการแบ่ง
ส่วนตลาด การกาหนดตลาดเป้าหมาย และ
การกาหนดตาแหน่งทางการตลาด โดย
นาเสนอข้อสรุปโดยใช้ Mind map เป็น
เครื่องมือในการสรุปสาระสาคัญ
7

8

ระบบสารสนเทศทางการตลาดและการ
วิจัยการตลาด
- ระบบสารสนเทศสาหรับการวิจยั
- ระบบสารสนเทศทางการตลาด
- การวิจัยตลาด
- กระบวนการวิจัยการตลาด
Learning Outcome
ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในระบบ
สารสนเทศทางการตลาดและการวิจัย
การตลาด โดยนาเสนอข้อสรุปโดยใช้ Mind
map เป็นเครื่องมือในการสรุปสาระสาคัญ
พฤติกรรมผู้บริโภค
- พฤติกรรมผู้บริโภค

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาหลักการตลาด
2. สื่ อก ารส อ น Power
point
3. ใบงาน

กิจกรรมที่ 1, 2, 3, 4
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
ข้อ 1, 2, 3

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ดร.ธนากร ปักษา
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มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning
ที่
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

- แบบจาลองพฤติกรรมผู้บริโภค
- ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค
- กระบวนการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑ์
- ความหมายของผลิตภัณฑ์
- ระดับของผลิตภัณฑ์
- ลาดับชั้นของผลิตภัณฑ์
- ประเภทของผลิตภัณฑ์
- ส่วนประสมผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์
- ตราผลิตภัณฑ์

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน
(ระบุลาดับ)
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ดร.ธนากร ปักษา

3

1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้ นัก ศึกษาวิเคราะห์ลั กษณะระดั บผลิต ภัณ ฑ์
จากกรณีศึกษาทางธุรกิจ เพื่อฝึกคิดวิเคราะห์ และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาคานวณหาส่วนประสมผลิตภัณฑ์ทาง
ธุรกิจ เพื่อฝึกคิด วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกัน
4. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้ายบทเรียน
5. เปิ ดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ดร.ธนากร ปักษา

3

1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน 1. เอกสารประกอบการ กิจกรรมที่ 1, 2, 3, 4
ประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
สอนวิชาหลักการตลาด
สอดคล้องกับ

Learning Outcome
ผู้เรียนวิเคราะห์ลักษณะของผลิตภัณฑ์
พร้อมยกตัวอย่างและนาเสนอผลิตภัณฑ์
10

สื่อการสอน

2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา 6 W 1 H ของ 2. สื่ อก ารส อ น Power จุดมุ่งหมายรายวิชา
สินค้าในธุรกิจ เพื่อฝึกคิดวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยน point
ข้อ 1, 2, 3
ความคิดเห็นกัน
3. ใบงาน
3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิ ดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

Learning Outcome
ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในปัจจัยที่
ผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค โดยนาเสนอ
ข้อสรุปโดยใช้ Mind map เป็นเครื่องมือใน
การสรุปสาระสาคัญ
9

กิจกรรมการเรียนการสอน

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาหลักการตลาด
2. สื่ อก ารส อ น Power
point
3. ใบงาน

กิจกรรมที่ 1, 2, 3, 4,
5
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
ข้อ 1, 2

14

มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning
ที่
Outcome

11

- การบรรจุภัณฑ์
- ป้ายฉลาก
- วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
- ผลิตภัณฑ์ใหม่
- กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
Learning Outcome
ผู้ เรี ย นได้ รั บ ความรู้ ค วามเข้ า ใจในเรื่ อ ง
ผลิตภัณฑ์ โดยนาเสนอข้อสรุปโดยใช้ Mind
map เป็นเครื่องมือในการสรุปสาระสาคัญ
ราคา
- แนวความคิดเรื่องราคา
- ความสาคัญของราคา
- ขั้นตอนการตั้งราคา
- การกาหนดนโยบายราคาและกลยุทธ์ราคา

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน
(ระบุลาดับ)

2. ให้ นั ก ศึ ก ษาวิ เคราะห์ ก รณี ศึ ก ษา เพื่ อ ฝึ ก คิ ด 2. สื่ อก ารส อ น Power จุดมุ่งหมายรายวิชา
วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
point
ข้อ 1, 2
3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้ายบทเรียน
3. ใบงาน
4. เปิ ดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ดร.ธนากร
ปักษา

3

1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาคานวณการกาหนดราคาโดยวิธีต่างๆ
3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิ ดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาหลักการตลาด
2. สื่ อก ารส อ น Power
point
3. ใบงาน

กิจกรรมที่ 1, 2, 3, 4
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
ข้อ 1, 2

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ดร.ธนากร ปักษา

3

1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้ นั กศึ ก ษาวิเคราะห์ ช่อ งทางการจัด จ าหน่ าย
ของธุรกิจในปัจจุบัน

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาหลักการตลาด
2. สื่อการสอน Power
point

กิจกรรมที่ 1, 2, 3, 4
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
ข้อ 1, 2

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ดร.ธนากร ปักษา

Learning Outcome
ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
ราคา โดยนาเสนอข้อสรุปโดยใช้ Mind
map เป็นเครื่องมือในการสรุปสาระสาคัญ
12

ช่องทางการจัดจาหน่าย
- ลักษณะของช่องทางการ
จัดจาหน่าย
- ความจาเป็นของคนกลางทางการตลาด

15

มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning
ที่
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

- หน้าที่ของช่องทางการจัดหน่าย
- การจัดองค์การของช่องทางการจัด
จาหน่าย
- การเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบของ
ช่องทาง
- การออกแบบช่องทางการจัดจาหน่าย
- การจัดการช่องทางการจัดจาหน่าย
- การกระจายสินค้าและการจัดการ
โลจิสติกส์ทางธุรกิจ

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน
(ระบุลาดับ)

3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้ายบทเรียน
3. ใบงาน
4. เปิ ดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

Learning Outcome
ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
ช่องทางการจาหน่าย โดยนาเสนอข้อสรุป
โดยใช้ Mind map เป็นเครื่องมือในการ
สรุปสาระสาคัญ
13

การส่งเสริมการตลาด
- ความหมายและความสาคัญของการ
ส่งเสริมการตลาด
- กระบวนการสื่อสาร
- วัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการตลาด
- เครื่องมือการส่งเสริมการตลาด
- การกาหนดงบประมาณการส่งเสริม
การตลาด
- ปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกเครื่องมือ

3

1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้ นั ก ศึ ก ษาวิ เคราะห์ ก รณี ศึ ก ษา เพื่ อ ฝึ ก คิ ด
วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิ ดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาหลักการตลาด
2. สื่อการสอน Power
point
3. ใบงาน

กิจกรรมที่ 1, 2, 3, 4
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
ข้อ 1, 2

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ดร.ธนากร ปักษา

16

มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning
ที่
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

3

1.การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้ นั ก ศึ ก ษาแบ่ ง กลุ่ ม วิ เ คราะห์ กรณี ศึ ก ษา
เกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบประสมประสาน
พร้อมนาเสนอหน้าชั้นเรียน
3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. เปิ ดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาหลักการตลาด
2. สื่ อก ารส อ น Power
point
3. ใบงาน

กิจกรรมที่ 1, 2, 3, 4
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
ข้อ 1, 2, 3

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ดร.ธนากร ปักษา

3

1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้ นั ก ศึ ก ษาวิ เคราะห์ ก รณี ศึ ก ษา เพื่ อ ฝึ ก คิ ด
วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

1. เอกสารประกอบการ กิจกรรมที่ 1, 2, 3, 4

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ดร.ธนากร ปักษา

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน
(ระบุลาดับ)

การส่งเสริมการตลาด
Learning Outcome
ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
การส่งเสริมการตลาด โดยนาเสนอข้อสรุป
โดยใช้ Mind map เป็นเครื่องมือในการ
สรุปสาระสาคัญ
14

การส่งเสริมการตลาด
- การโฆษณา
- การส่งเสริมการขาย
- การขายโดยบุคคล
- การประชาสัมพันธ์
- การตลาดทางตรง
Learning Outcome
ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
การส่งเสริมการตลาด โดยนาเสนอข้อสรุป
โดยใช้ Mind map เป็นเครื่องมือในการ
สรุปสาระสาคัญ

15

การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และ
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
- การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

สอดคล้องกับ
สอนวิชาหลักการตลาด
2. สื่ อ ก ารส อ น Power จุดมุ่งหมายรายวิชา
ข้อ 1, 2, 3
point

17

มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน / Learning
ที่
Outcome
- ความสัมพันธ์ของการตลาดเพื่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์กร (CSR)
- ปั จจั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ล แล ะส นั บ ส นุ น ต่ อ
การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- กิ จ กรรมในการตลาดเพื่ อ สั ง คมและ
สิ่งแวดล้อม

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน
(ระบุลาดับ)

3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้ายบทเรียน
3. วิดีทัศน์ เรื่องจริยธรรม
4. เปิ ดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน และจรรยาบรรณทางการ
ประเด็นที่สนใจและสงสัย
ตลาด
4. ใบงาน

- จริยธรรมและจรรยาบรรณในการจัดการ
การตลาด
- จรรยาบรรณของนักการตลาด
Learning Outcome
- ผู้ เ รี ย นได้ ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในเรื่ อง
การตลาดเพื่อสังคม
- ยกตั ว อย่ า งองค์ ก ารที่ มี จ ริ ย ธรรรมทาง
การตลาดและความรับผิดชอบต่อสังคมได้
- วิ เคราะห์ ผ ลกระทบที่ มีต่ อ องค์ก าร หาก
ด าเนิ น งานโดยไม่ มี จ ริ ย ธรรมหรื อ ละเลย
ความรับผิดชอบต่อสังคมได้
16

สอบปลายภาค

18

มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
1. การเข้าชั้นเรียน/
การตรงต่อเวลา/ การ
แต่งกาย

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

1.1.1, 1.1.2, 1.1.4 1. ประเมินจากการตรงเวลา
ของนั ก ศึ ก ษาในการเข้ าชั้ น
เรียน
2. ประเมินจากการแต่งกาย
ของนั ก ศึ ก ษาที่ เป็ น ไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
3 . ป ร ะ เมิ น จ า ก ค ว า ม
รับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมายรายกลุ่ ม และ
บุคคล
2. กิจกรรม/งานที่
1.1.1, 1.1.2, 1.1.4, 1. ประเมินจากการตรงเวลา
ได้รับมอบหมาย
1.1.7
ของนักศึกษาในการเข้าร่วม
2.1.1, 2.1.5, 2.1.6, และทากิจกรรม งานที่ได้รับ
2.1.8
มอบหมาย
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3
4.1.2, 4.1.5, 4.1.6 2 .ป ร ะ เมิ น จ า ก ค ว า ม
5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 รับ ผิด ชอบในหน้ าที่ ที่ ได้รั บ
มอบหมายรายกลุ่ ม และ
บุคคล
3.ประเมินจากกิจกรรมและ
งานที่มอบหมายให้นักศึกษา
ต้องมีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต
ไม่นาผลงานของผู้อื่นมาเป็น
ของตน เช่ น แบบฝึ ก หั ด
ทบทวน เพื่อวัดความเข้าใจ
ของนั ก ศึ ก ษา/ การเขี ย น
สรุ ป ค วาม รู้ ค วาม เข้ า ใจ
Mind Map
4. ประเมิ น จากการมี ส่ ว น
ร่ วม ใน ก า ร แ ส ด งค ว า ม
คิดเห็นการอภิปรายกลุ่ม
5. ประเมินจากพฤติกรรมใน
ห้ อ งเรี ย น เช่ น การมี ส่ ว น
ร่วมในกิจกรรมในห้องเรียน
พฤติกรรมการทางานเป็นทีม
3 .ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4, 1. ประเมิ น จากการส่ งงาน
1.1.7
กรณีศึกษา
ตามก าหนดระยะเวลาที่

สัปดาห์ สัดส่วนการ
ที่ประเมิน ประเมินผล
1-15

10%

1-15

10%

1-15

30%

19

มคอ. 3
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

2.1.1, 2.1.5, 2.1.6,
2.1.8
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3
4.1.2, 4.1.5, 4.1.6
5.1.2, 5.1.3, 5.1.4

มอบหมาย
2 . ป ร ะ เมิ น จ า ก ค ว า ม
รับ ผิด ชอบในหน้ าที่ ที่ ได้รั บ
มอบหมายรายกลุ่ ม และ
บุคคล
3. ประเมินจากการวิเคราะห์
กรณี ศึ ก ษา/การเขี ย นสรุ ป
Mind Map เพื่ อวั ด ค วาม
เข้าใจของนักศึกษา
4. ประเมิ น จากการมี ส่ ว น
ร่ วม ใน ก า ร แ ส ด งค ว า ม
คิดเห็นการอภิปรายกลุ่ม
5. ประเมินจากพฤติกรรมใน
ห้ อ งเรี ย น เช่ น การมี ส่ ว น
ร่วมในกิจกรรมในห้องเรียน
พฤติกรรมการทางานเป็นทีม
1. ประเมินจากการตรงเวลา
ของนั ก ศึ ก ษาในการเข้ าชั้ น
เรียน การส่งงานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย
2. ประเมินจากการแต่งกาย
ของนั ก ศึ ก ษาที่ เป็ น ไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
3 . ป ร ะ เมิ น จ า ก ค ว า ม
รับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมายรายกลุ่ ม และ
บุคคล
4. ประเมิ น จากรายงาน ที่
ได้ รั บ มอบหมาย มี ค วาม
ซื่ อ สั ตย์ ไม่ ทุ จริ ต ไม่ น า
ผลงานของผู้ อื่นมาเป็นของ
ตน
5. ประเมินจากการนาเสนอ
ผลงานหน้ า ชั้ น เรี ย น การ
เป็ น ผู้ น าและผู้ ต ามในการ
อภิ ป รายซั ก ถาม ตลอดจน
การใช้ความคิดแก้ไขปัญ หา
ทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสม
6. ป ระ เมิ น จ าก ผ ล ก าร

4. รายงานและการ 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4,
1.1.7
นาเสนอ
2.1.1, 2.1.5, 2.1.6,
2.1.8
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3
4.1.2, 4.1.5, 4.1.6
5.1.2, 5.1.3, 5.1.4

สัปดาห์ สัดส่วนการ
ที่ประเมิน ประเมินผล

1-15

20%

20

มคอ. 3
กิจกรรมที่

5. สอบปลายภาค

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

สื บ ค้ น เทคนิ ค การน าเสนอ
โดยการเลื อ กใช้ เทคโนโลยี
ส า ร ส น เ ท ศ ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
2.1.1 ,2.1.5, 2.1.6, ประเมินจากการสอบปลาย
2.1.8
ภาค โดยใช้ข้อสอบแบบ
3.1.1,
ปรนัย

สัปดาห์ สัดส่วนการ
ที่ประเมิน ประเมินผล
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40%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด. (2559). หลักการตลาด. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
2.1 วารุณี ตันติวงศ์วาณิชและคณะ. (2543). หลักการตลาด ฉบับมาตรฐาน. กรุงเทพฯ :
เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า.
2.2 ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ. (2543). หลักการตลาด. กรุงเทพฯ : ธีระฟิล์มและไซเท็กซ์ จากัด.
2.3 หนังสือพ็อกเก็ตบุ๊คทางการตลาด.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
3.1 http://www.marketeer.co.th/
3.2 http://www.brandage.com
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มคอ. 3

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- แบบประเมินผู้สอนประเมินรายวิชาผ่านระบบฯ ของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- การทวนสอบผลโดยอาจารย์ผู้สอน เช่น สุ่มตรวจผลงานนักศึกษา ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
3. การปรับปรุงการสอน
นาผลที่ได้จากการประเมินในข้อ 2 มาปรับปรุงการสอนและหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการเรียน
การสอนโดยจัดกิจกรรม “การวิพากษ์แนวการสอนโดยผู้สอน”
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การแต่งตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบ
ข้อสอบ การพิจารณาจากรายงานของนักศึกษาวิธีการให้คะแนนสอบและการให้คะแนนตามข้อกาหนดการ
วัดและประเมินผลประจารายวิชา
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ปรับปรุงรายละเอียดวิชาทุกภาคการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวน
สอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 ปรับปรุงรูปแบบการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเน้นนักศึกษาเป็น
สาคัญ
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