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คานา
รายละเอียด วิชากลยุทธ์การตลาดเพื่อการแข่งขัน รหัสวิชา 3644202 เป็นการจัดทารายละเอียด
ประกอบรายวิชากลยุทธ์การตลาดเพื่อการแข่งขัน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ใน
หมวดวิช าเฉพาะ กลุ ่ม วิช าเฉพาะด้า น โดยมุ ่ง เน้น ให้ ผู้ เรียนมี ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความหมาย
บทบาท และความสาคัญของกลยุทธ์การตลาดเพื่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน หลักการและ
แนวคิดในการกาหนดกลยุทธ์การตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก การวิเคราะห์
ความต้องการและพฤติกรรมผู้บริโภค รูปแบบและการบูรณาการกลยุทธ์การตลาด การกาหนดและการ
เปลี่ ย นแปลงกลยุ ท ธ์ เพื่ อให้ นั ก ศึ ก ษาได้ มี ค วามรู้ค วามเข้ าใจในเรื่อ งกลยุ ท ธ์ การตลาดเพื่ อสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน
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 รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใ หม่ ๆ โดยใช้ทักษะการค้นคว้าด้วย
ตนเองเพิ่มเติม นอกเหนือจากการเรียนภายในห้อง ซึ่งผู้เรียนสามารถนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบอาชีพและดารงชีวิตในสังคมปัจจุบันได้

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

หน้า
ข้อมูลทั่วไป
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ลักษณะและการดาเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
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11
25
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3644202 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) กลยุทธ์การตลาดเพื่อการแข่งขัน
(ภาษาอังกฤษ) Competitive Marketing Strategy
2. จานวนหน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
3.2 ประเภทรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเลือก
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อ.สมธีราภ์ พรมศิริ
อาจารย์ผู้สอน
อ.สมธีราภ์ พรมศิริ ตอนเรียน A1, B1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / 2560 ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
9.1 วันที่จัดทา
15 มิถุนายน 2560
9.2 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.พุทธพิสัย (ความรู้ที่ได้จากการเรียน)
1.1 เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจความหมายบทบาท และความสาคัญของกลยุทธ์
การตลาดเพื่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
1.2เพื่ อให้ นั กศึ กษาเกิด ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกั บหลั กการและแนวคิ ดในการก าหนดกลยุ ท ธ์
การตลาด
1.3 เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาเกิ ด ความรู้ ค วามเข้ าใจและสามารถวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายในและ
ภายนอกทางการตลาดได้
1.4เพื่อให้ นั กศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจในรูปแบบและการบูรณาการกลยุท ธ์การตลาด การ
กาหนดและการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ และมีแนวทางในการตัดสินใจภายใต้การใช้ข้อมูล (Information) ที่
เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวันได้
2.ทักษะพิสัย (ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติ การใช้ IT ที่ได้รับจากการเรียน)
2.1 นักศึกษาสามารถนาความรู้ที่ได้รับมาทาการวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดและปัจจัยที่มีผลต่อการ
แข่งขันของธุรกิจได้
2.2 นักศึกษาสามารถค้นคว้าหาข้อมูลจาก website ที่เกี่ยวข้องได้
2.3 นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ทางกลยุทธ์และยุทธวิธีในการนาเสนอ การจัดการ และการปรับปรุง
กลยุทธ์การตลาดเพื่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
3. จิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ได้รับจากการเรียน)
3.1 นักศึกษาจะต้องทาการวิเคราะห์ภายใต้สภาวการณ์ที่เป็นจริงแหล่งข้อมูลจริงและน่าเชื่อถือ
นั กศึกษาจะต้องน างบของบริษัทที่ เปิ ดดาเนินการจริงมาทาการวิเคราะห์ โดยปราศจากอคติ และความ
ลาเอียง
3.2 นักศึกษาจะต้องทาการวิเคราะห์ข้อมูล และหาแหล่งข้อมูลด้วยตนเองไม่มีการคัดลอกจากผู้อื่น
3.3 นักศึกษามีส่วนร่วมในการทางานและปฏิบัติตามข้อตกลงในชั้นเรียนได้เป็นอย่างดี
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย บทบาท และความสาคัญของกลยุทธ์
การตลาดเพื่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและแนวคิดในการกาหนดกลยุทธ์การตลาด
3. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
ทางการตลาดได้
4. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ความต้องการและพฤติกรรมผู้บริโภค
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5. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบและการบูรณาการกลยุทธ์การตลาด การกาหนด
และการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ และมีแนวทางในการตัดสินใจภายใต้การใช้ข้อมูล (Information) ที่เกี่ยวข้อง
อย่างเหมาะสม และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวันได้

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ความหมาย บทบาท และความส าคัญ ของกลยุทธ์การตลาดเพื่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
หลักการและแนวคิดในการกาหนดกลยุทธ์การตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก การ
วิเคราะห์ความต้องการและพฤติกรรมผู้บริโภค รูปแบบและการบูรณาการกลยุทธ์การตลาด การกาหนดและ
การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์
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. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
ปฏิบัติ/งาน
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึกงาน
45 ชั่วโมงต่อภาค
ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
สอนเสริมเพื่อทดแทน
90 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา
คาบเรียนที่ไม่สามารถ
การศึกษา
ทาการสอนได้ หรือ
ตามทีน่ ักศึกษาร้องขอ
เพื่อทบทวนความรู้ความ
เข้าใจให้มีความชัดเจน
ยิ่งขึ้น
3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ให้คาปรึกษาได้ตามเวลาที่เหมาะสม และกาหนดไว้
- อาจารย์ ป ระจ ารายวิช า จั ด เวลาให้ คาปรึกษาเป็ น รายบุ ค คลหรือรายกลุ่ มตามความต้ อ งการของ
นักศึกษา โดยมีการนัดหมายล่วงหน้า
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 1.1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม
และสิ่งแวดล้อม
 1.1.2 มีความพอเพียงเป็นหลักในการดาเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล
และการสร้างภูมิคุ้มกัน
 1.1.3 มีจิตสานึกและมโนธรรมที่จะแยกแยะความถูกต้อง ความดี และความชั่ว
 1.1.4 มีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมที่มีความสาคัญทางธุรกิจ สามารถจัดการ
ปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 กาหนดวัฒนธรรมองค์กรให้กับนักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัย และข้อบังคับ
1.2.2 ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียน การแต่งกายตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
1.2.3 มอบหมายงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงาน โดยเน้นการส่งงานให้ตรงเวลา
1.2.4 ฝึกนักศึกษาให้มีความรับผิดชอบในการทางาน มีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต ไม่คัดลอกงานของ
ผู้อื่นมาเป็นของตน
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนดระยะเวลา
ที่มอบหมาย
1.3.2 ประเมินจากการแต่งกายของนักศึกษาที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.3.3 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่มและบุคคล
1.4.4 ประเมินจากงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงาน ที่ได้รับมอบหมาย มีความซื่อสัตย์ ไม่
ทุจริต ไม่นาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการตลาด
2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของศาสตร์ด้านการตลาด การเงิน การผลิตและการ
ดาเนินงาน รวมทั้งการจัดการองค์กร
2.1.3 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญเกี่ยวกับการตลาดและการจัดการการตลาด ในด้าน
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การวางแผน การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการดาเนินงาน รวมทั้งการปรับปรุงแผนงาน
2.1.4 มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านการตลาด รวมทั้งมีความเข้าใจ
ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทัน
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 สอนแบบเน้ น นั กศึกษาเป็นส าคัญ มุ่งเน้นให้ นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหารายวิชากลยุทธ์การตลาดเพื่อการแข่งขัน
2.2.2 บรรยายจากสื่อ Power Point พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
2.3.3 สอนแบบการอภิปรายกลุ่ม สนทนาโต้ตอบ การแลกเปลี่ยนความคิด เพื่อวัดความเข้าใจและ
เสริมสร้างความรู้ใหม่ๆ
2.2.4 กาหนดให้นักศึกษาทารายงานกลุ่ม โดยการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆพร้อมการนาเสนอ
งานหน้าชั้นเรียน
2.2.5 มอบหมายงานต่างๆ ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
2.2.6 มอบหมายให้ นั กศึกษารายงานความเคลื่อนไหวทางการตลาดจากข่าวสารทางการตลาด
ประจาสัปดาห์
2.3 วิธีการประเมินผล
.
2.3.1 ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัยและแบบอัตนัย
2.3.2 ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการอภิปรายกลุ่ม
2.3.3 ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาได้ทาการศึกษาค้นคว้า พร้อมการนาเสนอหน้าชั้นเรียน
2.3.4 ประเมินจากงาน /กิจกรรมต่างๆ ที่มอบหมายให้นักศึกษาทั้งในและนอกห้องเรียน
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
3.1.1 สามารถสืบค้น จาแนกและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้ซึ่งสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการ
แก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเหมาะสม
3.1.2 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่
ศึกษาและประสบการณ์เพื่อให้เกิดนวัตกรรม กิจกรรม หรือแนวทางในการบริหารธุรกิจใหม่ๆ
3.1.3 สามารถคิดค้นทางเลือกใหม่ๆ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบที่เป็นผล
จากทางเลือกอย่างรอบด้าน โดยการนาความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 สอนแบบเน้ น นั กศึกษาเป็นส าคัญ มุ่งเน้นให้ นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหารายวิชากลยุทธ์การตลาดเพื่อการแข่งขัน
3.2.2 สอนแบบการอภิป รายกลุ่ม สนทนาโต้ตอบ แลกเปลี่ยนความคิด เพื่อวัดความเข้าใจและ
เสริมสร้างความรู้ใหม่ๆ
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3.2.3 กาหนดให้นักศึกษาฝึกการสืบค้นข้อมูลและจัดทารายงานเกี่ยวกับการสร้าตราผลิตภัณฑ์จาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ ตามสถานการณ์การณ์ทางการตลาดที่เปลี่ยนแปลง
3.2.4 มอบหมายงานต่างๆ ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัยและแบบอัตนัย
3.3.2 ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการอภิปรายกลุ่ม
3.3.3 ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาได้ทาการศึกษาค้นคว้า มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พร้อมการ
นาเสนอหน้าชั้นเรียน
3.3.4 ประเมินจากงาน /กิจกรรมต่างๆ ที่มอบหมายให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียน
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.1.1 มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษย์ สัมพันธ์และสามารถสร้างสัมพันธภาพอันดีกับ
ผู้อื่น และปรับตัวเชิงวิชาชีพได้
4.1.2 มีความกระตือรือร้น สามารถทางานเป็นกลุ่ม และสามารถแสดงภาวะผู้นา ผู้ตามได้อย่าง
เหมาะสม มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
4.1.3 มีความคิดริเริ่มและมีความคิดเห็นที่มีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ของทีมงาน
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 การเรียนแบบมีส่วนร่วมกระตุ้นให้เกิดการอภิปราย/การแสดงความคิดเห็น
4.2.2 มอบหมายงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงาน (กลุ่ม) โดยเน้นความรู้ที่ได้ศึกษาในชั้นเรียน
เพื่อดูความสามารถในการทางานเป็นทีม กล้าที่จะแสดงภาวะผู้นา ผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมในห้องเรียน เช่น การเข้าเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมในห้องเรียน
พฤติกรรมการทางานเป็นทีม และการส่งงาน
4.3.2 ประเมิน จากการน าเสนอผลงานต่างๆ /รายงาน (กลุ่ ม) และการเป็นผู้ นา ผู้ ตามในการ
อภิปรายซักถาม และความคิดสร้างสรรค์
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
 5.1.1 สามารถประยุกต์ ใช้ห ลักคณิ ตศาสตร์ สถิติ และการวิเคราะห์ เชิงปริมาณมาใช้ในการ
วิเคราะห์ และตัดสินใจทางการตลาด
5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้
5.1.3 สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้ าใจ การเขียนรายงาน และการนาเสนอ
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งานอย่างถูกต้อง
5.1.4 สามารถนาเทคโนโลยีไปเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนในการดาเนินงาน
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 มอบหมายงานให้นักศึกษา ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจาก Website สื่อการสอน e-learning
และการทารายงาน โดยมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
5.2.2 กาหนดให้นักศึกษานาเสนอผลงาน /รายงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า โดยใช้รูปแบบและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินจากงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงานที่ได้รับมอบหมาย
5.3.2 ประเมินจากผลการสืบค้น เทคนิคการนาเสนอโดยการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้
อย่างเหมาะสมและมีความคิดสร้างสรรค์
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
1

หัวข้อการสอน / Learning
จานวน
Outcome
ชั่วโมง
หัวข้อการสอน
3
1.ความรู้เบื้องต้นเกีย่ วกับ
การตลาด
1.1ความหมายของตลาดและ
ตลาดเป้าหมาย
1.2ความสาคัญของหน้าที่
การตลาด
1.3การกาหนดตลาดเป้าหมายและ
ส่วนประสมทางการตลาด
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถอธิบายได้ถึง
ความหมายของตลาดเป้าหมาย
ความสาคัญของหน้าที่ทาง
การตลาดและการกาหนดตลาด
เป้าหมายและส่วนประสมทาง
การตลาด วิเคราะห์ตราสินค้าที่มี
ชื่อเสียง และแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นกัน

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. แนะน าวิ ธี ก ารเรี ย นการสอน และ
อธิบายเนื้อหารายวิชา จุดประสงค์ และ
เป้ าหมายของรายวิชา เกณฑ์ ก ารวั ด ผล
และประเมินผล แนะนาหนังสือเรียน และ
website เพิ่มเติม
2. การบรรยายโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้
3. ให้ นั ก ศึ ก ษ า ฝึ ก วิ เค ร า ะ ห์ แ ล ะ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
4. ให้ นั ก ศึ ก ษาท าค าถามทบทวนท้ า ย
บทเรียน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)
1. เอกสารประกอบการ 1.1,
สอนวิชากลยุทธ์
การตลาดเพื่อการ
แข่งขัน
2. สื่อการสอน Power
point
3. แนวการสอน
4. Website หลักสูตร
และWebsite ของ
ผู้สอน
5.ใบงาน

ผู้สอน
(1)
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สัปดาห์ที่
2

หัวข้อการสอน / Learning
จานวน
Outcome
ชัว่ โมง
หัวข้อการสอน
3
1.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกลยุทธ์

การตลาด

3

1.1ความหมายของกลยุทธ์
การตลาด
1.2บทบาทและความสาคัญของกล
ยุทธ์การตลาดเพื่อการสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน
Learning Outcome
นั ก ศึ ก ษาสามารถอธิ บ ายได้ ถึ ง
ความห มายและบ ท บ าท
ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง ก ล ยุ ท ธ์
การตลาด ความสาคัญของกลยุทธ์
การตลาดเพื่ อ การสร้ า งความ
ได้ เ ปรี ย บทางการแข่ ง ขั น และ
สามารถวิเคราะห์กรณีศึกษาได้
หัวข้อการสอน
3
1.การตัดสินใจเกี่ยวกับกลยุทธ์
ระดับบริษัท
1.1กลยุทธ์ในองค์กรธุรกิจ
1.2บทบาทของการตลาดในการ

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้
2. ให้ นั ก ศึ ก ษ า ฝึ ก วิ เค ร า ะ ห์ แ ล ะ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
3. ให้ นั ก ศึ ก ษาท าค าถามทบทวนท้ า ย
บทเรียน
4. เปิ ด โอกาสให้ นั ก ศึ ก ษาอภิ ป รายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

1. การบรรยายโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาฝึกวิเคราะห์ และ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกัน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)
1. เอกสารประกอบการ 1.1,1.3,1.4,2.3,3.3
สอนวิชากลยุทธ์
การตลาดเพื่อการ
แข่งขัน
2. สื่อการสอน Power
point
3. ใบงาน

ผู้สอน

1. เอกสารประกอบการ 1.1,1.2,1.4,2.1,2.2,2.3,3.1,3.2,3.3
สอนวิชากลยุทธ์
การตลาดเพื่อการ
แข่งขัน
2. สื่อการสอน Power

(1)

(1)
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สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

สร้างและประยุกต์ใช้กลยุทธ์
การตลาด
1.3การกาหนดวิสยั ทัศน์ ภารกิจ
และวัตถุประสงค์ของบริษัท
1.4กลยุทธ์เพื่อการแข่งขัน
1.5การจัดสรรทรัพยากรของ
บริษัท
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถอธิบายได้.การ
ตัดสินใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ระดับ
บริษัทกลยุทธ์ในองค์กรธุรกิจ

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)

ผู้สอน

3. ให้ นั ก ศึ ก ษาท าค าถามทบทวนท้ า ย point
บทเรียน
3. ใบงาน
4. เปิ ด โอกาสให้ นั ก ศึ ก ษาอภิ ป รายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

และบทบาทของการตลาดใน
การสร้างและประยุกต์ใช้กลยุทธ์
การตลาดการกาหนดวิสัยทัศน์
ภารกิจ และวัตถุประสงค์ของ
บริษัทรวมถึงกลยุทธ์เพื่อการ
แข่งขันและการจัดสรรทรัพยากร
ของบริษัท

13

มคอ. 3
สัปดาห์ที่
4

หัวข้อการสอน / Learning
จานวน
Outcome
ชั่วโมง
หัวข้อการสอน
3
1.กลยุทธ์ของระดับฝ่ายกับการ
ประยุกต์ทางการตลาด
1.1การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ ณ
ระดับ SBU
1.2แหล่งที่มาของข้อได้เปรียบใน
เชิงการแข่งขัน
1.3กลยุทธ์ในการปรับตัว
1.4การประยุกต์ใช้ทางการตลาด
สาหรับกลยุทธ์ต่างๆ ของ SBU
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถอธิบายได้ถึงกล
ยุทธ์ของระดับฝ่ายกับการประยุกต์
ทางการตลาดและการตัดสินใจ
เชิงกลยุทธ์ ณ ระดับ SBU รวมถึง
แหล่งที่มาของข้อได้เปรียบในเชิง
การแข่งขันกลยุทธ์ในการปรับตัว
และประยุกต์ใช้ทางการตลาด
สาหรับกลยุทธ์ต่างๆ ของ SBU

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)
1. การบรรยายโดยให้นักศึกษามีสว่ นร่วม 1. เอกสารประกอบการ 1.1,1.4,2.2,2.3,3.1,3.2,3.3
อภิปรายในประเด็นทีส่ าคัญที่เกี่ยวข้องกับ สอนวิชากลยุทธ์
สาระการเรียนรู้
การตลาดเพื่อการ
2. ให้นักศึกษาฝึกวิเคราะห์ และ
แข่งขัน
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกัน
2. สื่อการสอน Power
3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้าย
point
บทเรียน
3. ใบงาน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

ผู้สอน
(1)

14

มคอ. 3
สัปดาห์ที่
5

6

หัวข้อการสอน / Learning
จานวน
Outcome
ชั่วโมง
หัวข้อการสอน
3
1.การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอก
1.1การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมมห
ภาค
1.2การระบุคู่แข่งขันและการ
วิเคราะห์คู่แข่งขัน
1.3 ประเภทต่างๆ ของการแข่งขัน
1.4การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและ
ขีดความสามารถของบริษัท
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกสิ่งแวดล้อมมหภาครวมถึง
การระบุคู่แข่งขันและการวิเคราะห์
คู่แข่งขัน ประเภทต่างๆ ของการ
แข่งขันการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
และขีดความสามารถของบริษัท
หัวข้อการสอน
3
1.การวิเคราะห์ความต้องการและ
พฤติกรรมผู้บริโภค

กิจกรรมการเรียนการสอน

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)
1. การบรรยายโดยให้นักศึกษามีสว่ นร่วม 1. เอกสารประกอบการ 1.4,2.1,2.2,2.3,3.1,3.2,3.3
อภิปรายในประเด็นทีส่ าคัญที่เกี่ยวข้องกับ สอนวิชากลยุทธ์
สาระการเรียนรู้
การตลาดเพื่อการ
2. ให้นักศึกษาฝึกวิเคราะห์ และ
แข่งขัน
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกัน
2. สื่อการสอน Power
3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้าย
point
บทเรียน
3. ใบงาน
4. เปิดโอกาสให้นกั ศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

1. เอกสารประกอบการสอนวิชากลยุทธ์
การตลาดเพื่อการแข่งขัน
2. สื่อการสอน Power point

สื่อการสอน

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

ผู้สอน
(1)

(1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

7

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
1.1การแบ่งส่วนตลาด
1.2การเลือกตลาดเป้าหมาย
1.3การวิเคราะห์พฤติกรรม
ผู้บริโภค
1.4โมเดล S-R Theory
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถอธิบายการ
วิเคราะห์ความต้องการและ
พฤติกรรมผู้บริโภคโมเดล S-R
Theoryรวมถึงการแบ่งส่วนตลาด
และการเลือกตลาดเป้าหมาย
หัวข้อการสอน
1.การสร้างกลยุทธ์การวาง
ตาแหน่งทางการตลาด
1.1กลยุทธ์การวางตาแหน่ง
ผลิตภัณฑ์
1.2การเลือกวางตาแหน่ง
1.3การสร้างตาแหน่งผลิตภัณฑ์
1.4การรับรู้ตาแหน่งของตรา
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ
1.5การเปลี่ยนตาแหน่งผลิตภัณฑ์

จานวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)

3. กรณีศึกษาเกี่ยวกับบุคลิกภาพของตรา
ผลิตภัณฑ์
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

แข่งขัน
2. สื่อการสอน Power
point
3. ใบงาน

1. การบรรยายโดยให้นักศึกษามีสว่ นร่วม
อภิปรายในประเด็นทีส่ าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาฝึกวิเคราะห์ และ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
4. นาเสนอแนวคิดในการวางตาแหน่ง
ผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสร้างความแตกต่าง
5. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ

1. เอกสารประกอบการ 1.2,1.4,2.1,2.2,3.1,3.2,3.3
สอนวิชากลยุทธ์
การตลาดเพื่อการ
แข่งขัน
2. สื่อการสอน Power
point
3. ใบงาน

ผู้สอน

(1)

16

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

8

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถอธิบายเรื่องการ
การสร้างกลยุทธ์การวางตาแหน่ง
ท า งก า ร ต ล า ด แ ล ะ ส า ม า ร ถ
วิ เคราะห์ น าเสนอแนวคิ ด ในการ
วางต าแหน่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ เพื่ อ
สร้างความแตกต่าง

จานวน
ชั่วโมง

หัวข้อการสอน
3
1.กลยุทธ์การตลาดทั่วไป
1.1หลักกลยุทธ์เบื้องต้น
1.2การประยุกต์ใช้กลยุทธ์
1.3การสร้ า งกลยุ ท ธ์ จ ากส่ ว น
ประสมทางการตลาด
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถอธิบายถึงกลยุทธ์
การตลาดทั่วไปและหลักกลยุทธ์
เบื้องต้นการประยุกต์ใช้จากส่วน
ประสมทางการตลาด

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)

ผู้สอน

ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

1. การบรรยายโดยให้นักศึกษามีสว่ นร่วม
อภิปรายในประเด็นทีส่ าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาฝึกวิเคราะห์ และ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

1. เอกสารประกอบการ 1.2,1.4,2.1,2.2,2.3,3.1,3.2,3.3
สอนวิชากลยุทธ์
การตลาดเพื่อการ
แข่งขัน
2. สื่อการสอน Power
point
3. ใบงาน

(1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่
9

10

หัวข้อการสอน / Learning
จานวน
Outcome
ชั่วโมง
หัวข้อการสอน
3
1.กลยุทธ์การกาหนดจุดมุ่งสู่ตลาด
1.1การมุ่งเน้นกลยุทธ์ดา้ นตรายี่หอ้
1.2การมุ่งเน้นกลยุทธ์ทางด้าน
นวัตกรรมการมุ่งเน้นกลยุทธ์การ
บริหารช่องทางการจาหน่าย
1.3การมุ้งเน้นกลยุทธ์ราคา
1.4การพิจารณาส่วนประสม
การตลาดในเชิงกลยุทธ์
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถอธิบายเรื่องกล
ยุทธ์การกาหนดจุดมุ่งสูต่ ลาด การ
มุ่งเน้นกลยุทธ์ด้านตรายี่ห้อ
นวัตกรรมช่องทางการจาหน่าย
กลยุทธ์ราคาและการพิจารณาส่วน
ประสมการตลาดในเชิงกลยุทธ์

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)
1. การบรรยายโดยให้นักศึกษามีสว่ นร่วม 1. เอกสารประกอบการ 1.2,1.4,2.1,2.2,2.3,3.1,3.2,3.3
อภิปรายในประเด็นทีส่ าคัญที่เกี่ยวข้องกับ สอนวิชากลยุทธ์
สาระการเรียนรู้
การตลาดเพื่อการ
2. ให้นักศึกษาฝึกวิเคราะห์ และ
แข่งขัน
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกัน
2. สื่อการสอน Power
3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้าย
point
บทเรียน
3. ใบงาน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

หัวข้อการสอน
3
1.กลยุทธ์การตลาดสาหรับการเข้า
สู่ตลาดใหม่ของผู้บุกเบิกตลาด
1.1กลยุทธ์ผู้บุกเบิก

1. การบรรยายโดยให้นักศึกษามีสว่ นร่วม
อภิปรายในประเด็นทีส่ าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาฝึกวิเคราะห์ และ

1. เอกสารประกอบการ 1.4,2.1,2.2,2.3,3.1,3.2,3.3
สอนวิชากลยุทธ์
การตลาดเพื่อการ
แข่งขัน

ผู้สอน
(1)

(1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

11

หัวข้อการสอน / Learning
จานวน
Outcome
ชั่วโมง
1.2 กลยุทธ์ของผู้ตาม
1.3 โปรแกรมการตลาด (4P’s) ใน
เชิงกลยุทธ์สาหรับผู้บุกเบิก
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถอธิบายเรื่องกล
ยุทธ์การตลาดสาหรับการเข้าสู่
ตลาดใหม่ของผู้บุกเบิกตลาดกล
ยุทธ์ผู้บุกเบิกกลยุทธ์ของผู้ตาม
โปรแกรมการตลาด (4P’s) ใน
เชิงกลยุทธ์สาหรับผู้บุกเบิก
และสามารถวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่
ประสบความสาเร็จได้
หัวข้อการสอน
3
1.กลยุทธ์สาหรับตลาดที่เติบโต
1.1กลยุทธ์ในตลาดเติบโตสาหรับ
ผู้นาตลาด
1.2กลยุทธ์เพื่อการเติบโตของ
ส่วนครองตลาดสาหรับผู้ตาม
1.3การเลือกใช้กลยุทธ์สาหรับผู้ท้า
ชิงในตลาดเติบโต
Learning Outcome

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)

แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

2. สื่อการสอน Power
point
3. ใบงาน

1. การบรรยายโดยให้นักศึกษามีสว่ นร่วม
อภิปรายในประเด็นทีส่ าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาฝึกวิเคราะห์ และ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

1. เอกสารประกอบการ 1.2,1.4,2.1,2.2,2.3,3.1,3.2,3.3
สอนวิชากลยุทธ์
การตลาดเพื่อการ
แข่งขัน
2. สื่อการสอน Power
point
3. ใบงาน

ผู้สอน

(1)

19

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

12

13

หัวข้อการสอน / Learning
จานวน
Outcome
ชั่วโมง
นักศึกษาสามารถอธิบายเรื่องกล
ยุทธ์สาหรับตลาดที่เติบโตสาหรับ
ผู้นา ผู้ตามและการเลือกใช้กล
ยุทธ์สาหรับผู้ท้าชิงในตลาด
หัวข้อการสอน
3
1.กลยุทธ์สาหรับตลาดเติบโตเต็มที่
1.1กลยุทธ์ในตลาดเติบโตเต็มที่
1.2การเปลี่ยนแปลงจากตลาด
เติบโตไปสู่ตลาดเติบโตเต็มที่
1.3กลยุทธ์ของธุรกิจสาหรับตลาด
เติบโตเต็มที่
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถอธิบายกลยุทธ์
สาหรับตลาดเติบโตเต็มที่และ
ตลาดถดถอย การเปลี่ยนแปลง
จากตลาดเติบโตไปสูต่ ลาดเติบโต
เต็มที่และกลยุทธ์ของธุรกิจสาหรับ
ตลาดเติบโตเต็มที่
หัวข้อการสอน
กลยุทธ์สาหรับตลาดถดถอย

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

1. การบรรยายโดยให้นักศึกษามีสว่ นร่วม
อภิปรายในประเด็นทีส่ าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาฝึกวิเคราะห์ และ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)

ผู้สอน

1. เอกสารประกอบการ 1.2,1.4,2.1,2.2,2.3,3.1,3.2,3.3
สอนวิชากลยุทธ์
การตลาดเพื่อการ
แข่งขัน
2. สื่อการสอน Power
point
3. ใบงาน

(1)

1. นาเสนอแนวคิด และการออกแบบตรา 1. เอกสารประกอบการ 1.2,1.4,2.1,2.2,2.3,3.1,3.2,3.3
ผลิตภัณฑ์
สอนวิชากลยุทธ์

(1)
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สัปดาห์ที่
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หัวข้อการสอน / Learning
จานวน
Outcome
ชั่วโมง
- กลยุทธ์ในตลาดถดถอย
- การเปลี่ยนแปลงจากตลาดเติบโต
เต็มที่ไปสู่ตลาดถดถอย
-กลยุทธ์ของธุรกิจสาหรับตลาด
ถดถอย
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถอธิบายเรื่องกล
ยุทธ์ในตลาดถดถอยการ
เปลี่ยนแปลงจากตลาดเติบโตเต็มที่
ไปสูต่ ลาดถดถอยและกลยุทธ์ของ
ธุรกิจสาหรับตลาดถดถอย
หัวข้อการสอน
3
1.การประยุกต์ใช้กลยุทธ์และการ
ควบคุม
1.1ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์
ระดับฝ่าย และกลยุทธ์การตลาด
1.2ความสัมพันธ์ทางการบริหาร
และการประยุกต์ใช้กลยุทธ์
1.3โครงสร้างขององค์การ
1.4กระบวนการและการนาเอากล
ยุทธ์ไปประยุกต์

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)

2. ให้นักศึกษาฝึกวิเคราะห์กรณีศกึ ษา
และแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

การตลาดเพื่อการ
แข่งขัน
2. สื่อการสอน Power
point
3. ใบงาน

1. นาเสนอแนวคิด และการออกแบบตรา
ผลิตภัณฑ์
2. ให้นักศึกษาฝึกวิเคราะห์ และ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

1. เอกสารประกอบการ 1.2,1.4,2.1,2.2,2.3,3.1,3.2,3.3
สอนวิชากลยุทธ์
การตลาดเพื่อการ
แข่งขัน
2. สื่อการสอน Power
point
3. ใบงาน

ผู้สอน

(1)

21

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

15

หัวข้อการสอน / Learning
จานวน
Outcome
ชั่วโมง
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถอธิบายเรื่องการ
ประยุกต์ใช้กลยุทธ์และการควบคุม
ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ระดับ
ฝ่าย และกลยุทธ์การตลาดและ
การประยุกต์ใช้กลยุทธ์ โครงสร้าง
ขององค์การ กระบวนการและการ
นาเอากลยุทธ์ไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ต่างๆ
หัวข้อการสอน
3
1.การควบคุมกลยุทธ์และ
โปรแกรมทางการตลาด
1.1กระบวนการควบคุม
1.2การควบคุมกลยุทธ์
1.3การตรวจสอบงานทางการ
ตลาด
1.4จรรยาบรรณทางการตลาด
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถอธิบายเรื่อง
กระบวนการควบคุมกลยุทธ์ การ
ตรวจสอบงานทางการตลาดและ

กิจกรรมการเรียนการสอน

1. การบรรยายโดยให้นักศึกษามีสว่ นร่วม
อภิปรายในประเด็นทีส่ าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาฝึกวิเคราะห์ และ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกัน
3. ให้นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)

1. เอกสารประกอบการ 1.2,1.4,2.1,2.2,2.3,3.1,3.2,3.3
สอนวิชากลยุทธ์
การตลาดเพื่อการ
แข่งขัน
2. สื่อการสอน Power
point
3. ใบงาน

ผู้สอน

(1)

22

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
จรรยาบรรณทางการตลาด
นาเสนอผลงานได้รับ มอบหมาย มี
ความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต ไม่นา
ผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนและ

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)

ผู้สอน

หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห์ จานวน 15 สัปดาห์
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้ที่ได้

วิธีการประเมิน

(ระบุข้อ)

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล

1. การเข้าชั้น (1.1),(1.3),(1.4)
เรียน / การ
ตรงต่อเวลา /
การแต่งกาย /
ความซื่อสัตย์

1-15

10 %

2.
แบบฝึกหัด/
กิจกรรม /
งานที่ได้รับ
มอบหมาย

1. ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาใน
การเข้ า ชั้ น เรี ย น การส่ ง งานตามก าหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย
2. ประเมินจากการแต่งกายของนักศึกษาที่
เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
3. ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่
ได้รับมอบหมายรายกลุ่มและบุคคล
(1.1) (1.3) (1.4) (2.1) 1. ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาใน
(2.2) (2.3) (2.4)
การเข้ า ชั้ น เรี ย น การส่ ง งานตามก าหนด
(3.1) (3.3) (4.3)
ระยะเวลาที่มอบหมาย
(5.1) (5.3) (5.4)
2.ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่
ได้รับมอบหมายรายกลุ่มและบุคคล
3. ประเมิ น จากงาน /กิ จ กรรมต่ า งๆ ที่
มอบหมายให้ นั ก ศึ ก ษาฝึ ก ปฏิ บั ติ ทั้ ง ใน
ห้ อ งเรี ย นและนอกห้ อ งเรี ย น ต้ อ งมี ค วาม
ซื่อสัตย์ ไม่ ทุจริต ไม่น าผลงานของผู้อื่นมา
เป็นของตนเช่นแบบฝึกหัดทบทวน
4. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นการอภิปรายกลุ่ม
5. ประเมินจากพฤติกรรมในห้องเรียน เช่น
การมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมในห้ อ งเรี ย น
พฤติกรรมการทางานเป็นทีม
(2.1) (2.2) (2.3) (2.4) 1. ประเมินจากการสอบ
(3.1) (3.2) (3.3)
ประมวลความรู้ เพื่ อ วั ด ความเข้ า ใจของ
นักศึกษา

1-15

30 %

8

20 %

(2.1) (2.2) (2.3) (2.4) 1. ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใช้
(3.1) (3.2) (3.3) (5.1) ข้อสอบแบบปรนัยและแบบอัตนัย
(5.3) (5.4)

16

40 %

3.สอบ
ประมวล
ความรู้การ
สร้างตรา
ผลิตภัณฑ์
4.สอบปลาย
ภาค
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
ผศ.ภุชงค์ เมนะสินธุ์ (2559). เอกสารประกอบการบรรยาย กลยุทธ์การตลาดเพื่อการแข่งขัน.
กรุงเทพมหานคร: ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ มสด.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
อดุลย์ จาตุรงคกุล. (2549) กลยุทธ์การตลาด.กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
กฤษติกา คงสมพงษ์. (2552). การบริหารการตลาดในพหุวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ :
บริษัท สยามเอ็มแอนด์บี พับลิชชิ่ง จากัด.
นิตยสารทางการตลาด และหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊คทางการตลาด
https://www.google.co.th/
http://app.tisi.go.th/otop/standard/standards.html

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและนักศึกษา
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการสอน เพื่อกากับดูแลการสอนให้ได้คุณภาพ
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การทาวิจัยในชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนตามข้อกาหนดการวัดและประเมินผลประจา
รายวิชา
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5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุกปีการศึ กษาที่เปิดการเรียนการสอนหรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
- ปรับปรุงรูปแบบการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเน้นนักศึกษาเป็นสาคัญ
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