มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
แนวการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
1. รหัสวิชา 3544901
2. ชื่อวิชา (ภาษาไทย) สัมมนาทางการตลาด

หนวยกิต 3(3-0)

(ภาษาอังกฤษ) Seminar in Marketing
3. วิชาสอนในระดับ
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
4. วิชาบังคับกอนหนานี้ การบริหาร การตลาด
5. วิชาที่ตองเรียนรวมกับรายวิชานี้
6. สถานที่เรียน
ในมหาวิทยาลัย
ศูนยการศึกษา....................................................
7. ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552
8. -อาจารยผูสอน รศ.สุนันท สุขสมบูรณ
e-mail……………………….…………..
โทรศัพทภายใน……………..……………….. โทรศัพทมือถือ 08-1935-5655
- อาจารยผูสอน อาจารยฐิตารีย ธนากร
e-mail……………………….…………..
โทรศัพทภายใน……………..……………….. โทรศัพทมือถือ…………………………….….
9. หลักสูตร บริหารธุรกิจ

สาขาวิชา การตลาด

คณะวิทยาการจัดการ

10. คําอธิบายรายวิชา

วิเคราะห ศึกษาปญหาทางการตลาดในธุรกิจประเภทตางๆ โดยศึกษาปจจัยตางๆ ทีท่ ําให
ประสบความสําเร็จ และความลมเหลวในการดําเนินงานดานการตลาดเนนกิจการในประเทศไทย
และกิจการของตางประเทศที่เขามาดําเนินธุรกิจในประเทศไทยเพื่อฝกใหนกั ศึกษานําความรู
ทางดานการตลาดมาแกปญหา หรือศึกษาวิเคราะหเรื่องการดําเนินกิจกรรมทางดานการตลาดที่
นักศึกษาสนใจ
11. จุดประสงค

นักศึกษาสามารถ

11.1 พุทธิพิสัย (ความรูที่ไดรับจากการเรียน)
1) มีความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการทางการตลาดและการกําหนดกลยุทธทางการตลาด
2) สามารถอธิบายถึงลักษณะงานที่เปนภารกิจและความรับผิดชอบของผูบริหารการตลาดทุกระดับ
3) มีความเขาใจเกี่ยวกับการนําทฤษฎีทางการตลาดไปประยุกตใชในการแกปญหาทางการตลาดได
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11.2 ทักษะพิสัย (ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติ การใช IT ที่ไดรับจากการเรียน)
1) ใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการคนควาสืบคนขอมูลดานการตลาดไดอยางดี
2) มีดุลยพินิจ และวิจารณญาณของตนเองในการตัดสินใจที่ถูกตองตอการแกไขสถานะการณตางๆ ที่
อยูในขอบขายของกระบวนการการบริหารงานตลอดจนการเลือกใชนโยบาย และกลยุทธแบบตางๆ
ไดเหมาะสมกับสภาพการณนั้นๆ
3) มีทักษะในดานการพูด คิด วิเคราะห และแสดงความคิดเห็น

11.3 จิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ไดรับจากการเรียน)
1) มีจิตสํานึกและมีจรรยาบรรณทางการตลาด
2) มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย สุจริต ตรงตอเวลาและเคารพกฎระเบียบในการเรียน
3) มีสวนรวมในการสอดสองการแจงขอมูลแกประชาชนใหทราบถึงผูประกอบการที่ขาดจรรยาบรรณ
และเอารัดเอาเปรียบผูบริโภค
12. วิธีการและการจัดการเรียนการสอน
12.1 จัดการเรียนการสอนโดยการสอนตรง จํานวน 15 ครั้ง
12.2 วัดและประเมินผลการเรียนจากแบบฝกปฏิบัติ การวิเคราะหกรณีศึกษาในชั้นเรียน
12.3 มีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนจากแบบสอบถาม “แบบประเมินผลการเรียนการสอน
วิชาสัมมนาทางการตลาด โดยนักศึกษา
13. แนวการจัดการเรียนการสอน
สัปดาห
1

เนื้อหา

กิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ความรูเกี่ยวกับการจัดการทาง 1 .อาจารยผูสอนแนะนําตัว และอธิบาย
การตลาดและแนวคิดการตลาด เนื้อหารายวิชา จุดประสงคและ
เปาหมายของรายวิชา เกณฑการวัด
สมัยใหม
1.1 ความหมายและลักษณะของ และประเมินผล แนะนําเอกสาร
การตลาด
ประกอบการเรียน และ website
1.2 แนวคิดทางการตลาด
เพิ่มเติม
1.3 สวนประสมทางการตลาด 2. นําเขาสูบทเรียนโดยอาจารยผูสอน
1.4 หวงโซคุณคา
ใชสถานการณปจจุบันของการแขงขัน
ทางการตลาดยกตัวอยางและ
เปรียบเทียบใหนักศึกษาเห็นถึง
ความจําเปนในการกําหนดกลยุทธ
ทางการตลาด

สื่อ
การวัดผล
การสอน
1. Power Point
1. การถามตอบของ
2. เอกสารตําราบทความ นักศึกษา
ทางดานการตลาด
2. สังเกตการมีสวนรวม
3. VCD เรื่อง การจัดการ ในกิจกรรมกลุม
ทางการตลาดยุคใหม ความสนใจของนักศึกษา
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เนื้อหา

กิจกรรมการเรียนการสอน
สัปดาห
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
2
การวิเคราะหสภาพแวดลอมทาง 1. บรรยายประกอบ สื่อการสอน
การตลาด และการวิเคราะห SWOT Power Point
2. ทํากิจกรรมบทที่ 2 ใหนักศึกษา
และ TOWS Martix
แบงกลุมรวมกันวิเคราะหกรณีศึกษา
SWOT ของบริษัทผลิตสินคา
3. นักศึกษานําเสนอผลการวิเคราะห
กรณีศึกษารายกลุม
4. อภิปรายและซักถาม

สื่อ
การสอน
1. Power Point
2. เอกสารตําราบทความ
ทางดานการตลาด
3. กรณีศึกษาของบริษัท
ผลิตสินคา
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การวิเคราะหและกําหนดกลยุทธ
STP Marketing

1. บรรยายประกอบ สื่อการสอน
Power Point
2. อภิปรายและซักถาม
3. นักศึกษาวิเคราะหกรณีศึกษา
การกําหนด STP ทางการตลาด และ
นําเสนอผลการวิเคราะหหนาชั้นเรียน

1. Power Point
2. เอกสารตําราบทความ
ทางดานการตลาด
3. กรณีศึกษาการกําหนด
STP ของผลิตภัณฑ
สะดวกซื้อ
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การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค 1. บรรยายประกอบ สื่อการสอน
Power Point
2. อภิปรายและซักถาม
3. กิจกรรมบทที่ 4 ชมVCD เรื่อง
พฤติกรรมการซื้อที่สลับซับซอนของ
ผูบริโภค แลวแบงกลุมสรุปวิเคราะห
ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการซื้อ
ของผูบริโภคและกระบวนการซื้อที่
สลับซับซอนของผูบริโภค

1. Power Point
2. เอกสารตําราบทความ
ทางดานการตลาด
3. VCD เรื่องพฤติกรรม
การตัดสินใจซื้อของ
ผูบริโภค
4. แบบฝกปฏิบัติ
ดานการตลาด
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การบริหารลูกคาสัมพันธ

1. บรรยายประกอบ สื่อการสอน
Power Point
2. อภิปรายและซักถาม
3. นักศึกษาวิเคราะหกรณีศึกษา
การกําหนดกลยุทธ CRM และนํา
เสนอหนาชั้นเรียน

1. Power Point
2. เอกสารตําราบทความ
ทางดานการตลาด
3. กรณีศึกษาการกําหนด
กลยุทธ CRM

การวัดผล
1. สังเกตุ พฤติกรรม
การมีสวนรวมในการ
ทํางานเปนทีมของ
นักศึกษา
2. นักศึกษารอยละ 80
สามารถวิเคราะหกรณี
ศึกษาโดยนําหลักการ
และทฤษฎีดานการตลาด
มาประยุกตใชไดถูกตอง
1. สังเกตุ พฤติกรรม
การใหความสนใจใน
การฟง
2. นักศึกษารอยละ 80
สามารถวิเคราะหกรณี
ศึกษาโดยนําหลักการ
และทฤษฎีดานการตลาด
มาประยุกตใชไดถูกตอง
1. สังเกตุ พฤติกรรม
การมีสวนรวม และ
การเสนอความคิดเห็น
ของนักศึกษา
2. ความสามารถในการ
ตอบคําถาม
3. นักศึกษารอยละ 80
สามารถวิเคราะหกรณี
ศึกษาโดยนําหลักการ
และทฤษฎีดานการตลาด
มาประยุกตใชไดถูกตอง
1. สังเกตุพฤติกรรม
การใหความสนใจใน
ฟงในชั้นเรียน
2. ความสามารถในการ
ตอบและแสดงความ
คิดเห็น
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สัปดาห

เนื้อหา

กิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
1. บรรยายประกอบ สื่อการสอน
Power Point
2. อภิปรายและซักถาม
3. นํากรณีศึกษาปญหาการวางแผน
ผลิตภัณฑใหมที่ลมเหลวมาใหนักศึกษา
วิเคราะหและรวมกันระดมสมอง
หาสาเหตุและแนวทางแกไข

6

การกําหนดกลยุทธผลิตภัณฑ
และการวางแผนการพัฒนา
ผลิตภัณฑใหม
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การกําหนดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ 1. บรรยายประกอบ สื่อการสอน
Power Point
และผังกลุมผลิตภัณฑ
2. อภิปรายและซักถาม
3. นักศึกษาวิเคราะหกรณีศึกษา
การกําหนดกลยุทธการตลาดตาม
วงจรชีวิตผลิตภัณฑ และนําเสนอ
หนาชั้นเรียน
4. นักศึกษาสงหัวขอโครงการจัด
สัมมนาทางการตลาดสมัยใหม อาจารย
ผูสอนใหนักศึกษาเสนอแนวทางการ
ดําเนินงานจัดสัมมนา
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การกําหนดกลยุทธตรายี่หอและ 1. บรรยายประกอบ สื่อการสอน
Power Point
บรรจุภัณฑ
2. อภิปรายและซักถาม
3. นักศึกษาวิเคราะหกรณีศึกษา
การกําหนดกลยุทธตรายี่หอ และ
บรรจุภัณฑ

สื่อ
การสอน
1. Power Point
2. เอกสารตําราบทความ
ทางดานการตลาด
3. กรณีศึกษาดานการ
พัฒนาผลิตภัณฑใหม

การวัดผล

1. สังเกตุ พฤติกรรม
การมีสวนรวม และ
การเสนอความคิดเห็น
ของนักศึกษา
2. นักศึกษารอยละ 80
สามารถหาสาเหตุและ
แนวทางการแกไขปญหา
ทางการตลาดไดอยาง
ถูกตอง
3. ผลการวิเคราะหกรณี
ศึกษาของนักศึกษา
1. Power Point
1. สังเกตุ พฤติกรรม
2. เอกสารตําราบทความ การมีสวนรวม และ
ทางดานการตลาด
การเสนอความคิดเห็น
3. กรณีศึกษาการกําหนด ของนักศึกษา
กลยุทธการตลาดใน 2. นักศึกษารอยละ 80
แตละชวงของวงจร
สามารถหาสาเหตุและ
ชีวิตผลิตภัณฑ
แนวทางการแกไขปญหา
ทางการตลาดไดอยาง
ถูกตอง
3. พิจารณาจากแบบ
เสนอโครงการจัด
สัมมนาทางการตลาด
1. Power Point
1. สังเกตุ พฤติกรรม
2. เอกสารตําราบทความ การใหความสนใจใน
ทางดานการตลาด
การฟง
3. กรณีศึกษาการ
2. ความสามารถในการ
กําหนดกลยุทธตรา
ตอบคําถาม
ยี่หอและบรรจุภัณฑ 3. นักศึกษารอยละ 80
สามารถหาสาเหตุและ
แนวทางการแกไขปญหา
ทางการตลาดไดอยาง
ถูกตอง

5 5
สัปดาห
9

10

เนื้อหา

กิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
การกําหนดกลยุทธสําหรับธุรกิจ 1. บรรยายประกอบ สื่อการสอน
Power Point
บริการ
2. อภิปรายและซักถาม
3. กิจกรรมบทที่ 8 ชมVCD เรื่อง
การบริการเหนือความคาดหมาย
แลวแบงกลุมสรุปวิเคราะหสิ่งที่ได
เรียนรูจากการชม VCD สามารถกําหนด
กลยุทธดานงานบริการ
4. นักศึกษาสงหัวขอโครงการจัด
สัมมนาทางการตลาดสมัยใหม (กรณี
มีการแกไข)
1. บรรยายประกอบ สื่อการสอน
การกําหนดกลยุทธราคา
Power Point
2. อภิปรายและซักถาม
3. แบบฝกปฏิบัติการคํานวณราคา
ผลิตภัณฑในรูปแบบตางๆ
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การกําหนดกลุยทธชองทางการ
จัดจําหนายและการจัดการหวง
โซอุปทาน

สื่อ
การสอน
1. Power Point
2. เอกสารตําราบทความ
ทางดานการตลาด
3. VCD เรื่องการบริการ
เหนือความคาดหมาย
4. แบบฝกหัดดาน
การตลาด

1. Power Point

2. เอกสารตําราบทความ
ทางดานการตลาด
3. แบบฝกปฏิบัติการ
คํานวณดานราคา
ผลิตภัณฑ
1. อาจารยทบทวนปอนขอมูลขอ
1. Power Point
บกพรอง ความผิดพลาดที่พบจากการ 2. เอกสารตําราบทความ
ทําแบบฝกหัดการคํานวณราคาจาก
ทางดานการตลาด
แบบฝกปฏับัติบทที่ 9
3. VCD เรื่องการจัดการ
2. บรรยายประกอบ สื่อการสอน
หวงโซอุทปาน
Power Point
3. อภิปรายและซักถาม
4. กิจกรรมบทที่ 10 ชมVCD เรื่อง
การจัดการหวงโซอุปทาน (Supply
Chain) แลวแบงกลุมสรุปวิเคราะหสิ่ง
ที่ไดเรียนรูจากการชม VCD สามารถ
กําหนดกลยุทธดานการจัดการหวง
โซ อุ ป ทาน
4. นักศึกษารายงานความกาวหนา
การจัดงานสัมมนาทางการตลาด
สมัยใหม ครั้งที่ 1

การวัดผล
1. สังเกตุพฤติกรรม
การใหความสนใจและ
ตั้งใจฟงในชั้นเรียน
2. ความสามารถในการ
ตอบคําถาม
3. นักศึกษารอยละ 80
สามารถหาสาเหตุและ
แนวทางการแกไขปญหา
ทางการตลาดไดอยาง
ถูกตอง
1. สังเกตุพฤติกรรม
การใหความสนใจใน
การฟงในชั้นเรียน
2. ความสามารถในการ
วิเคราะหและคํานวณ
จากแบบฝกปฏิบัติ
1. สังเกตุ พฤติกรรม
การมีสวนรวม และ
การเสนอความคิดเห็น
ของนักศึกษา
2. ความสามารถในการ
ตอบคําถาม
3. นักศึกษารอยละ 80
สามารถหาสาเหตุและ
แนวทางการแกไขปญหา
ทางการตลาดไดอยาง
ถูกตอง
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เนื้อหา

12

การกําหนดกลยุทธิ์การสื่อสาร
การตลาดเชิงบูรณาการ

13

เทคนิคการจัดทําแบบการตลาด
สมัยใหม

14

การฝกปฏิบัติการจัดสัมมนา
การตลาดสมัยใหม

15

สรุปทบทวนเนื้อหาในการเรียน
การสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
1. บรรยายประกอบ สื่อการสอน
Power Point
2. อภิปรายและซักถาม
3. นักศึกษาวิเคราะหกรณีศึกษา
การกําหนดกลยุทธ IMC และนํา
เสนอหนาชั้นเรียน

1. บรรยายประกอบ สื่อการสอน
Power Point
2. อภิปรายและซักถาม
3. นักศึกษาชม VCD เรื่อง การจัดทํา
แผนการตลาดสมัยใหม
4. ทํากิจกรรมบทที่ 13 ใหนักศึกษา
แบงกลุมแลวทําการเขียนแผนการ
ตลาดธุรกิจ สปา หลังจากนั้นให
นักศึกษาแตละกลุมรวมกันนําเสนอ
แผนการตลาดที่จัดทํา
5. นักศึกษารายงานความกาวหนา
และเตรียมการจัดงานสัมมนา
ทางการตลาด
1. นักศึกษารวมกันจัดสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการทางการตลาด
2. สรุปและประเมินผลการจัดงาน
สัมนาทางดานการตลาดสมัยใหม
3. อภิปรายและซักถามนักศึกษา
1. สรุปและทบทวนเนื้อหาที่ได
ศึกษามาทั้งหมด
2. อภิปรายและซักถามนักศึกษา

สื่อ
การสอน
1. Power Point
2. เอกสารตําราบทความ
ทางดานการตลาด
3. กรณีศึกษาการกําหนด
กลยุทธดานการ
สื่อสารการตลาดเชิง
บูรณาการ

การวัดผล

1. เอกสารประกอบ
การบรรยายของวิทยากร
2. VCD ประกอบการ
สัมมนา

1. การมีสวนรวมใน
การเสนอความคิเดเห็น
2. การใหความสนใจ
และตั้งใจฟงวิทยากร
บรรยาย

1. สังเกตุพฤติกรรม
การใหความสนใจและ
ตั้งใจฟงในชั้นเรียน
2. นักศึกษารอยละ 80
สามารถหาสาเหตุและ
แนวทางการแกไขปญหา
ทางการตลาดไดอยาง
ถูกตอง
1. Power Point
1. สังเกตุพฤติกรรม
2. เอกสารตําราบทความ การใหความสนใจและ
ทางดานการตลาด
ตั้งใจฟงในชั้นเรียน
3. VCD
2. ความสามารถในการ
4. กรณีศึกษา การจัด ตอบคําถามและแสดง
ทําแผนการตลาด
ความคิดเห็น

1. Power Point
1. สังเกตุพฤติกรรม
2. เอกสารตําราบทความ การใหความสนใจและ
ทางดานการตลาด
ตั้งใจฟงในชั้นเรียน
2. ความสามารถในการ
ตอบคําถามและแสดง
ความคิดเห็น
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16

เนื้อหา
การสอบปลายภาค

กิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ขอสอบแบบอัตนัยวิเคราะห
กรณีศึกษา

สื่อ
การสอน

การวัดผล
นักศึกษาตองทําขอสอบ
ไดไมต่ํากวารอยละ 60

14. การเรียนสวนที่เพิ่มเติม ชั่วโมงเรียนที่คาดหวังสําหรับผูเรียน
ใหนักศึกษาคนควาแผนกลยุทธทางการตลาดจากบทความ ขาวหนังสือพิมพธุรกิจ พรอมทั้งชมรายการ
โทรทัศน รายการเกมกลยุทธที่ออกอากาศทุกวันเสาร ชอง 9 เวลา 22.00 น. แลวนํามาอภิปรายในชั้นเรียน และ
เชิญผูเชี่ยวชาญดานการตลาดมาบรรยายพิเศษ 3 ชั่วโมง
15. การจัดเวลาของอาจารยสําหรับใหคําปรึกษาและแนะนําทาวิชาการเปนรายบุคคล (ไมนอยกวา 6 ชั่วโมง)
วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 -16.00 น.
วันศุกร เวลา 09.00-12.00 น.
16 สื่อการเรียนการสอน (เอกสาร ชุดการสอน เวบไซด กิจกรรม เครื่องมือหรือนวัตกรรมที่ใชในการสอน ฯลฯ)
(ควรมีสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย หรือกิจกรรมที่แสดงถึงผูเรียนเปนสําคัญ)
16.1 เอกสารประกอบการบรรยายวิชา สัมมนาทางการตลาด
16.2 กรณีศึกษาดานการตลาดประจําบทเรียน
16.3 Power Point
16.4 บทความทางดานการตลาด
16.5 แบบฝกหัด
16.6 http://sdib.dusit.ac.th (Internet Broadcasting ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต)
17. การประเมินผล รวม 100 คะแนน
17.1 ประเมินผลระหวางภาค รอยละ 70 แบงออกตามกิจกรรมและเนื้อหาดังนี้
- ความสนใจเรียน แบบฝกหัด และจิตพิสัย
10 คะแนน
- การวิเคราะหกรณีศึกษาประจําบท
20 คะแนน
- การจัดงานสัมมนาทางการตลาด
20 คะแนน
- การทดสอบกลางภาค
20 คะแนน
17.2 ประเมินผลปลายภาค รอยละ 30.
รวม
100 คะแนน
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โดยมีรายละเอียดการประเมินผลระหวางภาคและปลายภาค แสดงในเชิง Rubric ดังนี้
(ควรมีทั้งเนื้อหาการเรียน ตามคําอธิบายรายวิชา และการสอนคุณธรรม จริยธรรม วินัยที่พึงประสงค)
เกณฑการใหคะแนนรายงานการจัดทําแผนกลยุทธการตลาดผลิตภัณฑใหม 20 คะแนน
เนื้อหากิจกรรม หรือ คาคะแนน
คาคะแนน
คาคะแนน
คาคะแนน
คาคะแนน
เปาหมาย
....5......
.....4.....
....3.......
…2…
…1….
ใชกลยุทธการตลาด ใชกลยุทธการตลาด ใชกลยุทธการตลาด
มีการใชกลยุทธ
1.การวางแผนและ มีการใชกลยุทธ
การตลาดไดเหมาะสม ไดเหมาะสม
กําหนดกลยุทธใน การตลาดในการ
ไมคอยเหมาะสมกับ ไมเหมาะสมกับ
การพัฒนาผลิตภัณฑ วางแผนและพัฒนา กับผลิตภัณฑที่เลือก พอสมควร
ผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑใหม ได
ใหม
อยางมีประสิทธิภาพ
(5 คะแนน)
และเหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑที่เลือก
กําหนดกลยุทธทาง ไมมีความคิด
กําหนดกลยุทธ
กําหนดกลยุทธ
2.ความคิดสรางสรรค มีการกําหนด
สรางสรรคในการ
การตลาดไมคอย
การตลาดไดอยาง
กลยุทธการตลาด การตลาดไดอยาง
เชิงประยุกตทาง
กําหนดกลยุทธ
สรางสรรคพอสมควร สมบูรณ
การตลาด (5 คะแนน) ไดอยางสรางสรรค สรางสรรค
การตลาด
และเหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ
3.ความสมบูรณของ รายงานเสร็จ
รายงานสมบูรณ 80% รายงานสมบูรณ 70% รายงานสมบูรณ
รายงานสมบูรณ
รายงาน (5 คะแนน) สมบูรณ 100%
60%
นอยกวา 50%
4.รูปแบบการ
การนําเสนอมีความ การนําเสนอนาสนใจ การนําเสนอนาสนใจ รูปแบบการนําเสนอ การนําเสนอไม
พอสมควร
ไมคอยนาสนใจ
นาสนใจเลย
นําเสนอ (5 คะแนน) นาสนใจ ดึงดูดใน
ทําใหรูสึกอยากจะ
ซื้อผลิตภัณฑ
18. เกณฑสรุปการประเมินผลการเรียน
เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
E

คะแนน
90 – 100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-49

เกณฑการพิจารณา
สงงานครบถวน ถูกตองตรงตามกําหนดเวลา และสอบปลายภาคได 90 - 100%
สงงานครบถวน ถูกตองตรงตามกําหนดเวลา และสอบปลายภาคได 85 – 89%
สงงานครบถวน ถูกตองตรงตามกําหนดเวลา และสอบปลายภาคได 75 – 84%
สงงานครบถวน ถูกตองตรงตามกําหนดเวลา และสอบปลายภาคได 70 – 74%
สงงานครบถวน ถูกตองตรงตามกําหนดเวลา และสอบปลายภาคได 60 – 69%
สงงานครบถวน ถูกตองตรงตามกําหนดเวลา และสอบปลายภาคได 55 – 59%
สงงานครบถวน ถูกตองตรงตามกําหนดเวลา และสอบปลายภาคได 50 – 54%
สงงานครบถวน ถูกตองตรงตามกําหนดเวลา และสอบปลายภาคได 0 – 49%
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19. เอกสารที่ใชประกอบการศึกษาคนควา (ใชรูปแบบการเขียนบรรณานุกรม)
19.1 หนังสือ ตํารา บทความ
ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ. กลยุทธการตลาดและการบริหารเชิงกลยุทธโดยมุงที่ตลาด ธีระฟลม และไซเท็กซ. 2551.
Kotler, Philip and Keller, Kevin Lane, Marketing Management, Thirteenth Edition, New Jersey Pearson
Education, Inc. 2009.
19.2 หนังสืออานประกอบ
นิเวศน ธรรมะและคณะ. การจัดการการตลาด, สํานักพิมพแมคกรอ-ฮิล. กรุงเทพฯ. 2552
ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา. ผลิตภัณฑใหม การตลาดและการพัฒนา. สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2552
ฉัตยาพร เสมอใจ. การบริหารการตลาด. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น , 2551
19.3 เอกสารอิเล็กทรอนิกส
http://www.adassthai.com ( สมาคมโฆษณาธุรกิจแหงประเทศไทย )
http://www.marketeer.co.th ( นิตยสารมารเก็ตเทียร )
http://www.brandagemag.com ( นิตยสารแบรนดเอจ )
http://www.manager.co.th ( นิตยสารผูจัการ )

