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รายละเอียดของรายวิชา 

ชือสถาบนัอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธรุกิจ 

หมวดที  ข้อมูลทัวไป 
 

1. รหัสและชือรายวิชา   

BA 201 หลักการตลาด (Principles of Marketing) (สาขาวชิาการจดัการการท่องเทยีว) 

2. จาํนวนหน่วยกิต 

 หน่วยกติ ( - - ) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสตูรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวชิาการตลาด 

4. อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ู้สอน 

อาจารยนั์นทวฒัน์  ธนสารเศรณีวณิช  อาจารย์ผูส้อน 

อาจารยป์ระทานพร โสภาจิตต์วฒันะ  อาจารย์ผูส้อน 

อาจารย์ ดร.สวรส   ศรสีุตโต  อาจารย์ผูส้อน 

อาจารย์ ดร.พรีญา เลก็กัมพร  อาจารย์ผูส้อน 

อาจารย์ปิยรตัน์ เศรษฐศิรไิพบลูย ์  อาจารย์ผูส้อน 

5. ภาคการศึกษา / ชนัปีทีเรียน 

ภาคต้น ชนัปีที 2 

6. ระบุภาคการศึกษา / ชนัปีทีเรียน ตามแผนการศึกษาของหลกัสูตร 

ภาคต้น/ปลาย ชนัปีท ี2 

7. รายวิชาทีต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)  (ถ้ามี) 

- 
8. รายวิชาทีต้องเรียนพร้อมกนั  (Co-requisites)  (ถ้ามี) 

- 

9. สถานทีเรียน   

มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย 

10. วนัทีจดัทาํหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครงัล่าสุด 

 สงิหาคม  
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หมวดที    จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

• วตัถปุระสงค ์(Course Objectives) 

1. เพอืการศกึษาความสาํคญัของการตลาด องคป์ระกอบของการตลาด และกระบวนการในการบรหิารการตลาด 

2. เพอืศกึษาความหมาย คํานิยาม และทฤษฎทีางการตลาด 

3. เพอืศกึษาถงึส่วนประสมทางการตลาด อนัประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางจดัจําหน่าย และการส่งเสรมิ

การตลาด รวมถงึศกึษาการตัดสนิใจทสีาํคญัเกยีวกับสว่นประสมทางการตลาด 

• วตัถปุระสงคเ์ชิงพฤติกรรม (Behavioral Objectives) 

1. ผูเ้รยีนสามารถอธบิายความหมายของการตลาด และองค์ประกอบต่างๆทีจําเป็นในการทําการตลาดให้ประสบ

ความสาํเรจ็ 

2. ผูเ้รยีนสามารถนําแนวคดิทางการตลาดไปประยุกต์ใช้ในการทํางานและในชวีติประจาํวนัได้อย่างเหมาะสม 

 

2. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา  

วตัถุประสงค์ในการพฒันารายวชิานี เพอืให้มเีนือหาทีทนัสมยัต่อการเปลียนแปลงของโลกธุรกิจ เพอืให้นักศกึษาได้มี

ความรูท้ีครอบคลุมเกยีวกบัหลกัการตลาดทีจาํเป็นเพอืเป็นพนืฐานในการเรยีนวชิาขนัสงูต่อไป  

หมวดที    ลกัษณะและการดาํเนินการ 

 

1. คาํอธิบายรายวิชา  

ความหมายและความสาํคญัของแนวคดิทางการตลาดยุคใหม่ต่อภาคธุรกิจและเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมทีมอีิทธพิล

ของการตลาดต่อระบบตลาด การวเิคราะห์พฤตกิรรมผูบ้รโิภค การแบง่ส่วนตลาด การกําหนดตลาดเป้าหมาย การวาง

ตําแหน่งสินค้าและบรกิารในใจผู้บรโิภค ส่วนประสมการตลาด นําการพฒันาการของเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ใน

สว่นประสมทางการตลาดรปูแบบใหม ่

2. จาํนวนชวัโมงทีใช้ต่อภาคการศึกษา 

 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบติั การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

บรรยาย  ชวัโมงต่อภาค

การศกึษา 

- ไมม่กีารฝึกปฏบิตัิ

ภาคสนาม 

การศึกษาคน้ควา้ด้วยตวัเอง  

ชวัโมงต่อสปัดาห์ 

 

3. จาํนวนชวัโมงต่อสัปดาห์ทีอาจารยใ์ห้คาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

 อาจารย์ประจาํรายวชิา ประกาศเวลาให้คําปรกึษาแก่นักศกึษาทราบใน ประมวลการสอนรายวชิา 

 อาจารยใ์ห้คําปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแก่นักศกึษานอกชนัเรยีนเป็นรายบุคคลหรอืกลุ่มตามความ

ต้องการ 1 ชวัโมงต่อสปัดาห์ ซึงจะต้องมกีารนัดหมายล่วงหน้า   
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หมวดที    การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 
1. คณุธรรม จริยธรรม 

1.1. คณุธรรม จริยธรรมทีต้องพฒันา 

 พฒันาให้นักศกึษามบุีคลกิด ีมคีวามรบัผดิชอบ มวีนัิย มจีรรยาบรรณในวชิาชพี มคีวามซอืสตัย ์

และเคารพสทิธขิองขอ้มลูส่วนบุคคลและธุรกจิทไีด้นํามาใช้ในการเรยีนการสอน   

1.2. วิธีการสอน 

 ชแีจงวธิกีารเรยีนการสอน การเขา้ชนัเรยีนต้องแต่งกายชุดนักศกึษา สุภาพ เรยีบร้อย 

 การบรรยายพรอ้มยกตวัอย่าง และมกีรณีศกึษาเกยีวกบัปัญหาทางการตลาด แนวคดิทางการตลาด

ทถีูกต้องตามจรรยาบรรณวชิาชพีด้านการตลาด เช่น จรรยาบรรณในการเป็นนักการตลาด 

 การกําหนดให้นักศกึษาทํารายงานกรณีศกึษาและมกีารนําเสนอหน้าชนัเรยีน 

1.3. วิธีการประเมินผล 

 ตรวจสอบการแต่งกายนักศกึษาก่อนเข้าชนัเรยีน 

 ตรวจสอบพฤติกรรมการเข้าเรยีน 

 การส่งรายงานกรณีศกึษาทีได้รบัมอบหมายตามกาํหนดเวลา 

 การทํารายงานกรณีศกึษามกีารอา้งองิอย่างถูกต้อง 

 ประเมนิผลกรณีศกึษา 

 ประเมนิผลการนําเสนอรายงานกรณีศกึษาหน้าชนัเรยีน 

2. ความรู้ 

1.1. ความรู้ทีต้องได้รบั 

ได้รบัความรู้ความหมายและความสําคัญของแนวคิดทางการตลาดยุคใหม่ต่อภาคธุรกิจและเศรษฐกิจ 

สภาพแวดล้อมทีมีอิทธพิลของการตลาดต่อระบบตลาด การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บรโิภค การแบ่งส่วนตลาด การ

กําหนดตลาดเป้าหมาย การวางตําแหน่งสนิคา้และบรกิารในใจผู้บรโิภค สว่นประสมการตลาด นําการพฒันาการของ

เทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในสว่นประสมทางการตลาดรปูแบบใหม ่

1.2. วิธีการสอน 

การบรรยาย การทํารายงานกรณีศกึษากลุ่ม การนําเสนอรายงานกรณีศกึษาหน้าชนัเรยีน การอภปิรายกลุ่ม 

การวเิคราะห์กรณีศกึษา นํามาสรุปและนําเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขทเีกยีวกบัปัญหาการตลาด โดยการทํา

รายงานกรณีศกึษาโดยเน้นที การแก้ปัญหา และการเน้นผู้เรยีนเป็นศนูย์กลาง 

 

1.3. วิธีการประเมินผล 

 วเิคราะห์กรณีศึกษา 

 รายงานกรณีศกึษากลุ่มและการนําเสนอรายงานหน้าชนัเรยีน 

 การสอบกลางภาค และ สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบทีเน้นทฤษฎีและการประยุกต์ใช ้
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3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1. ทกัษะทางปัญญาทีต้องพฒันา 

พฒันาให้มคีวามคดิอยา่งเป็นระบบ มคีวามคดิสร้างสรรค์ สามารถวเิคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางในการ

แก้ไขปัญหาได้ 

3.2. วิธีการสอน 

 การมอบหมายให้ทํารายงานกรณีศกึษากลุ่มและนําเสนอรายงานหน้าชนัเรยีน 

 การอภปิรายกลุ่ม และการมสีว่นร่วมของนักศกึษาในชนัเรยีน 

 การวเิคราะห์กรณีศกึษา และการนําเสนอแนวคดิอยา่งสรา้งสรรค์ 

 

3.3. วิธีการประเมินผล 

การสอบกลางภาคและปลายภาค ด้วยขอ้สอบทเีน้นทฤษฎแีละการประยุกต์สถานการณ์ หรอืการวเิคราะห์

กรณีศกึษา 

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

4.1. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบทีต้องพฒันา 

 พฒันาทกัษะในการทํางานเป็นทมี 

 พฒันาสมัพนัธภาพระหว่างผูเ้รยีนด้วยกนัและกบัผู้สอน 

 พฒันาการเรยีนรูด้้วยตนเอง มคีวามรบัผดิชอบต่อหน้าท ีมคีวามซอืสตัย์ และมนํีาใจต่อเพอืนร่วมชนั

เรยีน 

4.2. วิธีการสอน 

 จดักจิกรรมกลุ่มในการวเิคราะห์กรณีศกึษา 

 มอบหมายงานรายงานกรณีศกึษากลุ่ม  

 การนําเสนอรายงานกรณีศกึษาหน้าชนัเรยีน 

4.3. วิธีการประเมินผล 

 รายงานกรณีศกึษาทสี่งในชนัเรยีน 

 รายงานกรณีศกึษาทนํีาเสนอหน้าชนัเรยีน 

 พฤตกิรรมการเขา้เรยีน 

5. ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1. ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต้องพฒันา 

 พฒันาทกัษะการวเิคราะห์เชงิตวัเลขได้จากการวเิคราะห์กรณีศกึษาทไีด้ให้ขอ้มลูเกยีวกบัตวัเลข เช่น 

ขนาดของตลาด สว่นแบ่งทางการตลาด ยอดขาย อตัราการเจรญิเติบโตของธุรกิจ การตังราคา การคดิ

คาํนวณต้นทุนก่อนการตังราคา ฯลฯ เป็นต้น 

 พฒันาทกัษะด้านการสอืสาร โดยการนําเสนอกรณีศกึษาหน้าชนัเรยีนโดยรูจ้กันําเครอืงมอืเทคโนโลยทีี

เหมาะสมมาใช้ประกอบ 

 การสบืคน้ขอ้มูลทงัขอ้มลูปฐมภูมแิละทุตยิภูม ิการสบืคน้ทางอนิเตอรเ์น็ท  

 พฒันาการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ โดยให้เขา้บทเรยีนจาก Hybrid Learning ซงึม ีwebsite ของวชิา

โดยตรง มกีารสอืสารกบันักศกึษาโดยผา่นบทเรยีนทางอนิเตอรเ์น็ท 



มคอ.      
 

 5

5.2. วิธีการสอน 

 วเิคราะห์กรณีศึกษาทเีกยีวกบัส่วนประสมการตลาด โดยเฉพาะในส่วนของการคาํนวณด้านราคา  การ

ตงัราคา การคดิต้นทุนสนิค้า ทเีกยีวสถิตดิ้านยอดขาย การพยากรณ์การขาย ตัวเลขของขนาดตลาด 

สว่นแบง่ทางการตลาด  ฯลฯ  

 มกีารนําบทเรยีน upload ไว้ใน Hybrid Learning ของ website มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย 

 มกีารใช้เครอืงมอืเทคโนโลยทีีเหมาะสมในการนําเสนอรายงาน 

5.3. วิธีการประเมินผล 

 การวเิคราะห์กรณีศกึษาอย่างมเีหตุและผลตามทฤษฎี 

 จาํนวนครงัในการเข้าสูบ่ทเรยีนใน Hybrid Learning 

 การจดัทํารายงานกรณีศกึษาและการนําเสนอหน้าชนัเรยีนด้วยเทคโนโลยทีเีหมาะสม 

 การแสดงความคดิเหน็และการมสี่วนรว่มในชนัเรยีน 

 

หมวดที    แผนการสอนและการประเมินผล 

 
1. แผนการสอน 

 
สปัดาห์ที

Week 

Number 

หวัข้อการบรรยาย /ปฏิบติัการ  

Topics 

จาํนวน 

ชงัโมง/ 

สปัดาห์ 

Hour/week 

กิจกรรม/ 

สือการสอน

Activities/Use of 

Instruction Media 

กรณีศึกษาเรือง 

อาจารยผ์ู้สอน 

 

1.  บทท ี  โลกของการตลาด1  

Chapter 1 The World of Marketing 

3 แนะนําการเรยีนการ

สอนและกรณีศกึษา 

 

อ.นันทวฒัน์ 

 

2.  บทท ี  การตลาดในสภาพแวดล้อมทแีปรเปลียน 

Chapter 2 Marketing in changing 

environment 

3 ลาวคอมเพล็กซ์ อ.นันทวฒัน์ 
 

3.  บทท ี  สารสนเทศทางการตลาดและการวจิยั 

Chapter 3 Marketing information and 

research 

3  อ.นันทวฒัน์ 
 

4.  บทท ี  พฤตกิรรมผู้บรโิภค 

Chapter 4 Consumer behavior 

3  อ.นันทวฒัน์ 
 

5.  บทท ี   พฤตกิรรมของตลาดธุรกิจต่อธุรกจิ  

Chapter 5 Business-to-business markets 

 

 

3  อ.นันทวฒัน์ 
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6.  บทท ี   กลยุทธ์การตลาดเป้าหมายและการ

จดัการความสมัพนัธก์ับลูกคา้ 

Chapter 6 Target market strategies and 

customer relationship management 

3  อ.นันทวฒัน์ 
 

7.  บทท ี   การสรา้งสรรคผ์ลิตภณัฑ์และวงจรชวีติ

ของผลติภณัฑ ์

Chapter 7 Creating the product 

3 โตโยต้า Fortuner อ.นันทวฒัน์ 
 

 สอบกลางภาคตังแต่บทที -     

8.  

 

บทท ี   การบรหิารผลติภณัฑแ์ละการตลาด

บรกิาร 

Chapter 8 Managing the product and 

services 

3 ฟิลิปส ์ อ.นันทวฒัน์ 
 

9.  บทท ี   การตังราคาผลิตภณัฑ์  

Chapter 9 Pricing the product 

3  อ.นันทวฒัน์ 
 

10.  บทท ี   การสอืสารทางการตลาดแบบบูรณา

การ 

Chapter 10 Integrated marketing 

communications 

3 ซบัเวย์ อ.นันทวฒัน์ 
 

11.  บทท ี   การโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์  

Chapter 11 Advertising and public relations 

3  อ.นันทวฒัน์ 
 

12.  บทท ี   การส่งเสรมิการขาย การใชพ้นักงาน

ขาย และการจดัการการขาย 

Chapter 12 Sales promotion, personal 

selling, and sales management 

3  อ.นันทวฒัน์ 
 

13.  บทที   ชอ่งทางจดัจําหน่าย การสง่กําลังบํารงุ 

และการคา้ส่ง 

Chapter 13 Creating value through supply 

chain management 

3   อ.นันทวฒัน์ 
 

14.  บทท ี   การค้าปลีก  

Chapter 14 Retailing 

3 เดอะ มอลล์ กรุ๊ป อ.นันทวฒัน์ 
 

 สอบปลายภาคตงัแต่บทที -     

 

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สปัดาห์ทีประเมิน สดัส่วนของการ

ประเมินผล 

คณุธรรมจริยธรรม เหมอืนหมวด 4  ขอ้ 1.3 ทุกสปัดาห์  
สอบกลางภาค 

ร้อยละ 20 
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และสอบปลายภาค 

ความรู้ เหมอืนหมวด 4  ขอ้ 2.3 ทุกสปัดาห์  
สอบกลางภาค 
และสอบปลายภาค 

ร้อยละ 20 

ทกัษะทางปัญญา เหมอืนหมวด 4  ขอ้ 3.3 ทุกสปัดาห์  
สอบกลางภาค 
และสอบปลายภาค 

ร้อยละ 20 

ทกัษะความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรบัผิดชอบ 

เหมอืนหมวด 4  ขอ้ 4.3 ทุกสปัดาห์  
สอบกลางภาค 
และสอบปลายภาค 

ร้อยละ 20 

ทกัษะเชิงการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

เหมอืนหมวด 4  ขอ้ 5.3 ทุกสปัดาห์  
สอบกลางภาค 
และสอบปลายภาค 

ร้อยละ 20 

 

จากตารางแผนการประเมนิผลการเรยีนรู ้  สามารถแสดงรายละเอยีดการประเมนิผลการเรยีนรูไ้ด้ ดังนี 

 ความรูแ้ละทักษะ (Knowledge and Skills) 

  - สอบกลางภาค  ขอ้  ตวัเลอืก   รอ้ยละ   30 

  - สอบปลายภาค  ข้อ  ตวัเลือก  รอ้ยละ   55 

 การทํางานหรอืกจิกรรมการเรยีนการสอน (Assignments/Teaching-Learning Activities) 

 การวเิคราะห์และรายงานกรณีศกึษา   รอ้ยละ   15 

     รวม              100 

  

2.1. ระบุวิธีการประเมินผลการเรยีนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามทีปรากฏในแผนทีแสดงการกระจายความ

รบัผดิชอบของรายวิชา (Curriculum Mapping) ตามทกํีาหนดในรายละเอยีดของหลักสูตร  สปัดาห์ทปีระเมนิ 

และสดัสว่นของการประเมนิ ตามเอกสารแนบ 

 

หมวดที 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1. ตาํราและเอกสารหลัก 

นักศกึษาสามารถเข้าถงึสไลด์และกรณีศกึษาได้ทางระบบ iTune U course Manager ของมหาวทิยาลยั 

      ตาํรา /เอกสารประกอบการสอน ) Textbooks/Instructional Material 

     หลกัการตลาด, ผ.ศ. ดร.กญัช์ อนิทรโกเศศ, คณะบรหิารธุรกจิ, มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย, 2552 

2. เอกสารและข้อมูลสาํคญั 

หนังสอื ซึงนักศกึษาจําเป็นต้องศกึษาเพมิเตมิ 

2.1. Kotler, Phillip and Garry Armstrong (1999). Principle of Marketing, 8th ed. NJ: Prentice-Hall. 
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2.2. Solomon, Michael R., Greg W. Marshall, and Elnora W. Stuart (2006), Marketing: Real People, 

Real Choice, 4th ed. NJ: Pearson Hall. 

3.  เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

นิตยสารและหนังสอืพมิพ ์ทสีําคัญอนืๆ ซึงนักศกึษาควรศกึษาเพมิเตมิ 

 www.adintrend.com 

 www.manager.co.th 

 นิตยสาร BrandAge ,Marketeer, Positioning, Thaicoon 

 หนังสอืพมิพ์ ประชาชาติธุรกจิ 

 หนังสอืพมิพ์ ผู้จดัการ 

 หนังสอืพมิพ์ ฐานเศรษฐกจิ 

 หนังสอืพมิพ์ ประชาชาติธุรกจิ 

 หนังสอืพมิพ์บสิเินสไทย ฯลฯ 

 

หมวดที 7 การประเมินและปรบัปรุงการดาํเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

การประเมนิประสทิธผิลของรายวชิานีทีจดัทําโดยนักศกึษา โดย 

 การสนทนาสอบถามความคดิเห็นระหว่างนักศกึษาและอาจารย์ผูส้อน 

 การสงัเกตพฤตกิรรมการเรยีนของนักศกึษา 

 การประเมนิผลอาจารยผ์ู้สอนโดยนักศกึษา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

ผลการสอบของนักศกึษา 

3.  การปรบัปรุงการสอน 

มกีารปรบัปรุงการสอนจากข้อมูลในขอ้ 1 และ 2 และแลกเปลียนความคดิเห็นระหว่างอาจารยผู้์สอนในวชิาอนืๆเพอืจะ

ได้นําเทคนิค วธิกีารใหม่ๆมาใช้ในการปรบัปรุงการสอนให้ดขีนึ นอกจากนัน คณะบรหิารธุรกจิ สาขาวชิาการตลาดยงั

ไดก้ารประชุมเชงิปฏบิตักิารเพอืพฒันาการเรยีนการสอนเป็นประจาํทุกปี  

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิของนักศึกษาในรายวิชา 

ได้มกีารทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธขิองนักศกึษาในรายวชิาทสีอน โดยพจิารณาในรายหวัข้อทีสอน โดยสุ่มตรวจ

ผลงานของนักศึกษาจากการวิเคราะห์กรณีศึกษา การทํารายงานและผลการทดสอบย่อย โดยมีคณะกรรมการกํากับ

มาตรฐานวชิาการ เป็นผู้ตรวจสอบในการออกขอ้สอบ การตรวจข้อสอบ การตัดเกรดของนักศกึษา 

5. การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

จากการประเมนิและทวนสอบผลสมัฤทธปิระสิทธผิลรายวชิา ได้มีการวางแผนปรบัปรุงการสอนและรายละเอยีดวชิา

เพอืให้เกดิคุณภาพมากขนึ โดย 

 ปรบัปรุงเนือหารายวชิาทุกๆ 3 ปี หรอืตามคําแนะนําของคณะกรรมการกํากับมาตรฐานวชิาการตามข้อ 4 

 


