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          มคอ. 3 

รายละเอียดของรายวิชา 

ชือสถาบนัอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธรุกิจ 

หมวดที  ข้อมูลทัวไป 
 

1. รหัสและชือรายวิชา      BX 012 การบรหิารการตลาด 

                          (Marketing Management) 

2. จาํนวนหน่วยกิต                    หน่วยกติ ( - - ) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา    วชิาโทบรหิารธุรกจิ (สําหรบันักศกึษาต่างคณะ) 

4. อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ู้สอน  ผศ.ดร.ปราณี เอยีมละออภกัด ี 

5. ภาคการศึกษา / ชนัปีทีเรียน    ภาคปลาย ชนัปีที 2 – 4 

6. รายวิชาทีต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)  (ถ้ามี)  - 

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

8. สถานทีเรยีน        คณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย 

9. วนัทีจดัทาํหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครงัล่าสุด 5 มกราคม 9 

หมวดที    จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1. เพอืให้นักศกึษามแีนวคดิพนืฐานของกระบวนการบรหิารการตลาด และความสําคญัของงานการบรหิารการตลาด 

2. เพอืให้นักศกึษารูบ้ทบาทและหน้าทีของผูบ้รหิารการตลาด  

3. เพอืให้นักศกึษาใชเ้ทคนิคการบรหิารการตลาด และการนําเสนอการบรหิารการตลาดได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

4. เพอืให้นักศกึษาวเิคราะห์ปัจจยัต่างๆ ทมีผีลกระทบต่อการบรหิารการตลาด ซึงสามารถนําไปปรบัใช้ให้สอดคล้อง

กบัสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบนั 

5. เพอืให้นักศกึษาประยุกต์ทฤษฎีต่างๆ ทเีกยีวขอ้งกบัการบรหิารการตลาดเพอืนําไปแก้ปัญหาทเีกดิขนึจรงิได้ 
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2. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา  

วตัถุประสงค์ในการพฒันารายวชิานี เพอืให้มเีนือหาทีทนัสมยัต่อการเปลียนแปลงของโลกธุรกิจ เนืองจาก

ปัจจุบนัมเีทคนิคการบรหิารการตลาดสนิคา้หรอืบรกิารได้พฒันารปูแบบใหม่ๆ ขนึมาอยา่งต่อเนือง พฤติกรรมการซอื

สนิคา้หรอืบรกิารของผูบ้รโิภคทีเปลยีนแปลงไปย่อมมีผลต่อกระบวนการในการบรหิารการตลาด  ดังนันเพอืให้

นักศกึษาได้มอีงค์ความรูท้คีรอบคลุมเกียวกับการบรหิารการตลาดและเทคนิคการบรหิารการตลาดแบบใหม ่ และทนั

ต่อสถานการณ์ของโลกธุรกจิในปัจจุบนัทมีกีารเปลียนแปลงตลอดเวลา 

หมวดที    ลกัษณะและการดาํเนินการ 

1. คาํอธิบายรายวิชา  

แนวคิดและกลยทุธ์การบริหารการตลาดทีมีบทบาทสาํคญัในแผนการตลาด  การวางแผนการ 
บริหารการตลาดทีเหมาะสมตอ้งเขา้ใจหลกัการบริหารการตลาดทสีร้างความพงึพอใจ คุณคา่ และการรักษา 
ลูกคา้  โดยมีการวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด สภาพแวดลอ้มการตลาด พฤติกรรมการบริโภค และการ 
แข่งขนั  ซึงการพฒันากลยทุธก์ารตลาดดว้ยการแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย การวางตาํแหน่ง 
ทางการตลาดใหส้อดคลอ้งกบัการบริหารผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด 

โดยมีการประเมินผลและควบคุมกิจกรรมการตลาด 
 

2. จาํนวนชวัโมงทีใช้ต่อภาคการศึกษา 

 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบติั การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

บรรยาย  ชวัโมงต่อภาค

การศกึษา 

- ไมม่กีารฝึกปฏบิตัิ

ภาคสนาม 

การศึกษาคน้ควา้ด้วยตวัเอง  

ชวัโมงต่อสปัดาห์ 

6 x 15 = 90 ชวัโมง 

 

3. จาํนวนชวัโมงต่อสัปดาห์ทีอาจารยใ์ห้คาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

 อาจารย์ประจาํรายวชิา ประกาศเวลาให้คําปรกึษาแก่นักศกึษาทราบในประมวลการสอนรายวชิา 

 อาจารยใ์ห้คําปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแก่นักศกึษานอกชนัเรยีนเป็นรายบุคคลหรอืกลุ่มตามความ

ต้องการ 1 ชวัโมงต่อสปัดาห์ ซึงจะต้องมกีารนัดหมายล่วงหน้า  ห้องพกัอาจารยค์ณะบรหิารธุรกิจ อาคาร 7 

ชนั 2  หรอืโทร 08 9000 9555 หรอื อเีมล์ : praneee@hotmail.com 

 

หมวดที    การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

การพฒันาผลการเรยีนรูใ้นมาตรฐานผลการเรยีนรู้แต่ละดา้นทมีุง่หวงั มดีงัต่อไปนี 
1. คณุธรรม จริยธรรม 

1.1. คณุธรรม จริยธรรมทีต้องพฒันา 

นักศกึษาควรมผีลการเรยีนรูด้้านคุณธรรม จรยิธรรมทตี้องพฒันา ดงันี 
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1.1.1 มคีวามซอืสตัยสุ์จรติ ซอืตรงต่อหน้าท ีต่อตนเอง และต่อผู้อนื ไม่เอารดัเอาเปรยีบผูอ้นื มคีวาม

อดทนเสยีสละและเพยีรพยายาม 

1.1.3     มคีวามเคารพต่อกฎ ระเบยีบ ขอ้บังคบัต่างๆ ขององค์กรและมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม    

โดยรวมและมจีรรยาบรรณทางธุรกจิ 

1.2 วิธีการสอน 

1.2.1 ชแีจงวธิกีารเรยีนการสอน และรายละเอยีดเกยีวกบัเนือหาวชิาและแนวทางการเตรยีมพรอ้ม

ในการเรยีน  รวมทงัการปฏบิตัตินในการเขา้ชนัเรยีนต้องแต่งกายชุดนักศกึษา สุภาพ 

เรยีบรอ้ย และตรงต่อเวลา 

1.2.2 การบรรยายพรอ้มยกตวัอย่าง  และใช้บทความวชิาการหรอืบทความทางธุรกจิทีเกียวข้องกบั

การบรหิารการตลาดทีถกูต้องตามจรรยาบรรณวชิาชพี เช่น จรยิธรรมในการให้ความเป็นธรรม

กบัลูกค้าและผู้ทเีกยีวขอ้ง  และซือสตัย์ต่อลูกคา้  

1.2.3 การกําหนดให้นักศกึษาทําแบบฝึกหัดงานเดยีวโดยศกึษาจากขอ้มลูจรงิในภาคธุรกจิและมกีาร

นําเสนอหรอืแลกเปลยีนความคดิเหน็ภายในชนัเรยีน 

1.3 วิธีการประเมินผล 

1.3.1 ตรวจสอบการแต่งกายนักศกึษาก่อนเข้าชนัเรยีน 

1.3.2 ตรวจสอบพฤติกรรมการเข้าเรยีนอย่างน้อยรอ้ยละ 80 ของเวลาเรยีน 

1.3.3 การส่งแบบฝึกหดัทไีด้รบัมอบหมายตามกําหนดเวลา 

1.3.4 การทําแบบฝึกหดัมกีารอา้งองิอยา่งถูกต้องตามหลักวชิาการ 

1.3.5 ประเมนิผลการนําเสนอรายงานหรอืแลกเปลยีนความคดิเหน็ในชนัเรยีน 

2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ทีต้องได้รบั 
2.1.3 มคีวามรูค้วามเขา้ใจในสาระสาํคญัของการบรหิารการตลาด การวเิคราะห์โอกาสทางการตลาด 

และการพฒันากลยุทธ์การตลาด 
2.1.4 มคีวามรูค้วามเข้าใจในสาระสาํคญัของกระบวนการบรหิารการตลาดในด้านการวางแผน การ

ดําเนินงานการตลาด การควบคุมและการประเมนิผลการดําเนินงานทางการตลาด 
2.1.5 มคีวามรูเ้กยีวกบัความก้าวหน้าในวชิาชพีดา้นการบรหิารการตลาด  รวมถึงมคีวามเขา้ใจและ

ปรบัตวัให้เข้ากับสถานการณ์ตลาดทีมกีารเปลียนแปลงอย่างรวดเรว็ 
2.2  วิธีการสอน 

2.2.1 การบรรยายภาคทฤษฎ ี 

2.2.2 มอบหมายการทําแบบฝึกหดัรายบุคคล  

2.2.3 การนําเสนอรายงานหรอืแลกเปลยีนความคดิเหน็ในชนัเรยีน  

2.2.4 การอภปิราย 

2.2.5 การหาขอ้มลูจากธุรกจิจรงิ นํามาสรุปและนําเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขทเีกยีวกบัการ

บรหิารการตลาด 

2.3  วิธีการประเมินผล 

2.3.1 การประเมนิแบบฝึกหดัหรอืรายงานรายบุคคล ด้วยการนําเสนอรายงานหรอืแลกเปลียนความ

คดิเห็นในชนัเรยีน โดยกําหนดเกณฑก์ารประเมนิ 

2.3.2 การทดสอบยอ่ยในห้องเรยีน การสอบกลางภาค และสอบปลายภาค ด้วยขอ้สอบทเีน้นทฤษฎี

และการประยุกต์ใช ้
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3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1. ทกัษะทางปัญญาทีต้องพฒันา 
3.1.3 สามารถสบืค้น จาํแนกข้อมูล วเิคราะห์ขอ้มลูสารสนเทศ เพอืใช้ในการพฒันาความรูด้้านการบรหิาร   
        การตลาด การแก้ปัญหาและตัดสนิใจด้านการบรหิารการตลาดได้อยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
3.1.4 สามารถวเิคราะห์ทางเลอืกใหมแ่ละผลกระทบทเีป็นผลจากทางเลือกของการบรหิารการตลาดอยา่ง      
        รอบด้าน  และมคีวามพรอ้มในการตดัสนิใจเลอืกทางเลอืกทสีอดคล้องกบัสถานการณ์ตลาด        

3.2. วิธีการสอน 

3.2.1 การมอบหมายให้ทําแบบฝึกหดัรายบุคคลและแลกเปลยีนความคดิเหน็ในชนัเรยีน 

3.2.2 การอภปิรายกลุ่ม และการมสีว่นร่วมของนกัศกึษาในชนัเรยีน 

3.2.3 การวเิคราะห์กรณีศกึษา บทความวชิาการ บทความทางธุรกิจและการนําเสนอแนวคดิอยา่งสร้างสรรค์ 

3.2.4 มอบหมายสบืค้นขอ้มลูจากภาคธุรกจิจรงิ นํามาวเิคราะห์ นําเสนอแนวทางการบรหิารการตลาดใน 

       รูปแบบทีสรา้งสรรค์ และสามารถนําไปปฏบิตัิได้จรงิในภาคธุรกจิ 

3.3. วิธีการประเมินผล 

3.3.1 การประเมนิผลแบบฝึกหัดรายบุคคล ด้วยการนําเสนอรายงานหรอืแลกเปลียนความคดิเห็นในชนัเรยีน  

       โดยกําหนดเกณฑก์ารประเมนิ 

3.3.2 การทดสอบยอ่ยในห้องเรยีน การสอบกลางภาค  และสอบปลายภาค ด้วยขอ้สอบทเีน้นทฤษฎีและการ 

        ประยุกต์ใชใ้นภาคปฏบิตัิของธุรกจิ 

 

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

4.1. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบทีต้องพฒันา 

4.1.2 พฒันาภาวะผู้นํา ผูต้ามโดยมสีมัพนัธภาพระหวา่งผู้เรยีนด้วยกันและกับอาจารยผ์ูส้อน 
4.1.3 พฒันาความสามารถแสดงความคดิรเิรมิและความคดิเห็นทมีคีวามแตกต่างอยา่งสรา้งสรรคแ์ละรบั    

ฟังความคดิเหน็ของผูอ้นื 

4.2. วิธีการสอน 

4.2.1 การบรรยายตามเนือหาของบทเรยีน 

4.2.2 มอบหมายทํางานหรอืแบบฝึกหัดรายบุคคล  

4.2.3 การนําเสนอรายงานหรอืแลกเปลยีนความคดิเหน็ในชนัเรยีน 

4.3. วิธีการประเมินผล 

4.3.1 รายงานทสี่งในชนัเรยีน 

4.3.2 รายงานทนํีาเสนอหรอืแลกเปลยีนความคดิเหน็ภายในชนัเรยีน 

4.3.3 พฤตกิรรมในชนัเรยีน 
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5. ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1. ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต้องพฒันา 

5.1.3 พฒันาความสามารถด้านการสอืสารเพอือธบิายและสรา้งความเข้าใจอยา่งถูกต้อง ทงัในรูปแบบการ 

        เขยีนรายงานและการนําเสนอด้วยวาจา 

5.1.4 ทกัษะการนําเสนอรายงานหรอืแลกเปลยีนความคดิเหน็ในชนัเรยีน โดยรูจ้กันําเครอืงมอืเทคโนโลย ี

        และสารสนเทศทเีหมาะสมมาใชป้ระกอบเป็นเครอืงมอื 

5.2. วิธีการสอน 

5.2.1 การเขา้ชนัเรยีน และการวเิคราะห์บทความวชิาการ บทความธุรกิจ กรณีศกึษาทเีกยีวกับการพยากรณ์ 

        ยอดขายทีได้จากการบรหิารการตลาดเปรยีบเทยีบกบัค่าใชจ้า่ยด้านการบรหิารการตลาด 

5.2.2  การมอบหมายให้ทํารายงานและให้นําเสนอรายงานหรอืแลกเปลยีนความคดิเหน็ในชนัเรยีน โดยให้    

        อา้งอิงแหล่งทมีาของข้อมลูอยา่งถูกต้องตามหลกัวชิาการ และมกีารใชเ้ครอืงมอืเทคโนโลยทีีเหมาะสม 

        ในการนําเสนอรายงาน 

5.3. วิธีการประเมินผล 

5.3.1 การเขา้ชนัเรยีน 

5.3.2 การวเิคราะห์บทความวชิาการ บทความธุรกจิ กรณีศกึษาอย่างมเีหตุและผลตามทฤษฎี 

5.3.3 การจดัทาํรายงานและการนําเสนอหน้าชนัเรยีนด้วยเทคโนโลยทีีเหมาะสม 

5.3.4 การแสดงความคดิเหน็และการมส่ีวนรว่มในชนัเรยีน 

 

 

หมวดที    แผนการสอนและการประเมินผล 

 
1. แผนการสอน 

 
สปัดาห์ที 

 

หวัข้อ/รายละเอียด 

 

จาํนวน 

ชงัโมง 

 

กิจกรรมการเรียน

การสอนและ 

สือทีใช้ 

ผูส้อน 

 

1.  ส่วนที 1 ความเข้าใจการบริหารการตลาด 

ประกอบด้วยเนือหาในบทที 1 และบทที 2 

บทท ี1 หลักการจดัการทางการตลาด 

- การจดัการทางการตลาด 

- งานทางการตลาด 

- แนวคดิของการจดัการทางการตลาด 

 

3 - แนะนําการเรยีน

การสอน  

- การบรรยายและ 

ตอบคาํถามท้ายบท 

หรอื กรณีศกึษาที

เกยีวขอ้งกบัเนือหา 

บทเรยีน 

 - การแสดงความ

คดิเห็นจากกลุ่ม

ผศ.ดร.ปราณี 

เอยีมละออภกัด ี
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นักศกึษา 

2.  บทท ี2 การสรา้งความพงึพอใจ คุณค่า และ 

การรกัษาลูกคา้ 

- คุณคา่เพอืลูกคา้ 

- การส่งมอบคุณค่าเพอืลูกค้าและความพงึพอใจ 

- การดงึดูดและการรกัษาลูกค้า 

 

3 -การบรรยายและ 

ตอบคาํถามท้ายบท 

หรอื กรณีศกึษาที

เกยีวขอ้งกบัเนือหา 

บทเรยีน 

 - การแสดงความ

คดิเห็นจากกลุ่ม

นักศกึษา 

ผศ.ดร.ปราณี 
เอยีมละออภกัด ี

3.  ส่วนที 2 การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด 

ประกอบด้วยเนือหาในบทที 3 - บทที 8 

บทท ี3 การวางแผนกลยุทธท์างการตลาด 

- การวางแผนกลยุทธ ์

- การวางแผนกลยุทธใ์นระดับองคก์ร 

- การวางแผนกลยุทธห์น่วยธุรกจิ 

- กระบวนการทางการตลาด 

3 -การบรรยายและ 

ตอบคาํถามท้ายบท 

หรอื กรณีศกึษาที

เกยีวขอ้งกบัเนือหา 

บทเรยีน 

 - การแสดงความ

คดิเห็นจากกลุ่ม

นักศกึษา 

ผศ.ดร.ปราณี

เอยีมละออภกัด ี
 

4.  บทท ี4 การรวบรวมสารสนเทศและการวดั 

          อุปสงค์ของตลาด 

-องคป์ระกอบของระบบสารสนเทศทางการตลาด 

 สมยัใหม่ 

-การพยากรณ์และการวดัอุปสงค์ของตลาด 

บทท ี5 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมทาง 

          การตลาด 

-วเิคราะห์แนวโน้มสภาพแวดล้อมทางการตลาด

ในระดบัมหภาค 

-ผลกระทบจากการเปลียนแปลงภายใต้

สภาพแวดล้อมมหภาคทีสาํคญั 

3 -การบรรยายและ 

ตอบคาํถามท้ายบท -

หรอื กรณีศกึษาที

เกยีวขอ้งกบัเนือหา 

บทเรยีน 

 - การแสดงความ

คดิเห็นจากกลุ่ม

นักศกึษา 

ผศ.ดร.ปราณี

เอยีมละออภกัด ี
 
 

5.  บทท ี6 การวเิคราะห์ตลาดผูบ้รโิภคและ  

          พฤติกรรมผู้ซอื 

-ปัจจยัทีมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

-ขนัตอนของกระบวนการตดัสนิใจซอื 

บทท ี7 การวเิคราะห์ตลาดองคก์รธุรกจิและ

พฤตกิรรมการซอื 

-ปัจจยัหลกัทีมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือของ 

 องคก์รธุรกจิ 

-กระบวนการจดัซือและจดัหาผลิตภณัฑ์ของ

องคก์รธุรกจิ 

3 -การบรรยายและ 

ตอบคาํถามท้ายบท 

หรอื กรณีศกึษาที

เกยีวขอ้งกบัเนือหา 

บทเรยีน 

 - การแสดงความ

คดิเห็นจากกลุ่ม

นักศกึษา 

ผศ.ดร.ปราณี 
เอยีมละออภกัด ี
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6.  บทท ี8 การแขง่ขนัทางการตลาด 

-การวเิคราะห์คูแ่ข่ง 

-การกําหนดกลยุทธ์การแขง่ขนั 

-การสรา้งความสมดุลระหวา่งการให้ความสาํคญั 

 ต่อลูกคา้และคู่แขง่ 

3 -การบรรยายและ 

ตอบคาํถามท้ายบท 

หรอื กรณีศกึษาที

เกยีวขอ้งกบัเนือหา 

บทเรยีน 

 - การแสดงความ

คดิเห็นจากกลุ่ม

นักศกึษา 

ผศ.ดร.ปราณี

เอยีมละออภกัด ี
 

7.  

 

ส่วนที 3 การพฒันากลยุทธ์การตลาด 

ประกอบด้วยเนือหาในบทที 9 - บทที 20 

บทท ี9 การแบ่งส่วนตลาด การเลอืกตลาด

เป้าหมาย การวางตําแหน่งทางการตลาด 

- ระดบัและรปูแบบของการแบ่งส่วนตลาด 

- การเลอืกตลาดเป้าหมาย 

- การวางตําแหน่งทางการตลาด 

 

3 -การบรรยายและ 

ตอบคาํถามท้ายบท 

หรอื กรณีศกึษาที

เกยีวขอ้งกบัเนือหา 

บทเรยีน 

 - การแสดงความ

คดิเห็นจากกลุ่ม

นักศกึษา 

ผศ.ดร.ปราณี

เอยีมละออภกัด ี
 

8.  บทท ี10 การบรหิารผลิตภณัฑ์ 

-ระดบัของผลิตภณัฑ์ 

-การตัดสนิใจเกียวกับสายผลติภณัฑ์ 

 ตราผลิตภณัฑ์ บรรจุภณัฑ์และฉลากสนิคา้ 

-วงจรชวีติผลิตภณัฑ์ 

บทท ี11 การวางแผนพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ 

-การจดัองคก์รเพอืการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ 

-ขนัตอนการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ 

-กระบวนการยอมรบัผลติภณัฑใ์หมข่องผูบ้รโิภค 

3 -การบรรยายและ 

ตอบคาํถามท้ายบท 

หรอื กรณีศกึษาที

เกยีวขอ้งกบัเนือหา 

บทเรยีน 

 - การแสดงความ

คดิเห็นจากกลุ่ม

นักศกึษา 

ผศ.ดร.ปราณี 
เอยีมละออภกัด ี

9.  บทท ี12 การจดัการการบรกิาร 

-กลยทุธ์การตลาดสาํหรบัธุรกจิบรกิาร 

-การจดัการบรกิารเสรมิผลติภณัฑ์ 

บทท ี13 การจดัการราคา 

-การกําหนดราคา 

-การปรบัราคา 

-การตัดสนิใจเปลยีนแปลงราคาและการตอบโต้ 

 การเปลยีนแปลงราคา             

3 -การบรรยายและ 

ตอบคาํถามท้ายบท 

หรอื กรณีศกึษาที

เกยีวขอ้งกบัเนือหา 

บทเรยีน 

 - การแสดงความ

คดิเห็นจากกลุ่ม

นักศกึษา 

ผศ.ดร.ปราณี 

เอยีมละออภกัด ี

10.  บทท ี14 การบรหิารช่องทางการจดัจาํหน่าย 

-หน้าทขีองชอ่งทางการจดัจําหน่าย 

-การตัดสนิใจการจดัการชอ่งทางการจดัจาํหน่าย 

บทท ี15 การจดัการคา้ปลีก คา้ส่ง และการส่ง 

กําลงับาํรุงทางการตลาด 

3 -การบรรยายและ 

ตอบคาํถามท้ายบท 

หรอื กรณีศกึษาที

เกยีวขอ้งกบัเนือหา 

บทเรยีน 

ผศ.ดร.ปราณี 
เอยีมละออภกัด ี
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-การค้าปลีก 

-การค้าส่ง 

-การส่งกําลังบาํรุงทางการตลาด 

 - การแสดงความ

คดิเห็นจากกลุ่ม

นักศกึษา 

11.  บทท ี16 การสอืสารการตลาดแบบผสมผสาน 

-กระบวนการสอืสาร 

-การพฒันาการสอืสารทมีีประสทิธผิล 

บทท ี17 การโฆษณา การส่งเสรมิการขาย และ 

การประชาสมัพนัธ์ 

-การพฒันาและการบรหิารโปรแกรมการโฆษณา 

-การส่งเสรมิการขาย 

-การประชาสมัพนัธ ์

 

3 -การบรรยายและ 

ตอบคาํถามท้ายบท 

หรอื กรณีศกึษาที

เกยีวขอ้งกบัเนือหา 

บทเรยีน 

 - การแสดงความ

คดิเห็นจากกลุ่ม

นักศกึษา 

ผศ.ดร.ปราณี

เอยีมละออภกัด ี

 

12.  บทท ี18 การตลาดทางตรง 

-ความแตกตา่งระหว่างการตลาดทางตรงกับ 

 การตลาดทวัไป 

-ปัจจยัทีมผีลต่อการบรหิารการตลาดทางตรง 

-สอืหลกัของการตลาดทางตรง 

-จรรยาบรรณของการบรหิารการตลาดทางตรง 

3 -การบรรยายและ 

ตอบคาํถามท้ายบท 

หรอื กรณีศกึษาที

เกยีวขอ้งกบัเนือหา 

บทเรยีน 

 - การแสดงความ

คดิเห็นจากกลุ่ม

นักศกึษา 

ผศ.ดร.ปราณี

เอยีมละออภกัด ี
 

13.  บทท ี19 การจดัการการขาย 

-การออกแบบหน่วยงานขาย 

-การจดัหน่วยงานขาย 

-หลักการขายของพนักงานขาย 

3 -การบรรยายและ 

ตอบคาํถามท้ายบท 

หรอื กรณีศกึษาที

เกยีวขอ้งกบัเนือหา 

บทเรยีน 

 - การแสดงความ

คดิเห็นจากกลุ่ม

นักศกึษา 

ผศ.ดร.ปราณี

เอยีมละออภกัด ี
 
 
 
 
 
 
 
 

14 บทท ี20 การจดัองคก์ร การดําเนินงาน  

การประเมนิผล  และการควบคุมกิจกรรม

ทางการตลาด 

-การจดัตงัองคก์รการตลาด 

-การดําเนินงานทางการตลาด 

-การควบคุมกจิกรรมการตลาด 

3 

 

-การบรรยายและ 

ตอบคาํถามท้ายบท 

หรอื กรณีศกึษาที

เกยีวขอ้งกบัเนือหา 

บทเรยีน 

 - การแสดงความ

คดิเห็นจากกลุ่ม

นักศกึษา 

ผศ.ดร.ปราณี

เอยีมละออภกัด ี
 
 

15 สรุปบทเรยีน (Class summary) 3 - สรุปบทเรยีน ผศ.ดร.ปราณี
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- การอภปิรายกลุ่ม 

- การแสดงความ

คดิเห็นรายบุคคล 

เอยีมละออภกัด ี
 

 

 

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สปัดาห์ทีประเมิน สดัส่วนของการ

ประเมินผล 

คณุธรรมจริยธรรม การเขา้ชนัเรยีน การมี
สว่นร่วมในชันเรยีน 

- ทุกสปัดาห ์ ร้อยละ  

ความรู้ การทําแบบฝึกหดั 

การสอบกลางภาค  

การสอบปลายภาค 
 

- ทุกสปัดาห ์ ร้อยละ  

ทกัษะทางปัญญา การทําแบบฝึกหดั 

การสอบกลางภาค  

การสอบปลายภาค 
 

- ทุกสปัดาห ์ ร้อยละ  

ทกัษะความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคล และ

ความรบัผิดชอบ 

การเขา้ชนัเรยีน การมี

สว่นร่วมในชันเรยีน 
- ทุกสปัดาห ์ ร้อยละ  

ทกัษะเชิงวิชาการ

วิเคราะห์ตวัเลข 

การสือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

การทําแบบฝึกหดั 

การเขา้ชนัเรยีน การมี

สว่นร่วมในชันเรยีน 

- ทุกสปัดาห ์ ร้อยละ  

 

 

 

จากตารางแผนการประเมนิผลการเรยีนรู้ สามารถแสดงรายละเอยีดการประเมนิการเรยีนรูไ้ด้ ดังนี 

1. คะแนนระหว่างภาคเรยีน 

 การทําแบบฝึกหดัหรอืการมอบหมายงานให้ทําประจาํบทเรยีน รอ้ยละ 5 

 คะแนนสอบกลางภาค     รอ้ยละ 25 

2. ปลายภาค 

 คะแนนสอบปลายภาค      รอ้ยละ 5  
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การกระจาย (Mapping) ระหว่างแต่ละสปัดาห์ 

ระบุวธิกีารประเมนิการเรยีนรูห้วัขอ้ย่อยแต่ละหวัขอ้ตามทปีรากฏในแผนทแีสดงการกระจายความรบัผดิชอบของรายวชิา 

(Curriculum Mapping) ตามทกํีาหนดในรายละเอยีดของหลกัสูตร สัปดาห์ทปีระเมนิ และสดัสว่นของการประเมนิ ตามขอ้ 2 

(แผนการประเมนิผลการเรยีนรู)้ 

 

หมวดที 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1. ตาํราและเอกสารหลัก 

เอกสารประกอบการสอนวชิา BX 012 การบรหิารการตลาด, ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี เอยีมละออภกัด,ี  

คณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย, 2558 

2.  เอกสารและข้อมูลสาํคัญ 

Marketing Management. 14th edition. Kotler Philip and Keller. Prentice-Hall, Inc., 2012. 

3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

นิตยสารและหนังสอืพมิพ ์ทสีําคัญอนืๆ ซึงนักศกึษาควรศกึษาเพมิเตมิ 

 นิตยสาร BrandAge 

 นิตยสาร Marketeer 

 นิตยสาร Positioning 

 นิตยสาร Thaicoon 

 หนังสอืพมิพ์ ประชาชาติธุรกจิ 

 หนังสอืพมิพ์ ผู้จดัการ 

 หนังสอืพมิพ์ ฐานเศรษฐกจิ 

 หนังสอืพมิพ์บสิเินสไทย ฯลฯ 

 

หมวดที 7 การประเมินและปรบัปรุงการดาํเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

การประเมนิประสทิธผิลของรายวชิานีทีจดัทําโดยนักศกึษา โดย 

 การสนทนาสอบถามความคดิเห็นระหว่างนักศกึษาและอาจารย์ผูส้อน 

 การสงัเกตพฤตกิรรมการเรยีนของนักศกึษา 

 การประเมนิผลอาจารยผ์ู้สอนโดยนักศกึษา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

ผลการเรยีนรูข้องนักศกึษาทไีด้จาก 

 การแสดงความคดิเหน็ และการมสีว่นรว่มในชนัเรยีน 

 แบบฝึกหดัและงานทมีอบหมายให้ทําประจาํบทเรยีน 

 ผลการสอบของนักศกึษา  



มคอ.      
 

 11

 

 

3.  การปรบัปรุงการสอน 

มกีารปรบัปรุงการสอนจากข้อมูลในขอ้ 1 และ 2 และแลกเปลียนความคดิเห็นระหว่างอาจารยผู้์สอนในวชิาอนืๆเพอืจะ

ได้นําเทคนิค วิธกีารใหม่ๆมาใช้ในการปรบัปรุงการสอนให้ดีขนึ นอกจากนัน คณะบรหิารธุรกจิ สาขาวชิาการตลาดยงัได้

จดัการประชุมเชงิปฏบิตักิารเพอืพฒันาการเรยีนการสอนเป็นประจาํทุกปี  

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิของนักศึกษาในรายวิชา 

4.1 ตรวจสอบความถูกต้องการประเมนิผลการเรยีนรูข้องนักศกึษา 

4.2 สอบทานความตรงประเดน็ของขอ้สอบ การวดัและการประเมนิผลการสอบ 

4.3 ทวนสอบจากแบบประเมนิเพอืทวนสอบผลสมัฤทธทิางการเรยีน 

5. การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

จากการประเมนิและทวนสอบผลสมัฤทธปิระสทิธผิลรายวชิา ได้มกีารวางแผนปรบัปรุงการสอนและรายละเอยีดวชิา 

      เพอืให้เกดิคุณภาพมากขนึ โดย 

 ปรบัปรุงประมวลรายวิชาทุกปี หรอืตามขอ้เสนอแนะผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ ิ

 ปรบัเปลยีนแนวทางการสอนและเนือหาให้ทนัสมยัเหมาะสมกบัสถานการณ์การตลาด 

 

 


