
มคอ. 3 

มคอ  .   คณ ะบ ริหารธุ รกิจ  มห าวิท ยาลัย หอ ก ารค้ าไท ย  

รายละเอียดของรายวิชา 

 

ชือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา  คณะบริหารธุรกิจ 

 

หมวดที 1  ข้อมูลทัวไป 

 
1.     รหัสและชือรายวิชา BK 327  กลยุทธ์การตลาด  ( Marketing  Strategy ) 
                                                                     

. จาํนวนหน่วยกิต      3  หน่วยกิต 

       

. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   ปริญญาตรี  วิชาแกน / วิชาเลือก 

บริหารธุรกิจ  สาขาการตลาด  วิชาบังคบั 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา รองศาสตราจารย์ชืนจิตต์  แจ้งเจนกิจ 

 อาจารย์ผู้สอน             รองศาสตราจารย์ชืนจิตต์  แจ้งเจนกิจ 

5.  ภาคการศึกษา / ชันปีทีเรียน          ภาคการศกึษาที 2  ปีการศึกษา 2558  / ชนัปีที 3 หรือ 4 

  

6.     รายวิชาทีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)                 BA201 หลกัการตลาด 

   

7.  รายวิชาทีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)           ไม่มี 

  

8.  สถานทีเรียน  

 คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย   

9.  วันทีจดัทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครังล่าสุด 

  

 

หมวดที 2 จดุมุ่งหมายและวัตถปุระสงค์ 

 

. จดุมุ่งหมายของรายวิชา 

1. เพือทราบแนวคิดการตลาดสมยัใหม่และกลยทุธ์การตลาดเพือการตดัสนิใจทางการตลาด 

2. เพือวางแผน  ออกแบบกลยทุธ์  นํากลยทุธ์ไปปฏิบติัใช้  และประเมินผลโปรแกรมทางการตลาด 

3. เพือวิเคราะห์กลยทุธ์การตลาดทีธุรกิจนําไปใช้ในปัจจบุนัเพือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนั 

สร้างสมัพนัธภาพทีดีกบัลกูค้าแบบยงัยืน  โดยอาศัยหลกัจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อ

สงัคม 
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. วัตถปุระสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 

 

หมวดที  ลักษณะและการดําเนินการ 

 

.คําอธิบายรายวิชา  

• แนวคิดเกียวกบัการตลาดในเศรษฐกิจยุคใหม่  ความหมาย ความสาํคญัของกลยทุธ์การตลาด  กระบวนการ

จดัการ ตลาดเชิงกลยทุธ์  การเก็บรวบรวมข้อมลู การวิเคราะห์ข้อมลูสถานการณ์และสภาพแวดล้อมการตลาด การพฒันา

ข้อได้เปรียบในการแข่งขนั การกําหนดวตัถปุระสงค์ทางการตลาด การกําหนดสว่นตลาดและตลาดเป้าหมาย  การกําหนด

กลยทุธ์สว่นประสมทางการตลาด การตดัสนิใจและดําเนินการใช้กลยทุธ์การตลาดรูปแบบต่างๆภายใต้สถานการณ์ที

แปรเปลยีน  กลยทุธ์การตลาดเชิงรุก การตลาดเชิงรับ กลยทุธ์การพฒันาและรักษาความสมัพนัธ์กบัลกูค้าในระยะยาว  

รวมทงัจรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อสงัคม 

 

2. จาํนวนชัวโมงทีใช้ต่อภาคการศึกษา  

บรรยาย 

(ชวัโมง) 

สอนเสริม 

(ชวัโมง) 

การฝึกปฏิบัติงาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน

(ชวัโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 

(ชวัโมง) 

45 ตามทีนดัหมาย - - 

 

. จาํนวนชัวโมงต่อสัปดาห์ทีอาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

        (ตามนดัหมาย) 

 

หมวดที   การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

การพฒันาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านทีมุ่งหวงั   มีดงัต่อไปนี 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 

 .  คุณธรรม  จริยธรรมทีต้องพัฒนา 

  ผู้ เรียนมีหลกัการการเรียนรู้ด้านการจดัการทางการทางการตลาดอย่างถกูต้อง  และนําไปประยกุต์ใช้อย่าง 

               เหมาะสม โดยไม่ละเมิดด้วยการนําแนวคิดทางการตลาดของผู้อืนมาเป็นของตนเอง หากแต่ผู้ เรียนสามารถ

พฒันา 

               กลยทุธ์การตลาดด้วยตนเองได้ 

 .  วิธีการสอน 

               บรรยาย  อภิปราย  มอบหมายงานในชนัเรียน  และค้นคว้าข้อมูลเพิมเติม  จดัทํารายงานเป็นกลุม่ 

       .  วิธีการประเมินผล 

              สอบกลางภาค ( Midterm  Examination                       (ร้อยละ       Percentage )                          30 

              สอบปลายภาค   ( Final  Examination )           ร้อยละ        (Percentage)                                         40 
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- การทํากิจกรรม ( Activities)                                                  (             ร้อยละ  )Percentage                5 

                  -   งาน  /โครงการทีได้รับมอบหมาย Assigned  tasks / Projects (ร้อยละ  ) Percentage        15 

-   การเข้าชนัเรียน  Attendance ร้อยละ Percentage                                                                           10 

 

. ความรู้ 

 .  ความรู้ทีต้องได้รับ 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด  การวางแผนทางการตลาด  การประเมินผลแผนการตลาด 

 .  วิธีการสอน 

   บรรยาย  อภิปรายกลุม่  มอบหมายงานให้ผู้ เรียนค้นคว้าเพิมเติม 

2.3 วิธีการประเมินผล 

 การสอบ  การนําเสนอรายงาน  การสง่รายงานแผนการตลาด 

. ทักษะทางปัญญา 

 .  ทักษะทางปัญญาทีต้องพัฒนา 

  การออกแบบกลยทุธ์การตลาดทีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ทางการตลาด 

 .  วิธีการสอน 

  บรรยาย  อภิปรายกลุม่  มอบหมายงานให้ผู้ เรียนค้นคว้าเพิมเติม 

 .  วิธีการประเมินผล 

  การสอบ  การนําเสนอรายงาน  การส่งรายงานแผนการตลาด 

. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 .  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทีต้องพัฒนา 

  การทํางานเป็นกลุม่  การแบ่งงานกนัทํา  การแสดงความรับผิดชอบต่องานทีได้รับมอบหมาย 

 .  วิธีการสอน 

         บรรยาย  และอภิปราย 

 .  วิธีการประเมินผล 

  สงัเกต 

. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสือสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 .  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสือสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต้องพัฒนา 

  การค้นคว้าข้อมูลจากสอืออนไลน์ 

 .  วิธีการสอน 

  บรรยาย  อภิปราย 

 .  วิธีการประเมินผล 

 สงัเกต 

 

หมวดที   แผนการสอนและการประเมินผล 

 

. แผนการสอน 
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สัปดา

ห์ท ี
หัวข้อ/รายละเอียด 

จาํนวน

ชัวโมง 

กิจกรรมการ

เรียนการสอน 

และสือทีใช้ 

ผู้สอน 

1 1. การตลาดในศตวรรษที 21 

1.1 ปรัชญาการตลาดยุคใหม่ 

1.2 กลยทุธ์การตลาดสมยัใหม่ 

3 บรรยาย รศ.ชืนจิตต์  แจ้งเจนกิจ 

2 2. การสร้างความพอใจให้กบัลกูค้าและ 

    การบริหารลกูค้าสมัพนัธ์ 

 .  การสง่มอบคณุค่าและความ   พงึ 

          พอใจให้กบัลกูค้า 

2.2    แนวคิดการบริหารลกูค้าสมัพนัธ์ 

3 บรรยาย รศ.ชืนจิตต์  แจ้งเจนกิจ 

3 3.การวางแผนกลยทุธ์ทีมุ่งเน้นตลาด 

3.1 ความหมายของการวางแผนกลยทุธ์ 

      ทีมุ่งเน้นตลาด 

3.2 การวางแผนกลยทุธ์ระดบับริษัท 

      และระดบัฝ่าย 

3.3 การวางแผนระดบัหน่วยธุรกิจ 

3.4 การวางแผนระดบัผลิตภัณฑ์ 

3 บรรยาย รศ.ชืนจิตต์  แจ้งเจนกิจ 

4 4.การวิเคราะห์สงิแวดล้อมทางการตลาด 

4.1 ปัจจยัทีสามารถควบคมุได้ 

4.2 ปัจจยัทีไม่สามารถควบคุมได้ 

4.3 SWOT Analysis 

3 บรรยาย รศ.ชืนจิตต์  แจ้งเจนกิจ 

5 5.การวิเคราะห์ตลาดผู้บริโภค 

5.1 แนวคิดทฤษฎีเกียวกบัพฤติกรรม 

     ผู้บริโภค 

5.2 พฤติกรรมผู้บริโภคยคุใหม่ 

3 บรรยาย รศ.ชืนจิตต์  แจ้งเจนกิจ 

6 6.การออกแบบกลยทุธ์เพือการแข่งขนั 

6.1 การวิเคราะห์คู่แข่งขนั 

6.2 กลยทุธ์การแข่งขนัของผู้นํา 

6.3 กลยทุธ์การแข่งขนัของผู้ ท้าชิง 

6.4 กลยทุธ์การแข่งขนัของผู้ ติดตาม 

6.5 กลยทุธ์การแข่งขนัของผู้นําในตลาดย่อย 

3 บรรยาย รศ.ชืนจิตต์  แจ้งเจนกิจ 

7 7.การแบ่งสว่นตลาด  การกําหนดตลาด 

   เป้าหมาย และการวางตําแหน่งผลติภัณฑ์ 

7.1 การแบ่งสว่นตลาด 

7.2 การตลาดมุ่งเป้าหมาย 

7.3 การวางตําแหน่งผลติภัณฑ์ 

3 บรรยาย รศ.ชืนจิตต์  แจ้งเจนกิจ 
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สัปดา

ห์ท ี
หัวข้อ/รายละเอียด 

จาํนวน

ชัวโมง 

กิจกรรมการ

เรียนการสอน 

และสือทีใช้ 

ผู้สอน 

 สอบกลางภาค    

 8.การกําหนดกลยทุธ์ผลิตภัณฑ์และตรา 

   สนิค้า 

8.1  กลยทุธ์ผลติภัณฑ์ 

8.2  การตดัสนิใจเกียวกบัตราสนิค้า 

3 บรรยายและ

มอบหมายงาน 

ในชนัเรียน 

( Workshop) 

รศ.ชืนจิตต์  แจ้งเจนกิจ 

 9. การกําหนดกลยทุธ์ราคาและโปรแกรม 

    การตงัราคา 

9.1 นโยบายและกลยทุธ์ในการกําหนดราคา 

9.2 ปัจจยัทีต้องพิจารณาในการกําหนดราคา 

3 บรรยาย รศ.ชืนจิตต์  แจ้งเจนกิจ 

1  10.การจดัการการจัดจําหน่ายและ 

    ลอจิสติกส์ทางการตลาด 

10.1 การจัดการช่องทางการจัดจําหน่าย 

10.2 การจัดการลอจิสติกส์และโซ่อปุทาน 

       ทางการตลาด    

3 บรรยาย รศ.ชืนจิตต์  แจ้งเจนกิจ 

1  11.การจดัการการสอืสารการตลาดแบบ 

    บรูณาการ 

11.1 สว่นประสมการสอืสารการตลาด 

11.2 กลยทุธ์สอืสารการตลาดแบบบรูณา 

        การ 

3 บรรยาย รศ.ชืนจิตต์  แจ้งเจนกิจ 

1  12. การจดัการการสอืสารการตลาดแบบ 

      บรูณาการ (ต่อ) 

 

3 บรรยาย รศ.ชืนจิตต์  แจ้งเจนกิจ 

1  จรรยาบรรณนกัการตลาด 3 บรรยาย รศ.ชืนจิตต์  แจ้งเจนกิจ 

1  การนําเสนอรายงานหน้าชนัเรียน 3 นําเสนอรายงาน

หน้าชนัเรียน 

รศ.ชืนจิตต์  แจ้งเจนกิจ 

1  การนําเสนอรายงานหน้าชนัเรียน 3 นําเสนอรายงาน

หน้าชนัเรียน 

รศ.ชืนจิตต์  แจ้งเจนกิจ 

1  สอบปลายภาค    
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม

ท ี

ผลการ

เรียนรู้ 
วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 

สัปดาห์ที

ประเมิน 

สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

1  การมอบหมายงานในชนัเรียน ( Workshop )  ร้อยละ 5 

2  การนําเสนอรายงานหน้าชนัเรียน 14 และ 15 ร้อยละ 15 

3  การสอบกลางภาค  และปลายภาค 8 และ 1  ร้อยละ 30 และ 

40 ตามลาํดบั 

 

หมวดที  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ตําราและเอกสารหลัก 

         พิบลู  ทีปะปาล  .การบริหารการตลาดยคุใหม่ในศตวรรษที 21กรุงเทพฯ  . : อมรการพิมพ์, 2549. 

           Kotler   Philip and Keller L. Kevin. Marketing Management. edition 15th Hallow: Pearson Education .  

           2016. 

2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ 

 นิตยสารทางการตลาดเช่นแบรนด์เอจ  มาร์เก็ตเทียร์ เป็นต้น 

. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

         สอืออนไลน์ 

  

 

หมวดที  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 การประเมินผู้สอน 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

 ให้ผู้ เรียนเข้าระบบออนไลน์เพือประเมินผู้สผู้ เรียน 

3. การปรับปรุงการสอน  

 นําผลการประเมินมาวิเคราะห์และหากพบข้อเสนอแนะหรือแนะนําจากผู้ เรียนก็จะนํามาเป็นแนวทางในการปรับปรุง 

        การสอน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนักศึกษาในรายวิชา 

 โดยคณะกรรมการกํากบัมาตรฐานหลกัสตูรและข้อสอบ 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 โดยคณะกรรมการกํากบัมาตรฐานหลกัสตูรและข้อสอบ 

 

 


