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รายวชิาการสัมมนาทางการตลาด 

 
 

ช่ือสถาบันอดุมศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 

 
 

วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา คณะวทิยาการจดัการ 

 

 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1.รหัสและช่ือรายวชิา 
รหสัวชิา 3544901 สัมมนาทางการตลาด 

  Seminar in Marketing 

2. จ านวนหน่วยกติ 
 หน่วยกิต 3  
3.หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
 บริหารธุรกิจบณัฑิต (บธ.บ.)        สาขาการตลาด 

4.อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 
 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมใจ  บุญทานนท ์    ประธานโปรแกรมวชิาบริหารธุรกิจการตลาด 
 ผศ.ดร.สุวฒัน์   ฉิมะสังคนนัท ์                                   อาจารยผ์ูส้อน 

5.ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 
 ภาคการศึกษาท่ี 2/2558 ชั้นปีท่ี 4 

6.รายวชิาทีต้่องการเรียนมาก่อน (Pre-requisite) 
  ไม่มี 

7.รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co- requisite) 
 ไม่มี 

8. สถานทีเ่รียน 
 มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 

9.วนัทีจ่ัดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
 วนัท่ี  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2558 

 

 



  มคอ.3 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
 

1.     จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
     วเิคราะห์ศึกษาปัญหาทางการตลาดในธุรกิจประเภทต่าง ๆ โดยศึกษาปัญหาต่าง ๆ ท่ีท าใหป้ระสบ
ความส าเร็จ และความลม้เหลวในการด าเนินงานดา้นการตลาดเนน้กิจการในประเทศไทย และกิจการของ
ต่างประเทศท่ีเขา้มาด าเนินธุรกิจในประเทศไทย เพื่อฝึกใหน้กัศึกษาน าความรู้ทางดา้นการตลาดมาแกปั้ญหา 
หรือศึกษาวิเคราะห์เร่ืองการด าเนินกิจกรรมทางดา้นการตลาดท่ีนกัศึกษาสนใจ 

2.วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
 ๑. เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถวเิคราะห์ปัญหาทางการตลาด และปัญหาดา้นอ่ืน ๆ ในธุรกิจประเภทต่างๆ 
       ๒. เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถน าทฤษฎีทางการตลาด มาใชใ้นการแกปั้ญหาในการประกอบธุรกิจ 
       ๓.เพื่อใหน้กัศึกษาวเิคราะห์หาแนวทางการป้องกนัปัญหาทางการตลาดและปัญหาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงอาจ
เกิดข้ึนไดใ้นอนาคต 
      ๔. เพื่อให้นกัศึกษาเขียนแผนการตลาดในธุรกิจท่ีนกัศึกษาสนใจได ้
      ๕. เพื่อให้นกัศึกษาเตรียมความพร้อมในการไปประกอบธุรกิจการตลาดและอาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

 
 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

 

1.ค าอธิบายรายวชิา 
วเิคราะห์ศึกษาปัญหาทางการตลาดในธุรกิจประเภทต่าง ๆ โดยศึกษาปัญหาต่าง ๆ ท่ีท าใหป้ระสบความส าเร็จ 
และความลม้เหลวในการด าเนินงานดา้นการตลาดเนน้กิจการในประเทศไทย และกิจการของต่างประเทศท่ีเขา้
มาด าเนินธุรกิจในประเทศไทย เพื่อฝึกใหน้กัศึกษาน าความรู้ทางดา้นการตลาดมาแกปั้ญหา หรือศึกษาวเิคราะห์
เร่ืองการด าเนินกิจกรรมทางดา้นการตลาดท่ีนกัศึกษาสนใจ 
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2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติงาน/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย   60ชัว่โมง 
ต่อภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความ
ตอ้งการของนกัศึกษา
เฉพาะราย 

ฝึกปฏิบติัตามกิจกรรมท่ี
ก าหนด 

ศึกษาดว้ยตนเอง ใน
กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งท่ี
ผูส้อนมอบหมาย 

 

3.จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 อาจารยจ์ดัเวลาใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความตอ้งการ   1ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

 

 
 

 หมวดที ่4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1.คุณธรรม จริยธรรม  
1.1  คุณธรรม  จริยธรรม ทีต้่องพฒันา  
พฒันาใหผู้เ้รียนเห็นความส าคญั และตระหนกั โดยยดึหลกัคุณธรรมและจริยธรรมในอาชีพโดยตอ้ง

เคารพสิทธิทางปัญญา  และมีความซ่ือสัตย ์  
 

1.2   วธิีการสอน 
      -   บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งกรณีศึกษาเก่ียวกบัประเด็นทางจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
      -   อภิปรายกลุ่ม 
      -   ก าหนดใหน้กัศึกษาตวัอยา่งท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

1.3   วธิีการประเมนิผล 
    -   พฤติกรรมการเขา้เรียน และส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตามขอบเขตหนา้ท่ีให้และตรงเวลา 
    -   มีการอา้งอิงเอกสารท่ีไดน้ ามาท ารายงาน อยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
    -   ประเมินผลการวเิคราะห์กรณีศึกษา 

        -   ประเมินผลการน าเสนอรายงานท่ีมอบหมาย 
 

2. ความรู้  
2.1   ความรู้ทีต้่องได้รับ 
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   มีความรู้เก่ียวกบัความส าคญัของบทบาทการตลาด กบัการด าเนินธุรกิจ และองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักิจกรรมดา้นการตลาดกบัอาชีพ 

2.2   วธิีการสอน 
                       บรรยาย อภิปราย การท างานกลุ่ม การน าเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา  และมอบหมาย
ใหค้น้ควา้หาบทความ   ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง   โดยน ามาสรุปและน าเสนอ    การศึกษาโดยใชปั้ญหา 
 

2.3   วธิีการประเมนิผล 
                       -  ทดสอบยอ่ย ตรวจสอบผลการท างานของกลุ่ม   การท ารายงานกลุ่ม  สอบปลายภาค  
                       -  น าเสนอสรุปจากการอ่านคน้ควา้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
                       -  วเิคราะห์กรณีศึกษา 

3. ทักษะทางปัญญา  
3.1   ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 
                          พฒันาความสามารถในการคิดอยา่งมีการคิดอยา่งเป็นระบบ  สามารถน าองคค์วามรู้มา
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์

3.2    วธิีการสอน 
-  การมอบหมายใหน้กัศึกษาท ากิจกรรมกลุ่ม  และน าการเสนอผลงานกลุ่ม อภิปรายกลุ่ม                   

                           -  วเิคราะห์กรณีศึกษาจากส่ือประกอบการสอน 
                           -  การสะทอ้นแนวคิดจากการประพฤติ 
 

3.3    วธิีการประเมนิผล 
                  ผลการเสนองานกลุ่ม  กิจกรรมการมีส่วนรวมเก่ียวกบัจิตอาสา 
 

4.  ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ    
4.1  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา 
                        -  พฒันาทกัษะในการสร้างสัมพนัธภาพและระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั 
                        -  พฒันาความเป็นผูน้ าและผูต้ามในการท างานเป็นทีม 
                        -  พฒันาความการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และมีความรับผดิชอบในงานท่ีมอบหมายใหค้รบถว้นตาม
ก าหนดเวลา 

               4.2   วธิีการสอน 
                         -  จดักิจกรรมกลุ่มวเิคราะห์กรณีศึกษา 
                         -  มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล 
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                         -  การน าเสนอรายงาน 
 

4.3    วธิีการประเมนิผล 
                         -  ประเมินตนเอง 
                         -  รายงานท่ีน าเสนอ พฤติกรรมการท างานเป็นทีม  

 
5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ   
5.1    ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา 
-  ทกัษะการคิดค านวณ  เชิงตวัเลข 
-  พฒันาทกัษะในการส่ือสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน  โดยการท ารายงานและน าเสนอในชั้นเรียน                
-  พฒันาทกัษะในการวเิคราะห์ขอ้มูลจากกรณีศึกษา 
 -  พฒันาทกัษะในการสืบคน้ ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต 
-  ทกัษะในการน าเสนอรายงานโดยใชรู้ปแบบ เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ท่ีเหมาะสม 

5.2    วธิีการสอน   
                         -   มอบหมายงานใหศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง จาก website ส่ือการสอนและท ารายงาน โดยเนน้
การน าตวัเลข หรือมีสถิติการเขา้ร่วมกิจกรรม 
                         -   น าเสนอโดยใชรู้ปแบบและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

5.3    วธิีการประเมนิผล 
 -  การจดัท ารายงาน และการน าเสนอดว้ยส่ือเทคโนโลย ี
-  การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวธีิการอภิปราย        
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 

1. แผนการสอน 
 

สัปดาห์         
ที่ 

หัวข้อ /รายละเอียด จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน   
 การสอน ส่ือทีใ่ช้   

 

ผู้สอน 

1 -แนะน าการเรียนการสอน 
-ภาพรวมวชิาการสัมมนาทาง
การตลาด 

4 -อธิบายแนะน าการเรียน 
-บรรยาย 
– เอกสารแนวการจดัการ
เรียนรู้ 
- ส่ือน าเสนอ 
- ต าราประกอบการเรียน 

ผศ.ดร.สุวฒัน์  
ฉิมะสังคนนัท ์                         

2 -ศึกษาการแกปั้ญหาทางธุรกิจดา้น
การตลาด 

4 -บรรยาย 
-แบ่งกลุ่มท ากรณีศึกษา 
-กรณีศึกษา 
-น าเสนอกรณีศึกษา 

ผศ.ดร.สุวฒัน์  
ฉิมะสังคนนัท ์                         

3 -ศึกษาการแกปั้ญหาทางธุรกิจดา้น
การตลาด 

4 -บรรยาย 
-แบ่งกลุ่มท ากรณีศึกษา 
-กรณีศึกษา 
-ส่ือน าเสนอ 

ผศ.ดร.สุวฒัน์  
ฉิมะสังคนนัท ์                                 

4 -ศึกษาการแกปั้ญหาทางธุรกิจดา้น
การตลาด 
 

4 -บรรยาย 
-แบ่งกลุ่มท ากรณีศึกษา 
-กรณีศึกษา 
-น าเสนอกรณีศึกษา 

ผศ.ดร.สุวฒัน์  
ฉิมะสังคนนัท ์                                          

5 -เตรียมการศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี 

4 -บรรยาย 
-แบ่งกลุ่มท างาน 
 

ผศ.ดร.สุวฒัน์  
ฉิมะสังคนนัท ์                                          

6 -การเขียนโครงการ 4 -บรรยาย 
-แบ่งกลุ่มฝึกเขียนโครงการ 
 

ผศ.ดร.สุวฒัน์  
ฉิมะสังคนนัท ์                                           
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7 -การท าแผนการตลาด 4 -บรรยาย 
-ตวัอยา่งแผนการตลาด 
 

ผศ.ดร.สุวฒัน์  
ฉิมะสังคนนัท ์                                        

8 -ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 4 -ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
 

ผศ.ดร.สุวฒัน์  
ฉิมะสังคนนัท ์                         

9 -การท าแผนการตลาด 
 
 

4 -บรรยาย 
-น าเสนอแผนการตลาด 
-ร่วมกนัอภิปราย 

ผศ.ดร.สุวฒัน์  
ฉิมะสังคนนัท ์       
                   

10 -การท าแผนการตลาด 4 -บรรยาย 
-น าเสนอแผนการตลาด 
-ร่วมกนัอภิปราย 

ผศ.ดร.สุวฒัน์  
ฉิมะสังคนนัท ์                         

11 -กลยทุธ์การสมคัรงาน 
-การเลือกลกัษณะงานและแหล่ง
งาน 

4 -บรรยาย 
-ฝึกเขียนประวติัยอ่และ
จดหมายสมคัรงาน 
 

ผศ.ดร.สุวฒัน์  
ฉิมะสังคนนัท ์                         

12 -กลยทุธ์การสมคัรงาน 
-เทคนิคการสัมภาษณ์ 

4 -บรรยาย 
 

ผศ.ดร.สุวฒัน์  
ฉิมะสังคนนัท ์                                                

13 -การพฒันาบุคลิกภาพ 4 -บรรยาย 
 

ผศ.ดร.สุวฒัน์  
ฉิมะสังคนนัท ์                         

14 -การพฒันาบุคลิกภาพ 4 -บรรยาย 
 

ผศ.ดร.สุวฒัน์  
ฉิมะสังคนนัท ์                                   
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15 -การจดัสัมมนา 4 -จดัสัมมนา ผศ.ดร.สุวฒัน์  
ฉิมะสังคนนัท ์                         

16 -สรุปบทเรียน 4 -อภิปรายเพื่อสรุปปัญหา
และแนวทางแกไ้ขร่วมกนั
ทั้งหอ้ง 

ผศ.ดร.สุวฒัน์  
ฉิมะสังคนนัท ์                         

 
 

2. แผนการประเมนิผลการเรียนรู้ 
 

กจิกรรม
ที ่

ผลการ
เรียนรู้* 

งานทีใ่ช้ประเมนิผลผู้เรียน สัปดาห์ทีก่ าหนด สัดส่วนของการ
ประเมนิผล 

(1)  การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ตลอดเทอม 10คะแนน 
(2)  กิจกรรมประกอบการเรียน ตลอดเทอม  90   คะแนน 

     
 

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1.เอกสารและต าราหลกั 
เอกสารประกอบการสอนรายวชิาการสัมมนาทางการตลาด    
โดย  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุวฒัน์         ฉิมะสังคนนัท.์  

2.เอกสารและข้อมูลส าคญั 
 ไม่มี 

 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
นิตยสารและวารสารการตลาด 
 



  มคอ.3 

หมวดที ่7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
 

1.กลยุทธ์การประเมนิประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
 การประเมินประสิทธิผลในรายวชิาน้ี  ท่ีจดัท าโดยนกัศึกษา  ไดจ้ดักิจกรรมในการน าแนวคิดและ
ความเห็นจากนกัศึกษาไดด้งัน้ี 

- การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้รียน 
- แบบประเมินผูส้อนและแบบประเมินรายวชิา 

2.กลยุทธ์การประเมนิการสอน 
 ในการเก็บขอ้มูลเพื่อประเมินการสอน ไดมี้กลยทุธ์  ดงัน้ี 

- การสังเกตการณ์สอนของผูร่้วมทีมการสอน 
- ผลการสอบ 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

3.การปรับปรุงการสอน 
 หลงัจากการประเมินการสอนในขอ้ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอนโดยการจดักิจกรรมในการระดมสมอง  
และหาขอ้มูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน   
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
 ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวชิา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหวัขอ้ตามท่ีคาดหวงัจากการ
เรียนรู้ในรายวชิา ไดจ้าก  การสอบถามนกัศึกษา  หรือสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษารวมถึงผลการพิจารณาผล
การทดสอบยอ่ย  และหลงัการออกผลการเรียนรายวชิา  มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในรายวชิา โดยการ 
การทวนสอบการใหค้ะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของ
นกัศึกษาโดยตรวจสอบขอ้สอบ  รายงาน  วธีิการใหค้ะแนนสอบ  และการใหค้ะแนนพฤติกรรม 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
 จากผลการประเมิน  และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวชิา ไดมี้การวางแผนการปรับปรุงการ
สอน  และรายละเอียดวชิา  เพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน  ดงัน้ี 

- ปรับปรุงรายวชิาทุก 5 ปี หรือตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามขอ้ 4  
 

 
 

 
 


