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รายละเอยีดของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี  

วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา   คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หมวดที ่1ข้อมูลโดยทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือรายวชิา  
BIS603 การตลาดอินเทอร์เน็ต 
            Internet Marketing 

2. จ านวนหน่วยกติ   
3 หน่วยกิต (3-0-9) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
ประเภทรายวชิา   วชิาบงัคบั 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 
รศ.ดร.นิพนธ์   เจริญกิจการ    อาจารยผ์ูส้อน/ผูรั้บผิดชอบ 
อ.ธนิตสรณ์      จิระพรชยั      อาจารยผ์ูส้อน/ ผูรั้บผิดชอบ 

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน 
ภาคการศึกษาท่ี 2/2555 / ชั้นปีท่ี 1 

6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 

7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 

8. สถานทีเ่รียน    
 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

9. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
22 ตุลาคม 2555 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1.จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัการจดัการทางด้านการตลาดการตลาดอินเตอร์เน็ต การ
แบ่งกลุ่มการตลาด การก าหนดกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด การก าหนดต าแหน่งทางการตลาด การศึกษา
สภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัการทางการตลาด การจดัท าแผนกลยุทธ์ทางการตลาด และการจดักิจกรรม
ทางการตลาด   
2.วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้ ความเข้าใจ 
ทางด้านการจดัการการตลาด เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี มีการเปล่ียนแปลงตวัอย่าง
อา้งอิงใหส้อดคลอ้งกบัธุรกิจในปัจจุบนัตามสภาพแวดลอ้มของประเทศไทย  

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวชิา  

การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มทางการตลาด รวมถึงการปรับปรุงนโยบายทางการตลาดตามความตอ้งการเพื่อ
การแข่งขนัในสภาพแวดลอ้มท่ีใช้อินเทอร์เน็ต การวิจยัตลาดและการพยากรณ์ความตอ้งการของลูกคา้ การสร้าง
คุณค่า ความพึงพอใจ และความจงรักภกัดีให้แก่ลูกคา้ การแบ่งกลุ่มตลาด การก าหนดกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด 
การสร้างความเขม้แข็งให้กบัยี่ห้อสินคา้ การก าหนดกลยุทธ์ดา้นผลิตภณัฑ์และการบริการ การก าหนดกลยุทธ์ดา้น
ราคา การส่งมอบคุณค่าให้กบัลูกคา้โดยการก าหนดกลยุทธ์ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย อาทิ การขายตรง และ
การตลาดแบบโมบายการติดต่อดา้นการตลาดชุมชนออนไลน์ และการสร้างความสัมพนัธ์ทางการตลาดการก าหนด
กลยุทธ์ด้านการโฆษณา และประชาสัมพนัธ์ โดยใช้เคร่ืองมือและเทคโนโลยีทางอินเทอร์เน็ต รวมถึงการพฒันา
เวบ็ไซตท่ี์เหมาะสม 

2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  48 ชัว่โมงต่อ
ภาคการศึกษา   

สอนเสริมตามหวัขอ้ท่ี
นกัศึกษามีความสนใจ 

ไม่มีการฝึกปฏิบติังาน
ภาคสนาม 

การศึกษาดว้ยตนเอง 9
ชัว่โมงต่อสัปดาห์   
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3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

- อาจารยป์ระจ ารายวชิา ใหน้กัศึกษาติดต่อผา่นทางเมล ์โทรศพัทมื์อถือ และกระดานสนทนา 
- อาจารยจ์ดัเวลาใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความตอ้งการ 1 ชัว่โมงต่อสัปดาห์  (เฉพาะราย

ท่ีตอ้งการ) 
หมวดที ่4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

1. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนักศึกษา 

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนักศึกษา 
ความสามารถในดา้นการใชภ้าษาองักฤษ 1.มีศูนยป์ระสานงานภาษาองักฤษเพื่อใหค้  าแนะน าการใชภ้าษา 

2. เอกสาร ต าราเรียน และขอ้สอบเป็นภาษาองักฤษ 
ความเป็นผูน้ า รับผิดชอบ และมีวนิยั 1. มีการท างานเป็นกลุ่ม โดยมีการก าหนดบทบาทความเป็นผูน้ าและ

ผูต้าม เพื่อให้นกัศึกษาปรับบทบาทได ้  
2. ก าหนดใหทุ้กคนมีส่วนร่วมในการน าเสนอรายงาน  
3. สร้างวนิยัในตนเอง และความรับผดิชอบในการเรียน 

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ 1. การใชค้อมพิวเตอร์เพื่อพฒันาสังคม ใหเ้ขา้ใจถึงผลกระทบ 
ต่าง ๆ และการไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิและสิทธิทางปัญญา 

2. การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
     2.1. คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1. ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
พฒันาผูเ้รียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของขอ้มูลส่วนบุคคล การไม่

เปิดเผยขอ้มูล การไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิทางปัญญา มีความซ่ือสัตยใ์นการจดัการทางการตลาด การประกอบธุรกิจต่างๆ 
โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบติัหลกัสูตร ดงัน้ี 

- ตระหนกัในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม การเสียสละ ซ่ือสัตยสุ์จริต และมีจรรยาบรรณทางวชิาการและ
วชิาชีพ (1) 

- สามารถน าความรู้ไปวิเคราะห์ พิจจารณา มองเห็นผลกระทบในภาพรวมอยา่งเป็นระบบ เพื่อท่ีจะจดัการและ
ตอบสนองต่อปัญหาในองคก์รและสังคม (1) 

- สามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น และล าดบัความส าคญัในการท างานร่วมกนัเป็นทีม (1) 
- มีวนิยั ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม (4) 
- เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสังคม (4) 
- เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์(4) 
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2.1.2. กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
- ก าหนดใหมี้วฒันธรรมองคก์ร เพื่อเป็นการปลูกฝังใหน้กัศึกษามีระเบียบวนิยั เช่น การเขา้ชั้นเรียนให้ตรงเวลา

การส่งงานตามเวลาท่ีก าหนด (1) 
- บรรยายพร้อมยกตวัอย่างกรณีศึกษาเก่ียวกับประเด็นทางจริยธรรมท่ีเก่ียวข้องกับการจดัการตลาด และ

การตลาดอินเตอร์เน็ต เช่น การน ารูปภาพยีห่อ้สินคา้มาใชใ้นการน าเสนอ การโฆษณา ประชาสัมพนัธ์สินคา้ต่าง ๆ การ
ขายสินคา้ผา่นอินเทอร์เน็ต โดยมีวตัถุประสงคท่ี์ไม่สุจริต (1) 

- การท ารายงาน หรือการน าขอ้มูลจากภายนอกมาใช ้จะตอ้งมีการอา้งอิงแหล่งท่ีมาของขอ้มูลและเอกสาร (1) 
- ร่วมกนัท างานเป็นกลุ่ม โดยวิเคราะห์และจดัท าแผนกลยุทธ์การตลาด ดว้ยกระบวนการท า Workshop และ

การน าเสนอผลงานในรูปแบบ Event Marketing ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีบูรณาการความรู้ท่ีไดเ้รียนมาตลอดทั้งวิชา เป็นการ
ประยุกต์ความรู้เขา้กบัสถานการณ์จริง เพื่อฝึกการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ และเคารพสิทธิในการท างาน
ร่วมกนั (2) 

- เชิญผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอกท่ีมีประสบการณ์หลากหลายในแต่ละเร่ืองมาร่วมเป็นวิทยากร เพื่อถ่ายทอด
ประสบการณ์การท างานจริง (4) 

- เขา้ร่วมกิจกรรมสนทนาผ่านกระดานแสดงความคิดเห็น และร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็นจากหลากหลาย
มุมมอง หลากหลายแหล่งความรู้ (4) 

2.1.3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
- ประเมินจากการตรงเวลาของนกัศึกษาในการเขา้ชั้นเรียนการส่งงานตามก าหนดระยะเวลาท่ีมอบหมาย และ

การร่วมกิจกรรม (1) 
- ประเมินผลการวเิคราะห์กรณีศึกษาของนกัศึกษาแต่ละกลุ่ม (4) 
- ประเมินผลการน าเสนอผลงานและรายงานท่ีมอบหมาย (4) 

2.2.ความรู้ 
2.2.1.ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

- มีความรู้และความเขา้ใจอยา่งถ่องแทใ้นเน้ือหาสาขาวชิาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ตลอดจนทฤษฎีท่ีส าคญั
และน ามาประยกุตก์บัการท างานในชีวติประจ าวนั (1) 

- มีความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการจดัการตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทางการตลาด การวจิยัตลาดและ
การพยากรณ์ความตอ้งการของลูกคา้ การสร้างคุณค่า ความพึงพอใจ และความจงรักภกัดีใหแ้ก่ลูกคา้ การแบ่งกลุ่ม
ตลาด การก าหนดกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด การสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัยีห่อ้สินคา้ การก าหนดกลยทุธ์ดา้น
ผลิตภณัฑแ์ละการบริการ การก าหนดกลยทุธ์ดา้นราคา การส่งมอบคุณค่าใหก้บัลูกคา้โดยการก าหนดกลยทุธ์ดา้นช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย และการก าหนดกลยทุธ์ดา้นการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ โดยใชเ้คร่ืองมือและเทคโนโลยทีาง
อินเทอร์เน็ต (1) 
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2.2.2.กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
- กระบวนการเรียนการสอนจะเนน้การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และการเรียนรู้จากโครงการ (Project 

Based Learning) โดยเน้นการใช้ความรู้สู่การสร้างปัญญา ฝึกทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต กระบวนการในการสอน 
กระตุน้ให้ศึกษาสร้างความคิดในการต่อยอดองค์ความรู้ สร้างนวตักรรมใหม่ๆ โดยใชปั้ญหาและโครงการเป็นฐาน
เรียนรู้ และเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั (1) 

- บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งกรณีศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ    (1) 
- น าเสนอผลสรุปขอ้มูลการเรียนรู้จากทฤษฏี และอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นในชั้นเรียน (1) 
- บทสรุปประเด็นส าคญัท่ีเรียนรู้ จ  านวน 1 หนา้กระดาษ A4 ทุกคร้ังหลงัเรียน (1) 
- เขา้ร่วมกิจกรรมสนทนาผา่นกระดานแสดงความคิดเห็น (1) 
- เชิญผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีประสบการณ์ในการท างานจริงมาร่วมเป็นวทิยากร เพื่อให้ประสบการณ์ท่ีหลากหลายแก่

นกัศึกษา (4) 
2.2.3.กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
- ทดสอบก่อนเรียนวชิา สอบกลางภาคดว้ยขอ้สอบท่ีเนน้การวดัหลกัการและทฤษฎีท่ีใชค้วามเขา้ใจ สอบ

ปลายภาคดว้ยขอ้สอบท่ีเนน้การวเิคราะห์และการประยกุตใ์ชท้ฤษฎีในการแกปั้ญหา และทดสอบหลงัเรียนจบ
วชิา (1) 

- วดัผลจากการน าเสนอผลสรุปขอ้มูลการเรียนรู้จากทฤษฏี อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และบทสรุป
ประเด็นส าคญัท่ีเรียนรู้ (1) 

- ร่วมกนัท างานกลุ่มโดยจดัท าแผนกลยทุธ์ จดัท าเวบ็ไซต ์การท าการตลาดอินเตอร์เน็ต และน าเสนอ
ผลงานในรูปแบบ Event Marketing (1) 

2.3.ทกัษะทางปัญญา 
2.3.1.ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

- ใชค้วามรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัในการจดัการบริบทใหม่ท่ีไม่คาดคิดทางระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
และพฒันาแนวคิดริเร่ิมและสร้างสรรคเ์พื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา (1) 

- พฒันาความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ การคิดอยา่งเป็นระบบ มีการรวบรวม ศึกษา วเิคราะห์ และ
สรุปประเด็นปัญหาและความตอ้งการ สามารถประยกุตค์วามรู้และทกัษะกบัการแกไ้ขปัญหาในการจดัการตลาด 
การตลาดอินเตอร์เน็ต เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์(1) 

2.3.2. กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
- อภิปรายกลุ่มในการวเิคราะห์และจดัท าแผนการตลาด ดว้ยกระบวนการ Workshop (1) 
- จดัท าแผนกลยทุธ์ โดยการรวบรวมขอ้มูลการตลาดและสินคา้ท่ีสนใจ วเิคราะห์และเสนอแนวทางในการ

แข่งขนั และการน าเสนอผลงานในรูปแบบ Event Marketing (1) 
- การแสดงความคิดเห็นผา่นกระดานสนทนา และการอภิปรายในชั้นเรียน (1) 
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2.3.3.กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
- สอบปลายภาคด้วยขอ้สอบท่ีเน้นการวิเคราะห์สถานการณ์ วิเคราะห์แนวคิดการจดัการตลาด และการ

ประยกุตใ์ชแ้นวคิดทางการจดัการตลาดและการตลาดอินเตอร์เน็ต (1) 
- อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นทั้งในชั้นเรียนและในกระดานสนทนา (1) 
- ร่วมกนัท างานกลุ่มโดยจดัท าแผนกลยทุธ์ จดัท าเวบ็ไซต ์การท าการตลาดอินเตอร์เน็ต และน าเสนอผลงานใน

รูปแบบ Event Marketing (1) 
2.4.ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

2.4.1.ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผดิชอบ 
- พฒันาทกัษะในการสร้างสัมพนัธภาพระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั และผูเ้รียนกบัผูส้อน (4) 
- พฒันาความเป็นผูน้ าและผูต้ามในการท างานเป็นทีม (4) 
- พฒันาการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และมีความรับผดิชอบในงานท่ีมอบหมายใหค้รบถว้นตามก าหนดเวลา (4) 
2.4.2.กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
- น าเสนอผลสรุปขอ้มูลการเรียนรู้จากทฤษฏีในรูปแบบการท างานกลุ่ม (4) 
- น าเสนอแผนกลยทุธ์/แผนการตลาด และผลงานในรูปแบบ Event Marketing ในลกัษณะบทบาทสมมุติ

ซ่ึงเป็นคณะกรรมการบริหารบริษทั/องคก์รนั้น ๆ (4) 
- การวเิคราะห์และจดัท าแผนการตลาด/กลยทุธ์ในรูปแบบการท างานกลุ่ม และบทบาทสมมุติ (4) 
- อภิปรายทั้งในชั้นเรียนและในกระดานสนทนา (4) 
2.4.3.กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

- ประเมินโดยกลุ่มเพื่อน และอาจารยท่ี์เขา้ร่วมกิจกรรม โดยไม่มีการประเมินกลุ่มตนเอง ตามแบบฟอร์มท่ี
ก าหนด (4) 

- รายงานหรือแผนการตลาด/แผนกลยทุธ์ท่ีน าเสนอ พฤติกรรมการท างานเป็นทีม (4) 
- การน าเสนอผลสรุปในชั้นเรียน ประเมินโดยอาจารย ์(4) 

2.5.ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
2.5.1.ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

- ทักษะการคิดค านวณ เชิงตัวเลข เช่น การจัดท าแผนการตลาด จ าเป็นต้องค านวณรายได้ ค่าใช้จ่าย 
ผลตอบแทนท่ีไดจ้ากการลงทุน สัดส่วนผลตอบแทนท่ีไดจ้ากการลงทุน เป็นตน้ (1) 

- พฒันาทกัษะในการส่ือสารทั้งดา้นการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการท ารายงาน และน าเสนอในชั้น
เรียน (2) 

- พฒันาทกัษะในการวเิคราะห์ขอ้มูลจากกรณีศึกษา (2) 
- พฒันาทกัษะในการสืบคน้ ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต  (2) 
- ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสาร เช่น การส่งงานทางอีเมล์ การสร้างเวบ็ไซตเ์พื่อน าเสนอ
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บริษทัจ าลอง การส่ือสารการท างานในกลุ่มผา่นห้องสนทนา Chat Room การสนทนาผา่นกระดานสนทนา ทกัษะใน
การน าเสนอรายงานโดยใชรู้ปแบบ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม (2) 

2.5.2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

- มอบหมายงานใหศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง จากเวบ็ไซต ์ส่ือการสอน E-Learning และจดัท าแผนการตลาด โดย
เน้นการน าข้อมูลงานวิจยั หรือมีสถิติต่างๆ มาอ้างอิง จากแหล่งข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือ มีการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ 
เปรียบเทียบแหล่งท่ีมาของขอ้มูล (2) 

- น าเสนอโดยใชรู้ปแบบและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม (2) 
2.5.3.กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้ เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
- การน าเสนอผลสรุปขอ้มูลการเรียนรู้ และการน าเสนอแผนกลยทุธ์ ดว้ยส่ือเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม (2) 
- การจดัท าเวบ็ไซต ์ดว้ยส่ือเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม (2) 
- การมีส่วนร่วมในการอภิปรายทั้งในชั้นเรียนและในกระดานสนทนา (2) 

3. แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
คุณธรรม จริยธรรม 

- ตระหนกัในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม การเสียสละ ซ่ือสัตยสุ์จริต และมีจรรยาบรรณทางวชิาการและ
วชิาชีพ (1) 

- สามารถน าความรู้ไปวิเคราะห์ พิจจารณา มองเห็นผลกระทบในภาพรวมอยา่งเป็นระบบ เพื่อท่ีจะจดัการและ
ตอบสนองต่อปัญหาในองคก์รและสังคม (1) 

- สามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น และล าดบัความส าคญัในการท างานร่วมกนัเป็นทีม (1) 
- มีวนิยั ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม (4) 
- เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสังคม (4) 

- เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์(4) 
ความรู้ 

- มีความรู้และความเขา้ใจอยา่งถ่องแทใ้นเน้ือหาสาขาวชิาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ตลอดจนทฤษฎีท่ีส าคญั
และน ามาประยกุตก์บัการท างานในชีวติประจ าวนั (1) 

- มีความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการจดัการตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทางการตลาด การวจิยัตลาดและ
การพยากรณ์ความตอ้งการของลูกคา้ การสร้างคุณค่า ความพึงพอใจ และความจงรักภกัดีใหแ้ก่ลูกคา้ การแบ่งกลุ่ม
ตลาด การก าหนดกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด การสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัยีห่อ้สินคา้ การก าหนดกลยทุธ์ดา้น
ผลิตภณัฑแ์ละการบริการ การก าหนดกลยทุธ์ดา้นราคา การส่งมอบคุณค่าใหก้บัลูกคา้โดยการก าหนดกลยทุธ์ดา้นช่อง
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ทางการจดัจ าหน่าย และการก าหนดกลยทุธ์ดา้นการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ โดยใชเ้คร่ืองมือและเทคโนโลยทีาง
อินเทอร์เน็ต (1) 

ทกัษะทางปัญญา 
- ใชค้วามรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัในการจดัการบริบทใหม่ท่ีไม่คาดคิดทางระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

และพฒันาแนวคิดริเร่ิมและสร้างสรรคเ์พื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา (1) 
- พฒันาความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ การคิดอยา่งเป็นระบบ มีการรวบรวม ศึกษา วเิคราะห์ และ

สรุปประเด็นปัญหาและความตอ้งการ สามารถประยกุตค์วามรู้และทกัษะกบัการแกไ้ขปัญหาในการจดัการตลาด 
การตลาดอินเตอร์เน็ต เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์(1) 

ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
- พฒันาทกัษะในการสร้างสัมพนัธภาพระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั และผูเ้รียนกบัผูส้อน (4) 
- พฒันาความเป็นผูน้ าและผูต้ามในการท างานเป็นทีม (4) 
- พฒันาการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และมีความรับผดิชอบในงานท่ีมอบหมายใหค้รบถว้นตามก าหนดเวลา (4) 

 
ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลขการส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

- ทักษะการคิดค านวณ เชิงตัวเลข เช่น การจัดท าแผนการตลาด จ าเป็นต้องค านวณรายได้ ค่าใช้จ่าย 
ผลตอบแทนท่ีไดจ้ากการลงทุน สัดส่วนผลตอบแทนท่ีไดจ้ากการลงทุน เป็นตน้ (1) 

- พฒันาทกัษะในการส่ือสารทั้งดา้นการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการท ารายงาน และน าเสนอในชั้น
เรียน (2) 

- พฒันาทกัษะในการวเิคราะห์ขอ้มูลจากกรณีศึกษา (2) 
- พฒันาทกัษะในการสืบคน้ ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต  (2) 
- ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสาร เช่น การส่งงานทางอีเมล์ การสร้างเวบ็ไซตเ์พื่อน าเสนอ

บริษทัจ าลอง การส่ือสารการท างานในกลุ่มผา่นห้องสนทนา Chat Room การสนทนาผา่นกระดานสนทนา ทกัษะใน
การน าเสนอรายงานโดยใชรู้ปแบบ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม (2) 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

 

1.แผนการสอน 
 

 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน การสอน  ส่ือที่
ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

1 
 

Overview and Learning 
Strategy 

3 ทดสอบก่อนเรียนวชิา แนะน า
รายละเอียดวชิา เน้ือหาและ
ขอบเขต เอกสารและแหล่งขอ้มูล
ท่ีใชศึ้กษาเพิ่มเติม แนวทางการ
เรียนรู้ การวดัและประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิ 
การจดักลุ่ม การแบ่งงานท่ี
รับผดิชอบและตอบขอ้ซกัถาม 

อ.ธนิตสรณ์  จิระพรชยั 

2 
 

Understanding Marketing 
Management 

3 บรรยายพร้อมยกตวัอยา่ง
กรณีศึกษา 
อภิปรายกลุ่มในชั้นเรียน 
เข้า ร่วมสนทนาผ่านกระดาน
แสดงความคิดเห็น 

อ.ธนิตสรณ์  จิระพรชยั 

3 
 

Developing Marketing 
Strategies and Plans 

3 บรรยายพร้อมยกตวัอยา่ง
กรณีศึกษา 
อภิปรายกลุ่มในชั้นเรียน 
เข้า ร่วมสนทนาผ่านกระดาน
แสดงความคิดเห็น 

อ.ธนิตสรณ์  จิระพรชยั 

4 
 

Capturing Marketing Insights 
(Chapter 3-4) 
Connecting with Customers 
(Chapter 5-6)  

3 น าเสนอผลสรุปขอ้มูลการเรียนรู้
จากทฤษฎี โดยการท างานกลุ่ม 
และจากผูส้อน 
อภิปรายกลุ่มในชั้นเรียน 
เขา้ร่วมสนทนาผา่นกระดานแสดง
ความคิดเห็นสรุปประเด็นส าคญัท่ี
เรียนรู้ในแต่ละคร้ัง 

อ.ธนิตสรณ์  จิระพรชยั 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน การสอน  ส่ือที่
ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

5 Connecting with Customers 
(Chapter 7-8)  
Building Strong Brands 
(Chapter 9-10) 

3 น าเสนอผลสรุปขอ้มูลการเรียนรู้
จากทฤษฎี โดยการท างานกลุ่ม 
และจากผูส้อน 
อภิปรายกลุ่มในชั้นเรียน 
เขา้ร่วมสนทนาผา่นกระดาน
แสดงความคิดเห็นสรุปประเด็น
ส าคญัท่ีเรียนรู้ในแต่ละคร้ัง 

อ.ธนิตสรณ์  จิระพรชยั 

6 Building Strong Brands 
(Chapter 11,14)  
Shaping the Market Offerings 
(Chapter 12-13) 

3 น าเสนอผลสรุปขอ้มูลการเรียนรู้
จากทฤษฎี โดยการท างานกลุ่ม 
และจากผูส้อน 
อภิปรายกลุ่มในชั้นเรียน 
เขา้ร่วมสนทนาผา่นกระดาน
แสดงความคิดเห็นสรุปประเด็น
ส าคญัท่ีเรียนรู้ในแต่ละคร้ัง 

อ.ธนิตสรณ์  จิระพรชยั 

7 Delivering Value (Chapter 15-
16)  
Communicating Value (Chapter 
17-19) 

3 น าเสนอผลสรุปขอ้มูลการเรียนรู้
จากทฤษฎี โดยการท างานกลุ่ม 
และจากผูส้อน 
อภิปรายกลุ่มในชั้นเรียน 
เขา้ร่วมสนทนาผา่นกระดาน
แสดงความคิดเห็นสรุปประเด็น
ส าคญัท่ีเรียนรู้ในแต่ละคร้ัง 

 

8 Mid-Term Examination 2.5  อ.ธนิตสรณ์  จิระพรชยั 

9 Workshop – Marketing 
Strategic Plan 
(12.00-18.00 p.m.) 

6 วเิคราะห์และจดัท าแผนการ
ตลาด/กลยทุธ์ดว้ยกระบวนการ 
Workshop 
อภิปรายกลุ่มในชั้นเรียน 
เข้า ร่วมสนทนาผ่านกระดาน
แสดงความคิดเห็น 

อ.ธนิตสรณ์  จิระพรชยั 

10 Hot Issue in Internet Marketing 3 บรรยายยกตวัอยา่งประกอบ Guest Speaker 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน การสอน  ส่ือที่
ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

เขา้ร่วมสนทนาผา่นกระดาน
แสดงความคิดเห็นสรุปประเด็น
ส าคญัท่ีเรียนรู้ในแต่ละคร้ัง 

11 
 

Hot Issue in Internet Marketing  3 บรรยายยกตวัอยา่งประกอบ 
เขา้ร่วมสนทนาผา่นกระดาน
แสดงความคิดเห็นสรุปประเด็น
ส าคญัท่ีเรียนรู้ในแต่ละคร้ัง 

รศ.ดร.นิพนธ์  เจริญ
กิจการ 

12 Hot Issue in Business 
Intelligence Analysis’s Tools  

3 บรรยายยกตวัอยา่งประกอบ 
เขา้ร่วมสนทนาผา่นกระดาน
แสดงความคิดเห็นสรุปประเด็น
ส าคญัท่ีเรียนรู้ในแต่ละคร้ัง 

Guest Speaker 

13 
 

Group Assignment  การจดัเวลาใหน้กัศึกษาท างาน
กลุ่มโดยอิสระ 

 

14 
 

Case Study / Group Discussions 
/Presentation I (8.30 – 17.00 
p.m.) 

6 อภิปรายกลุ่ม 
น าเสนอแผนการตลาด และ
ผลงานในรูปแบบ Event 
Marketing 
เขา้ร่วมสนทนาผา่นกระดาน
แสดงความคิดเห็น   

อ.ธนิตสรณ์  จิระพรชยั 

15 Case Study / Group Discussions 
/Presentation I (8.30 – 17.00 
p.m.) 

6 
 
 

อภิปรายกลุ่ม 
น าเสนอแผนการตลาด และ
ผลงานในรูปแบบ Event 
Marketing 
เขา้ร่วมสนทนาผา่นกระดาน
แสดงความคิดเห็น   

อ.ธนิตสรณ์  จิระพรชยั 

16 Final Examination  2.5  อ.ธนิตสรณ์  จิระพรชยั 
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2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กจิกรรม
ที่ 
 

ผลการ
เรียนรู้*  

 

วธีิการประเมิน  
 
 

สัปดาห์ทีป่ระเมิน 
สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

 

1 

1.1, 1.5, 
2.1,2.2, 2.6, 

2.8,3.1 - 
3.4, 5.2 

สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 
 

 
10 
15 

 

 
20% 
35% 

 

2 

1.1-1.7, 2.1 
- 2.2 2.6 - 
2.8, 3.1 - 

3.4, 4.1-4.6, 
5.1 - 5.4 

ศึกษา คน้ควา้ น าเสนอผลสรุปขอ้มูลการ
เรียนรู้จากทฤษฎี และสรุปประเด็นส าคญัท่ี
เรียนรู้ในแต่ละคร้ัง 
และน าเสนอแผนการตลาด และผลงานใน
รูปแบบ Event Marketing 
การส่งงานกลุ่มตามท่ีมอบหมาย  

ตลอดภาค
การศึกษา 

40% 

3 
1.1-1.5, 1.7, 

3.1 – 3.4, 
4.1-4.5 

การเขา้ชั้นเรียน 
การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นใน
ชั้นเรียน 

ตลอดภาคการศึกษา 5% 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารและต าราหลกั 
- Philip Kotlers.,Kevin Lane Keller.“Marketing Management”12th. Edition. By Pearson Education, Inc.  
- Philip Kotlers.,Kevin Lane Keller.“Marketing Management”13th. Edition. By Pearson Education, Inc. 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
-  
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

- Business Magazine-MBA, e-Leader, Corporate Thailand, Harvard Business Review. 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข มคอ.3 

13 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ี ท่ีจดัท าโดยนกัศึกษา ไดจ้ดักิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็น
จากนกัศึกษาไดด้งัน้ี 

- การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้รียน 
- แบบประเมินผูส้อน และแบบประเมินรายวชิา 
- ขอเสนอแนะผา่นเวบบอร์ด ท่ีอาจารยผ์ูส้อนไดจ้ดัท าเป็นช่องทางการส่ือสารกบันกัศึกษา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
ในการเก็บขอ้มูลเพื่อประเมินการสอน ไดมี้กลยทุธ์ ดงัน้ี 
- การสังเกตการณ์สอนของผูร่้วมทีมการสอน 
- ผลการสอบ 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน  
หลงัจากผลการประเมินการสอนในขอ้ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจดักิจกรรมในการระดมสมอง 

และหาขอ้มูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดงัน้ี 
- สัมมนาการจดัการเรียนการสอน 
- การวจิยัในและนอกชั้นเรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหวัขอ้ ตามท่ีคาดหวงัจากการเรียนรู้

ในวชิา ไดจ้ากการสอบถามนกัศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบยอ่ย 
และหลงัการออกผลการเรียนรายวชิา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวชิาไดด้งัน้ี 

- การทวนสอบการใหค้ะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษาโดยอาจารยอ่ื์น หรือผูท้รงคุณวุฒิ ท่ีไม่ใช่
อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  

- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ขอ้สอบ รายงาน วธีิการใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤติกรรม 
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5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ไดมี้การวางแผนการปรับปรุงการสอน 

และรายละเอียดวชิา เพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน ดงัน้ี 
- ปรับปรุงรายวชิาทุก 3 ปี หรือตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามขอ้ 4 

- เปล่ียนหรือสลบัอาจารยผ์ูส้อน เพื่อให้นกัศึกษามีมุมมองในเร่ืองการประยุกตค์วามรู้น้ีกบัปัญหาท่ีมาจากงานวิจยั
ของอาจารยห์รืออุตสาหกรรมต่าง ๆ 

 


