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รายละเอียดของรายวิชา 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะเศรษฐศาสตร ์  

 
หมวดท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
1. รหสัและช่ือรายวิชา  

EC322เศรษฐศาสตรก์ารตลาดEC 813Economics Of Marketing 
2. จ านวนหน่วยกิต  3 หน่วยกติ (3-0-6) 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา หลกัสตูรเศรษฐศาสตรบ์ณัฑติ     กลุ่มวชิาเศรษฐศาสตรธ์ุรกจิ 
4. อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชา และอาจารยผ์ูส้อน ผศ.สมพรกติตโิสภากรู 
5.  ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียนภาคการเรยีนที ่1/2558นกัศกึษาชัน้ปีที ่3 
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 EC 201 เศรษฐศาสตรจ์ุลภาค 

EC 202 เศรษฐศาสตรม์หภาค 
7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพรอ้มกนั (Co-requisites) (ถ้ามี)ไม่ม ี
8. สถานท่ีเรียน   หอ้ง 71002อาคาร 7มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
9. วนัท่ีจดัท าหรอืปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุดวนัที ่1สงิหาคม 2558 

 
หมวดท่ี 2 จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์

 
1 จดุมุ่งหมายของรายวิชา 

1.เพื่อใหน้กัศกึษาเขา้ใจบทบาทของการตลาดในภาคธุรกจิ และระบบเศรษฐกจิ 
2.เพื่อใหน้กัศกึษาเขา้ใจหลกัการตลาดขัน้พืน้ฐานทีใ่ชก้นัทัว่ไปในสถาบนัธุรกจิ หลกัการส าคญัทางการตลาดและ 
กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตลาดและการใชแ้นวคดิการตลาดในธุรกจิทัว่ไป 

3.เพื่อใหน้กัศกึษาอ่านบทเรยีนล่วงหน้าเขา้หอ้งเรยีนสม ่าเสมอคน้ควา้ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบับทเรยีนรูจ้กัการอ่าน
วเิคราะห ์

4 เพื่อใหน้กัศกึษารูจ้กัแหล่งขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท างานการตลาด รูจ้กัใชแ้หล่งขอ้มลูทางการตลาด  
หรอืขอ้มลูจากสือ่เพื่อประโยชน์ในการท างานการตลาด 

5 ฝึกการสงัเกตสิง่รอบตวัโดยเฉพาะภาวการณ์ตลาดในพืน้ทีจ่รงิ รวบรวมขอ้มลูเขยีนเป็นรายงาน 
6.เพื่อใหน้กัศกึษารูจ้กัแกปั้ญหาการตลาดระดบัพืน้ฐานซึง่เป็นสิง่ทีน่กัศกึษาอาจพบเจอเมื่อเขา้สูภ่าคธุรกจิหรอื

ท างานในหน่วยงานอื่น 
2 วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 

วตัถุประสงคใ์นการพฒันาวชิานี้  เนื่องจาก 



2 
 
ภาคธุรกจิมคีวามเปลีย่นแปลงทีร่วดเรว็และมรีะดบัการแขง่ขนัระหว่างสนิคา้กลุ่มเดยีวกนั 
หรอืการแขง่ขนัระหว่างสนิคา้ต่างกลุ่มมากขึน้ในปัจจุบนั  บทบาทการตลาดในภาคธุรกจิทวคีวามส าคญัต่อรายได ้ 
การท าก าไร สถานะ และความอยู่รอดของธุรกจิแต่ละแห่ง 
การเชื่อมโยงทางเศรษฐกจิระหว่างประเทศทัง้ในเชงิของการคา้และการลงทุนระหว่างประเทศทัง้ในปัจจุบนัและอนาคตอั
นใกล ้ยิง่สง่ผลกระทบต่อการแขง่ขนัของภาคธุรกจิมากยิง่ขึน้การปรบัปรุงเนื้อหารายวชิา 
จงึเน้นความรูแ้ละความทนัสมยัของการเปลีย่นแปลงของการแขง่ขนัในภาคธุรกจิ 
เพื่อเป็นพืน้ฐานใหผู้เ้รยีนสามารถปรบัตวักบัสถานการณ์ทางธุรกจิและเศรษฐกจิทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ได ้

 
หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

 
1. ค าอธิบายรายวิชา  

บทบาทของการตลาดต่อองคก์รธุรกจิและระบบเศรษฐกจิโดยรวม 
สภาพแวดลอ้มทางการตลาดกระบวนการเลอืกตลาดเป้าหมายการออกแบบและการวางแผนตวัแปรการตลาดการประยุกตใ์
ชแ้ผนการตลาดและการควบคุมกจิกรรมทางการตลาดการขยายแนวคดิการตลาด 
2. จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบติั/งานภาคสนา
ม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 45 
ชัว่โมงต่อภาคการศกึษา 

- ไม่มกีารฝึกปฏบิตั/ิภาคสนาม/
การฝึกงาน 

การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตวัเอง 
6 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์

 

3. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์ห้ค าปรกึษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

 อาจารยป์ระจ ารายวชิา ประกาศเวลาใหค้ าปรกึษาแก่นกัศกึษาทราบใน ประมวลการสอนรายวชิา 
 อาจารยใ์หค้ าปรกึษาและแนะน าทางวชิาการแก่นกัศกึษานอกชัน้เรยีนเป็นรายบุคคลหรอืกลุ่มตามความ

ตอ้งการ 1 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์ซึง่จะตอ้งมกีารนดัหมายล่วงหน้า  
 
 

หมวดท่ี 4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนักศึกษา 
 

1. คณุธรรม จริยธรรม 

1.1 คณุธรรม จริยธรรมท่ีต้องพฒันา 

(1) เน้นใหน้กัศกึษารบัรูถ้งึหน้าทีต่่างๆทีท่ างานร่วมกนัในธุรกจิเพื่อใหเ้กดิความเตบิโตแก่ธุรกจิ 
(2) ใหม้คีวามเขา้ใจในงานทีท่ า มวีนิยั ตรงต่อเวลา มคีวามรบัผดิชอบต่อตนเองและงานของผูอ้ื่น  

พฒันางานของตนใหม้คีุณภาพและประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
(3) ใหน้กัศกึษาปฏบิตังิานอย่างมจีรรยาบรรณ  ท างานซื่อตรง รูคุ้ณค่าของตนและของงานทีท่ า 
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(4) มทีศันคตทิีด่ต่ีอวชิาชพี  
สามารถท างานเป็นทมีและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้และจดัล าดบัความส าคญัของสิง่ทีท่ า 

(5) เคารพกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัขององคก์รและสงัคม 
(6) สามารถวเิคราะหผ์ลกระทบจากการใชค้วามรูใ้นวชิาชพีต่อบุคคล องคก์รและสงัคม 

  
1.2 วิธีการสอน 

(1) บรรยายพรอ้มยกตวัอย่างกรณีศกึษา 
(2) การอ่านเอกสารการสอน   หนงัสอืนอกเวลา 
(3) เกบ็ขอ้มลูจากตลาด เขยีนรายงาน 

 

1.3 วิธีการประเมินผล 

(1) พฤตกิรรมการเขา้เรยีน 
(2) การน าเสนอสาระจากหนงัสอือ่านนอกเวลา 
(3) รายงานการตลาดจากการเกบ็ขอ้มลู 

2. ความรู ้
2.1 ความรูท่ี้ต้องได้รบั  

1.เพื่อใหน้กัศกึษาเขา้ใจบทบาทของการตลาดในฐานะหน้าทีห่นึ่งในธุรกจิ 
2. เพื่อใหน้กัศกึษาเขา้ใจหลกัการตลาดขัน้พืน้ฐานทีใ่ชก้นัทัว่ไปในธุรกจิ หลกัการส าคญัทางการตลาดและ 

กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตลาดและการใชแ้นวคดิการตลาดในธุรกจิค่างประเภท 
3.เพื่อใหน้กัศกึษารูจ้กัแหล่งขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตลาด  รูจ้กัใชข้อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 

หรอืขอ้มลูจากสือ่เพื่อประโยชน์ในการท างานการตลาด 
5.เพื่อใหน้กัศกึษารูจ้กัแกปั้ญหาการตลาดระดบัพืน้ฐานซึง่เป็นสิง่ทีน่กัศกึษาอาจพบเจอเมื่อเขา้สูธุ่รกจิการเงนิห

รอืท างานในหน่วยงานอื่น 
2.2 วิธีการสอน 

(1) การบรรยาย  และการท าแบบฝึกหดั 

(2) สือ่น าเสนอผ่านระบบเครอืขา่ย UTCC Hybrid Learning System 
(3) การสบืคน้ขอ้มลูทางอนิเทอรเ์น็ต (Online  Learning/Internet-based-Learning) 
(4)  การอ่านเอกสารการสอน   หนงัสอืนอกเวลา 
(5) เกบ็ขอ้มลูจากตลาด เขยีนรายงาน 

2.3 วิธีการประเมินผล 

(1) การสอบ 

( 2) การน าเสนอสาระจากการอ่านหนงัสอืนอกเวลา 

(2) รายงานการตลาด 
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3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาท่ีต้องพฒันา 

มกีารคดิวเิคราะหเ์ป็นระบบเพื่อรองรบัระบบการท างานในระบบธุรกจิ มคีวามสงัเกต และมคีวามคดิสรา้งสรรค ์
สามารถวเิคราะหปั์ญหาและเสนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหาทางดา้นการตลาดของธุรกจิได ้

3.2 วิธีการสอน 

(1) การคน้ควา้ขอ้มลูทางอนิเทอรเ์น็ต   
(2) การรายงานสาระจากการอ่านหนงัสอืนอกเวลา 

 (3) เกบ็ขอ้มลูจากตลาด เขยีนรายงาน 
3.3 วิธีการประเมินผล 

 ความคดิสรา้งสรรค ์ รวมทัง้รายละเอยีดและความถูกตอ้งของผลงานจากการคน้ควา้ทางอนิเทอรเ์น็ต  
และเน้ือหาในรายงาน 
 
4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ  

4.1 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบท่ีต้องพฒันา 

(1) พฒันาทกัษะการอ่านและการน าเสนอ 
(2) พฒันาสมัพนัธภาพระหว่างผูเ้รยีนดว้ยกนัและกบัผูส้อน 
(3) พฒันาการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง มคีวามรบัผดิชอบต่อหน้าที ่มคีวามซื่อสตัย ์และมนี ้าใจต่อ 

เพื่อนร่วมชัน้เรยีน 
4.2 วิธีการสอน 

(1) การคน้ควา้ขอ้มลูทางอนิเทอรเ์น็ต   
(3) การรายงานสาระจากการอ่านหนงัสอืนอกเวลา 

 (3) เกบ็ขอ้มลูจากตลาด เขยีนรายงาน 

4.3 วิธีการประเมินผล 

(1) การประเมนิสนใจ ความเขา้ใจในสาระทีไ่ดจ้ากการอ่าน  
ความสามารถประยุกตใ์ชค้วามรูจ้ากการอ่านมาใชใ้นสถานการณ์อื่น 
(2) การประเมนิคุณภาพของรายงาน 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวิเคราะห ์การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพฒันา 

(1) พฒันาทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข ดว้ยการประเมนิสถานการณ์แบบย่อทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมการตลาด 
เพื่อประเมนิทางเลอืกทีเ่หมาะสม  

(2) ทกัษะดา้นการสือ่สารเช่น การตดิต่อขอขอ้มลูเพื่อท ารายงาน การเรยีบเรยีงขอ้มลูเพื่อท ารายงาน 
การน าเสนอรายงานหน้าชัน้ 

(3) รูจ้กัใชอ้นิเทอรเ์น็ตในการสบืคน้ขอ้มลู   จดัรปูแบบการน าเสนอใหน่้าสนใจและตดิตาม 
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5.2 วิธีการสอน 

(1) อธบิายสถานการณ์แบบย่อ เพื่อใหน้กัศกึษารูจ้กัใชแ้นวคดิเชงิคณิตศาสตรใ์นการประเมนิสถานการณ์ 
(2) มอบหมายใหอ้่านหนงัสอืนอกเวลา 3 เล่ม และใหน้ าเสนอสาระสรุปหน้าชัน้เรยีน 

เพื่อแลกเปลีย่นความรูท้ีไ่ดจ้ากการอ่านหนงัสอือื่นนอกเหนือจากต าราเรยีน 
5.3 วิธีการประเมินผล 

(1) การตอบรบัของนกัศกึษา 
เมื่อตอ้งประเมนิสถานการณ์แบบย่อทีก่ าหนดใหท้ัง้ความฉบัไวและความถูกตอ้งในการประเมนิ 

(2) ผลงานของรายงานและการน าเสนอหน้าชัน้เรยีนดว้ยเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม 
 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 
1. แผนการสอน 

สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือท่ีใช้  

ผูส้อน 

1 แนะน าวชิาและวธิกีารเรยีน 
บทท่ี  1 การตลาด 
การบริหารเพื่อผลก าไรบนความสมัพนัธก์บัลูกค้า 
1.1 ความหมายของการตลาด 
1.2 การจดัการการตลาด ระบบตลาด และปรชัญาการตลาด 
1.3 การสรา้งความสมัพนัธก์บัลกูคา้ 
1.4 การตลาดในศตวรรษที ่21 

3 บรรยายซกัถาม 
และมอบหมายงาน 

ผศ.สมพร  
กติตโิสภากรู 

2 บทท่ี  2สภาพแวดล้อมการตลาด 
2.1 ประเภทของสภาพแวดลอ้มการตลาด 
2.2 สภาพแวดลอ้มจุลภาค 
2.3  แหล่งขอ้มลูสภาพแวดลอ้มมหภาค 
2.4  สภาพแวดลอ้มมหภาค 

3 บรรยาย ผศ.สมพร  
กติตโิสภากรู 

น าเสนอรายงานโดยนั
กศกึษา 

3 บทท่ี  3การบริหารข้อมูลการตลาด 
3.1  ความส าคญัของขอ้มลู 
3.2 ระบบขอ้มลูการตลาด 
3.3 การวจิยัตลาด  
3.4 ปัญหาในการวจิยัตลาด 
3.5 การพยากรณ์อุปสงค ์  
3.6 วธิกีารพยากรณ์อุปสงค ์

3 บรรยายและน าเสนอส
าระจากการอ่าน  

ผศ.สมพร  
กติตโิสภากรู 

น าเสนอรายงานโดยนั
กศกึษา 

4 บทท่ี 4ตลาดผูบ้ริโภค  
4.1 พฤตกิรรมผูบ้รโิภค   

3 บรรยายและน าเสนอส
าระจากการอ่าน  

ผศ.สมพร  
กติตโิสภากรู 
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สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือท่ีใช้  

ผูส้อน 

4.2 ปัจจยัทีก่ าหนดลกัษณะบุคลกิภาพของผูบ้รโิภค 
4.3 กระบวนการตดัสนิใจซือ้   

น าเสนอรายงานโดยนั
กศกึษา 

5 บทท่ี 5ตลาดองคก์าร   
5.1 ความแตกต่างระหว่างตลาดองคก์ารและตลาดผูบ้รโิภค 
5.2 ตลาดอุตสาหกรรม   
5.3 รปูแบบการซือ้ในตลาดอุตสาหกรรม 
5.4  การซือ้และการขายทัง้ระบบ 
5.5  ผูม้สีว่นร่วมในกระบวนการซือ้ในตลาดอุตสาหกรรม 
5.6  ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการซือ้ในตลาดอุตสาหกรรม 
5.7 กระบวนการซือ้ (Buying Process / Buyphases)  
5.8 เครอืธุรกจิ 
5.9  
ความแตกต่างของธรรมเนียมปฏบิตัทิางธุรกจิในแต่ละประเทศ 
5.10 ตลาดผูข้ายต่อ  
5.11 การตดัสนิใจซือ้ของผูข้ายต่อ 

3 บรรยายและน าเสนอส
าระจากการอ่าน  

ผศ.สมพร  
กติตโิสภากรู 

น าเสนอรายงานโดยนั
กศกึษา 

6 บทท่ี 6 การแบ่งส่วนตลาด   
การก าหนดตลาดเป้าหมาย และการวางต าแหน่งสินค้า 
6.1  การแบ่งสว่นตลาดและผลติภณัฑ ์
6.2 โครงสรา้งตลาดสนิคา้  
6.3 การแบ่งสว่นตลาดและผลติภณัฑ ์ 
6.4  Segment  Profile   
6.5  การก าหนดตลาดเป้าหมาย  

 บรรยายและน าเสนอส
าระจากการอ่าน 

ผศ.สมพร  
กติตโิสภากรู 

น าเสนอรายงานโดยนั
กศกึษา 

7 บทท่ี  7การบริหารผลิตภณัฑ ์
7.1  ความหมายของผลติภณัฑ ์ 
7.2 การแบ่งประเภทผลติภณัฑ ์
7.3  การบรหิารผลติภณัฑ ์
7.4 กระบวนการยอมรบัของผูบ้รโิภค 
7.5 กลยุทธแ์ละการบรหิารวงจรชวีติผลติภณัฑ ์

3 บรรยายและน าเสนอส
าระจากการอ่าน  

ผศ.สมพร  
กติตโิสภากรู 

น าเสนอรายงานโดยนั
กศกึษา 

8 บทท่ี 8 ธรุกิจบริการ 
8.1 ลกัษณะทัว่ไปของบรกิาร 
8.2  การบรหิารธุรกจิบรกิาร 

 บรรยายและน าเสนอส
าระจากการอ่าน  

ผศ.สมพร  
กติตโิสภากรู 

น าเสนอรายงานโดยนั
กศกึษา 

9 บทท่ี 9 การตัง้ราคาสินค้า 3 บรรยายและน าเสนอส
าระจากการอ่าน  

ผศ.สมพร  
กติตโิสภากรู 
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สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือท่ีใช้  

ผูส้อน 

9.1 ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตัง้ราคา  
9.2 ขัน้ตอนการตัง้ราคาสนิคา้ 

น าเสนอรายงานโดยนั
กศกึษา 

10 บทท่ี 10การจดัจ าหน่ายการค้าส่งการค้าปลีก   
10.1  
ความส าคญัและลกัษณะทัว่ไปของช่องทางการจดัจ าหน่าย 
10.2  ปัจจยัทีก่ าหนดการเลอืกช่องทางการจดัจ าหน่ายสนิคา้   
10.3  การคา้สง่ 
10.4 การคา้ปลกี 

3 บรรยายและน าเสนอส
าระจากการอ่าน  

ผศ.สมพร  
กติตโิสภากรู 

น าเสนอรายงานโดยนั
กศกึษา 

11 บทท่ี 11 การจดัส่งและล าเลียงสินค้า 
11.1 ความหมายของการจดัสง่และล าเลยีงสนิคา้ 
11.2 การจดัการค าสัง่ซือ้ ( Order Processing ) 
11.3 การจดัการวตัถุทีจ่ดัสง่ ( Materials Handling) 
11.4 การคลงัสนิคา้ (Warehousing)  
11.5 การบรหิารสนิคา้คงคลงั (Inventory Management) 
11.6 การขนสง่ (Transportation) 
11.7 การสรา้งโครงข่ายการขนส่ง 
11.8 ตน้ทุนดา้นโลจสิตกิสก์บักจิกรรมในกระบวนการโลจสิตกิส ์

3 บรรยายและน าเสนอส
าระจากการอ่าน  

ผศ.สมพร  
กติตโิสภากรู 

น าเสนอรายงานโดยนั
กศกึษา 

 บทท่ี 12การวางต าแหน่งของธรุกิจ สินค้าและบริการ 
11.1 ความส าคญัของการวางต าแหน่งของธุรกจิและสนิคา้  
11.2 การสรา้งความแตกต่างใหแ้ก่ธุรกจิ สนิคา้และบรกิาร  
11.3 กระบวนการสือ่สารและกระบวนการรบัรู ้ 
11.4  การสือ่สารการตลาด 

3 บรรยายและน าเสนอส
าระจากการอ่าน  

ผศ.สมพร  
กติตโิสภากรู 

น าเสนอรายงานโดยนั
กศกึษา 

12 บทท่ี 12 การโฆษณา การส่งเสริมการขาย 
การประชาสมัพนัธ ์ 
12.1  การโฆษณา   
12.2 การสง่เสรมิการขาย  
12.3 การประชาสมัพนัธ ์ 

3 บรรยายและน าเสนอส
าระจากการอ่าน  

ผศ.สมพร  
กติตโิสภากรู 

น าเสนอรายงานโดยนั
กศกึษา 

13 บทท่ี 13การตลาดทางตรง  พนักงานขาย 
และการส่ือสารการตลาดผา่นอินเทอรเ์น็ต 
13.1การตลาดทางตรง  
13.2 พนกังานขายและหลกัการบรหิารพนกังานขาย 
13.3การส่ือสารการตลาดผา่นอินเทอรเ์น็ต 

3 บรรยายและน าเสนอส
าระจากการอ่าน  

ผศ.สมพร  
กติตโิสภากรู 

น าเสนอรายงานโดยนั
กศกึษา 

14 บทท่ี 14กลยุทธสู่ตลาดโลก 3 น าเสนอรายงานการต ผศ.สมพร  
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สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือท่ีใช้  

ผูส้อน 

14.1   แนวโน้มของธุรกจิระหว่างประเทศ  
14. 2  ขัน้คอนการตดัสนิใจท าการตลาดต่างประเทศ 

ลาด กติตโิสภากรู 
น าเสนอรายงานโดยนั

กศกึษา 
15 บทท่ี 15  

การควบคมุงานการตลาดและความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
15.1  การควบคุมงานการตลาด 
15.2 ธุรกจิและความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
15.3 การปกป้องผูบ้รโิภคและธรรมาภบิาลธุรกจิ  
บรรยายโดยวทิยากร 

3 น าเสนอรายงานการต
ลาด 

ผศ.สมพร  
กติตโิสภากรู 

น าเสนอรายงานโดยนั
กศกึษา 

16 สรุป 3 สรุปและทบทวน ผศ.สมพร  
กติตโิสภากรู 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
 
กิจกรรมท่ี 

 
ผลการเรียนรู*้ 

 
วิธีการประเมิน ก าหนดเวลาการประเมิ

น (สปัดาหท่ี์) 
สดัส่วนของการ
ประเมินผล 

1 
ผลการเรียนรู*้  

 

1 จ านวนครัง้การเขา้เรยีน 
2 ความเขา้ใจจากการอ่าน 
ความสามารถในการน าเสนอ 

ตลอดภาคการศกึษา 
3-13 

- 
10% 

2 คุณธรรม 
จรยิธรรม 

1.การอ่านและสรุปหนงัสอือ่านนอกเวลา 
2.การสง่รายงานตามทีม่อบหมาย 

3-13 
14-15 

10% 
20% 

3 ความรู ้ 1.การสอบ สอบกลางภาค ปลายภาค 70 % 
4 ทกัษะทางปัญญา 1.คุณภาพรายงานตามทีม่อบหมาย 14-15 20% 
5 ทกัษะความสมัพนั

ธร์ะหว่างบุคคลแล
ะความรบัผดิชอบ 

1.การท ารายงานตามทีม่อบหมาย 1-13 
 

20% 
 

* ระบุผลการเรยีนรูห้วัขอ้ย่อยตามแผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบต่อผลการเรยีนรู ้
 

หมวดท่ี 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ต าราและเอกสาร 
สมพร  กติตโิสภากรู  เอกสารค าบรรยาย เศรษฐศาสตรก์ารตลาด  ปีการศกึษา 2554 
2. เอกสารและข้อมูลส าคญั 
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Gary Armstrong And  Philip  Kotler  Marketing  An Introduction   7th Edition  Pearson  Education International 
2005 
Kotler Philip , SiewMeng Leong, SweeHoonAng And Chin Tiong Tan Marketing Management An Asian 

Perspective  Prentice Hall 1995 

Kotler Phillip Marketing  Management  Analysis  Planning  Implementation  And Control 9thEdition  Prentice 

Hall 1997 

Celente Gerald Trend Tracking Warner Books 1991 

Gary Armstrong And  Philip  Kotler  Marketing  An Introduction   7th   Edition  Pearson  

Education International 2005 

Kotler Philip , SiewMeng Leong, SweeHoonAng And Chin Tiong Tan Marketing Management 

An Asian Perspective  Prentice Hall 1995 

Kotler Phillip Marketing Management Analysis Planning Implementation  And Control 9th 

Edition  Prentice Hall 1997 

Naisbitt John Megatrends Asia Nicholas BrealeyPublishing  1995. 

Naisbitt John Megatrends  2000 Nicholas Brealey Publishing 1990 

Naisbitt John Megatrends Nicholas Brealey Publishing 1982 

 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

Euromonitor International 
 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
การประเมนิประสทิธผิลของรายวชิานี้ทีจ่ดัท าโดยนกัศกึษา โดย 

1.การสนทนาสอบถามความคดิเหน็ระหว่างนกัศกึษาและอาจารยผ์ูส้อน 
2. การสงัเกตพฤตกิรรมการเรยีนของนกัศกึษา 
3.การประเมนิผลอาจารยผ์ูส้อนโดยนกัศกึษา 

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 
 อาจารยผ์ูส้อนประเมนิการสอนของตนเอง ดผูลการสอบของนกัศกึษา และท ารายงานสรุป 

พฒันาการของนกัศกึษา ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแกไ้ขเพื่อปรบัปรุงรายวชิาใหม้คีวามเหมาะสมมากขึน้ 
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3. การปรบัปรงุการสอน  
1. ประมวลความคดิเหน็ของนกัศกึษา การประเมนิการสอนของตนเอง  ตลอดจนสรุปปัญหา 

อุปสรรคและแนวทางแกไ้ขเพื่อน าไปปรบัปรุงการสอนในปีการศกึษาต่อไป 
2. แลกเปลีย่นความคดิเหน็ระหว่างอาจารยผ์ูส้อนในวชิาอื่นๆเพื่อจะไดน้ าเทคนิค 

วธิกีารใหม่ๆมาใชใ้นการปรบัปรุงการสอนใหด้ขีึน้ 
3. ปรบัปรุงรายละเอยีดของวชิาใหท้นัสมยัต่อการเปลีย่นแปลงของกระแสโลกาภวิตัน์ 
4. คณะเศรษฐศาสตรม์กีารประชุมเชงิปฏบิตักิารเพื่อพฒันาการเรยีนการสอนทุกวชิาเป็นประจ าทุกปี  

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
      1.ไดม้กีารทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษาในรายวชิาทีส่อน 
โดยมคีณะกรรมการก ากบัมาตรฐานวชิาการ เป็นผูต้รวจสอบในการออกขอ้สอบ การตรวจขอ้สอบ 
การตดัเกรดของนกัศกึษา 

            2. ส ารวจความคดิเหน็เกีย่วกบัค าถามในขอ้สอบจากผูใ้ชบ้ณัฑติ 
เพื่อปรบัปรุงมาตรฐานขอ้สอบใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสทิธผิลของรายวชิา 

จากการประเมนิและทวนสอบผลสมัฤทธิป์ระสทิธผิลรายวชิา ไดม้กีารวางแผนปรบัปรุงการ 
สอนและรายละเอยีดวชิาเพื่อใหเ้กดิคุณภาพมากขึน้ โดย 

1.ปรบัปรุงเนื้อหารายวชิาทุกๆ 3 ปี หรอืตามค าแนะน าของคณะกรรมการก ากบัมาตรฐาน 
วชิาการตามขอ้ 4 
2. น าผลการประเมนิการสอนของตนเองจากขอ้2 (กลยุทธก์ารประเมนิการสอน) มาพฒันาเนื้อหาสาระต่างๆของวชิา 
และปรบัปรุงวธิกีารเรยีนการสอนใหต้รงกบัผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั 
                  3.ปรบัเปลีย่นใหม้อีาจารยผ์ูส้อนร่วม  
เพื่อใหน้กัศกึษามมีุมมองในเรื่องของการประยุกตค์วามรูท้างทฤษฎเีศรษฐศาสตรก์ารเงนิกบัสถานการณ์ทางเศรษฐกจิทีเ่
กดิขึน้จรงิในปัจจุบนัได ้
 


