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รายละเอียดของรายวิชา 
ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะเศรษฐศาสตร ์  

 
หมวดท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
1. รหสัและช่ือรายวิชา  

EC 813การตลาดในธุรกจิการเงนิ 
EC 813Marketing In Financial Business 

2. จ านวนหน่วยกิต   
3 หน่วยกติ (3-0-6) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา  
หลกัสตูรเศรษฐศาสตรบ์ณัฑติ     กลุ่มวชิาเศรษฐศาสตรก์ารเงนิ 

4. อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชา และอาจารยผ์ูส้อน 
 ผศ.สมพรกติตโิสภากรู 

5.  ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน 
ภาคการเรยีนที ่1/2558นกัศกึษาชัน้ปีที ่3 

6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 ไม่ม ี
7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพรอ้มกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 

ไม่ม ี
8. สถานท่ีเรียน    

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
9. วนัท่ีจดัท าหรอืปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 

วนัที ่3สงิหาคม 2558 
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หมวดท่ี 2 จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
 

1 จดุมุ่งหมายของรายวิชา 
1.เพื่อใหน้กัศกึษาเขา้ใจบทบาทของการตลาดในฐานะหน้าทีห่นึ่งในสถาบนัการเงนิในตลาดเงนิและตลาดทุน   
2.เพื่อใหน้กัศกึษาเขา้ใจหลกัการตลาดขัน้พืน้ฐานทีใ่ชก้นัทัว่ไปในสถาบนัธุรกจิ หลกัการส าคญัทางการตลาดและ 
กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตลาดและการใชแ้นวคดิการตลาดในธุรกจิการเงนิ 

3.เพื่อใหน้กัศกึษาอ่านบทเรยีนล่วงหน้าเขา้หอ้งเรยีนสม ่าเสมอคน้ควา้ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบับทเรยีนรูจ้กัการอ่าน
วเิคราะหฝึ์กการสงัเกตสิง่รอบตวัโดยเฉพาะการใชเ้ครื่องมอืการตลาดในการกระตุน้ยอดขายของสถาบนัการเงนิ  
หรอืการสรา้งภาพลกัษณ์ของสถาบนัการเงนิ 

4 เพื่อใหน้กัศกึษารูจ้กัแหล่งขอ้มลูทางการเงนิ  รูจ้กัใชแ้หล่งขอ้มลูทางการเงนิ 
หรอืขอ้มลูจากสือ่เพื่อประโยชน์ในการท างานการตลาด 
5.เพื่อใหน้กัศกึษารูจ้กัแกปั้ญหาการตลาดระดบัพืน้ฐานซึง่เป็นสิง่ทีน่กัศกึษาอาจพบเจอเมื่อเขา้สูธุ่รกจิการเงนิหรอืท างาน
ในหน่วยงานอื่น 
 
2 วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 
วตัถุประสงคใ์นการพฒันารายวชิานี้  เนื่องจาก 
ตลาดการเงนิมเีปลีย่นแปลงทีร่วดเรว็และมรีะดบัการแขง่ขนัระหว่างสถาบนัการเงนิกลุ่มเดยีวกนั 
หรอืการแขง่ขนัต่างกลุ่มมากขึน้ในปัจจุบนั  บทบาทการตลาดในภาคการเงนิทวคีวามส าคญัต่อรายได ้ การท าก าไร 
สถานะ 
และความอยู่รอดของธุรกจิการเงนิการเชื่อมโยงทางเศรษฐกจิระหว่างประเทศทัง้ในเชงิของการคา้และการลงทุนระหว่าง
ประเทศทัง้ในปัจจุบนัและอนาคตอนัใกล ้
ยิง่สง่ผลกระทบต่อการแขง่ขนัของสถาบนัการเงนิมากยิง่ขึน้การปรบัปรุงเนื้อหารายวชิาเพื่อใหน้กัศกึษา 
จงึเน้นความรูแ้ละความทนัสมยัของการเปลีย่นแปลงของธุรกจิการเงนิระหว่างประเทศ 
เพื่อเป็นพืน้ฐานใหผู้เ้รยีนสามารถปรบัตวักบัสถานการณ์ทางเศรษฐกจิและการเงนิระหว่างประเทศทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างรว
ดเรว็ได ้

 
หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

 
1. ค าอธิบายรายวิชา  

บทบาทของการตลาดต่อองคก์รธุรกจิและระบบเศรษฐกจิโดยรวมสภาพแวดลอ้มทางการตลาดลกัษณะตลาดและผลิ
ตภณัฑใ์นธุรกจิการเงนิการก าหนดเป้าหมายการตลาดการออกแบบและการวางแผนตวัแปรการตลาดการประยุกตใ์ชแ้ผนการ
ตลาดและการควบคุมกจิกรรมทางการตลาดในธุรกจิการเงนิ 
2. จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบติั/งานภาคสนา
ม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 
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บรรยาย 45 
ชัว่โมงต่อภาคการศกึษา 

- ไม่มกีารฝึกปฏบิตั/ิภาคสนาม/
การฝึกงาน 

การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตวัเอง 6 
ชัว่โมงต่อสปัดาห ์

3. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์ห้ค าปรกึษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

 อาจารยป์ระจ ารายวชิา ประกาศเวลาใหค้ าปรกึษาแก่นกัศกึษาทราบใน ประมวลการสอน 
รายวชิา 

 อาจารยใ์หค้ าปรกึษาและแนะน าทางวชิาการแก่นกัศกึษานอกชัน้เรยีนเป็นรายบุคคลหรอื 
กลุ่มตามความตอ้งการ 1 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์ซึง่จะตอ้งมกีารนดัหมายล่วงหน้า  
 
 

หมวดท่ี 4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนักศึกษา 
 

1. คณุธรรม จริยธรรม 
1.1 คณุธรรม จริยธรรมท่ีต้องพฒันา 

(1) เน้นใหน้กัศกึษารบัรูถ้งึหน้าทีต่่างๆทีท่ างานร่วมกนัในสถาบนัการเงนิ 
หรอืหน่วยเศรษฐกจิอื่นเพื่อใหเ้กดิความเจรญิรุ่งเรอืงแก่ธุรกจิ 

(2) ใหน้กัศกึษามคีวามเขา้ใจในงานทีท่ า มวีนิยั ตรงต่อเวลา มคีวามรบัผดิชอบต่อตนเองและงานของผูอ้ื่น  
พฒันางานของตนใหม้คีุณภาพและประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

(3) ใหน้กัศกึษาปฏบิตังิานอย่างมจีรรยาบรรณ  ท างานซื่อตรง รูคุ้ณค่าของตนและของงานทีท่ า 
(4) มทีศันคตทิีด่ต่ีอวชิาชพี  

สามารถท างานเป็นทมีและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้และจดัล าดบัความส าคญัของสิง่ทีท่ า 
(5) เคารพกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัขององคก์รและสงัคม 
(6) สามารถวเิคราะหผ์ลกระทบจากการใชค้วามรูใ้นวชิาชพีต่อบุคคล องคก์รและสงัคม 

1.2 วิธีการสอน 
(1) บรรยายพรอ้มยกตวัอย่างกรณีศกึษาเกีย่วกบัประเดน็ทางจรยิธรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัอาชพีผูข้ายหลกัทรพัย ์
และผูว้เิคราะหห์ลกัทรพัย ์
(2) การท างานรายงานเป็นกลุ่ม 
(3) การอภปิรายเป็นกลุ่ม 

1.3 วิธีการประเมินผล 
(1) พฤตกิรรมการเขา้เรยีน 
(2) ผลงานของรายงาน พฤตกิรรมในการท ารายงาน และความสามารถในการท างานเป็นทมี 

2. ความรู ้
2.1 ความรูท่ี้ต้องได้รบั  

1.เพื่อใหน้กัศกึษาเขา้ใจบทบาทของการตลาดในฐานะหน้าทีห่นึ่งในสถาบนัการเงนิในตลาดเงนิและตลาดทุน   
2. เพื่อใหน้กัศกึษาเขา้ใจหลกัการตลาดขัน้พืน้ฐานทีใ่ชก้นัทัว่ไปในสถาบนัธุรกจิ 

หลกัการส าคญัทางการตลาดและ กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตลาดและการใชแ้นวคดิการตลาดในธุรกจิการเงนิ 
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3.เพื่อใหน้กัศกึษารูจ้กัแหล่งขอ้มลูทางการเงนิ  รูจ้กัใชแ้หล่งขอ้มลูทางการเงนิ 
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) การบรรยายของวทิยากร 
(5) การท ารายงานเป็นกลุ่ม 
(6) การอภปิรายในหอ้งเรยีน 

2.3 วิธีการประเมินผล 
(1) การท าแบบฝึกหดั 
(2) รายงานกลุ่มและการน าเสนอรายงานหน้าชัน้เรยีน 

 
3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาท่ีต้องพฒันา 
มกีารคดิวเิคราะหเ์ป็นระบบเพื่อรองรบัระบบการท างานในสถาบนัการเงนิ มคีวามสงัเกต 

และมคีวามคดิสรา้งสรรค ์
สามารถวเิคราะหปั์ญหาและเสนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหาทางดา้นการตลาดของสถาบนัการเงนิได ้

3.2 วิธีการสอน 
(1) การคน้ควา้ขอ้มลูทางอนิเทอรเ์น็ต   
(2) การรายงานกลุ่มและน าเสนอรายงาน 

3.3 วิธีการประเมินผล 
 ความคดิสรา้งสรรค ์ รวมทัง้รายละเอยีดและความถูกตอ้งของผลงานจากการคน้ควา้ทางอนิเทอรเ์น็ต  
และเน้ือหาในรายงาน 
 
4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ  

4.1 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบท่ีต้องพฒันา 
(1) พฒันาทกัษะในการท างานเป็นทมี 
(2) พฒันาสมัพนัธภาพระหว่างผูเ้รยีนดว้ยกนัและกบัผูส้อน 
(3) พฒันาการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง มคีวามรบัผดิชอบต่อหน้าที ่มคีวามซื่อสตัย ์และมนี ้าใจต่อ 

เพื่อนร่วมชัน้เรยีน 
4.2 วิธีการสอน 

(1) มอบหมายงานรายงานกลุ่ม  
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(2) การน าเสนอรายงาน 
4.3 วิธีการประเมินผล 

(1) การประเมนิความร่วมมอืระหว่างกลุ่มทีท่ างานร่วมกนั 
(2) การประเมนิคุณภาพของรายงานจากเพื่อนร่วมชัน้เรยีน 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทกัษะการวิเคราะห ์การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพฒันา 

(1) พฒันาทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข ดว้ยการประเมนิสถานการณ์แบบย่อทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมการตลาด 
เพื่อประเมนิทางเลอืกทีเ่หมาะสม  

(2) ทกัษะดา้นการสือ่สารเช่น การตดิต่อขอขอ้มลูเพื่อท ารายงาน การเรยีบเรยีงขอ้มลูเพื่อท ารายงาน 
การน าเสนอรายงานหน้าชัน้ 

(3) รูจ้กัใชอ้นิเทอรเ์น็ตในการสบืคน้ขอ้มลู   จดัรปูแบบการน าเสนอใหน่้าสนใจและตดิตาม 
5.2 วิธีการสอน 

(1) อธบิายสถานการณ์แบบย่อ เพื่อใหน้กัศกึษารูจ้กัใชแ้นวคดิเชงิคณิตศาสตรใ์นการประเมนิสถานการณ์ 
(2) มอบหมายใหท้ ารายงานและใหน้ าเสนอรายงานหน้าชัน้เรยีน โดยก าหนดใหห้าขอ้มลูจากบุคคล 

และขอ้มลูทางอนิเทอรเ์น็ต  
5.3 วิธีการประเมินผล 

(1) การตอบรบัของนกัศกึษา 
เมื่อตอ้งประเมนิสถานการณ์แบบย่อทีก่ าหนดใหท้ัง้ความฉบัไวและความถูกตอ้งในการประเมนิ 

(2) ผลงานของรายงานและการน าเสนอหน้าชัน้เรยีนดว้ยเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม 
 

 
หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 
1. แผนการสอน 

สปัดาหท่ี์ หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือท่ีใช้  

ผูส้อน 

1 แนะน าวชิาและวธิกีารเรยีน 
 

3 บรรยายซกัถาม 
แบ่งกลุ่มท างานและ
มอบหมายงาน 

ผศ.สมพร  
กติตโิสภากรู 

2 1ความทา้ทายของการตลาดในธุรกจิการเงนิ 
1.1 ความหมายของการตลาด (Marketing) 
1.2 ระบบการตลาดหรอืช่องทางการตลาดและสภาพแวดลอ้มการตลาด  
1.3 สภาพแวดลอ้มการตลาดในศตวรรษที ่21 
1.4 ตลาดการเงนิ ( Financial  Market )  
1.5 ลกัษณะความเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัของตลาดการเงนิ 
1.6สาเหตุของความเปลีย่นแปลงในตลาดการเงนิ 

3 บรรยาย ผศ.สมพร  
กติตโิสภากรู 
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สปัดาหท่ี์ หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือท่ีใช้  

ผูส้อน 

3 2 พฤตกิรรมผูบ้รโิภคและกระบวนการตดัสนิใจซือ้ 
2.1 
ทฤษฎพีฤตกิรรมผูบ้รโิภคและขัน้ตอนการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ผูบ้รโิภคอย่าง
มเีหตุผล 
2.2  ลกัษณะทัว่ไปของผูซ้ือ้บรกิารทางการเงนิ 
2.3 พฤตกิรรมทางการเงนิของคนไทย 

3 บรรยาย ผศ.สมพร  
กติตโิสภากรู 

4 3 ความพงึพอใจของลกูคา้ทีม่ต่ีอบรกิารทางการเงนิ 
3.1  คุณค่าทีส่ง่มอบใหแ้ก่ลกูคา้ 
3.2  การตดิตามและวดัความพงึพอใจของลกูคา้ 
3.3 การมอบความพงึพอใจและคุณค่าใหแ้ก่ลกูคา้ 
3.4 การดงึดดูและรกัษาลกูคา้ 
3.5 ลกูคา้ทีส่รา้งก าไร 
3.6  Total Quality  Marketing 

3 บรรยาย ผศ.สมพร  
กติตโิสภากรู 

5 4 การแบ่งสว่นตลาดและการเลอืกตลาดเป้าหมาย 
4.1 ทีม่าของการแบ่งสว่นตลาดและผลติภณัฑ ์
4.2  โครงสรา้งตลาดสนิคา้ 
4.3 ขัน้ตอนการแบ่งสว่นตลาดและผลติภณัฑ ์
4.4 เกณฑก์ารแบ่งสว่นตลาดของลกูคา้ในธุรกจิ Wealth Management 
4.5  
เกณฑก์ารแบ่งสว่นตลาดลกูคา้ประเภทองคก์รและสถาบนัของธุรกจิการเงิ
น 
4.6 การเลอืกตลาดเป้าหมาย (Targeting )   
4.7 ลกูคา้กบัอนาคตของธุรกจิการเงนิ 

3 บรรยาย ผศ.สมพร  
กติตโิสภากรู 

6 5 การบรหิารธุรกจิบรกิาร 
5.1 ลกัษณะทัว่ไปของบรกิาร 
5.2  การแบ่งประเภทธุรกจิบรกิาร 
5.3  ปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิาร  
5.4 การบรหิารธุรกจิบรกิาร 
5.5 การเตรยีมบุคลากรใหม้จีติใจบรกิาร 
5.6 การจดัการขอ้รอ้งเรยีนของลกูคา้  
5.7 การบรหิารความต่อเนื่องทางธุรกจิ (Business Continuity 
Management) 

3 บรรยาย ผศ.สมพร  
กติตโิสภากรู 

7 6ผลติภณัฑแ์ละบรกิารในตลาดการเงนิ 
6.1 การบรหิารผลติภณัฑต์ามหลกัการตลาด 

 บรรยาย  
คน้ควา้เพิม่เตมิ 

ผศ.สมพร  
กติตโิสภากรู 
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สปัดาหท่ี์ หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือท่ีใช้  

ผูส้อน 

6.2  ความหมายของบรกิารและประเภทของบรกิาร 
6.3 การบรหิารธุรกจิบรกิาร 
6.4  ผลติภณัฑแ์ละบรกิารทางการเงนิในประเทศไทย 

8 8การตัง้ราคาสนิคา้ 
8.1 ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตัง้ราคา 
8.2ขัน้ตอนการตัง้ราคาสนิคา้ 

3 บรรยาย  
คน้ควา้เพิม่เตมิ 

ผศ.สมพร  
กติตโิสภากรู 

9 สอบกลางภาค    

10 9การจดัจ าหน่าย 
9.1  ความส าคญัและลกัษณะทัว่ไปของการจดัจ าหน่าย 
9.2  ปัจจยัทีก่ าหนดการเลอืกช่องทางการจดัจ าหน่าย 
9.3  ระบบจดัจ าหน่ายของธุรกจิการเงนิ 

3 บรรยาย  
คน้ควา้เพิม่เตมิ 

ผศ.สมพร  
กติตโิสภากรู 

11 10การวางต าแหน่งของธุรกจิสนิคา้และบรกิาร 
10.1  ความส าคญัของการวางต าแหน่งของธุรกจิและสนิคา้ 
10.2  การสรา้งความแตกต่างใหแ้ก่ธุรกจิ สนิคา้และบรกิาร 
10.3  กระบวนการสือ่สารและกระบวนการรบัรู ้
10.4  การสือ่สารการตลาด 

3 บรรยาย  
คน้ควา้เพิม่เตมิ 

ผศ.สมพร  
กติตโิสภากรู 

12 11การโฆษณาการสง่เสรมิการขายการประชาสมัพนัธแ์ละการตลาดทางต
รง 
11.1  การโฆษณา 
11.2 ปัจจยัทีก่ าหนดความส าเรจ็ของการโฆษณาสถาบนัการเงนิ 
11.3 การสง่เสรมิการขาย 
11.4 การประชาสมัพนัธ ์
11.5 การตลาดทางตรง( Direct Marketing ) 

3 บรรยาย  
คน้ควา้เพิม่เตมิ 

ผศ.สมพร  
กติตโิสภากรู 

13 13การบรหิารพนกังานขายและการสือ่สารการตลาดในรปูแบบอื่น 
13.1 พนกังานขายและหลกัการบรหิารพนกังานขาย 
13.2 พนกังานขายในธุรกจิการเงนิ 
13.3  พาณิชยอ์เีลคโทรนิค( E- Commerce ) 
13.4 การสรา้งช่องทางการจดัจ าหน่ายแบบ Word- of- Mouth Referral 

3 บรรยาย  
คน้ควา้เพิม่เตมิ 

ผศ.สมพร  
กติตโิสภากรู 

14 14กลยุทธก์ารตลาดและแผนการตลาด 
14.1 ลกัษณะทัว่ไปของบรษิทัชัน้น า 
14.2 การวางแผนกลยุทธท์ีเ่น้นตลาด 
14.3 การวางแผนกลยุทธร์ะดบัองคก์ร 
14.4 การวางแผนกลยุทธร์ะดบัหน่วยธุรกจิ 
14.5 สว่นประกอบอื่นเพื่อท าใหก้ารวางแผนกลยุทธบ์รรลุผล 

3 บรรยาย  
คน้ควา้เพิม่เตมิ 

ผศ.สมพร  
กติตโิสภากรู 
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สปัดาหท่ี์ หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือท่ีใช้  

ผูส้อน 

14.6 แผนการตลาด 
15 15การควบคุมงานการตลาดและความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

15.1  การควบคุมงานการตลาด 
15.2 ธุรกจิและความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

3 บรรยาย  
คน้ควา้เพิม่เตมิ 

ผศ.สมพร 
กติตโิสภากรู 

15 รายงาน 3 เสนอรายงาน น าเสนอรายง
านโดยนกัศกึ

ษา 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
 

กิจกรรมท่ี  
 

ผลการเรียนรู*้  
 

วิธีการประเมิน  
 
 

ก าหนดเวลาการประ
เมิน (สปัดาหท่ี์) 

สดัส่วนของกา
รประเมินผล 

 

1 

คุณธรรม จรยิธรรม (1) พฤตกิรรมการเขา้เรยีน  
(2) ผลงานของรายงาน 
พฤตกิรรมในการท ารายงาน 
และความสามารถในการท างา
นเป็นทมี 

ตลอดภาค 
16 

 
30%รวมอยู่ในก
ารท ารายงาน 

 

2 

ความรูแ้ละ 
ทกัษะทางปัญญา 
ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเล
ข การสือ่สาร 
และการใชเ้ทคโนโลยสีารสน
เทศ 

1.การท างานกลุ่มและผลงานก
ารคน้ควา้ 
และการน าเสนอรายงาน 
2.การสอบปลายภาค  

ตลอดภาคการศกึษา 
 
 

16  

30% 
 
 

70% 

3 

ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่าง
บุคคลและความรบัผดิชอบ 

1.การเขา้ชัน้เรยีน 
2.การมสีว่นร่วม อภปิราย 
เสนอ 
3.ความคดิเหน็ในชัน้เรยีน 

ตลอดภาคการศกึษา  

* ระบุผลการเรยีนรูห้วัขอ้ย่อยตามแผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบต่อผลการเรยีนรู ้
หมวดท่ี 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1. ต าราและเอกสาร 

สมพร  กติตโิสภากรู  การตลาดในธรุกิจการเงิน  เรยีบเรยีงปี พ.ศ. 2558 
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2. เอกสารและข้อมูลส าคญั 
ดร. ชยัสมพล  ชาวประเสรฐิ    การตลาดบริการ  บรษิทั ซเีอด้ยเูคชัน่ จ ากดั ( มหาชน )  2546 

ดร. ธนัยวงศ ์กีรติวานิชย ์     “โครงสรา้งของตลาดอนุพนัธใ์นประเทศไทย”  
http://www.jobpub.com/articles/showarticle.asp?id=1590 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย. กา้วแรกสูก่ารลงทุนในตลาดหลกัทรพัย ์ 2543 
รงัสรรคห์ทยัเสร ีดอน นาครทรรพ และ จติรา บุญสริ ิ

“ขอ้มลูระบบการช าระเงนิกบัการตดิตามภาวะเศรษฐกจิและการเงนิ: 
ผลการทดสอบเชงิประจกัษ์กรณีของไทย“ Working Paper 2007-01ธนาคารแห่งประเทศไทย  
พฤษภาคม 2007 

ธนพล  พนูศกัดิอุ์ดมสนิ  “ Wharton Wisdom” คู่แข่งเดอืน มกราคม กุมภาพนัธ ์และ เมษายน 2539 
บทความเรื่อง ” คนไทยไม่ชอบเสีย่ง” บสิสเินสไทย (21-5-2008) 

http://www.businessthai.co.th/bt/content.php?data=413889_r&d%2520plusกรกฎาคม 2552 
บทความของ วบิลูย ์พงึประเสรฐิกรุงเทพธุรกจิ bizweek ฉบบัวนัที ่15 - 21 กรกฎาคม 

2548http://www.mfcwebactivity1.com/www/team/trilogy/shoud04.htm 
Estelami, Hooman . Marketing Financial Services . Indiana :  Dogear Publishing , 2007. 
Evelyn, Ehrlich  and Duke Fanelli  . The  Financial services Marketing Handbook .Princeton : 

Broomberg  Press ,  2004. 
Armstrong, Gary and  Philip  Kotler. Marketing  An Introduction7th Edition : Pearson  

EducationInternational, 2005. 
Estelami, Hooman . Marketing Financial Services . Indiana :  Dogear Publishing , 2007. 
Evelyn, Ehrlich  and Duke Fanelli  . The  Financial Services Marketing Handbook .Princeton : 

Broomberg  Press ,  2004. 
Armstrong, Gary and  Philip  Kotler. Marketing  An Introduction7th Edition : Pearson  

EducationInternational, 2005. 
Elke U. Weber ,Eric J. Johnson  ,Kerry F. Milch , Hannah Chang ,Jeffrey Brodscholl and Daniel G. 

Goldstein Asymmetric Discounting in Intertemporal Choice: A Query Theory Account  
.Psychological Science, Vol. 18, pp. 516-523, 2007 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
สถติ ิ ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและสง่เสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั 
www.bot.or.thwww.set.or.thwww.bex.or.th 
 
 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

http://www.jobpub.com/articles/showarticle.asp?id=1590
http://www.businessthai.co.th/Bt/Content.Php?Data=413889_R&D%2520plus
http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=46495
http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=333472
http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=1156020
http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=1156032
http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=1156028
http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=527433
http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=527433
http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=527433
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1301134##
http://www.bot.or.th/
http://www.bot.or.th/
http://www.bot.or.th/
http://www.bex.or.th/
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การประเมนิประสทิธผิลของรายวชิานี้ทีจ่ดัท าโดยนกัศกึษา โดย 

1.การสนทนาสอบถามความคดิเหน็ระหว่างนกัศกึษาและอาจารยผ์ูส้อน 
2. การสงัเกตพฤตกิรรมการเรยีนของนกัศกึษา 
3.การประเมนิผลอาจารยผ์ูส้อนโดยนกัศกึษา 

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 
 อาจารยผ์ูส้อนประเมนิการสอนของตนเอง ดผูลการสอบของนกัศกึษา และท ารายงานสรุป 

พฒันาการของนกัศกึษา ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแกไ้ขเพื่อปรบัปรุงรายวชิาใหม้คีวามเหมาะสมมากขึน้ 
3. การปรบัปรงุการสอน  

1. ประมวลความคดิเหน็ของนกัศกึษา การประเมนิการสอนของตนเอง  ตลอดจนสรุปปัญหา 
อุปสรรคและแนวทางแกไ้ขเพื่อน าไปปรบัปรุงการสอนในปีการศกึษาต่อไป 

2. แลกเปลีย่นความคดิเหน็ระหว่างอาจารยผ์ูส้อนในวชิาอื่นๆเพื่อจะไดน้ าเทคนิค 
วธิกีารใหม่ๆมาใชใ้นการปรบัปรุงการสอนใหด้ขีึน้ 

3. ปรบัปรุงรายละเอยีดของวชิาใหท้นัสมยัต่อการเปลีย่นแปลงของกระแสโลกาภวิตัน์ทางการเงนิ 
4. คณะเศรษฐศาสตรม์กีารประชุมเชงิปฏบิตักิารเพื่อพฒันาการเรยีนการสอนทุกวชิาเป็นประจ าทุกปี  

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
      1.ไดม้กีารทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษาในรายวชิาทีส่อน 
โดยมคีณะกรรมการก ากบัมาตรฐานวชิาการ เป็นผูต้รวจสอบในการออกขอ้สอบ การตรวจขอ้สอบ 
การตดัเกรดของนกัศกึษา 

            2. ส ารวจความคดิเหน็เกีย่วกบัค าถามในขอ้สอบจากผูใ้ชบ้ณัฑติ 
เพื่อปรบัปรุงมาตรฐานขอ้สอบใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 

จากการประเมนิและทวนสอบผลสมัฤทธิป์ระสทิธผิลรายวชิา ไดม้กีารวางแผนปรบัปรุงการ 
สอนและรายละเอยีดวชิาเพื่อใหเ้กดิคุณภาพมากขึน้ โดย 

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

 
 


