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รายละเอียดของรายวิชา 
ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะเศรษฐศาสตร ์  

 
หมวดท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป 

 
1. รหสัและช่ือรายวิชา  

EC 322   เศรษฐศาสตรก์ารตลาด    EC 813   Economics Of Marketing 
2. จ านวนหน่วยกิต   3 หน่วยกติ (3-0-6) 
3. หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา หลกัสตูรเศรษฐศาสตรบ์ณัฑติ     กลุ่มวชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกจิ 
4. อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชา และอาจารยผ์ู้สอน  ผศ.สมพร กติตโิสภากูร 
5.  ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน ภาคการเรยีนที ่1/2559  นกัศกึษาชัน้ปีที ่3 
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 EC 201 เศรษฐศาสตรจ์ุลภาค     EC 202 เศรษฐศาสตรม์หภาค 
7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี)   ไมม่ ี
8. สถานท่ีเรียน   หอ้ง 11702 อาคาร 11 มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
9. วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสดุ  วนัที ่1 สงิหาคม 2559 

หมวดท่ี 2 จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
1 จดุมุ่งหมายของรายวิชา 
         1.เพื่อใหน้กัศกึษาเขา้ใจบทบาทของการตลาดในภาคธุรกจิ และระบบเศรษฐกจิ 
         2. เพื่อใหน้กัศกึษาเขา้ใจหลกัการตลาดขัน้พืน้ฐานทีใ่ชก้นัทัว่ไปในสถาบนัธรุกจิ หลกัการส าคญัทางการตลาด และ 
กจิกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการตลาด และการใชแ้นวคดิการตลาดในธรุกจิทัว่ไป 

3.เพื่อใหน้กัศกึษาอ่านบทเรยีนล่วงหน้า เขา้หอ้งเรยีนสม ่าเสมอ คน้ควา้ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบับทเรยีน รูจ้กัการอ่าน
วเิคราะห ์ 

4 เพื่อใหน้ักศกึษารูจ้กัแหล่งขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท างานการตลาด รูจ้กัใชแ้หล่งขอ้มลูทางการตลาด  หรอืขอ้มลูจาก
สื่อเพื่อประโยชน์ในการท างานการตลาด  

5 ฝึกการสงัเกตสิง่รอบตวัโดยเฉพาะภาวการณ์ตลาดในพืน้ทีจ่รงิ รวบรวมขอ้มลูเขยีนเป็นรายงาน 
6. เพื่อใหน้ักศกึษารูจ้กัแกป้ญัหาการตลาดระดบัพืน้ฐาน  ซึง่เป็นสิง่ที่นกัศกึษาอาจพบเจอเมื่อเขา้สู่ภาคธรุกจิหรอืท างาน

ในหน่วยงานอื่น 
2 วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 
         วตัถุประสงคใ์นการพฒันาวชิาน้ี  เน่ืองจาก ภาคธรุกจิมคีวามเปลีย่นแปลงทีร่วดเรว็และมรีะดบัการแขง่ขนัระหวา่งสนิคา้
กลุ่มเดยีวกนั หรอืการแขง่ขนัระหวา่งสนิคา้ต่างกลุ่มมากขึน้ในปจัจบุนั  บทบาทการตลาดในภาคธรุกจิทวคีวามส าคญัต่อรายได ้ 
การท าก าไร สถานะ และความอยูร่อดของธรุกจิแต่ละแหง่   การเชื่อมโยงทางเศรษฐกจิระหวา่งประเทศ ทัง้ในเชงิของการคา้และ
การลงทุนระหวา่งประเทศ ทัง้ในปจัจบุนัและอนาคตอนัใกล ้ยิง่สง่ผลกระทบต่อการแขง่ขนัของภาคธุรกจิมากยิง่ขึน้       การ
ปรบัปรงุเน้ือหารายวชิา จงึเน้นความรูแ้ละความทนัสมยัของการเปลี่ยนแปลงของการแขง่ขนัในภาคธุรกจิ เพื่อเป็นพืน้ฐานให้
ผูเ้รยีนสามารถปรบัตวักบัสถานการณ์ทางธรุกจิและเศรษฐกจิที่เปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ได ้ 

หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา  
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     บทบาทของการตลาดต่อองคก์รธรุกจิและระบบเศรษฐกจิโดยรวม สภาพแวดลอ้มทางการตลาด กระบวนการเลอืกตลาด
เป้าหมาย การออกแบบและการวางแผนตวัแปรการตลาด การประยุกตใ์ชแ้ผนการตลาดและการควบคมุกจิกรรมทางการตลาด การ
ขยายแนวคดิการตลาด 
2. จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบติั/งานภาคสนาม/การฝึกงาน การศึกษาด้วยตนเอง 
บรรยาย 45 ชัว่โมงต่อภาค
การศกึษา 

- ไมม่กีารฝึกปฏบิตั/ิภาคสนาม/การฝึกงาน การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตวัเอง 6 
ชัว่โมงต่อสปัดาห ์

3. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบคุคล 

 อาจารยป์ระจ ารายวชิา ประกาศเวลาใหค้ าปรกึษาแก่นกัศกึษาทราบใน ประมวลการสอนรายวชิา 
 อาจารยใ์หค้ าปรกึษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศกึษานอกชัน้เรยีนเป็นรายบุคคลหรอืกลุ่มตามความตอ้งการ 1 

ชัว่โมงต่อสปัดาห ์ซึง่จะตอ้งมกีารนดัหมายล่วงหน้า   
หมวดท่ี 4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คณุธรรม จริยธรรม 
1.1 คณุธรรม จริยธรรมท่ีต้องพฒันา 

(1) เน้นใหน้กัศกึษารบัรูถ้งึหน้าทีต่่างๆทีท่ างานรว่มกนัในธรุกจิเพื่อใหเ้กดิความเตบิโตแก่ธรุกจิ 
 (2) ใหม้คีวามเขา้ใจในงานทีท่ า มวีนิยั ตรงต่อเวลา มคีวามรบัผดิชอบต่อตนเองและงานของผูอ้ื่น  พฒันางานของตนให้

มคีณุภาพและประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
(3) ใหน้กัศกึษาปฏบิตังิานอยา่งมจีรรยาบรรณ  ท างานซื่อตรง รูค้ณุคา่ของตนและของงานทีท่ า  
(4) มทีศันคตทิีด่ตี่อวชิาชพี  สามารถท างานเป็นทมีและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้และจดัล าดบัความส าคญัของสิง่ทีท่ า 
(5) เคารพกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัขององคก์รและสงัคม 
(6) สามารถวเิคราะหผ์ลกระทบจากการใช้ความรูใ้นวชิาชพีต่อบุคคล องคก์รและสงัคม 

1.2 วิธีการสอน  
(1) บรรยายพรอ้มยกตวัอยา่งกรณีศกึษา 
(2) การอ่านเอกสารการสอน   หนังสอืนอกเวลา 
(3) เกบ็ขอ้มลูจากตลาด เขยีนรายงาน 

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

2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รบั  

1.เพื่อใหน้กัศกึษาเขา้ใจบทบาทของการตลาดในฐานะหน้าทีห่น่ึงในธรุกจิ  
2. เพื่อใหน้ักศกึษาเขา้ใจหลกัการตลาดขัน้พืน้ฐานทีใ่ช้กนัทัว่ไปในธุรกจิ หลกัการส าคญัทางการตลาด และ กจิกรรมที่

เกีย่วขอ้งกบัการตลาด และการใช้แนวคดิการตลาดในธุรกจิคา่งประเภท 
3. เพื่อใหน้ักศกึษารูจ้กัแหล่งขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตลาด  รูจ้กัใชข้อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืขอ้มลูจากสื่อเพื่อประโยชน์ใน

การท างานการตลาด  
5. เพื่อใหน้ักศกึษารูจ้กัแกป้ญัหาการตลาดระดบัพืน้ฐาน  ซึง่เป็นสิง่ที่นกัศกึษาอาจพบเจอเมื่อเขา้สู่ธรุกจิการเงนิหรอื

ท างานในหน่วยงานอื่น 
      2.2 วิธีการสอน 

(1)  การบรรยาย  การอ่าน และท ารายงานทีม่อบหมาย 
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(2) สื่อน าเสนอผา่นระบบเครอืขา่ย 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 

3. ทกัษะทางปัญญา 
3.1 ทกัษะทางปัญญาท่ีต้องพฒันา 

มกีารคดิวเิคราะหเ์ป็นระบบ เพื่อรองรบัระบบการท างานในระบบธรุกจิ มคีวามสงัเกต และมคีวามคดิสรา้งสรรค ์สามารถ
วเิคราะหป์ญัหาและเสนอแนวทางในการแกไ้ขปญัหาทางดา้นการตลาดของธรุกจิได ้

3.2 วิธีการสอน 
(1) การคน้ควา้ขอ้มลูทางอนิเทอรเ์น็ต   
(2) การรายงานสาระจากการอ่านหนงัสอืนอกเวลา 

 (3) เกบ็ขอ้มลูจากตลาด เขยีนรายงาน 
3.3 วิธีการประเมินผล 

 ความคดิสรา้งสรรค ์ รวมทัง้รายละเอยีดและความถูกตอ้งของผลงานจากการคน้ควา้ทางอนิเทอรเ์น็ต  และเน้ือหาใน
รายงาน  
4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ  

4.1 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบท่ีต้องพฒันา  
(1)  พฒันาทกัษะการอ่านและการน าเสนอ 
(2) พฒันาสมัพนัธภาพระหวา่งผูเ้รยีนดว้ยกนัและกบัผูส้อน 
(3) พฒันาการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง มคีวามรบัผดิชอบต่อหน้าที ่มคีวามซื่อสตัย ์และมนี ้าใจต่อ 

เพื่อนร่วมชัน้เรยีน 
4.2 วิธีการสอน 

(1) การคน้ควา้ขอ้มลูทางอนิเทอรเ์น็ต   
(3) การรายงานสาระจากการอ่านหนงัสอืนอกเวลา 

 (3) เกบ็ขอ้มลูจากตลาด เขยีนรายงาน 
4.3 วิธีการประเมินผล 

(1) การประเมนิสนใจ ความเขา้ใจในสาระทีไ่ดจ้ากการอ่าน  ความสามารถประยุกตใ์ช้ความรูจ้ากการอ่านมาใชใ้น
สถานการณ์อื่น 
(2) การประเมนิคณุภาพของรายงาน 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทกัษะการวิเคราะห ์การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพฒันา 

(1) พฒันาทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข ดว้ยการประเมนิสถานการณ์แบบยอ่ทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมการตลาด เพื่อ
ประเมนิทางเลอืกทีเ่หมาะสม  

(2) ทกัษะดา้นการสื่อสาร เช่น การตดิต่อขอขอ้มลูเพื่อท ารายงาน การเรยีบเรยีงขอ้มลูเพื่อท ารายงาน  การน าเสนอ
รายงานหน้าชัน้ 

(3) รูจ้กัใชอ้นิเทอรเ์น็ตในการสบืคน้ขอ้มลู   จดัรปูแบบการน าเสนอใหน่้าสนใจและตดิตาม 
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5.2 วิธีการสอน 
(1) อธบิายสถานการณ์แบบยอ่ เพื่อใหน้ักศกึษารูจ้กัใชแ้นวคดิเชงิคณิตศาสตรใ์นการประเมนิสถานการณ์ 
(2) มอบหมายใหอ้่านหนงัสอืนอกเวลา 3 เล่ม และใหน้ าเสนอสาระสรุปหน้าชัน้เรยีน เพื่อแลกเปลีย่นความรูท้ีไ่ดจ้าก

การอ่านหนงัสอือื่นนอกเหนือจากต าราเรยีน  
5.3 วิธีการประเมินผล 

(1) การตอบรบัของนกัศกึษา เมื่อตอ้งประเมนิสถานการณ์แบบยอ่ที่ก าหนดให้  ทัง้ความฉบัไวและความถูกตอ้งในการ
ประเมนิ 

(2) ผลงานของรายงานและการน าเสนอหน้าชัน้เรยีนดว้ยเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม 
หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
สปัดาห์

ท่ี 
หวัข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือท่ีใช้  

ผูส้อน 

1 แนะน าวชิา และ วธิกีารเรยีน 
บทท่ี  1 การตลาด การบริหารเพ่ือผลก าไรบนความสมัพนัธ์กบั
ลกูค้า  
1.1 ความหมายของการตลาด 
1.2 การจดัการการตลาด ระบบตลาด และปรชัญาการตลาด 
1.3 การสรา้งความสมัพนัธก์บัลกูคา้ 
1.4 การตลาดในศตวรรษที ่21  

   3 บรรยายซกัถาม 
และมอบหมายงาน 

ผศ.สมพร  
กติตโิสภากรู 

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

3 บรรยาย ผศ.สมพร  
กติตโิสภากรู 

น าเสนอรายงาน
โดยนกัศกึษา 

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

3 บรรยายและน าเสนอ
สาระจากการอ่าน  

ผศ.สมพร  
กติตโิสภากรู 

น าเสนอรายงาน
โดยนกัศกึษา 

4 บทท่ี 4 ตลาดผูบ้ริโภค  
4.1 พฤตกิรรมผูบ้รโิภค   
4.2 ปจัจยัทีก่ าหนดลกัษณะบุคลกิภาพของผูบ้รโิภค  
4.3 กระบวนการตดัสนิใจซื้อ   

3 บรรยายและน าเสนอ
สาระจากการอ่าน  

ผศ.สมพร  
กติตโิสภากรู 

น าเสนอรายงาน
โดยนกัศกึษา 

5 บทท่ี 5 ตลาดองคก์าร   
5.1 ความแตกต่างระหว่างตลาดองคก์ารและตลาดผูบ้รโิภค 
5.2 ตลาดอุตสาหกรรม   
5.3 รปูแบบการซื้อในตลาดอุตสาหกรรม 
5.4  การซื้อและการขายทัง้ระบบ 
5.5  ผูม้สี่วนรว่มในกระบวนการซื้อในตลาดอุตสาหกรรม 
5.6  ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการซือ้ในตลาดอุตสาหกรรม 

3 บรรยายและน าเสนอ
สาระจากการอ่าน  

ผศ.สมพร  
กติตโิสภากรู 

น าเสนอรายงาน
โดยนกัศกึษา 
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สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือท่ีใช้  

ผูส้อน 

5.7 กระบวนการซื้อ (Buying Process / Buy phases)  
5.8 เครอืธุรกจิ 
5.9  ความแตกต่างของธรรมเนียมปฏบิตัทิางธุรกจิในแต่ละประเทศ  
5.10 ตลาดผูข้ายต่อ  
5.11 การตดัสนิใจซื้อของผูข้ายต่อ 

6 บทท่ี 6 การแบง่ส่วนตลาด  การก าหนดตลาดเป้าหมาย และการวาง
ต าแหน่งสินค้า 
6.1  การแบ่งส่วนตลาดและผลติภณัฑ ์ 
6.2 โครงสรา้งตลาดสนิคา้  
6.3 การแบ่งส่วนตลาดและผลติภณัฑ ์ 
6.4  Segment  Profile   
6.5  การก าหนดตลาดเป้าหมาย   

 บรรยายและน าเสนอ
สาระจากการอ่าน 

ผศ.สมพร  
กติตโิสภากรู 

น าเสนอรายงาน
โดยนกัศกึษา 

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

3 บรรยายและน าเสนอ
สาระจากการอ่าน  

ผศ.สมพร  
กติตโิสภากรู 

น าเสนอรายงาน
โดยนกัศกึษา 

8 บทท่ี 8 ธรุกิจบริการ 
8.1 ลกัษณะทัว่ไปของบรกิาร 
8.2  การบรหิารธุรกจิบรกิาร 

 บรรยายและน าเสนอ
สาระจากการอ่าน  

ผศ.สมพร  
กติตโิสภากรู 

น าเสนอรายงาน
โดยนกัศกึษา 

9 บทท่ี 9 การตัง้ราคาสินค้า  
9.1 ปจัจยัทีม่ผีลต่อการตัง้ราคา  
9.2 ขัน้ตอนการตัง้ราคาสนิคา้ 

3 บรรยายและน าเสนอ
สาระจากการอ่าน  

ผศ.สมพร  
กติตโิสภากรู 

น าเสนอรายงาน
โดยนกัศกึษา 

10 บทท่ี 10 การจดัจ าหน่าย  การค้าส่งการค้าปลีก   
10.1  ความส าคญัและลกัษณะทัว่ไปของช่องทางการจดัจ าหน่าย 
10.2  ปจัจยัทีก่ าหนดการเลอืกช่องทางการจดัจ าหน่ายสนิคา้   
10.3  การคา้ส่ง   
10.4 การคา้ปลกี  

3 บรรยายและน าเสนอ
สาระจากการอ่าน  

ผศ.สมพร  
กติตโิสภากรู 

น าเสนอรายงาน
โดยนกัศกึษา 

11 บทท่ี 11 การจดัส่งและล าเลียงสินค้า 
11.1 ความหมายของการจดัส่งและล าเลยีงสนิคา้ 
11.2 การจดัการค าสัง่ซื้อ ( Order Processing ) 
11.3 การจดัการวตัถุทีจ่ดัส่ง ( Materials Handling) 
11.4 การคลงัสนิคา้ (Warehousing)  
11.5 การบรหิารสนิคา้คงคลงั (Inventory Management) 
11.6 การขนส่ง (Transportation) 
11.7 การสร้างโครงข่ายการขนส่ง 
11.8 ตน้ทุนดา้นโลจสิตกิสก์บักจิกรรมในกระบวนการโลจสิตกิส์ 

3 บรรยายและน าเสนอ
สาระจากการอ่าน  

ผศ.สมพร  
กติตโิสภากรู 

น าเสนอรายงาน
โดยนกัศกึษา 
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สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือท่ีใช้  

ผูส้อน 

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

3 บรรยายและน าเสนอ
สาระจากการอ่าน  

ผศ.สมพร  
กติตโิสภากรู 

น าเสนอรายงาน
โดยนกัศกึษา 

12 บทท่ี 12 การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การประชาสมัพนัธ์  
12.1  การโฆษณา   
12.2 การส่งเสรมิการขาย   
12.3 การประชาสมัพนัธ ์   

3 บรรยายและน าเสนอ
สาระจากการอ่าน  

ผศ.สมพร  
กติตโิสภากรู 

น าเสนอรายงาน
โดยนกัศกึษา 

13 บทท่ี 13 การตลาดทางตรง  พนักงานขาย และการส่ือสารการตลาด
ผา่นอินเทอรเ์น็ต  
13.1 การตลาดทางตรง  
13.2 พนกังานขายและหลกัการบรหิารพนกังานขาย                                                                                                                                                                                                                                                                
13.3 การส่ือสารการตลาดผา่นอินเทอรเ์น็ต  

3 บรรยายและน าเสนอ
สาระจากการอ่าน  

ผศ.สมพร  
กติตโิสภากรู 

น าเสนอรายงาน
โดยนกัศกึษา 

14 บทท่ี 14 กลยทุธสู่ตลาดโลก 
14.1   แนวโน้มของธุรกจิระหว่างประเทศ  
14. 2  ข ัน้คอนการตดัสนิใจท าการตลาดต่างประเทศ  

3 น าเสนอรายงาน
การตลาด  

ผศ.สมพร  
กติตโิสภากรู 

น าเสนอรายงาน
โดยนกัศกึษา 

15 บทท่ี 15  การควบคมุงานการตลาดและความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
15.1  การควบคุมงานการตลาด 
15.2 ธุรกจิและความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
15.3 การปกป้องผูบ้รโิภคและธรรมาภบิาลธุรกจิ  
บรรยายโดยวทิยากร 

3 น าเสนอรายงาน
การตลาด 

ผศ.สมพร  
กติตโิสภากรู 

น าเสนอรายงาน
โดยนกัศกึษา 

16 สรุป 3 สรุปและทบทวน ผศ.สมพร  
กติตโิสภากรู 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรม

ท่ี 
ผลการเรียนรู้* 

 
วิธีการประเมิน ก าหนดเวลาการประเมิน (สปัดาห์

ท่ี) 
สดัส่วนของการ
ประเมินผล 

1 
ผลการเรียนรู้*  

 

1 จ านวนครัง้การเขา้เรยีน 
2 ความเขา้ใจจากการอ่าน 
ความสามารถในการน าเสนอ 

ตลอดภาคการศกึษา 
3-13 

- 
10% 

2 
คุณธรรม 
จรยิธรรม 

1.การอ่านและสรุปหนงัสอื/เอกสารอ่าน
นอกเวลา 
2.การส่งรายงานตามทีม่อบหมาย 

3-13 
14-15 

10% 
20% 

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

ความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคล

1.การท ารายงานตามทีม่อบหมาย 1-13 
 

20% 
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และความ
รบัผดิชอบ 

* ระบุผลการเรยีนรูห้วัขอ้ย่อยตามแผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบต่อผลการเรยีนรู้ 
หมวดท่ี 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสาร 
สมพร  กติตโิสภากูร  เอกสารค าบรรยาย เศรษฐศาสตรก์ารตลาด  ปีการศกึษา 2558 
3. เอกสารและข้อมูลส าคญั 
อจัฉรยิะการตลาด / เอกก ์ภทรธนกุล. ภาควชิาการตลาด จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2557. 
การตลาดบรกิาร = Service marketing / อรจนัทร ์ศริโิชต.ิ ศูนยห์นงัสอืมหาวทิยาลยัทกัษณิ, 2556. 
หลกัการตลาด = Marketing an introduction / Gary Armstrong, Philip Kotler เขยีน ; ผูแ้ปลและเรยีบเรยีง นันทสาร ีสขุโต... [และคนอื่นๆ] ; เพญ็
สนิ ชวนะครุุ, โศจริา ทองตนั บรรณาธกิาร. เพยีรส์นั เอด็ดเูคชัน่ อนิโดไชน่า, 2555. 
การตลาด 3.0 = Marketing 3.0 / Philip Kotler, Hermawan Kartajaya & Iwan Setiawan ; ณงลกัษณ์ จารวุฒัน์, แปล.  เนชัน่บุ๊คส,์ 2554. 
3. เอกสารและข้อมลูแนะน า  Euromonitor International 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
     การประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาน้ีที่จดัท าโดยนักศกึษา โดย 

1.การสนทนาสอบถามความคดิเหน็ระหวา่งนักศกึษาและอาจารยผ์ูส้อน 
2. การสงัเกตพฤตกิรรมการเรยีนของนักศกึษา 
3.การประเมนิผลอาจารยผ์ูส้อนโดยนักศกึษา 

2. กลยทุธก์ารประเมินการสอน 
 อาจารย์ผู้สอนประเมนิการสอนของตนเอง ดูผลการสอบของนักศึกษา และท ารายงานสรุปพฒันาการของ

นกัศกึษา ปญัหา อุปสรรค และแนวทางแกไ้ขเพื่อปรบัปรงุรายวชิาใหม้คีวามเหมาะสมมากขึน้ 
3. การปรบัปรงุการสอน  

1. ประมวลความคดิเหน็ของนักศกึษา  การประเมนิการสอนของตนเอง  ตลอดจนสรุปปญัหา อุปสรรค  และแนวทาง
แกไ้ข เพื่อน าไปปรบัปรงุการสอนในปีการศกึษาต่อไป 

2. แลกเปลี่ยนความคดิเหน็ระหว่างอาจารยผ์ูส้อนในวชิาอื่นๆเพื่อจะไดน้ าเทคนิค วธิกีารใหม่ๆมาใช้ในการปรบัปรุงการ
สอนใหด้ขีึน้ 

3. ปรบัปรงุรายละเอยีดของวชิาใหท้นัสมยัต่อการเปลีย่นแปลงของกระแสโลกาภวิตัน์ 
4. คณะเศรษฐศาสตรม์กีารประชุมเชงิปฏบิตักิารเพื่อพฒันาการเรยีนการสอนทุกวชิาเป็นประจ าทุกปี  

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
      1.ไดม้กีารทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนักศกึษาในรายวชิาที่สอน โดยมคีณะกรรมการก ากบัมาตรฐานวชิาการ เป็น
ผูต้รวจสอบในการออกขอ้สอบ การตรวจขอ้สอบ การตดัเกรดของนกัศกึษา 

            2. ส ารวจความคดิเหน็เกี่ยวกบัค าถามในข้อสอบจากผู้ใช้บณัฑิต เพื่อปรบัปรุงมาตรฐานข้อสอบให้ เป็นไปตามความ
ตอ้งการของตลาดแรงงาน 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวชิา 

    จากการประเมนิและทวนสอบผลสมัฤทธิป์ระสทิธผิลรายวชิา ไดม้กีารวางแผนปรบัปรุงการสอนและรายละเอยีดวชิา
เพื่อใหเ้กดิคณุภาพมากขึน้ โดย 

1.ปรบัปรงุเน้ือหารายวชิาทุกๆ 3 ปี หรอืตามค าแนะน าของคณะกรรมการก ากบัมาตรฐานวชิาการตามขอ้ 4 
                  2. น าผลการประเมนิการสอนของตนเองจากขอ้2 (กลยทุธก์ารประเมนิการสอน) มาพฒันาเน้ือหาสาระต่างๆของ
วชิา และปรบัปรงุวธิกีารเรยีนการสอนใหต้รงกบัผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั 
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                  3.ปรบัเปลีย่นใหม้อีาจารยผ์ูส้อนร่วม  เพื่อใหน้กัศกึษามมีมุมองในเรื่องของการประยุกตค์วามรูท้างทฤษฎี
เศรษฐศาสตรก์ารเงนิกบัสถานการณ์ทางเศรษฐกจิทีเ่กดิขึน้จรงิในปจัจบุนัได ้
 
 


