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รายละเอียดของรายวิชา 
ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะเศรษฐศาสตร ์  

 
หมวดท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป 

 
1. รหสัและช่ือรายวิชา  

EC 322   เศรษฐศาสตรก์ารตลาด    Economics Of Marketing 
2. จ านวนหน่วยกิต   3 หน่วยกติ (3-0-6) 
3. หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา หลกัสตูรเศรษฐศาสตรบ์ณัฑติ     กลุ่มวชิาเศรษฐศาสตรธ์ุรกจิ 
4. อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชา และอาจารยผ์ู้สอน  รศ.ดร.รุง่ระว ีวรีะเวสส์ 
5.  ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน ภาคการเรยีนที ่1/2560   นกัศกึษาชัน้ปีที ่3 
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 EC 201 เศรษฐศาสตรจ์ุลภาค     EC 202 เศรษฐศาสตรม์หภาค 
7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้าม)ี   ไมม่ ี
8. สถานท่ีเรียน   มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
9. วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสดุ  วนัที ่1 สงิหาคม 2560 

 
หมวดท่ี 2 จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์

 
1 จดุมุ่งหมายของรายวิชา 
         1.เพื่อใหน้กัศกึษาเขา้ใจและสามารถประยกุตท์ฤษฎเีศรษฐศาสตรใ์นการบรหิารจดัการทางการตลาด  
         2. เพื่อใหน้กัศกึษาสามารถวเิคราะหส์ถานการณ์การตลาดปัจจบุนั และคาดการณ์การเปลีย่นแปลงสถานการณ์การตลาด
ได ้ดว้ยแนวคดิเศรษฐศาสตรม์หภาค 
         3.เพื่อใหน้กัศกึษาสามารถวเิคราะหพ์ฤตกิรรมทางการตลาดเพื่อสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัเชงิธรุกจิ ดว้ยแนวคดิ
เศรษฐศาสตรจ์ลุภาค  
 
2 วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 
         วตัถุประสงคใ์นการพฒันาวชิาน้ี  เน่ืองจาก ภาคธรุกจิมคีวามเปลีย่นแปลงทีร่วดเรว็และมรีะดบัการแขง่ขนัระหวา่งสนิคา้
กลุ่มเดยีวกนั หรอืการแขง่ขนัระหวา่งสนิคา้ต่างกลุ่มมากขึน้ในปัจจบุนั  บทบาทการตลาดในภาคธรุกจิทวคีวามส าคญัต่อรายได ้ 
การท าก าไร สถานะ และความอยูร่อดของธรุกจิแต่ละแหง่   การเชื่อมโยงทางเศรษฐกจิระหวา่งประเทศ ทัง้ในเชงิของการคา้และ
การลงทุนระหวา่งประเทศ ทัง้ในปัจจบุนัและอนาคตอนัใกล ้ยิง่สง่ผลกระทบต่อการแขง่ขนัของภาคธุรกจิมากยิง่ขึน้       การ
ปรบัปรงุเน้ือหารายวชิา จงึเน้นความรูแ้ละความทนัสมยัของการเปลี่ยนแปลงของการแขง่ขนัในภาคธุรกจิ เพื่อเป็นพืน้ฐานให้
ผูเ้รยีนสามารถปรบัตวักบัสถานการณ์ทางธรุกจิและเศรษฐกจิที่เปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ได ้ 
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หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา  

     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) บรรยาย 
(2) การอ่านเอกสารการสอน   และต าราต่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง 
(3) วเิคราะหก์รณีศกึษา 

1.3 วิธีการประเมินผล 
(1) พฤตกิรรมการเขา้เรยีน  
(2) การน าเสนอรายงาน 
(3) เน้ือหารายงาน  
(4) สอบขอ้เขยีน 

2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รบั  

1.เพื่อใหน้กัศกึษาเขา้ใจถงึหลกัแนวคดิเศรษฐศาสตรก์ารตลาด และการประยุกตใ์ช้เชงิบรหิารจดัการการตลาด  
2. เพื่อใหน้ักศกึษาสามารถสบืคน้หาขอ้มลูทางการตลาดทัง้ในระดบัภายในประเทศและระดบัต่างประเทศ 
3. เพื่อใหน้ักศกึษาสามารถวเิคราะหข์อ้มลูทางการตลาดดว้ยแนวคดิทางเศรษฐศาสตรไ์ด้ 

      2.2 วิธีการสอน 
(1)  การบรรยาย  การอ่าน และท ารายงานทีม่อบหมาย 
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(2) การสบืคน้ขอ้มลูทางอนิเทอรเ์น็ต (Online  Learning/Internet-based-Learning) 
(4)  การอ่านเอกสารการสอน   และต าราอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
(5)  วเิคราะหข์อ้มลูการตลาด เขยีนรายงาน กรณีศกึษา 

2.3 วิธีการประเมินผล 
(1)  การสอบ 
( 2) การน าเสนอรายงาน กรณีศกึษา 
(2) รายงานการตลาด กรณีศกึษา 

3. ทกัษะทางปัญญา 
3.1 ทกัษะทางปัญญาท่ีต้องพฒันา 

มกีารคดิวเิคราะหเ์ป็นระบบ เพื่อรองรบัระบบการท างานในระบบธรุกจิ มคีวามสงัเกต และมคีวามคดิสรา้งสรรค ์สามารถ
วเิคราะหปั์ญหาและเสนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหาทางดา้นการตลาดของธรุกจิได ้

3.2 วิธีการสอน 
(1) การคน้ควา้ขอ้มลูทางอนิเทอรเ์น็ต   
(2) การน าเสนอรายงาน กรณีศกึษา 

 (3) รายงานการตลาด กรณีศกึษา 
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   
(2)การน าเสนอรายงาน กรณีศกึษา 

(3) รายงานการตลาด กรณีศกึษา 
4.3 วิธีการประเมินผล 

(1) การประเมนิสนใจ ความเขา้ใจในบทเรยีน ความสามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ 
(2) การประเมนิคณุภาพของรายงาน 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทกัษะการวิเคราะห ์การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพฒันา 

(1) พฒันาทกัษะการวเิคราะหอ์มลู ดว้ยแนวคดิการประยกุตท์ฤษฎเีศรษฐศาสตรก์บัการตลาด  
(2) ทกัษะดา้นการสื่อสาร เช่น การเรยีบเรยีงขอ้มลูเพื่อท ารายงาน  การน าเสนอรายงานหน้าชัน้ 
(3) รูจ้กัใชอ้นิเทอรเ์น็ตในการสบืคน้ขอ้มลู   จดัรปูแบบการน าเสนอใหน่้าสนใจและตดิตาม 

5.2 วิธีการสอน 
(1) สอนการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยการส ารวจขอ้มลู ประมวลผลดว้ยโปรแกรม SPSS  
(2) สอนการวเิคราะหข์อ้มลูทุตยิภูม ิน าเสนอดว้ยรปูกราฟ และตาราง  

5.3 วิธีการประเมินผล 
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(1) สอบขอ้เขยีน 
(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 เศรษฐศาสตรก์บัการตลาด  
1.1 ความส าคญั 
1.2 ความหมาย 
1.3 การประยุกต์ใช ้
 

   3 บรรยาย 
 

รศ.ดร.รุ่งระว ีฯ 

2 บทท่ี  2  การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมทางการตลาดเชิงมหภาค 
2.1 สภาพแวดลอ้มในระดบัประเทศ 
2.2 สภาพแวดลอ้มในระดบัต่างประเทศ 
 

3 บรรยาย รศ.ดร.รุ่งระว ีฯ 

3 บทท่ี  3 การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมทางการตลาดเชิงจลุภาค 
3.1  ทฤษฎพีฤตกิรรมการบรโิภคทางเศรษฐศาสตรแ์ละการตลาด 
3.2 ทฤษฎกีารแขง่ขนัเชงิธุรกจิ 

3 บรรยาย  รศ.ดร.รุ่งระว ีฯ 

4-7 บทท่ี 4 การวิเคราะหข้์อมลูทางการตลาด 
4.1 ระเบียบวิธีการวิจยัทางการตลาด 
4.2 คุณลกัษณะของกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย 
4.3 พฤตกิรรมการบรโิภคของกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย 
 

3 บรรยาย และสอน
วธิกีารประมวลผล 
การอ่านค่า เรยีนใน
หอ้งเรยีนคอมพวิเตอร ์

รศ.ดร.รุ่งระว ีฯ 

8 สอบกลางภาค   3   
9 บทท่ี 5 การวิเคราะห ์SWOT  

5.1 สงัเคราะหข์อ้มลูดว้ยสภาพแวดลอ้มเชงิจุลภาค 
5.2 สงัเคราะหข์อ้มลูดว้ยสภาพแวดลอ้มเชงิมหภาค 
 

 บรรยาย รศ.ดร.รุ่งระว ีฯ 

10-13 บทท่ี  6 ส่วนประสมการตลาด 
6.1 การวางแผนผลติภณัฑ ์
6.2 การตัง้ราคา 
6.3 การจดัจ าหน่าย 
6.4 การส่งเสรมิการขาย 
 

3 บรรยาย  รศ.ดร.รุ่งระว ีฯ 

14 บทท่ี 7 การจดัการการตลาด 
7.1 การวางแผนการตลาดในปัจจุบนั 
7.2  การวางแผนการตลาดในอนาคต 

 บรรยาย  รศ.ดร.รุ่งระว ีฯ 

15 นักศึกษาน าเสนอ และส่งรายงานฉบบัสมบรูณ์ 3 นกัศกึษาน าเสนอ
รายงาน 
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สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือท่ีใช้  

ผูส้อน 

16 สอบไล่  3   

 
 
 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม
ท่ี 

ผลการเรียนรู้* 
 

วิธีการประเมิน ก าหนดเวลาการประเมิน (สปัดาห์
ท่ี) 

สดัส่วนของการ
ประเมินผล 

1 
ผลการเรียนรู้*  

 

1 จ านวนครัง้การเขา้เรยีน 
2.การส่งรายงานตามทีม่อบหมาย 
(ขอ้เสนอรายงาน รายงานความกา้วหน้า
และรายงานฉบบัสุดทา้ย) 

ตลอดภาคการศกึษา 
8,15 

- 
10% 

2 
คุณธรรม 
จรยิธรรม 

1. เป็นงานทีผ่ลติขึน้มาใหม ่ 
2. มกีารอา้งองิขอ้มลูทีไ่ด้

น ามาใช ้

1-15 10% 

3 
ความรู ้

1.การสอบ สอบกลางภาค (20%)  
ปลายภาค (30%) 

50 % 

4 ทกัษะทางปัญญา 1.คุณภาพรายงานตามทีม่อบหมาย 15 20% 
5 ทกัษะ

ความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รบัผดิชอบ 

1.การท ารายงานตามทีม่อบหมาย 1-15 
 

10% 
 

* ระบุผลการเรยีนรูห้วัขอ้ย่อยตามแผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบต่อผลการเรยีนรู้ 
หมวดท่ี 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสาร 
รุง่ระว ีวรีะเวสส.์ 2560. เศรษฐศาสตรก์ารตลาด  คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย. 
Stons, M. Marketing and Economics (eBook) . The Macmillan press, Ltd: London 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
     การประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาน้ีที่จดัท าโดยนักศกึษา โดย 

1.การสนทนาสอบถามความคดิเหน็ระหวา่งนักศกึษาและอาจารยผ์ูส้อน 
2. การสงัเกตพฤตกิรรมการเรยีนของนักศกึษา 
3.การประเมนิผลอาจารยผ์ูส้อนโดยนักศกึษา 

2. กลยทุธก์ารประเมินการสอน 
 อาจารย์ผู้สอนประเมนิการสอนของตนเอง ดูผลการสอบของนักศึกษา และท ารายงานสรุปพฒันาการของ

นกัศกึษา ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแกไ้ขเพื่อปรบัปรงุรายวชิาใหม้คีวามเหมาะสมมากขึน้ 
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3. การปรบัปรงุการสอน  

1. ประมวลความคดิเหน็ของนักศึกษา  การประเมนิการสอนของตนเอง  ตลอดจนสรุปปัญหา 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 ารวจความคดิเห็นเกี่ยวกบัค าถามในข้อสอบจากผู้ใช้บณัฑติ เพื่อปรบัปรุงมาตรฐานข้อสอบให้เป็นไปตามความ
ตอ้งการของตลาดแรงงาน 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวชิา 

    จากการประเมนิและทวนสอบผลสมัฤทธิป์ระสทิธผิลรายวชิา ไดม้กีารวางแผนปรบัปรุงการสอนและรายละเอยีดวชิา
เพื่อใหเ้กดิคณุภาพมากขึน้ โดย 

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


