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พบผู้สอน 

                                                                                                  
รหัสกระบวนวชิา MKT2101 

ช่ือกระบวนวชิา (ภาษาไทย) หลกัการตลาด 

 (ภาษาองักฤษ) Principle of Marketing 

วนั เวลา สถานที่เรียน  Th. 9.30 – 11.20 น.  

อาจารย์ผู้สอน   อาจารย ์ดร.จฑุาทิพย ์เดชยางกรู และอาจารย ์ดร.ปรญิญาภรณ์ พจน์อรยิะ 

ค าอธิบายรายวชิา 
 นิยาม ความส าคญั บทบาทจริยธรรมทางการตลาด และหนา้ท่ีของการตลาดท่ีมีต่อ

เศรษฐกิจและสังคม สถาบนัทางการตลาด สภาพแวดลอ้มทางการตลาด ระบบการตลาด พฤติกรรมผูบ้ริโภค
การแบ่งส่วนตลาด ส่วนประสมทางการตลาด และการตลาดเฉพาะเร่ือง 

ต ารา/เอกสารประกอบการเรียน 

1. หนงัสอืวชิาหลกัการตลาด MKT2101 

2. หนงัสอืความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัการตลาด หรอืนิตยสารทางการตลาด 

แนวทางการวดัผล 

 ขอ้สอบปรนยั จ านวน 100 ขอ้ 

ข้อแนะน าในการเรียนการสอน 

 นกัศกึษาควรหาความรู ้ และคอยอพัเดตขอ้มลูขา่วสารอยูเ่สมอ เชน่ดขูา่ว จาก
แหลง่ขา่วทีเ่ชื่อถอืได ้ หรอืศกึษาเทรนจากเทรนทวติเตอร ์ เน่ืองจากการเขา้ใจสภาวะ
แวดลอ้มภายนอกเป็นสิง่จ าเป็นส าหรบันกัการตลาด การแขง่ขนัและรปูแบบการด าเนินธุรกจิ
ทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยูต่ลอด การหาขอ้มลูเพิม่เตมิจะท าใหน้กัศกึษาสามารถเขา้ใจสภาพ
ตลาดและเขา้ใจในสิง่ทีอ่าจารยอ์ธบิายในชัน้เรยีนไดด้ยีิง่ขึน้ 

ช่องทางในการติดต่อกบัอาจารย์ผู้สอน 

Email Address: parinyarporn.p@rumail.ru.ac.th 

รหสั Google Classroom 
https://classroom.google.com/c/NDA3MTA5NDg3ODg4?cjc=yse7rxt 

ลิงค ์Group line http://line.me/ti/g/jfuqWnWmdb 

Office Hour:  วนั-เวลาราชการ   

า
พ..............................................................

.อาจารย์ผู้สอนภาพหฟกแหฟแกป 

R CODE  
ลิงค์ Group line 
หรือลิงค์ห้องเรียน  
GG classroom 

 



พบผู้สอน 

 
รหัสกระบวนวชิา MKT2206 

ช่ือกระบวนวชิา (ภาษาไทย) การจดัการผลติภณัฑแ์ละตราสนิคา้ 

 (ภาษาองักฤษ) Product and brand management 

วนั เวลา สถานที่เรียน W. 9.30 – 11.20 น.  

อาจารย์ผู้สอน อาจารย ์ดร.ปรญิญาภรณ์ พจน์อรยิะ 

ค าอธิบายรายวชิา 
 แนวคิด การจดัการผลิตภณัฑ์และตราสินคา้ ระดบัชั้นและประเภทของผลิตภณัฑ ์ส่วน

ประสมผลิตภณัฑแ์ละสายผลิตภณัฑ ์การปรับปรุงผลิตภณัฑแ์ละสายผลิตภณัฑ ์กระบวนการพฒันา
ผลิตภณัฑใ์หม่ วงจรชีวติผลิตภณัฑ ์การวางต าแหน่งและการสร้างความแตกต่างของผลิตภณัฑ ์บรรจุภณัฑ์
และฉลาก บทบาทและความส าคญัของตราสินคา้ กลยทุธ์ตราสินคา้ การสร้างคุณค่าตราสินคา้ การสร้าง
วฒันธรรมตราสินคา้และความไดเ้ปรียบของตราสินคา้ 

ต ารา/เอกสารประกอบการเรียน 

1. เอกสารประกอบค าบรรยายวชิา MKT2206 
2. Power Point ประกอบการสอนวชิา MKT2206 
3. หนงัสอืความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัการตลาด หรอืนิตยสารทางการตลาด 

แนวทางการวดัผล 

 ขอ้สอบอตันยัจ านวน 5 ขอ้ 

ข้อแนะน าในการเรียนการสอน 

 นกัศกึษาควรหาความรู ้ เกีย่วกบัผลติภณัฑใ์หมใ่นตลาด คอยอพัเดตขอ้มลู
ขา่วสารอยูเ่สมอ เชน่ดขูา่ว หรอืเทรนทวติเตอร ์หรอืโฆษณาสนิคา้ใหม่ 

 
ช่องทางในการติดต่อกบัอาจารย์ผู้สอน 

Email Address: parinyarporn.p@rumail.ru.ac.th 

รหสั Google Classroom 
https://classroom.google.com/c/NDA3MDk0ODg0Njcy?cjc=6rmfl6p 

ลิงค ์Group line http://line.me/ti/g/l1bwdSX_9c 

Office Hour:  วนั-เวลาราชการ 
   

าพ
.................................
..............................
อาจารย์ผู้สอนภาพ

หฟกแหฟแกป 

R CODE  
ลิงค์ Group line 
หรือลิงค์ห้องเรียน  
GG classroom 

 



พบผู้สอน 
 
 
รหัสกระบวนวิชา  (MKT ๓๒๐๒) 

ชื่อกระบวนวิชา (ภาษาไทย) การจัดการการขาย   
 (ภาษาอังกฤษ) Sales Management 

วัน เวลา สถานที่เรียน  วันพุธ  เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๒๐ น.  
อาคาร SKB๕๐๔ 

อาจารย์ผู้สอน อาจารย์เจษฎา  อธิพงศ์วณิช 

ค าอธิบายรายวิชา 
ขอบข่าย บทบาท แนวคิดทางการจัดการการตลาด การสร้างคุณค่า ความพึงพอใจของลูกค้า และการ

รักษาลูกค้า การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด การวางแผนการตลาด การพัฒนากลยุทธ์การตลาด การจัดการ
ส่วนประสมทางการตลาด องค์การการตลาด การประเมินผลและการควบคุมทางการตลาด 

ต ารา/เอกสารประกอบการเรียน 
ชัยสมพล  ชาวประเสริฐ. (๒๕๕๑). การบริหารงานขาย. กรุงเทพมหานคร : บริษัท วี.พริ้นท์ (๑๙๙๑) จ ากัด. 
สุดาพร  กุณฑลบุตร. (๒๕๕๐). หลักการตลาดสมัยใหม่. กรุงเทพมหานคร :  

โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
นิติพล  ภูตะโชติ. (๒๕๔๙). การบริหารการขาย. กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น. 
สุภาพร  พิศาลบุตร. (๒๕๔๘). จริยธรรมทางธุรกิจ (พิมพ์ครั้งที่ ๑๔). กรุงเทพมหานคร :  

โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

แนวทางการวัดผล 
 A  =  ๔  C = ๒ 

B+ = ๓.๕  D+ = ๑.๕ 
B  =  ๓  D  =  ๑ 
C+ = ๒.๕  F  =  ๐ 

ข้อแนะน าในการเรียนการสอน 
 - 

 
 
ช่องทางในการติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน 
 Mobile Phone:       
 ID. Line       
 Email Address:       
 รหัส Google Classroom     
 ลิงค์ Group line       
 Office Hour:       
   
 



พบผู้สอน 

 
รหัสกระบวนวชิา MKT3307 

ช่ือกระบวนวชิา (ภาษาไทย) การตลาดทางตรง 

 (ภาษาองักฤษ) Direct Marketing 

วนั เวลา สถานที่เรียน  Th. 13.30 – 15.20 น.  

อาจารย์ผู้สอน อาจารย ์ดร.ปรญิญาภรณ์ พจน์อรยิะ 

ค าอธิบายรายวชิา 
 แนวคิด บทบาทท่ีส าคญัของการตลาดทางตรง ความแตกต่างระหวา่งการตลาดทางตรงกบั

การขายตรง ประเภท รูปแบบ กลยทุธ์และยทุธวธีิการตลาดทางตรง ครอบคลุมการส่ือสารทั้งรูปแบบดั้งเดิม 
และดิจิทลั การจดัการฐานขอ้มูลลูกคา้ ขอ้มูลมหตั (การจดัการฐานขอ้มูลขนาดใหญ่) การตลาดดิจิทลั พา
นิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ เพื่อครอบคลุมการขายในระดบัผูบ้ริโภคและระดบัธุรกิจ 

ต ารา/เอกสารประกอบการเรียน 

1. หนงัสอืการตลาดทางตรง (Direct Marketing) ผศ.ดร.อรชร มณีสงฆ ์

2. หนงัสอืความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัการตลาด หรอืนิตยสารทางการตลาด 

แนวทางการวดัผล 

 ขอ้สอบอตันยัจ านวน 5 ขอ้ 

ข้อแนะน าในการเรียนการสอน 

 นกัศกึษาควรหาความรู ้ และคอยอพัเดตขอ้มลูขา่วสารอยูเ่สมอ เชน่ดขูา่ว 
จากแหลง่ขา่วทีเ่ชือ่ถอืได ้ หรอืศกึษาเทรนจากเทรนทวติเตอร ์ และน ามาวเิคราะห์
กบัสิง่ทีไ่ดเ้รยีนมา เพือ่เป็นประโยชน์ต่อการฝึกวเิคราะหเ์พือ่ใชใ้นการสอบหรอืการ
ท างานต่อไปในอนาคต 

 
ช่องทางในการติดต่อกบัอาจารย์ผู้สอน 

Email Address: parinyarporn.p@rumail.ru.ac.th 

รหสั Google Classroom 
https://classroom.google.com/c/NDA3MTAzNDExODc4?cjc=fwtc6zb 

ลิงค ์Group line http://line.me/ti/g/FWnfet3qx9 

Office Hour:  วนั-เวลาราชการ 
   

าพ
.................................
..............................
อาจารย์ผู้สอนภาพ

หฟกแหฟแกป 

R CODE  
ลิงค์ Group line 
หรือลิงค์ห้องเรียน  
GG classroom 

 



พบผู้สอน 

 
รหัสกระบวนวชิา MKT3315 

ช่ือกระบวนวชิา (ภาษาไทย) การจดัการการคา้สง่ 

 (ภาษาองักฤษ) Wholesaling Management 

วนั เวลา สถานที่เรียน  Tu. 11.30 – 13.20 น.  

อาจารย์ผู้สอน อาจารย ์ดร.ปรญิญาภรณ์ พจน์อรยิะ 

ค าอธิบายรายวชิา 
 แนวคิด กระบวนการจดัการคา้ส่ง สภาพตลาดคา้ส่งในยคุปัจจุบนั แนวโนม้การกระจาย

สินคา้ขายส่ง เขา้ใจในการคา้ในระบบคา้ส่งทั้งในรูปแบบของโมเดิร์นเทรดและการคา้แบบดั้งเดิม การ
ก าหนดนโยบาย กลยทุธ์และยทุธวธีิการจดัการคา้ส่งท่ีเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาด การควบคุมสินคา้คง
คลงั การเส่ียงภยั การขนส่ง การเงิน การบริการลูกคา้ และการประเมินการด าเนินงาน ใหเ้หมาะสมกบัยคุ
ปัจจุบนั 

ต ารา/เอกสารประกอบการเรียน 

1. เอกสารประกอบการบรรยายวชิา MKT3315 
2. หนงัสอืความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัการตลาด หรอืนิตยสารทางการตลาด 

แนวทางการวดัผล 

 ขอ้สอบอตันยัจ านวน 5 ขอ้ 

ข้อแนะน าในการเรียนการสอน 

 นกัศกึษาควรหาความรู ้ และคอยอพัเดตขอ้มลูขา่วสารอยูเ่สมอ เชน่ดขูา่ว จาก
แหลง่ขา่วทีเ่ชื่อถอืได ้ หรอืศกึษาเทรนจากเทรนทวติเตอร ์ เน่ืองจากสถานการณ์การของ
การคา้ปลกี-สง่ทีม่กีารเปลีย่นแปลง การแขง่ขนัและรปูแบบการด าเนินธุรกจิทีเ่ปลีย่นแปลงอยู่
ตลอด การหาขอ้มลูเพิม่เตมิจะท าใหน้กัศกึษาสามารถเขา้ใจสภาพตลาดและเขา้ใจในสิง่ที่
อาจารยอ์ธบิายในชัน้เรยีนไดด้ยีิง่ขึน้ 

ช่องทางในการติดต่อกบัอาจารย์ผู้สอน 

Email Address: parinyarporn.p@rumail.ru.ac.th 

รหสั Google Classroom 
https://classroom.google.com/c/NDA3MTAzNDExOTQz?cjc=hw7y6mp 

ลิงค ์Group line http://line.me/ti/g/FWnfet3qx9 

Office Hour:  วนั-เวลาราชการ   

าพ
.................................
..............................
อาจารย์ผู้สอนภาพ

หฟกแหฟแกป 

R CODE  
ลิงค์ Group line 
หรือลิงค์ห้องเรียน  
GG classroom 

 



พบผู้สอน  

รหัสกระบวนวิชา MKT4203        

ชื่อกระบวนวิชา (ภาษาไทย)      โลจิสติกส์และโซ่อุปทานทางการตลาด  

           (ภาษาอังกฤษ)   (Marketing   Logistics and Supply Chain)    

    

วัน เวลา สถานที่เรียน  จันทร์ เวลา 9.30-11.20 SKB 503        

อาจารย์ผู้สอน  อ. ดร. จุฑาทิพย์  เดชยางกูร       

ค าอธิบายรายวิชา 

          แนวคิดของโลจิสติกส์และโซ่อุปทานทางการตลาด กระบวนการจัดการในโลจิสติกส์และโซ่อุปทานทาง

การตลาด  การบริการลูกค้า การพยากรณ์ความต้องการ การจัดหา การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการค าสั่งซื้อ 

การขนส่ง การคลังสินค้า การบรรจุภัณฑ์ การประเมินผลและการควบคุม     

ต ารา/เอกสารประกอบการเรียน MKT4203          
แนวทางการวัดผล 
  สอบปลายภาค และท ารายงาน          
ข้อแนะน าในการเรียนการสอน 
ถ้าไม่สามารถเข้าฟังการบรรยายได้ให้ทบทวนเนื้อหาบทเรียนในหนังสือและค้นคว้าจากแหล่งอ่ืน ๆ  
ช่องทางในการติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน 
 Mobile Phone: 0868898804    
          ID. Line :     0868898804  

 Email Address:  jutatip1532@hotmail.com       
 รหัส Google Classroom     
 ลิงค์ Group line :  https://line.me/R/ti/g/2wTYtr_zHa      

      
   
 



พบผู้สอน 
 
รหัสกระบวนวิชา MKT 4207     

ชื่อกระบวนวิชา (ภาษาไทย) การตลาดระดับโลก     
 (ภาษาอังกฤษ) Global Marketing    

วัน เวลา สถานที่เรียน พุธ 13.30–15.20 น. SKB 502      

อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ฐิติกุล สง่าศิลป์     

ค าอธิบายรายวิชา 
 แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดระดับโลก การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาดและสภาพแวดล้อมทางการตลาด
ระดับโลก พฤติกรรมผู้บรโิภคระดับโลก การแบ่งส่วนการตลาดและการเลือกตลาดเป้าหมายในตลาดโลก กลยุทธ์
การตลาดระดับโลก ส่วนประสมทางการตลาดระดับโลก การวางแผนทางการตลาด และการด าเนินการทาง
การตลาด ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ และการตลาดข้ามวัฒนธรรม 
 
ต ารา/เอกสารประกอบการเรียน 
 เอกสารประกอบการเรียนกระบวนวิชา MKT 4207  
 จ าหน่ายที่ศูนย์เอกสารทางวิชาการ ชั้น 1 คณะบริหารธุรกิจ 

แนวทางการวัดผล 
 วัดผลโดยการสอบไล่ ข้อสอบอัตนัย จ านวน 4 ข้อ ๆ ละ 25 คะแนน คะแนนเต็ม 100 คะแนน    
เวลาในการสอบ 2 ชั่วโมง 30 นาท ีโดยการตัดเกรดจะยึดตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 

ข้อแนะน าในการเรียนการสอน 
 ควรเข้าเรียนสม่ าเสมอเพ่ือให้สามารถเข้าใจและได้เรียนรู้เพ่ิมเติมในประเด็นต่าง ๆ ตลอดจนติดตาม
ข่าวสารทางด้านการตลาดและแนวโน้มการตลาดโลกอยู่เสมอ ฝึกคิด วิเคราะห์ ท าความเข้าใจในสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปในประเด็นต่าง ๆ และฝึกท าแบบฝึกหัดตามค าแนะน า 

ช่องทางในการติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน 
 Email Address:  thitikul.s@rumail.ru.ac.th 
 รหัส Google Classroom yke5qag 
 ลิงค์ Group line  http://line.me/ti/g/UkbjF68j8n 
 Office Hour:  วันและเวลาราชการ 
   
 
 
 
 



พบผู้สอน 
 
 
รหัสกระบวนวิชา  (MKT๔๓๐๕) 

ชื่อกระบวนวิชา (ภาษาไทย) การส่งเสริมการตลาดเพ่ือการน าเข้าและส่งออก 
 (ภาษาอังกฤษ) MARKETING PROMOTION FOR EXPORT  

วัน เวลา สถานที่เรียน  วันอังคาร เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๒๐ น.  
อาคาร TCB๖๐๔ 

อาจารย์ผู้สอน อาจารย์เจษฎา  อธิพงศ์วณิช 

ค าอธิบายรายวิชา 
กระบวนการน าเข้าและส่งออก องค์กรที่เกี่ยวข้องการส่งเสริมการตลาดเพ่ือการน าเข้าและ

ส่งออก การเข้าร่วมและติดต่อกับหน่วยงานที่ เกี่ยวกับการส่งเสริมการส่งออก ปัญหาและอุ ปสรรค             
การประกันภัยระหว่างประเทศ การติดต่อลูกค้าระหว่างประเทศ ภาษี และการศุลกากร 

ต ารา/เอกสารประกอบการเรียน 
ชนงกรณ์  กุณฑลบุตร. (ม.ป.ป.). การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ.  

โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ด ารงศักดิ์  ชัยสนิท และก่อเกียรติ  วิริยะกิจพัฒนา. (๒๕๔๖). การตลาดเพื่อการส่งออก. กรุงเทพมหานคร :  
 NTP. 
สุดาพร  กุณฑลบุตร. (๒๕๔๖). การตลาดระหว่างประเทศ. กรุงเทพมหานคร :  

โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
อัควรรณ์  แสงวิภาค. (๒๕๔๗). การตลาดระหว่างประเทศ. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

แนวทางการวัดผล 
 A  =  ๔  C = ๒ 

B+ = ๓.๕  D+ = ๑.๕ 
B  =  ๓  D  =  ๑ 
C+ = ๒.๕  F  =  ๐ 

ข้อแนะน าในการเรียนการสอน 
 - 

ช่องทางในการติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน 
 Mobile Phone:       
 ID. Line       
 Email Address:       
 รหัส Google Classroom     
 ลิงค์ Group line       
 Office Hour:       



 
พบผู้สอน 

 
รหัสกระบวนวิชา MKT 4308      

ชื่อกระบวนวิชา (ภาษาไทย) การตลาดเกษตรกรรม     
 (ภาษาอังกฤษ) Agricultural Marketing    

วัน เวลา สถานที่เรียน พฤหัสบดี 09.30–11.20 น. SWB 504        

อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ ดร.อุษา บุญถือ และ อาจารย์ฐิติกุล สง่าศิลป์   

ค าอธิบายรายวิชา 
 ความส าคัญของตลาดเกษตรกรรม  การผลิตและการแปรรูป  ปัจจัยและสภาวะแวดล้อมที่ส่งผลกระทบ
ต่ออุปสงค์และอุปทานในสินค้าเกษตร  พฤติกรรมของตลาด  การก าหนดราคา  ช่องทางการตลาด  การส่งเสริม
การตลาดสินค้าเกษตร  คุณภาพผลิตภัณฑ์ การก าหนดมาตรฐาน  การเก็บรักษา และสถานการณ์การแข่งขัน  การ
วางแผนการตลาดสินค้าเกษตร  ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า สถาบันการเกษตร  และนโยบายรัฐต่อภาคเกษตร 
 
ต ารา/เอกสารประกอบการเรียน 
 เอกสารประกอบการเรียนกระบวนวิชา MKT 4308  
 จ าหน่ายที่ศูนย์เอกสารทางวิชาการ ชั้น 1 คณะบริหารธุรกิจ 

แนวทางการวัดผล 

 วัดผลโดยการสอบไล่ ข้อสอบอัตนัย จ านวน 4 ข้อ ๆ ละ 25 คะแนน คะแนนเต็ม 100 คะแนน    เวลาใน
การสอบ 2 ชั่วโมง 30 นาท ีโดยการตัดเกรดจะยึดตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 

ข้อแนะน าในการเรียนการสอน 
 ควรเข้าเรียนสม่ าเสมอเพ่ือให้สามารถเข้าใจและได้เรียนรู้เพ่ิมเติมในประเด็นต่าง ๆ ท าแบบฝึกหัดตาม
ค าแนะน า และอ่านข่าวสารด้านการตลาด 

ช่องทางในการติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน 
 Email Address:  usaboontue@gmail.com และ 
   thitikul.s@rumail.ru.ac.th 
 รหัส Google Classroom uapmnmc 
 ลิงค์ Group line  http://line.me/ti/g/0JQoCm-qxF 
 Office Hour:  วันและเวลาราชการ 

mailto:usaboontue@gmail.com


พบผู้สอน 

รหัสกระบวนวิชา MKT4311        
ชื่อกระบวนวิชา (ภาษาไทย)  การตลาดเพื่อสังคม            
(ภาษาอังกฤษ)   (Social Marketing)        
วัน เวลา สถานที่เรียน จันทร์ เวลา 13.30-15.20 SKB 501       
อาจารย์ผู้สอน  อาจารย์ ดร. จุฑาทิพย์  เดชยางกูร       
ค าอธิบายรายวิชา 
           แนวคิด หลักการของการตลาดเพ่ือสังคม กลยุทธ์การตลาดเพ่ือสังคม ความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กร การตลาดเพ่ือสิ่งแวดล้อม การพัฒนาแผนงานและโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ความมีจริยธรรมต่อ
สังคม ตลอดจนการวิเคราะห์กรณีศึกษา   
ต ารา/เอกสารประกอบการเรียน MKT4311         
แนวทางการวัดผล 
  สอบปลายภาค และท ารายงาน          
ข้อแนะน าในการเรียนการสอน 
          ถ้าไม่สามารถเข้าฟังการบรรยายได้ให้ทบทวนเนื้อหาบทเรียนในหนังสือและค้นคว้าจากแหล่งอื่น ๆ เช่น 
วารสารหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง           
ช่องทางในการติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน 
 Mobile Phone:   0868898804    
          ID. Line :           0868898804  

 Email Address:  jutatip1532@hotmail.com       
 รหัส Google Classroom     
 ลิงค์ Group line :  https://line.me/R/ti/g/QMEBXfC_Ry      
  

 



พบผู้สอน 
 
 
 

รหัสกระบวนวิชา ......MKT 4322.. 

ชื่อกระบวนวิชา (ภาษาไทย) .......การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการตลาด 

                    (ภาษาอังกฤษ) ... (Quantitative Analysis in Marketing) 

วัน เวลา สถานที่เรียน ..MKT 4322 W 11.30-13.20 TCB 605  

อาจารย์ผู้สอน ......อาจารย์ ดร.อุษา  บุญถือ 
 
ค าอธิบายรายวิชา .....รูปแบบการตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ของผู้บริหารการตลาด การน าเอาวิธีการวิเคราะห์เชิง
ปริมาณมาช่วยในการตัดสินใจทางการตลาด โดยเน้นการน าเอาวิธีการสร้างรูปแบบทางคณิตศาสตร์และสถิติมาใช้
ประกอบการแก้ปัญหาทางการตลาด วิธีการหาค าตอบไปใช้ในการตัดสินใจทางการตลาด 

 
ต ารา/เอกสารประกอบการเรียน  เอกสารประกอบการสอน วิชา MKT4208 ศูนย์เอกสารทางวิชาการ ชั้น 1 คณะ
บริหารธุรกิจ/ต ารา ที่ส านักพิมพ์ ชั้น 3 
 
แนวทางการวัดผล วัดผลโดยการสอบไล่ข้อสอบจะมีทั้งหมด 4 ข้อ ๆ ละ 25 คะแนน คะแนนเต็ม 100 คะแนน การ
ตัดเกรดจะยึดตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
 

ข้อเสนอแนะในการเรียน. ฟังการบรรยายสม่ าเสมอ ท าแบบฝึกหัดตามค าแนะน า 

ช่องทางการติดต่อกับอ.ผู้สอน usaboontue@gmail.com 

Line group วิชา MKT4322 (1/64) 

 

 

mailto:usaboontue@gmail.com


พบผู้สอน 
 
รหัสกระบวนวิชา MKT 4323     

ชื่อกระบวนวิชา (ภาษาไทย) การจัดการลูกค้าสัมพันธ์    
 (ภาษาอังกฤษ) Customer Relationship Management    

วัน เวลา สถานที่เรียน พุธ 09.30–11.20 น. TCB 507      

อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ฐิติกุล สง่าศิลป์     

ค าอธิบายรายวิชา 
 แนวคิดการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การบริการลูกค้าตามลักษณะสินค้าและบริการ ประเด็นที่เก่ียวกับส่วน
ประสมการบริการ การก าหนดนโยบาย การจัดการการบริการลูกค้า   การพัฒนาบุคคลากร การฝึกอบรมและการ
ประเมินผล การเก็บรวบรวมสารสนเทศของลูกค้า การส ารวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของลูกค้า การจัดการ
ข้อเรียกร้องและการปรับปรุงแก้ไข เทคนิคการเจรจากับลูกค้าท่ีมีปัญหา การเผยแพร่สารสนเทศและการรักษา
ลูกค้า ตลอดจนการพัฒนาโปรแกรมการลูกค้าสัมพันธ์ 
 
ต ารา/เอกสารประกอบการเรียน 
 ติดต่ออาจารย์ผู้บรรยายในชั้นเรียน 

แนวทางการวัดผล 
 วัดผลโดยการสอบไล่ ข้อสอบอัตนัย จ านวน 4 ข้อ ๆ ละ 25 คะแนน คะแนนเต็ม 100 คะแนน    เวลาใน
การสอบ 2 ชั่วโมง 30 นาที โดยการตัดเกรดจะยึดตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 

ข้อแนะน าในการเรียนการสอน 
 ควรเข้าเรียนสม่ าเสมอเพ่ือให้สามารถเข้าใจและได้เรียนรู้เพ่ิมเติมในประเด็นต่าง ๆ ตลอดจนติดตาม
ข่าวสารทางด้านการตลาดอยู่เสมอ ฝึกคิด วิเคราะห์ ท าความเข้าใจในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และฝึกท า
แบบฝึกหัดตามค าแนะน า นอกจากนี้สามารถอ่านหนังสือการจัดการลูกค้าสัมพันธ์อ่ืน ๆ ประกอบได้ อาทิ 
Principle of Customer Relationship Management: Baran, Galka, Strunk., Customer Relationship 
Management: Phanu Limmanont., Managing Customer Relationships: Don Peppers & Martha 
Rogers., Active CRM: Jarmo R. Lehtinen., Cutting Edge CRM: ชลิต ลิมปนะเวช ฯลฯ  

ช่องทางในการติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน 
 Email Address:  thitikul.s@rumail.ru.ac.th 
 รหัส Google Classroom wn3q2gy  
 ลิงค์ Group line  http://line.me/ti/g/zNRJV00Ovz 
 Office Hour:  วันและเวลาราชการ 



 

พบผู้สอน 

รหัสกระบวนวิชา MKT4324       
ชื่อกระบวนวิชา (ภาษาไทย) การจัดการการตลาดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง               
(ภาษาอังกฤษ)   (Marketing Management in Sufficiency Economy Approach)    
วัน เวลา สถานที่เรียน   อังคาร เวลา 13.30-15.20 TCB 507        
อาจารย์ผู้สอน  อาจาย์ ดร. จุฑาทิพย์  เดชยางกูร       
ค าอธิบายรายวิชา 
           แนวคิดการจัดการการตลาดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการจัดการการตลาด
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ความสมดุลระหว่างการตอบสนองความต้องการกับรายได้ของกิจการการสร้าง
พฤติกรรมการซื้อและการให้ความรู้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์บนความคุ้มค่า การจัดการส่วนประสมทางการตลาด
อย่างสมดุล การประเมินผลการตลาดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   
ต ารา/เอกสารประกอบการเรียน MKT4324  (ศูนย์จ าหน่ายเอกสาร คณะบริหารธุรกิจ)    
แนวทางการวัดผล 
  สอบปลายภาค และท ารายงาน          
ข้อแนะน าในการเรียนการสอน 
          ถ้าไม่สามารถเข้าฟังการบรรยายได้ให้ทบทวนเนื้อหาบทเรียนในหนังสือและค้นคว้าจากแหล่งอ่ืน ๆ เช่น 
วารสารหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง           
ช่องทางในการติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน 
 Mobile Phone: 0868898804    
          ID. Line :         0868898804  

 Email Address:  jutatip1532@hotmail.com       
 รหัส Google Classroom:      
 ลิงค์ Group line: https://line.me/R/ti/g/r9lQ49Pb4b   
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