รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
ประจําภาคเรียนที่ 1/2557

รหัสวิชา 3572701
ชื่อรายวิชา พฤติกรรมผูบริโภค ความคาดหวังและการรับรูของลูกคาในการบริการ
ตอนเรียน A1 และ B1
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกคา

อาจารยผูสอน
อ.ปริศนา มั่นเภา

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
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คํานํา
รายละเอียดของรายวิชา 3572701 พฤติกรรมผูบริโภค ความคาดหวังและการรับรูของลูกคาในการ
บริการ มุงเนนใหผูเรียนมีความเขาใจความหลากหลายของทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค ทฤษฎีความคาดหวัง
และทฤษฎีการรับรูของลูกคาในการบริการ การวิเคราะหผูบริโภคเพื่อกลยุทธการตลาด รูปแบบใหมของ
พฤติกรรมการบริโภค ความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อกลุมเปาหมายขนาดใหญ และความสามารถในการ
จัดการอารมณ รายละเอียดของรายวิชานี้เปนสวนสําคัญตอผูเรียน ที่เนนทั้งการเรียนการสอนที่เปนทฤษฎี
การศึกษาคนควาดวยตนเอง และการทํางานที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหผูเรียนไดแนวทางในการบริหารและ
การจัดการกระบวนการเรียนรูจากกิจกรรมการเรียนการสอนภายในหองเรียน รวมถึงติดตามนวัตกรรมที่
เกี่ยวของ โดยใชทักษะการคนควาเพิ่มเติมจากการเรียนรูภายนอกหองเรียน ซึ่งผูเรียนสามารถนําความรูที่ได
จากรายวิชานี้ไปประยุกตใชในอนาคตได

อาจารยผูสอน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบริการลูกคา
มีนาคม 2557
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
3572701 พฤติกรรมผูบริโภค ความคาดหวังและการรับรูของลูกคาในการบริการ
(Customer Behavior in Service and Customer Expectation and Perception)
2. จํานวนหนวยกิต
3 (3-0-6) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกคา ประเภทหมวดวิชาเฉพาะดาน
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน ตอนเรียน A1 & B1
อ.ปริศนา มั่นเภา
อาจารยผูสอน prisana_mun@hotmail.com
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2557 / ชั้นปที่ 2
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
หองเรียน 301 อาคารเรียนรวม
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
วันที่จัดทํา วันที่ 23 กุมภาพันธ พ.ศ.2557
วันที่ปรับปรุง วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2557
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อใหนักศึกษาเขาใจความสําคัญของความหลากหลายของทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค ทฤษฎีความ
คาดหวัง และทฤษฎีการรับรูของลูกคาในการบริการ การวิเคราะหผูบริโภคเพื่อกลยุทธการตลาด
รูปแบบใหมของพฤติกรรมการบริโภค และความสามารถทางเทคโนโลยีเพี่อกลุมเปาหมาย
1.2 เพื่อใหนักศึกษามีทักษะในการคิดวิเคราะหและสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาได นอกจากนี้ยัง
สามารถศึกษาคนควาขอมูลจากสื่อตาง ๆ และนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตจริง
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อพัฒนาเนื้อหารายวิชาใหมีความทันสมัย เพื่อความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงและสถานการณ
ทางการจัดการในปจจุบัน
2.2 เพื่อการพัฒนาเนื้อหา ตลอดจนประเด็นสําคัญที่ผูสอนเห็นควรใหปรับปรุงเพื่อความถูกตอง
2.3 เพื่อใหผูเรียนเกิดทัศนคติที่ดีตอรายวิชา พฤติกรรมผูบริโภค ความคาดหวังและการรับรูของลูกคาใน
การบริการ เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในการเรียน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
ความเขาใจความหลากหลายของทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค ทฤษฎีความคาดหวัง และทฤษฎีการ
รับรูของลูกคาในการบริการ การวิเคราะหผูบริโภคเพื่อกลยุทธการตลาด รูปแบบใหมของพฤติกรรมการ
บริโภค ความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อกลุมเปาหมายขนาดใหญ และความสามารถในการจัดการอารมณ
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

45

สอนเสริมตามความ
ตองการของนักศึกษา
เฉพาะราย

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
ไมมี

การศึกษาดวยตนเอง
90

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
ผูเรียนสามารถนัดหมายกับผูสอนผานทาง e-mail กอน 24 ชั่วโมง แตละคน/กลุม สามารถปรึกษาได
ครั้งละไมเกิน 30 นาที ตั้งแตวันจันทรถึงวันศุกรระหวาง 10:00 – 12:00 น. หรือ 13:00 – 15:00 น. (ไม
เกิน 16 ชั่วโมงตอสัปดาห) ยกเวนวันที่ผูสอนติดภารกิจ วันสอน และวันหยุดราชการ ทั้งนี้ผูเรียนสามารถ
ติดตอผานทาง e-mail
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) มีทัศนคติที่ดีตออาชีพและแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติ
ตนตอผูอื่นอยางสม่ําเสมอ จากการเขารวมโครงการ “การจัดการทรัพยากรมนุษย กลยุทธ
มหาวิทยาลัยสู AEC” อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
2) มีพฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคมและมีจิตสาธารณะ โดยมีความรับผิดชอบ
ในหนาที่ เปนสมาชิกที่ดีและมีสวนรวมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนามีภาวะผูนํา และเปนแบบอยางที่ดีตอ
ผูอื่น
3) มีภาวะผูนําเอื้อเฟอเผื่อแผตอผูอื่นและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี โดยสามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นไดทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย
1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) บรรยายพรอมยกตัวอยางกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวของกับการทําธุรกิจ
โดยมีวัตถุประสงคไมทุจริต หรือจากมิจฉาชีพการปองกันตนเอง
2) อภิปรายกลุม
3) กําหนดใหนักศึกษาหาตัวอยางที่เกี่ยวของ
4) นํานักศึกษาไปทําบุญและฟงธรรม เนื่องในวันเขาพรรษา ในวันศุกรที่ 4 กรกฎาคม 2557
1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) พฤติกรรมการเขาชั้นเรียนใหตรงตอเวลาและการแตงกาย พรอมทั้งสงงานที่ไดรับมอบหมายตาม
ขอบเขตที่ใหและตรงเวลา
2) มีการอางอิงเอกสารที่ไดนํามาทํารายงานอยางถูกตองและเหมาะสม
3) ประเมินผลการนําเสนอรายงานที่มอบหมาย
2. ความรู
2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
1) มีความรูและเขาใจในศาสตรที่เปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต โดยมีความรูในสาขาวิชาการ
บริการลูกคาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยางกวางขวางเปนระบบเปนสากล และทันสมัยตอ
สถานการณโลก
2)สามารถจําแนกและอธิบายองคความรูที่ศึกษา แลวนํามาบรูณาการความรูจากศาสตรตางๆ
มาประยุกตมาใชกับชีวิตประจําวัน
2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
1) การสอนโดยการบรรยาย และใชสื่อประกอบการสอน เชน เอกสารประกอบ PowerPoint
เปนตน
2) การอภิปรายประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับสาระการเรียนรูและตามดวยตัวอยางในการศึกษา
3) การทําแบบฝกหัดและวิเคราะหกรณีศึกษา
2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
1) สอบยอย 3 ครั้งและสอบปลายภาค 1 ครั้ง ดวยขอสอบที่เนนการวัดหลักการและทฤษฎี
6

มคอ. 3
2) การมอบหมายใหนักศึกษาทํางานกลุม
3) นําเสนอสรุปการอานจากการคนควาขอมูลที่เกี่ยวของ
4) วิเคราะหกรณีศึกษา
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) สามารถคิดอยางเปนระบบ โดยการใหทํา Mind Mapping การวางภาพรวมแลวนํามาโยง
เชื่อมกันอยางเปนระบบ
2) สามารถคนควา ศึกษาวิเคราะหขอมูลตางๆ ไดเปนอยางดี โดยมีความสามารถประมวลและ
ศึกษาขอมูลเพื่อวิเคราะหสาเหตุของปญหาและความขัดแยงรวมทั้งหาแนวทางปองกันและแกไขปญหา
ไดอยางเหมาะสม ทั้งเชิงกวางและเชิงลึก
3) มีความสามารถประยุกตใชความรูภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปใชประโยชนในการฝกประสบการณ
ภาคสนาม และการปฏิบัติงานจริง ตามสถานการณไดอยางเหมาะสม
3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) การสอนโดยการบรรยาย และใชสื่อประกอบการสอน รวมทั้งเชิญวิทยากร มาบรรยายในหองให
นักศึกษารับฟง เชน เอกสารประกอบ PowerPoint เปนตน
2) การอภิปรายประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับสาระการเรียนรูและตามดวยตัวอยางในการศึกษา
3) การทําแบบฝกหัดและวิเคราะหกรณีศึกษา
3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเนนขอสอบที่มีการวิเคราะหสถานการณหรือเนนการวิเคราะห
แนวคิดในการประยุกต
2) ประเมินจากชิ้นงานที่สง
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีความสามารถทํางานเปนกลุมในฐานะผูนําและผูตามได โดยมีความสามารถในการปฏิบัติ
และรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายตามหนาที่และบทบาทของตนในกลุมงานไดอยางเหมาะสม รวมทั้ง
มีสวนรวมในการชวยเหลือผูรวมงานและแกไขปญหากลุม
2) สามารถริเริ่มสรางสรรค แนวทางที่เปนประโยชนตอการดําเนินกิจกรรมตางได โดยมี
ความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธและสามารถสรางสัมพันธภาพอันดีกับผูอื่น และริเริ่ม
สรางสรรคในเรื่องวิชาชีพได
3) มีมนุษยสัมพันธที่ดีสามารถสื่อสารกับผูอื่นไดอยางดี ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ มี
ความสามารถในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพใหทันสมัยอยางตอเนื่องและตรงตาม
มาตรฐานสากล โดยมีการเขาไปเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) การสอนโดยการบรรยาย และใชสื่อประกอบการสอน เชน เอกสารประกอบ PowerPoint
เปนตน
2) จัดกิจกรรมกลุมในการวิเคราะหกรณีศึกษา
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3) มอบหมายงานกลุมและรายบุคคล
4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) ประเมินพฤติกรรมในหองเรียน และการทํากิจกรรมกลุม การมีสวนรวมในการอภิปราย
2) การวิเคราะหกรณีศึกษา และการทํากิจกรรม
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนเกี่ยวของกับคอมพิวเตอร โดยการใหฝกการพิมพดีดและ
การใช Microsoft office
2) สามารถสืบคนขอมูล วิเคราะหเพื่อนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันได โดยคนหาขอมูล
จากคอมพิวเตอร แลวนํามาประยุกตใชในวิชาที่เรียน
3)มีความสามารถใชการสื่อสารภาษาไทยและภาษาตางประเทศที่จําเปนตอการทําธุรกิจไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ทั้งการฟง การพูด การอาน และการเขียน
4) สามารถในการสื่อสารลูกคา หรือผูรับบริการไดอยางเหมาะสมตามสถานการณและวัฒนธรรม
5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มอบหมายงานใหนักศึกษาคนควาดวยตนเอง จาก website สื่อการสอน และทํารายงานโดย
เนนการนําตัวเลขหรือมีสถิติอางอิงจากแหลงที่มาขอมูลที่นาเชื่อถือ
2) นําเสนอโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) การวิเคราะหผลการทําแบบฝกหัด กรณีศึกษา
2) ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดวยขอสอบ
3) การมีสวนรวมในการอภิปรายในชั้นเรียน
4) การจัดทํารายงาน และนําเสนอดวยสื่อเทคโนโลยี

8

มคอ. 3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการสอน
สัปดาห
จํานวน
หัวขอ / รายละเอียด
ที่
ชัว่ โมง
1
ปฐมนิเทศการเรียนการสอน แนะนํา
3
บทเรียนและเครื่องมือเสริมการเรียนรู
ลักษณะทั่วไปของผูบริโภค และแจงการ
ทําวิจัยในชั้นเรียนกับนักศึกษา ใน
ขอตกลงในเรื่องการแตงกายและการ
ตรงเวลาในการเขาหองเรียนตลอดทั้ง
ภาคการศึกษา 1/57
2
แนวความคิด กระบวนการตัดสินใจของ
3
ผูบริโภค รูปแบบพฤติกรรมผูบริโภค
สรุปผล ความสามารถในการจัดการ
อารมณ ในโครงการ “การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย กลยุทธมหาวิทยาลัยสู
AEC” อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
3
บทที่ 1-3 การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค,
3
การวิจัยผูบริโภค, และการแบงสวน
ตลาด การกําหนดตแหนงผลิตภัณฑ
4
บทที่ 4-5 ปจจัยภายใน – ความตองการ
3
และการจูงใจ และบุคลิกภาพและ
แนวความคิดสวนตัว
สอบยอย I บทที่ 1-3 (10%)
5
บทที่ 6-7 - การรับรูของผูบริโภค และ
3
การเรียนรูและความสลับซับซอนของ
ผูบริโภค
6
บทที่ 8-9 – ลักษณะการกําหนดและ
3
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และการ
ติดตอสื่อสารทางการตลาดและ
พฤติกรรมผูบริโภค
7
สอบยอยII (บทที่ 4-9) 20%
3
บทที่ 10-11 กลุมอางอิงที่มีอิทธิพลตอ
ผูบริโภค และครอบครัว
8
บทที่ 12-13 ชั้นสังคม และวัฒนธรรม
3
และการประยุกตใชทางการตลาด

กิจกรรมการเรียนการ
สอน สื่อที่ใช (ถามี)
บรรยาย

อ.ปริศนา มั่นเภา

บรรยาย / อภิปรายกลุม

อ.ปริศนา มั่นเภา

ผูสอน

บรรยาย / อภิปรายกลุม / อ.ปริศนา มั่นเภา
แสดงความคิดเห็นรวมกัน
วิเคราะหกรณีตัวอยาง /
อภิปรายกลุม

อ.ปริศนา มั่นเภา

บรรยาย / อภิปรายกลุม / อ.ปริศนา มั่นเภา
แสดงความคิดเห็นรวมกัน
บรรยาย / อภิปรายกลุม / อ.ปริศนา มั่นเภา
แสดงความคิดเห็นรวมกัน
อภิปรายกลุม / ทดสอบ

อ.ปริศนา มั่นเภา

บรรยาย

อ.ปริศนา มั่นเภา
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สัปดาห
หัวขอ / รายละเอียด
ที่
9
บทที่ 14-15 วัฒนธรรมกลุมยอย และ
พฤติกรรมผูบริโภคดานวัฒนธรรมขาม
ชาติ
10 สอบยอย III 20% (บทที่ 10-15)
บทที่ 16 อิทธิพลสวนบุคคลและ
กระบวนการผูนําความคิด
11 บทที่ 17-18 การยอมรับและการ
แพรกระจายนวกรรมใหม และ
กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
12 ความคาดหวังและการรับรูผูบริโภค

จํานวน กิจกรรมการเรียนการ
ผูสอน
ชั่วโมง
สอน สื่อที่ใช (ถามี)
3 บรรยาย / อภิปรายกลุม / อ.ปริศนา มั่นเภา
แสดงความคิดเห็นรวมกัน
3

บรรยาย / อภิปรายกลุม / อ.ปริศนา มั่นเภา
แสดงความคิดเห็นรวมกัน

3

บรรยาย / อภิปรายกลุม / อ.ปริศนา มั่นเภา
แสดงความคิดเห็นรวมกัน

3

บรรยาย / อภิปรายกลุม /
แสดงความคิดเห็นรวมกัน
บรรยาย / อภิปรายกลุม /
แสดงความคิดเห็นรวมกัน
อภิปรายกลุม
อภิปรายกลุม

13

เชิญวิทยากรมาบรรยาย

3

14
15

นําเสนอโครงการ (1) (เก็บ 10%)
นําเสนอโครงการ (2) (ตอ)
นํานักศึกษาเขาวัดและนั่งสมาธิ บรรยาย
นอกหอง โดยพระสงฆ-เขาพรรษา (นอก
เวลา)
สอบปลายภาค (เก็บ 30%) (บทที่ 1618 + ความคาดหวังและการรับรู
ผูบริโภค

3
3

16

อ.ปริศนา มั่นเภา
อ.ปริศนา มั่นเภา
อ.ปริศนา มั่นเภา
อ.ปริศนา มั่นเภา

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู

กิจกรรมที่
1

2

ผลการเรียนรู
ดานคุณธรรม จริยธรรม

วิธีการประเมิน

ตรวจสอบรายชื่อเมื่อเขา
ชั้นเรียนทันเวลา
การสงงานที่ถูกตอง
สมบูรณและตรงเวลา
สังเกตจากพฤติกรรมและ
การแตงกายในหองเรียน
1.ดานคุณธรรม จริยธรรม คะแนนที่ไดจากการสอบ
2.ดานความรู
ขอเขียนกลางภาคเรียน
3.ดานทักษะทางปญญา

สัปดาหที่
ประเมิน
ทุกสัปดาห

สัดสวนของการ
ประเมินผล
ไมคิดคะแนน

8

30 %
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กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

3

1.ดานคุณธรรม จริยธรรม
2.ดานความรู
3.ดานทักษะทางปญญา
4.ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
5.ดานทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.ดานคุณธรรม จริยธรรม
2.ดานความรู
3.ดานทักษะทางปญญา

การนําเสนอผลงาน
รายงานกลุม รายงานเดี่ยว
กรณีศึกษา
การมีสวนรวมในชั้นเรียน
สังเกตจากพฤติกรรมและ
การแตงกายในหองเรียน

4

คะแนนที่ไดจากการสอบ
ขอเขียนปลายภาคเรียน

สัปดาหที่
ประเมิน
15

สัดสวนของการ
ประเมินผล
30 %

16

40 %

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1.เอกสารและตําราหลัก

ศิริวรรณ เสรีรัตน. พฤติกรรมผูบริโภค ฉบับพื้นฐาน. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ดวงกมลสมัย จํากัด,
2538.

2.เอกสารและขอมูลสําคัญ

อดุลย จาตุรงคกุล. พฤติกรรมผูบริโภค (ปรับปรุง ครั้งที่ 6). กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2543.
อดุลย จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล. พฤติกรรมผูบริโภค ฉบับมาตรฐาน. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2546.

3.เอกสารและขอมูลแนะนํา

ธีรภัทร มกรพันธ. เขาใจใหถึงพฤติกรรมลูกคา. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ แมนเนจเมนท มีเดีย, 2538
ดํารงศักดิ์ ชัยสนิท. การคุมครองผูบริโภค. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพวังอักษร, 2538

4.ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน
http://www.bangkokbiznews.com/
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
 การสนทนากลุม ระหวางผูสอนและผูเรียน
 การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน
 แบบประเมินผูสอน
2. กลยุทธการประเมินการสอน
 ผลการสอบ
3. การปรับปรุงการสอน
 แลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูสอนในรายวิชาเดียวกัน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
 การสอบถามจากนักศึกษา
 การทวนสอบจากคะแนนสอบ
 การตรวจรายงานที่เสร็จสิ้น
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
 ปรับปรุงรายวิชาทุกปหรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4
 เปลี่ยนหรือสลับ อาจารยผูสอน เพื่อใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้กับปญหา
ที่มาจากงานวิจัยของอาจารยและหรือผูเชี่ยวชาญ

12

