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รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจําภาคเรียนที่ 1/2561

รหัสวิชา 3642505 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การตลาดในอาเซียน
(ภาษาอังกฤษ) Marketing in ASEAN

อาจารย;ผู=สอน
ผศ.ดร.รติวัลย วัฒนสิน
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คํานํา
รายละเอียดของรายวิชาการตลาดในอาเซียน (Marketing in ASEAN) รหัสวิชา 3642505 ซึ่ง
เป(นวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ/มวิชาเฉพาะด0าน ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
โดยมุ/ง เน0น ให0ผู0เรี ยนมีความรู0 ความเข0าใจเกี่ยวกับข0อตกลงว/าด0ว ยความร/วมมื อในประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียน บทบาทของประเทศไทยและสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในตลาดโลก สภาพเศรษฐกิจ
การเมือง กฎหมาย สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล0อมทางธรรมชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน การ
วิเคราะหโอกาสและอุปสรรคเพื่อการลงทุนในประเทศสมาชิกอาเซียน การจัดการการตลาดในบริษัทชั้นนํา
ในประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รายละเอียดรายวิชานี้แสดงให0เห็นแนวทางในการเรียนรู0ทั้งในและนอกชั้นเรียน ประกอบด0วยการ
บรรยายแบบมีส/วนร/วม การแบ/งกลุ/มอภิปรายกรณีศึกษา การศึกษาค0นคว0าด0วยตนเอง การทํางานกลุ/ม
ตามที่ได0รับมอบหมาย การศึกษาสถานการณธุรกิจที่เกิดขึ้นจริงจากกรณีศึกษา การติดตามข/าวจากสื่อ
การใช0 เทคโนโลยีเ พื่อการค0 นคว0า ด0วยตนเองเพิ่มเติม การสัมมนา และการเข0า ถึงแหล/ งข0 อมู ลเกี่ย วกั บ
อาเซียนโดยตรง เช/น ผลิตภัณฑ แหล/งการค0า หน/วยงานธุรกิจระหว/างประเทศ เป(นต0น เพื่อสามารถนํา
ความรู0ที่ได0จากรายวิชานี้ไปประยุกตใช0ในอนาคต
ผู0จัดทํา
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข=อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3642505 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การตลาดในอาเซียน
(ภาษาอังกฤษ) Marketing in ASEAN
2. จํานวนหนFวยกิต
3 (3-0-6) หน/วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
3.2 สาขาวิชาการตลาด
4. อาจารย;ผู=รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย;ผู=สอน
ผศ.ดร.รติวัลย วัฒนสิน
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปJที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปVที่ 4
6. รายวิชาที่ต=องเรียนมากFอน (Pre-requisite)
ไม/มี
7. รายวิชาที่ต=องเรียนพร=อมกัน (Co-requisites)
ไม/มี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลFาสุด
19 มิถุนายน 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุFงหมายและวัตถุประสงค;
1. จุดมุFงหมายของรายวิชา
1. พุทธิพิสัย (ความรู0ที่ได0รับจากการเรียน)
1.1 เพื่อให0มีความรู0ความเข0าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด และการจัดการการตลาดในอาเซียน
1.2 เพื่อให0เกิดความรู0ความเข0าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล0อมในอาเซียนและระดับโลก
1.3 เพื่อให0เกิดความรู0ความเข0าใจเกี่ยวกับส/วนประสมการตลาดระหว/างประเทศ
1.4 เพื่อให0ตระหนักถึงจริยธรรมและความรับผิดชอบต/อสังคมโลก
1.5 เพื่อให0สามารถนําเอาความรู0และหลักทฤษฎีมาประยุกตใช0ในการทํางาน
2. ทักษะพิสัย (ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติ การใช0 IT ที่ได0รับจากการเรียน)
2.1 นักศึกษาสามารถวิเคราะหสถานการณการตลาด ระบบตลาด และโซ/อุปทานระหว/างประเทศ
2.2 นักศึกษาสามารถกําหนดกลยุทธของการตลาดในอาเซียนที่เหมาะสมกับสถานการณป[จจุบัน
2.3 นักศึกษาสามารถค0นคว0าหาข0อมูลจาก website และแหล/งข0อมูลที่เกี่ยวข0อง
3. จิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ได0รับจากการเรียน)
3.1 นักศึกษาตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในการจัดการการตลาดในอาเซียน
3.2 นักศึกษาวิเคราะหข0อมูลกลยุทธและหาแหล/งข0อมูลด0วยตนเองไม/มีการคัดลอกจากผู0อื่น
3.3 นักศึกษามีส/วนร/วมในการทํางานและปฎิบัติตามข0อตกลงในชั้นเรียนได0เป(นอย/างดี
2. วัตถุประสงค;ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อให0สอดคล0อง กระบวนการเรียนการสอน และสื่อการสอนให0มีความเหมาะสมกับผู0เรียน
2.2 เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและมอบหมายกิจกรรมกลุ/ม/เดี่ยวที่เหมาะสมกับผู0เรียน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ข0อตกลงว/าด0วยความร/วมมือในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บทบาทของประเทศไทยและสมาชิก
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในตลาดโลก สภาพเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย สั งคม วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล0อมทางธรรมชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน การวิเคราะหโอกาสและอุปสรรคเพื่อการลงทุนใน
ประเทศสมาชิกอาเซียน การจัดการการตลาดในบริษัทชั้นนําในประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
Agreements regarding the cooperation in the ASEAN economic community (AEC).
Roles of Thailand and other AEC members in the global markets. The ASEAN countries’
economic, political, legal, social, cultural, and natural environment conditions. Analysis
of opportunities and threats intended for investments in the ASEAN countries. Marketing
management in leading companies in the AEC countries.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช=ตFอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝZก
สอนเสริม

ปฏิบัติ/งาน
การศึกษาด=วย
ภาคสนาม/การฝZกงาน
ตนเอง
45 ชั่วโมงต/อภาค สอนเสริมเพื่อทดแทนคาบเรียนที่ไม/สามารถ
ไม/มีฝoกปฏิบัติ
90 ชั่วโมงต/อภาค
การศึกษา
ทําการสอน หรือตามที่ผู0เรียนร0องขอ
การศึกษา
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3. จํานวนชั่วโมงตFอสัปดาห;ที่อาจารย;ให=คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกFนักศึกษาเป\นรายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาให0คําปรึกษาผ/านเว็บไซตของหลักสูตร
- อาจารยจั ด เวลาให0 คํา ปรึ กษาเป(น รายบุ คคล หรือ รายกลุ/ มตามความต0 องการ 1 ชั่ว โมงต/ อ
สัปดาห (เฉพาะรายที่ต0องการ)

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู=ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต=องพัฒนา
(1) มีความซื่อสัตยสุจริต เสียสละไม/เอารัดเอาเปรียบผู0อื่น มีความรับผิดชอบต/อตนเอง สังคม
และสิ่งแวดล0อม
(2) มีความพอเพียงเป(นหลักในการดําเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล
และการสร0างภูมิคุ0มกัน
(3) มีจิตสํานึกและมโนธรรมที่จะแยกแยะความถูกต0อง ความดี และความชั่ว
(4) มีความรู0ความเข0าใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมที่มีความสําคัญทางธุรกิจ สามารถจัดการ
ป[ญหาทางคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ
1.2 วิธีการสอน
(1) กําหนดวัฒนธรรมองคกรให0กับนักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยและข0อบังคับ
(2) ปลูกฝ[งให0นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน0นการเข0าชั้นเรียน การแต/งกายตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
(3) มอบหมายงาน/ กิจกรรม/ กรณีศึกษา/ รายงาน โดยเน0นการส/งงานให0ตรงเวลา
(4) ฝoกนักศึกษาให0มีความรับผิดชอบในการทํางาน มีความซื่อสัตย ไม/ทุจริต ไม/คัดลอกงานของ
ผู0อื่นมาเป(นของตน
1.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการตรงเวลาในการเข0าชั้นเรียน การส/งงานตามกําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย
(2) ประเมินจากการแต/งกายของนักศึกษาที่เป(นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน0าที่ ที่ได0รับมอบหมายรายกลุ/มและบุคคล
(4) ประเมินจากงาน/ กิจกรรม/ กรณีศึกษา/ รายงานที่ได0รับมอบหมาย มีความซื่อสัตย ไม/ทุจริต
ไม/นําผลงานของผู0อื่นมาเป(นของตน
2. ความรู=
2.1 ความรู=ที่ต=องได=รับ
(1) มีความรู0และความเข0าใจในสาระสําคัญของศาสตรที่เป(นพื้นฐานที่จําเป(นสําหรับการตลาด
(2) มีความรู0และความเข0าใจในสาระสําคัญของศาสตรด0านการตลาด การเงิน การผลิต และการ
ดําเนินงาน รวมทั้งการจัดการองคกร
(3) มีความรู0และความเข0าใจในสาระสําคัญเกี่ยวกับการจัดการการตลาด ในด0านการวางแผน
การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการดําเนินงาน รวมทั้งการปรับปรุงแผนงาน
(4) มีความรู0เกี่ยวกับความก0าวหน0าทางวิชาการและวิชาชีพด0านการตลาด รวมทั้งมีความเข0าใจใน
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย/างเท/าทัน
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2.2 วิธีการสอน
(1) สอนแบบเน0นผู0เรียนเป(นสําคัญ มุ/งเน0นให0ผู0เรียนมีความรู0และความเข0าใจเกี่ยวกับหลักการ
และทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหารายวิชา
(2) บรรยายจากสื่อ Power Point และวีดิทัศนพร0อมยกตัวอย/างประกอบ
(3) สอนแบบการอภิป รายกลุ/ม สนทนาโต0ตอบ แลกเปลี่ยนความคิด การเข0า ถึงแหล/งข0อมู ล
อาเซียนโดยตรง เพื่อสร0างความเข0าใจและเสริมความรู0ใหม/ ๆ
(4) ให0ร/วมสัมมนา ทํารายงานกลุ/ม พร0อมการนําเสนองานหน0าชั้นเรียน
(5) มอบหมายงานต/าง ๆ ให0นักศึกษาฝoกปฏิบัติทั้งในและนอกชั้นเรียน
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใช0ข0อสอบแบบอัตนัย
(2) ประเมินจากการรายงานและนําเสนอ เรื่อง “วัฒนธรรมในอาเซียน”
(3) ประเมินจากการสะสมงานบน Pinterest เรื่อง “สินค0าและบริการในอาเซียน”
(4) ประเมินจากการสัมมนาการดําเนินธุรกิจในอาเซียนซึ่งจัดขึ้นโดยองคกรภายนอก
(5) ประเมินจากการทดสอบย/อย เพื่อวัดความเข0าใจของนักศึกษา
(6) ประเมินจากการมีส/วนร/วมในการแสดงความคิดเห็นการอภิปรายกลุ/ม
(7) ประเมินจากงาน/ กิจกรรมต/าง ๆ ที่มอบหมายให0นักศึกษาฝoกปฏิบัติทั้งในและนอกชั้นเรียน
เช/น การอภิปราย การทํากรณีศึกษา แบบฝoกหัดทบทวน
3. ทักษะทางป]ญญา
3.1 ทักษะทางป]ญญาที่ต=องพัฒนา
(1) สามารถสืบค0น จําแนกและวิเคราะหข0อมูล เพื่อให0ได0ซึ่งสารสนเทศที่เป(นประโยชนในการ
แก0ไขป[ญหาและการตัดสินใจอย/างเหมาะสม
(2) มีความคิดริเริ่มสร0างสรรค ต/อยอดกรอบความรู0เดิม สามารถบูรณาการความรู0ในสาขาวิชาที่
ศึกษาและประสบการณเพื่อให0เกิดนวัตกรรม กิจกรรม หรือแนวทางในการจัดการธุรกิจใหม/ ๆ
(3) สามารถคิดค0นทางเลือกใหม/ ๆ รวมทั้งสามารถวิเคราะหทางเลือกและผลกระทบที่เป(นผล
จากทางเลือกอย/างรอบด0าน โดยการนําความรู0และประสบการณมาประยุกตใช0
3.2 วิธีการสอน
(1) สอนแบบเน0นผู0เรียนเป(นสําคัญ มุ/งเน0นให0ผู0เรียนมีความรู0และความเข0าใจเกี่ยวกับหลักการ
และทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหารายวิชา
(2) สอนแบบการอภิปรายกลุ/ม สนทนาโต0ต อบ แลกเปลี่ยนความคิด การเข0าถึ งแหล/งข0 อมู ล
โดยตรงเพื่อสร0างความเข0าใจและเสริมสร0างความรู0ใหม/ ๆ
(3) ให0นักศึกษาสืบค0นข0อมูลเพื่อทํางานตามที่ได0รับมอบหมาย
(4) ให0ใช0สื่อทางสังคม Pinterest เพื่อสืบค0นงานทางการตลาด และนําเสนอใน Pinterest ตาม
ความสนใจของตนเอง
(5) มอบหมายงานต/าง ๆ ให0นักศึกษาฝoกปฏิบัติทั้งในและนอกชั้นเรียน
3.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใช0ข0อสอบแบบอัตนัย
(2) ประเมินจากการรายงานและนําเสนอ เรื่อง “วัฒนธรรมในอาเซียน”
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(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

ประเมินจากการสะสมงานบน Pinterest เรื่อง “สินค0าและบริการในอาเซียน”
ประเมินจากข0อมูลที่ได0รับจากแหล/งข0อมูลอาเซียน
ประเมินจากการทดสอบย/อย เพื่อวัดความเข0าใจของนักศึกษา
ประเมินจากการมีส/วนร/วมในการแสดงความคิดเห็นการอภิปรายกลุ/ม
ประเมินจากงาน/ กิจกรรมต/าง ๆ ที่มอบหมายให0นักศึกษาฝoกปฏิบัติทั้งในและนอกชั้นเรียน
เช/น การอภิปราย การทํากรณีศึกษา แบบฝoกหัดทบทวน
4. ทักษะความสัมพันธ;ระหวFางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ;ระหวFางบุคคลและความรับผิดชอบที่ต=องพัฒนา
(1) มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธและสามารถสร0างสัมพันธภาพอันดีกับ
ผู0อื่น และปรับตัวเชิงวิชาชีพได0
(2) มีความกระตือรือร0น สามารถทํางานเป(นกลุ/ม และสามารถแสดงภาวะผู0นํา ผู0ตามได0อย/าง
เหมาะสม มีการเรียนรู0อย/างต/อเนื่องเพื่อการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
(3) มีความคิดริเริ่มและมีความคิดเห็นที่มีความแตกต/างอย/างสร0างสรรคของทีมงาน
4.2 วิธีการสอน
(1) การเรียนแบบมีส/วนร/วมปฏิบัติการ
(2) มอบหมายงาน/ กิจกรรม/ กรณีศึกษา/ รายงาน (กลุ/ม) โดยเน0นความรู0ที่ได0ศึกษาในชั้นเรียน
เพื่อดูความสามารถในการทํางานเป(นทีม กล0าที่จะแสดงภาวะผู0นําผู0ตามได0อย/างเหมาะสม
ตามสถานการณ
4.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากพฤติกรรมในชั้นเรียน เช/น การเข0าเรียน การมีส/วนร/วมในกิจกรรมในชั้นเรียน
พฤติกรรมการทํางานเป(นทีม และการส/งงาน
(2) ประเมินจากการนําเสนอผลงานต/าง ๆ/รายงานกลุ/ม และการเป(นผู0นําผู0ตามในการอภิปราย
5. ทักษะการวิเคราะห;เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช=เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห;เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช=เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ =องพัฒนา
(1) สามารถประยุกตใช0หลักคณิตศาสตร สถิติ และการวิเคราะหเชิงปริมาณมาใช0ในการวิเคราะห
และตัดสินใจทางการตลาด
(2) สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต/างประเทศได0
(3) สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร0างความเข0าใจ การเขียนรายงาน และการนําเสนองาน
อย/างถูกต0อง
(4) สามารถใช0เทคโนโลยีเป(นเครื่องมือในการสนับสนุนในการดําเนินงาน
5.2 วิธีการสอน
(1) มอบหมายงานให0นักศึกษา ศึกษาค0นคว0าด0วยตนเองจาก Website สื่อการสอน e-learning
และการทํารายงาน โดยมีการอ0างอิงแหล/งที่มาของข0อมูลที่น/าเชื่อถือ
(2) ให0นักศึกษานําเสนอผลงาน/รายงานที่ได0จากการศึกษาค0นคว0า เพื่อพัฒนาความสามารถใน
การใช0เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอรด0วยตนเอง
(3) ให0ติดต/อสื่อสารที่แหล/งข0อมูลโดยตรง เพื่อฝoกภาษาและการปฏิสัมพันธกับคนอาเซียน
(4) มอบหมายงานการสะสมงานบนสื่อทางสังคม Pinterest เพื่อฝoกการสืบค0นและการใช0ภาษา
(5) มีการทดสอบศัพทภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการตลาดและการสื่อสารทางธุรกิจ
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5.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากงาน/ กิจกรรม/ กรณีศึกษา/ รายงานที่ได0รับมอบหมาย
(2) ประเมินจากการใช0เทคโนโลยีอย/างเหมาะสม มีผลการสืบค0นและการนําเสนองานที่ดี
(3) ประเมินจากข0อมูลที่ได0รับจากแหล/งข0อมูลอาเซียน
(4) ประเมินจากการสะสมงานบน Pinterest เรื่อง “สินค0าและบริการในอาเซียน”
(5) ประเมินจากผลทดสอบศัพทภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการตลาดและการสื่อสารทางธุรกิจ
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห;
หัวข=อการสอน / Learning Outcome
ที่
1

2

การแนะนําแนวทางการเรียนรู= ความรู=ทั่วไปเกี่ยวกับ
การจัดการการตลาดในอาเซียน
- ความหมาย ความสําคัญ หลักการ และแนวคิด
- การตลาดระหว/างประเทศและในอาเซียน
- สาเหตุที่ธุรกิจเข0าสู/ตลาดอาเซียน
- ความสําเร็จและความล0มเหลวในอาเซียน
- กระบวนการจัดการการตลาดในอาเซียน
Learning Outcome
ผู0เรียนได0รับความรู0และสามารถอธิบายหลักการ
แนวคิด กระบวนการการจัดการการตลาดในอาเซียน
การวิเคราะห;สภาพแวดล=อมการตลาดในอาเซียน
- ข0อตกลงความร/วมมือในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
- บทบาทของประเทศไทยและสมาชิกประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในตลาดโลก
- สภาพเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย สังคม
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล0อมทางธรรมชาติ
- การวิเคราะหโอกาสและอุปสรรคเพื่อการลงทุนใน
ประเทศสมาชิกอาเซียน
- การจัดการการตลาดในบริษัทชั้นนําในประเทศ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล=องกับ
จุดมุFงหมาย
รายวิชา

ผู=สอน

3

1. แนะนําวิธีการเรียนการสอน และอธิบายเนื้อหา
รายวิชา จุดประสงค เปvาหมาย เกณฑการวัดผลและ
ประเมินผล แนะนําแหล/งข0อมูล และ websites
2. บรรยายโดยให0ผู0เรียนมีส/วนร/วมอภิปรายในประเด็นที่
เกี่ยวข0องกับสาระการเรียนรู0และซักถามประเด็นที่
สนใจและสงสัย
3. มอบหมายงานกลุ/มศึกษาการตลาดในประเทศต/าง ๆ
4. ทําคําถามทบทวนท0ายบท

1. สื่อการสอน
Power point
2. กรณีศึกษา
3. วิดีทัศน
4. เว็บไซต

(1.1) (1.3)
(1.4) (2.1)
(2.4) (3.2)
(3.3) (4.1)
(4.2) (4.3)
(5.2) (5.3)
(5.4)

ผศ.ดร.
รติวัลย
วัฒนสิน

3

1. บรรยายโดยให0ผู0เรียนมีส/วนร/วมอภิปรายในประเด็นที่
เกี่ยวข0องกับสาระการเรียนรู0และซักถามประเด็นที่
สนใจและสงสัย
2. ทํากิจกรรมวิเคราะหสถานการณและกรณีศึกษา
3. ฝoกภาษาในการติดต/อสื่อสาร
4. มอบหมายงานติดต/อสื่อสารและการสะสมงาน
การตลาดของอาเซียน
5. ไปร/วมสัมมนาการตลาดในอาเซียน
6. เก็บข0อมูลการตลาดในแหล/งข0อมูลโดยตรง

1. สื่อการสอน
Power point
2. กรณีศึกษา
3. วิดีทัศน
4. เว็บไซต

(1.1) (1.3)
(1.4) (2.1)
(2.4) (3.2)
(3.3) (4.1)
(4.2) (4.3)
(5.2) (5.3)
(5.4)

ผศ.ดร.
รติวัลย
วัฒนสิน
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สัปดาห;
ที่

3

4

หัวข=อการสอน / Learning Outcome
Learning Outcome
ผู0เรียนสามารถวิเคราะหสภาพแวดล0อมในอาเซียน
ผลประโยชนและความเสี่ยงทางการตลาด
การตลาดในอาเซียนและคูFค=าสําคัญในระดับโลก
- ข0อตกลงการเสรีของประเทศในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนและประเทศต/าง ๆ ทั่วโลก
- การแข/งขันของบริษัทชั้นนําในโลกในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
- ผลประโยชนและความเสี่ยงทางการตลาด
Learning Outcome
ผู0เรียนสามารถเข0าใจสภาวะการแข/งขันในตลาด
อาเซียน ผลประโยชนและความเสี่ยงทางการตลาด
การดําเนินธุรกิจในอาเซียน
- แนวทางการลงทุนในอาเซียน
- การเตรียมตัวและการไปศึกษาตลาด
- การเจรจาการค0า
- ข0อกําหนดกฎหมายและการดําเนินการทางกฎหมาย
- ข0อควรระวังต/าง ๆ
Learning Outcome
ผู0เรียนสามารถเข0าใจหลักการเบื้องต0นในการดําเนิน
ธุรกิจในอาเซียน

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล=องกับ
จุดมุFงหมาย
รายวิชา

ผู=สอน

3

1. บรรยายโดยให0ผู0เรียนมีส/วนร/วมอภิปรายในประเด็นที่
เกี่ยวข0องกับสาระการเรียนรู0และซักถามประเด็นที่
สนใจและสงสัย
2. ทํากิจกรรมวิเคราะหสถานการณและกรณีศึกษา
3. ฝoกภาษาในการติดต/อสื่อสาร
4. มอบหมายงานติดต/อสื่อสารและการสะสมงาน
การตลาดของอาเซียน
5. ไปร/วมสัมมนาการตลาดในอาเซียน
6. เก็บข0อมูลการตลาดในแหล/งข0อมูลโดยตรง
1. บรรยายโดยให0ผู0เรียนมีส/วนร/วมอภิปรายในประเด็นที่
เกี่ยวข0องกับสาระการเรียนรู0และซักถามประเด็นที่
สนใจและสงสัย
2. ทํากิจกรรมวิเคราะหสถานการณและกรณีศึกษา
3. ฝoกภาษาในการติดต/อสื่อสาร
4. มอบหมายงานติดต/อสื่อสารและการสะสมงาน
การตลาดของอาเซียน
5. ไปร/วมสัมมนาการตลาดในอาเซียน
6. เก็บข0อมูลการตลาดในแหล/งข0อมูลโดยตรง

1. สื่อการสอน
Power point
2. กรณีศึกษา
3. วิดีทัศน
4. เว็บไซต

(1.1) (1.3)
(1.4) (2.1)
(2.4) (3.2)
(3.3) (4.1)
(4.2) (4.3)
(5.2) (5.3)
(5.4)

ผศ.ดร.
รติวัลย
วัฒนสิน

1. สื่อการสอน
Power point
2. กรณีศึกษา
3. วิดีทัศน
4. เว็บไซต

(1.1) (1.3)
(1.4) (2.1)
(2.4) (3.2)
(3.3) (4.1)
(4.2) (4.3)
(5.2) (5.3)
(5.4)

ผศ.ดร.
รติวัลย
วัฒนสิน

3

11

.3

สัปดาห;
ที่

หัวข=อการสอน / Learning Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล=องกับ
จุดมุFงหมาย
รายวิชา

ผู=สอน

5

การตลาดในลาว
- ความหมายและความสําคัญของการตลาดในลาว
- สัญลักษณ ภาษา และการสื่อสาร
- ความสําคัญของวัฒนธรรมและพฤติกรรมผู0บริโภค
- สิ่งที่ควรทําและไม/ควรทํา
- ความสําเร็จและความล0มเหลวในลาว
- ตัวอย/างส/วนประสมการตลาดในลาว
Learning Outcome
ผู0เรียนสามารถเข0าใจพฤติกรรมผู0บริโภคในลาว และ
เสนอแนะส/วนประสมการตลาดในลาว
การตลาดในกัมพูชา
- ความหมายและความสําคัญของการตลาดในกัมพูชา
- สัญลักษณ ภาษา และการสื่อสาร
- ความสําคัญของวัฒนธรรมและพฤติกรรมผู0บริโภค
- สิ่งที่ควรทําและไม/ควรทํา
- ความสําเร็จและความล0มเหลวในกัมพูชา
- ตัวอย/างส/วนประสมการตลาดในกัมพูชา
Learning Outcome
ผู0เรียนสามารถเข0าใจพฤติกรรมผู0บริโภคในกัมพูชา และ
เสนอแนะส/วนประสมการตลาดในกัมพูชา
การตลาดในเมียนมาร;
- ความหมายและความสําคัญของการตลาดในเมียน

3

1. บรรยายโดยให0ผู0เรียนมีส/วนร/วมอภิปรายในประเด็นที่
เกี่ยวข0องกับสาระการเรียนรู0และซักถามประเด็นที่
สนใจและสงสัย
2. ทํากิจกรรมวิเคราะหสถานการณและกรณีศึกษา
3. ฝoกภาษาในการติดต/อสื่อสาร
4. มอบหมายงานติดต/อสื่อสารและการสะสมงาน
การตลาดของอาเซียน
5. ไปร/วมสัมมนาการตลาดในอาเซียน
6. เก็บข0อมูลการตลาดในแหล/งข0อมูลโดยตรง

1. สื่อการสอน
Power point
2. กรณีศึกษา
3. วิดีทัศน
4. เว็บไซต

(1.1) (1.3)
(1.4) (2.1)
(2.4) (3.2)
(3.3) (4.1)
(4.2) (4.3)
(5.2) (5.3)
(5.4)

ผศ.ดร.
รติวัลย
วัฒนสิน

3

1. บรรยายโดยให0ผู0เรียนมีส/วนร/วมอภิปรายในประเด็นที่
เกี่ยวข0องกับสาระการเรียนรู0และซักถามประเด็นที่
สนใจและสงสัย
2. ทํากิจกรรมวิเคราะหสถานการณและกรณีศึกษา
3. ฝoกภาษาในการติดต/อสื่อสาร
4. มอบหมายงานติดต/อสื่อสารและการสะสมงาน
การตลาดของอาเซียน
5. ไปร/วมสัมมนาการตลาดในอาเซียน
6. เก็บข0อมูลการตลาดในแหล/งข0อมูลโดยตรง

1. สื่อการสอน
Power point
2. กรณีศึกษา
3. วิดีทัศน
4. เว็บไซต

(1.1) (1.3)
(1.4) (2.1)
(2.4) (3.2)
(3.3) (4.1)
(4.2) (4.3)
(5.2) (5.3)
(5.4)

ผศ.ดร.
รติวัลย
วัฒนสิน

3

1. บรรยายโดยให0ผู0เรียนมีส/วนร/วมอภิปรายในประเด็นที่ 1. สื่อการสอน (1.1) (1.3)
เกี่ยวข0องกับสาระการเรียนรู0และซักถามประเด็นที่
Power point (1.4) (2.1)

ผศ.ดร.
รติวัลย

6

7

12

.3

สัปดาห;
ที่

8

9

หัวข=อการสอน / Learning Outcome
มาร
- สัญลักษณ ภาษา และการสื่อสาร
- ความสําคัญของวัฒนธรรมและพฤติกรรมผู0บริโภค
- สิ่งที่ควรทําและไม/ควรทํา
- ความสําเร็จและความล0มเหลวในเมียนมาร
- ตัวอย/างส/วนประสมการตลาดในเมียนมาร
Learning Outcome
ผู0เรียนสามารถเข0าใจพฤติกรรมผู0บริโภคในเมียนมาร
และเสนอแนะส/วนประสมการตลาดในเมียนมาร
การตลาดในเวียดนาม
- ความหมายและความสําคัญของการตลาดใน
เวียดนาม
- สัญลักษณ ภาษา และการสื่อสาร
- ความสําคัญของวัฒนธรรมและพฤติกรรมผู0บริโภค
- สิ่งที่ควรทําและไม/ควรทํา
- ความสําเร็จและความล0มเหลวในเวียดนาม
- ตัวอย/างส/วนประสมการตลาดในเวียดนาม
Learning Outcome
ผู0เรียนสามารถเข0าใจพฤติกรรมผู0บริโภคในเวียดนาม
และเสนอแนะส/วนประสมการตลาดในเวียดนาม
การตลาดในมาเลเซีย
- ความหมายและความสําคัญของการตลาดในมาเล

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล=องกับ
จุดมุFงหมาย
รายวิชา

ผู=สอน

สนใจและสงสัย
2. ทํากิจกรรมวิเคราะหสถานการณและกรณีศึกษา
3. ฝoกภาษาในการติดต/อสื่อสาร
4. มอบหมายงานติดต/อสื่อสารและการสะสมงาน
การตลาดของอาเซียน
5. ไปร/วมสัมมนาการตลาดในอาเซียน
6. เก็บข0อมูลการตลาดในแหล/งข0อมูลโดยตรง

2. กรณีศึกษา
3. วิดีทัศน
4. เว็บไซต

(2.4) (3.2)
(3.3) (4.1)
(4.2) (4.3)
(5.2) (5.3)
(5.4)

วัฒนสิน

3

1. บรรยายโดยให0ผู0เรียนมีส/วนร/วมอภิปรายในประเด็นที่
เกี่ยวข0องกับสาระการเรียนรู0และซักถามประเด็นที่
สนใจและสงสัย
2. ทํากิจกรรมวิเคราะหสถานการณและกรณีศึกษา
3. ฝoกภาษาในการติดต/อสื่อสาร
4. มอบหมายงานติดต/อสื่อสารและการสะสมงาน
การตลาดของอาเซียน
5. ไปร/วมสัมมนาการตลาดในอาเซียน
6. เก็บข0อมูลการตลาดในแหล/งข0อมูลโดยตรง

1. สื่อการสอน
Power point
2. กรณีศึกษา
3. วิดีทัศน
4. เว็บไซต

(1.1) (1.3)
(1.4) (2.1)
(2.4) (3.2)
(3.3) (4.1)
(4.2) (4.3)
(5.2) (5.3)
(5.4)

ผศ.ดร.
รติวัลย
วัฒนสิน

3

1. บรรยายโดยให0ผู0เรียนมีส/วนร/วมอภิปรายในประเด็นที่ 1. สื่อการสอน (1.1) (1.3)
เกี่ยวข0องกับสาระการเรียนรู0และซักถามประเด็นที่
Power point (1.4) (2.1)

ผศ.ดร.
รติวัลย

13

.3

สัปดาห;
ที่

10

11

หัวข=อการสอน / Learning Outcome
เชีย
- สัญลักษณ ภาษา และการสื่อสาร
- ความสําคัญของวัฒนธรรมและพฤติกรรมผู0บริโภค
- สิ่งที่ควรทําและไม/ควรทํา
- ความสําเร็จและความล0มเหลวในมาเลเชีย
- ตัวอย/างส/วนประสมการตลาดในมาเลเชีย
Learning Outcome
ผู0เรียนสามารถเข0าใจพฤติกรรมผู0บริโภคในมาเลเชีย
และเสนอแนะส/วนประสมการตลาดในมาเลเชีย
การตลาดในสิงคโปร;
- ความหมายและความสําคัญของการตลาดในสิงคโปร
- สัญลักษณ ภาษา และการสื่อสาร
- ความสําคัญของวัฒนธรรมและพฤติกรรมผู0บริโภค
- สิ่งที่ควรทําและไม/ควรทํา
- ความสําเร็จและความล0มเหลวในสิงคโปร
- ตัวอย/างส/วนประสมการตลาดในสิงคโปร
Learning Outcome
ผู0เรี ยนสามารถเข0 าใจพฤติกรรมผู0 บริ โภคในสิงคโปร
และเสนอแนะส/วนประสมการตลาดในสิงคโปร
การตลาดในบูรไน
- ความหมายและความสําคัญของการตลาดในบูรไน
- สัญลักษณ ภาษา และการสื่อสาร

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล=องกับ
จุดมุFงหมาย
รายวิชา

ผู=สอน

สนใจและสงสัย
2. ทํากิจกรรมวิเคราะหสถานการณและกรณีศึกษา
3. ฝoกภาษาในการติดต/อสื่อสาร
4. มอบหมายงานติดต/อสื่อสารและการสะสมงาน
การตลาดของอาเซียน
5. ไปร/วมสัมมนาการตลาดในอาเซียน
6. เก็บข0อมูลการตลาดในแหล/งข0อมูลโดยตรง

2. กรณีศึกษา
3. วิดีทัศน
4. เว็บไซต

(2.4) (3.2)
(3.3) (4.1)
(4.2) (4.3)
(5.2) (5.3)
(5.4)

วัฒนสิน

3

1. บรรยายโดยให0ผู0เรียนมีส/วนร/วมอภิปรายในประเด็นที่
เกี่ยวข0องกับสาระการเรียนรู0และซักถามประเด็นที่
สนใจและสงสัย
2. ทํากิจกรรมวิเคราะหสถานการณและกรณีศึกษา
3. ฝoกภาษาในการติดต/อสื่อสาร
4. มอบหมายงานติดต/อสื่อสารและการสะสมงาน
การตลาดของอาเซียน
5. ไปร/วมสัมมนาการตลาดในอาเซียน
6. เก็บข0อมูลการตลาดในแหล/งข0อมูลโดยตรง

1. สื่อการสอน
Power point
2. กรณีศึกษา
3. วิดีทัศน
4. เว็บไซต

(1.1) (1.3)
(1.4) (2.1)
(2.4) (3.2)
(3.3) (4.1)
(4.2) (4.3)
(5.2) (5.3)
(5.4)

ผศ.ดร.
รติวัลย
วัฒนสิน

3

1. บรรยายโดยให0ผู0เรียนมีส/วนร/วมอภิปรายในประเด็นที่ 1. สื่อการสอน (1.1) (1.3)
เกี่ยวข0องกับสาระการเรียนรู0และซักถามประเด็นที่
Power point (1.4) (2.1)
สนใจและสงสัย
2. กรณีศึกษา (2.4) (3.2)

ผศ.ดร.
รติวัลย
วัฒนสิน

14

.3

สัปดาห;
ที่

12

13

หัวข=อการสอน / Learning Outcome
- ความสําคัญของวัฒนธรรมและพฤติกรรมผู0บริโภค
- สิ่งที่ควรทําและไม/ควรทํา
- ความสําเร็จและความล0มเหลวในบูรไน
- ตัวอย/างส/วนประสมการตลาดในบูรไน
Learning Outcome
ผู0เรียนสามารถเข0าใจพฤติกรรมผู0บริโภคในบูรไน และ
เสนอแนะส/วนประสมการตลาดในบูรไน
การตลาดในอินโดเน
- ความหมายและความสําคัญของการตลาดในอินโดเน
เชีย
- สัญลักษณ ภาษา และการสื่อสาร
- ความสําคัญของวัฒนธรรมและพฤติกรรมผู0บริโภค
- สิ่งที่ควรทําและไม/ควรทํา
- ความสําเร็จและความล0มเหลวในอินโดเนเชีย
- ตัวอย/างส/วนประสมการตลาดในอินโดเนเชีย
Learning Outcome
ผู0เรียนสามารถเข0าใจพฤติกรรมผู0บริโภคในอินโดเนเชีย
และเสนอแนะส/วนประสมการตลาดในอินโดเนเชีย
การนําเสนองานการตลาดในอาเซียน
- การประมวลองคความรู0ทไี่ ด0เรียนมาทัง้ ในและนอก
ชั้นและนําเสนอหน0าชั้นเรียน
Learning Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล=องกับ
จุดมุFงหมาย
รายวิชา

ผู=สอน

2. ทํากิจกรรมวิเคราะหสถานการณและกรณีศึกษา
3. ฝoกภาษาในการติดต/อสื่อสาร
4. มอบหมายงานติดต/อสื่อสารและการสะสมงาน
การตลาดของอาเซียน
5. ไปร/วมสัมมนาการตลาดในอาเซียน
6. เก็บข0อมูลการตลาดในแหล/งข0อมูลโดยตรง

3. วิดีทัศน
4. เว็บไซต

(3.3) (4.1)
(4.2) (4.3)
(5.2) (5.3)
(5.4)

3

1. บรรยายโดยให0ผู0เรียนมีส/วนร/วมอภิปรายในประเด็นที่
เกี่ยวข0องกับสาระการเรียนรู0และซักถามประเด็นที่
สนใจและสงสัย
2. ทํากิจกรรมวิเคราะหสถานการณและกรณีศึกษา
3. ฝoกภาษาในการติดต/อสื่อสาร
4. มอบหมายงานติดต/อสื่อสารและการสะสมงาน
การตลาดของอาเซียน
5. ไปร/วมสัมมนาการตลาดในอาเซียน
6. เก็บข0อมูลการตลาดในแหล/งข0อมูลโดยตรง

1. สื่อการสอน
Power point
2. กรณีศึกษา
3. วิดีทัศน
4. เว็บไซต

(1.1) (1.3)
(1.4) (2.1)
(2.4) (3.2)
(3.3) (4.1)
(4.2) (4.3)
(5.2) (5.3)
(5.4)

ผศ.ดร.
รติวัลย
วัฒนสิน

3

1. นําเสนอรายงานด0วยสื่อและเครื่องมือที่เหมาะสม

1. สื่อจัดทํา
โดยผู0เรียน

(1.1) (1.3)
(1.4) (2.1)
(2.4) (3.2)
(3.3) (4.1)

ผศ.ดร.
รติวัลย
วัฒนสิน
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สัปดาห;
ที่

14

15

หัวข=อการสอน / Learning Outcome
ผู0 เรี ย นสามารถนํ า เสนอองคความรู0 ที่ เ รี ย นมาอย/ า ง
เหมาะสม สามารถใช0 สื่อและเครื่องมื อการนํ าเสนอ
อย/างมีประสิทธิภาพ
การใช=เทคโนโลยีเพื่อการตลาดในอาเซียน
- ความสําคัญของการสร0างความสัมพันธกับลูกค0าและ
การใช0การตลาดแบบตัวต/อตัว การสื่อสารส/วนบุคคล
- ทางเลือกในการใช0เว็บไซต เครื่องมือค0นหา และสื่อ
ทางสังคมสําหรับตลาดผู0บริโภคและตลาดธุรกิจ
- การใช0สื่อทางสังคมในการสร0างตรา
Learning Outcome
ผู0เรียนเข0าใจความสําคัญและสามารถเลือกวิธีการใช0
อินเตอรเน็ต สื่อทางสังคมในการตลาดในอาเซียน
การควบคุมตลาดและประเด็นทางจริยธรรมใน
การตลาดในอาเซียน
- การดูแลลูกค0าในอาเซียน
- ป[ญหาทางกฎหมาย ทางสังคม ข0อขัดแย0ง กลไก
ปvองกัน และการแก0ไขในการดําเนินธุรกิจในอาเซียน
- จริยธรรม จรรยาบรรณ และ CSR
Learning Outcome
ผู0เรียนตระหนักในประเด็นทางจริยธรรม จรรยาบรรณ
ในการจัดการการตลาดในอาเซียน

จํานวน
ชั่วโมง

3

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล=องกับ
จุดมุFงหมาย
รายวิชา

(4.2) (4.3)
(5.2) (5.3)
(5.4)
1. บรรยายโดยให0ผู0เรียนมีส/วนร/วมอภิปรายในประเด็นที่ 1. สื่อการสอน (1.1) (1.3)
เกี่ยวข0องกับสาระการเรียนรู0และซักถามประเด็นที่
Power point (1.4) (2.1)
สนใจและสงสัย
2. กรณีศึกษา (2.4) (3.2)
2. ทํากิจกรรมวิเคราะหสถานการณและกรณีศึกษา
3. วิดีทัศน
(3.3) (4.1)
3. ฝoกภาษาในการติดต/อสื่อสาร
4. เว็บไซต
(4.2) (4.3)
4. มอบหมายงานติดต/อสื่อสารและการสะสมงาน
(5.2) (5.3)
การตลาดของอาเซียน
(5.4)
5. ไปร/วมสัมมนาการตลาดในอาเซียน
6. เก็บข0อมูลการตลาดในแหล/งข0อมูลโดยตรง
1. บรรยายโดยให0ผู0เรียนมีส/วนร/วมอภิปรายในประเด็นที่ 1. สื่อการสอน (1.1) (1.3)
เกี่ยวข0องกับสาระการเรียนรู0และซักถามประเด็นที่
Power point (1.4) (2.1)
สนใจและสงสัย
2. กรณีศึกษา (2.4) (3.2)
2. ทํากิจกรรมวิเคราะหสถานการณและกรณีศึกษา
3. วิดีทัศน
(3.3) (4.1)
3. ฝoกภาษาในการติดต/อสื่อสาร
4. เว็บไซต
(4.2) (4.3)
4. มอบหมายงานติดต/อสื่อสารและการสะสมงาน
(5.2) (5.3)
การตลาดของอาเซียน
(5.4)
5. ไปร/วมสัมมนาการตลาดในอาเซียน
6. เก็บข0อมูลการตลาดในแหล/งข0อมูลโดยตรง

ผู=สอน

ผศ.ดร.
รติวัลย
วัฒนสิน

ผศ.ดร.
รติวัลย
วัฒนสิน
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู=
สัปดาห;ที่ สัดสFวนการ
กิจกรรมที่
ผล
วิธีการประเมินผล
ประเมิน ประเมินผล
การเรียนรู=
(1.1) (1.3) 1. ประเมินจากการตรงเวลาในการเข0า 1-15
1. การเข0าชั้นเรียน/
10%
การตรงต/อเวลา/
ชั้นเรียนและการส/งงาน
2. ประเมินจากการแต/งกายที่เป(นไป
การแต/งกาย/
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
มารยาท
3. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน0าที่ ที่ได0รับมอบหมายรายกลุ/ม
และบุคคล
(1.1) (1.3) 1. ประเมินจากการตรงเวลาของใน
2. กิจกรรมในชั้นเรียน/
1-15
20%
(1.4)
(2.1)
การร/วมสัมมนา
การเข0าชั้นเรียนและการส/งงาน
(2.4)
(3.2)
2. ประเมินจากการแต/งกายที่เป(นไป
3. รายงานและนําเสนอ
2-15
5%
(3.3) (4.1)
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
“วัฒนธรรมในอาเซียน” (4.2) (4.3)
4. การสะสมและนําเสนอ
2-15
5%
(5.2) (5.3) 3. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน0าที่ที่ได0รับมอบหมายรายกลุ/ม
“สินค0าและบริการใน
(5.4)
และบุคคล ซื่อสัตย ไม/ทุจริต ไม/นํา
อาเซียน” ผ/าน Pinterest
ผลงานผู0อื่นมาเป(นของตน
5. การเข0าถึงแหล/งข0อมูล
2-15
20%
4. ประเมินจากพฤติกรรมในชั้นเรียน
โดยตรง สรุปรายงาน
เช/น การมีส/วนร/วมในชั้นเรียน การ
การตลาดในอาเซียนแต/ละ
ทํางานเป(นทีม การอภิปรายกลุ/ม
ประเทศ และนําเสนอ
5. ประเมินจากคุณภาพของงาน ความ
รายงาน
ครบถ0วน ถูกต0อง เรียบร0อย
(2.1) (2.2) ประเมินจากการทดสอบย/อย โดยใช0
6. ทดสอบย/อย
2-15
20%
(3.2)
(3.3)
- องคความรู0
ข0อสอบแบบอัตนัย
(5.2)
(5.3)
- การสื่อสารภาษาอังกฤษ
(2.1) (2.4) ประเมินจากการสอบปลายภาค โดย
7. สอบปลายภาค
16
20%
(3.2) (3.3) ใช0ข0อสอบแบบอัตนัย

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
ศศิวิมล สุขบท. (2558). การตลาดระหวางประเทศ. กรุงเทพฯ : ศูนยหนังสือ
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2. เอกสารและข=อมูลสําคัญ
2.1 Alon, Ilan, Jaffe, Eugene, & Vianelli, Donata. (2013). Global marketing:
Contemporary theory, practice and cases. USA: McGraw-Hill Irwin.
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2.2 de Mooij, Marieke (2005). Global marketing and advertising: Understanding
cultural paradoxes (2nd ed.). USA: Sage Publication
2.3 Kotler, Philip, & Keller, Kevin Lane. (2012). Marketing Management (14th ed.).
England: Pearson Education.
3. เอกสารและข=อมูลแนะนํา
3.1 หนังสือ/วารสารทางด0านการตลาด
3.2 วารสารทางด0านการตลาดออนไลน เช/น www.marketeer.co.th, www.brandage.com
3.3 นิตยสาร BusinessWeek, Fortune, Times, Forbes, PBS, etc.
3.4 เว็บไซตธุรกิจ เช/น Coca-Cola, Pepsi, McDonald’s, Nike, Starbucks, Home Depot,
Wal-Mart, Tiffany, Gucci, Toyota, BMW, VW, Nokia, Apple, etc.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ;การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุ/มระหว/างผู0สอนและผู0เรียน
- การฝoกทักษะเพื่อดูพฤติกรรมตอบสนองของผู0เรียน
- การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผู0เรียน
- แบบประเมินผู0สอน และแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ;การประเมินการสอน
- ผลการสอบแต/งตั้งคณะกรรมการประเมินการสอน เพื่อกํากับดูแลการสอนให0ได0คุณภาพ
- ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู0ของนักศึกษาและการทวนสอบผลประเมินการเรียนรู0
3. การปรับปรุงการสอน
- ผู0ประสานงานรายวิชาและคณาจารยผู0สอนร/วมกันระดมสมองกําหนดกลยุทธวิธีการสอนจากผล
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชา สรุปภาพรวมป[ญหา และอุปสรรคจาก มคอ.5 เพื่อหาแนวทางในการ
แก0ป[ญหาร/วมกัน
- ปรับปรุงกลยุทธการสอนและการบูรณาการความรู0 เพื่อให0สอดคล0องกับธรรมชาติของผู0เรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การแต/ งตั้ งคณะกรรมการในสาขาวิ ช า ตรวจสอบผลการประเมิน การเรีย นรู0 ของนั กศึ กษา โดย
ตรวจสอบข0 อสอบ การพิจ ารณาจากรายงานของผู0เ รียน วิ ธีการให0คะแนนสอบ และการให0 คะแนนตาม
ข0อกําหนดการวัดและประเมินผลประจํารายวิชา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายละเอียดวิชาทุกภาคการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหรือตามข0อเสนอแนะและผล
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข0อ 4
- ปรับปรุงรูปแบบการสอนให0มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเน0นผู0เรียนเป(นสําคัญ
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