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คำนำ
รายละเอียดของรายวิชาการจั ดการการตลาดระดับ โลก (Global Marketing Management)
รหัสวิชา 3643110 ซึ่งเปน วิช าในหมวดวิช าเฉพาะ กลุมวิช าเฉพาะดา น ของหลัก สูต รบริห ารธุร กิ จ
บัณฑิต สาขาวิชาการตลาด โดยมุงเนนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความรูเกี่ยวกับหลักการ
แนวคิด และกระบวนการการจัดการการตลาดระดับโลก การวิเคราะหขามวัฒนธรรม นโยบายการคา เขต
การคาเสรี กฎหมายระหวางประเทศ สถาบันระหวางประเทศ กลยุทธการเขาสูตลาดตางประเทศ การ
พัฒนาความคิดเชิงกลยุทธในบริบทของการเปลี่ยนแปลงในตลาดโลก การจัดการสวนประสมการตลาด
ระดับโลก จริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคมโลก โดยในภาคการศึกษาที่ 1/2563 การจัดการเรียน
การสอนจะเปนออนไลน 9 ครั้ง
รายละเอียดรายวิชานี้แสดงใหเห็นแนวทางในการเรียนรูทั้งทางดานการเรียนรูในชั้นเรียน ดวย
การบรรยายแบบมีสวนรวม การแบงกลุมอภิปรายกรณีศึกษา การศึกษาคนควาดวยตนเอง และการทำงาน
กลุม ตามที่ไดรับมอบหมาย ผูเรียนเรียนรูทฤษฎีจากเอกสารประกอบการสอน สถานการณธุรกิจที่เกิดขึ้น
จริงจากกรณี ศึก ษาและการติดตามขาวจากสื่อ การประยุกตท ฤษฎีในการทำกิ จ กรรมทั้งภายในและ
ภายนอกชั้นเรียน รวมถึงการใชเทคโนโลยีเพื่อการคนควาดวยตนเองเพิ่มเติม เพื่อสามารถนำความรูที่ได
จากรายวิชานี้ไปประยุกตใชในอนาคต
ผูจัดทำ
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3643110

ชื่อรายวิชา การจัดการการตลาดระดับโลก
Global Marketing Management

2. จำนวนหนวยกิต
3 (3-0-6) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
3.2 สาขาวิชาการตลาด
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา

ผศ.ดร.รติวัลย วัฒนสิน

4.2 อาจารยผูสอน

ผศ.ดร.รติวัลย วัฒนสิน ตอนเรียน A1.1 และ A1.2

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
ออนไลนและในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
19 มิถุนายน 2563
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1. พุทธิพิสัย (ความรูที่ไดรับจากการเรียน)
1.1 นักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด และกระบวนการการจัดการ
การตลาดระดับโลก
1.2 นักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสภาพแวดลอมระดับประเทศและระดับโลก
1.3 นักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการสวนประสมการตลาดระหวางประเทศและ
ระดับโลก
1.4 นักศึกษาตระหนักถึงจริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคมโลก
1.5 นักศึกษาสามารถนำเอาความรูและหลักทฤษฎีมาประยุกตใชในการทำงาน
2. ทักษะพิสัย (ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติ การใช IT ที่ไดรับจากการเรียน)
2.1 นักศึกษาสามารถวิเคราะหและเลือกกลยุทธในการจัดการการตลาดระดับโลกที่เหมาะสม
2.2 นักศึกษาสามารถวิเคราะหระบบตลาดและโซอุปทานระหวางประเทศ
2.3 นักศึกษาสามารถคนควาหาขอมูลจาก website ที่เกี่ยวของได
2.4 นักศึกษาสามารถวิเคราะหกลยุทธธุรกิจในปจจุบันและเสนอแนะการปรับปรุงตามสถานการณ
3. จิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ไดรับจากการเรียน)
3.1 นักศึกษาตองมีความรูค วามเขาใจจริยธรรม จรรยาบรรณในการจัดการการตลาดระดับโลก
3.2 นักศึกษาตองวิเคราะหขอมูลกลยุทธและหาแหลงขอมูลดวยตนเองไมมีการคัดลอกจากผูอื่น
3.3 นักศึกษาตองมีสวนรวมในการทำงานและปฎิบัติตามขอตกลงในชั้นเรียนไดเปนอยางดี
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อใหสอดคลอง กระบวนการเรียนการสอน และสื่อการสอนใหมีความเหมาะสมกับผูเรียน
2.2 เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและมอบหมายกิจกรรมกลุม/ เดี่ยวทีเ่ หมาะสมกับผูเรียน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ
1. คำอธิบายรายวิชา
หลักการ แนวคิด และกระบวนการการจัดการการตลาดระดับโลก การวิเคราะหขามวัฒนธรรม
นโยบายการคา เขตการคาเสรี กฎหมายระหวางประเทศ สถาบันระหวางประเทศ กลยุทธการเขาสูตลาด
ตางประเทศ การพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธในบริบทของการเปลี่ยนแปลงในตลาดโลก การจัดการสวน
ประสมการตลาดระดับโลก จริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคมโลก
Principles, concepts, global marketing management process; cross-cultural
analysis; trade policy, free trade area (FTA), international law and politics, international
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institutions; strategies for international market entry; strategy development in the
context of global changes, global marketing mix management; ethics and responsibility
towards the global society
2. จำนวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม

ปฏิบัต/ิ งาน
การศึกษาดวย
ภาคสนาม/การฝกงาน
ตนเอง
45 ชั่วโมงตอภาค สอนเสริมเพื่อทดแทนคาบเรียนที่ไม
ไมมีฝกปฏิบัติ
90 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา
สามารถทำการสอนได หรือ ตามที่
การศึกษา
ผูเรีย นรอ งขอ เพื่ อ ทบทวนความรู
ความเขาใจใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น
* การจัดการเรียนการสอน Online 60% (ครั้งที่ 1-9) และ Offline 40% (ครั้งที่ 10-15)
3. จำนวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
- อาจารยประจำรายวิชา ประกาศเวลาใหคำปรึกษาผานสื่อทางสังคม
- อาจารยจัดเวลาให คำปรึกษาเปน รายบุ คคล หรือ รายกลุม ตามความตองการ 1 ชั่ว โมงต อ
สัปดาห (เฉพาะรายที่ตองการ)

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
(1) มีความซื่อสัตยสุจริต เสียสละไมเอารัดเอาเปรียบผูอื่น มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม
และสิ่งแวดลอม
(2) มีความพอเพียงเปนหลักในการดำเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล
และการสรางภูมิคมุ กัน
(3) มีจิตสำนึกและมโนธรรมที่จะแยกแยะความถูกตอง ความดี และความชั่ว
(4) มีความรูความเขาใจในหลักจริยธรรม คุณ ธรรมที่มีความสำคัญ ทางธุรกิจ สามารถจัดการ
ปญหาทางคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ
1.2 วิธีการสอน
(1) กำหนดวัฒนธรรมองคกรใหกับนักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยและขอบังคับ
(2) ปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียน การแตงกายตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
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(3) มอบหมายงาน/ กิจกรรม/ กรณีศึกษา/ รายงาน โดยเนนการสงงานใหตรงเวลา
(4) ฝกนักศึกษาใหมีความรับผิดชอบในการทำงาน มีความซื่อสัตย ไมทุจริต ไมคัดลอกงานของ
ผูอื่นมาเปนของตน
1.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกำหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย
(2) ประเมินจากการแตงกายของนักศึกษาที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายรายกลุมและบุคคล
(4) ประเมินจากงาน/ กิจกรรม/ กรณีศึกษา/ รายงานที่ไดรับมอบหมาย มีความซื่อสัตย ไมทุจริต
ไมนำผลงานของผูอื่นมาเปนของตน
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
(1) มีความรูและความเขาใจในสาระสำคัญของศาสตรที่เปนพื้นฐานที่จำเปนสำหรับการตลาด
(2) มีความรูและความเขาใจในสาระสำคัญของศาสตรดานการตลาด การเงิน การผลิต และการ
ดำเนินงาน รวมทั้งการจัดการองคกร
(3) มีความรูและความเขาใจในสาระสำคัญเกี่ยวกับการตลาดและการจัดการการตลาด ในดาน
การวางแผน การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการดำเนินงาน รวมทั้งการ
ปรับปรุงแผนงาน
(4) มีความรูเกี่ยวกับความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพดานการตลาด รวมทั้งมีความเขาใจใน
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอยางเทาทัน
2.2 วิธีการสอน
(1) สอนแบบเนนผูเรียนเปนสำคัญ มุงเนนใหผูเรียนมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ
และทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหารายวิชา
(2) บรรยายจากสื่อ Power Point และวีดิทัศนพรอมยกตัวอยางประกอบ
(3) สอนแบบการอภิป รายกลุม สนทนาโตตอบ แลกเปลี่ยนความคิด เพื่อวัดความเขาใจและ
เสริมสรางความรูใหม ๆ
(4) กำหนดใหนักศึกษาทำรายงานกลุม พรอมการนำเสนองานหนาชั้นเรียน
(5) มอบหมายงานตาง ๆ ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติทั้งในและนอกชั้นเรียน
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใชขอสอบแบบอัตนัย
(2) ประเมินจากการรายงานและนำเสนอ เรื่อง “สิ่งที่ควรและไมควรทำในธุรกิจขามวัฒนธรรม”
(3) ประเมินจากการสะสมงานบน Pinterest เรื่อง “ผลิตภัณฑตางชาติ”
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(4)
(5)
(6)
(7)

ประเมินจากการสัมภาษณนักทองเที่ยวตางชาติ
ประเมินจากการทดสอบยอย เพื่อวัดความเขาใจของนักศึกษา
ประเมินจากการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นการอภิปรายกลุม
ประเมินจากงาน/ กิจกรรมตาง ๆ ที่มอบหมายใหนักศึกษาฝกปฏิบัติทั้งในและนอกชั้นเรียน
เชน การอภิปราย การทำกรณีศึกษา แบบฝกหัดทบทวน

3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
(1) สามารถสืบ คน จำแนกและวิเคราะหขอมูล เพื่อใหไดซึ่งสารสนเทศที่เปนประโยชนในการ
แกไขปญหาและการตัดสินใจอยางเหมาะสม
(2) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ตอยอดกรอบความรูเดิม สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่
ศึกษาและประสบการณเพื่อใหเกิดนวัตกรรม กิจกรรม หรือแนวทางในการบริหารธุรกิจใหม ๆ
(3) สามารถคิดคนทางเลือกใหม ๆ รวมทั้งสามารถวิเคราะหทางเลือกและผลกระทบที่เปนผล
จากทางเลือกอยางรอบดาน โดยการนำความรูและประสบการณมาประยุกตใช
3.2 วิธีการสอน
(1) สอนแบบเนนผูเรียนเปนสำคัญ มุงเนนใหผูเรียนมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ
และทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหารายวิชา
(2) สอนแบบการอภิป รายกลุม สนทนาโตตอบ แลกเปลี่ยนความคิด เพื่อวัดความเขาใจและ
เสริมสรางความรูใหม ๆ
(3) กำหนดใหนักศึกษาสืบคนขอมูลเพื่อทำงานตามที่ไดรับมอบหมาย
(4) กำหนดให ใช สื่ อ ทางสั ง คม Pinterest เพื่ อ สื บ ค น งานทางการตลาด และนำเสนอใน
Pinterest ของตนเอง
(5) มอบหมายงานตาง ๆ ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติทั้งในและนอกชั้นเรียน
3.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใชขอสอบแบบอัตนัย
(2) ประเมินจากการรายงานและนำเสนอ เรื่อง “สิ่งที่ควรและไมควรทำในธุรกิจขามวัฒนธรรม”
(3) ประเมินจากการสะสมงานบน Pinterest เรื่อง “ผลิตภัณฑตางชาติ”
(4) ประเมินจากการสัมภาษณนักทองเที่ยวตางชาติ
(5) ประเมินจากการทดสอบยอย เพื่อวัดความเขาใจของนักศึกษา
(6) ประเมินจากการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นการอภิปรายกลุม
(7) ประเมินจากงาน/ กิจกรรมตาง ๆ ที่มอบหมายใหนักศึกษาฝกปฏิบัติทั้งในและนอกชั้นเรียน
เชน การอภิปราย การทำกรณีศึกษา แบบฝกหัดทบทวน
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4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
(1) มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธและสามารถสรางสัมพันธภาพอันดีกับ
ผูอื่น และปรับตัวเชิงวิชาชีพได
(2) มีความกระตือรือรน สามารถทำงานเปนกลุม และสามารถแสดงภาวะผูนำ ผูตามไดอยาง
เหมาะสม มีการเรียนรูอยางตอเนื่องเพื่อการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
(3) มีความคิดริเริ่มและมีความคิดเห็นที่มีความแตกตางอยางสรางสรรคของทีมงาน
4.2 วิธีการสอน
(1) การเรียนแบบมีสวนรวมปฏิบัติการ
(2) มอบหมายงาน/ กิจกรรม/ กรณีศึกษา/ รายงาน (กลุม) โดยเนนความรูที่ไดศึกษาในชั้นเรียน
เพื่อดูความสามารถในการทำงานเปนทีม กลาที่จะแสดงภาวะผูนำผูตามไดอยางเหมาะสม
ตามสถานการณ
4.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากพฤติกรรมในชั้นเรียน เชน การเขาเรียน การมีสวนรวมในกิจกรรมในชั้นเรียน
พฤติกรรมการทำงานเปนทีม และการสงงาน
(2) ประเมิ น จากการนำเสนอผลงานตาง ๆ/ รายงาน (กลุ ม) และการเป น ผู นำผูตามในการ
อภิปราย

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
(1) สามารถประยุกตใชหลักคณิตศาสตร สถิติ และการวิเคราะหเชิงปริมาณมาใชในการวิเคราะห
และตัดสินใจทางการตลาด
(2) สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาตางประเทศได
(3) สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสรางความเขาใจ การเขียนรายงาน และการนำเสนองาน
อยางถูกตอง
(4) สามารถนำเทคโนโลยีไปเปนเครื่องมือในการสนับสนุนในการดำเนินงาน
5.2 วิธีการสอน
(1) มอบหมายงานใหนักศึกษา ศึกษาคนควาดวยตนเองจาก Website สื่อการสอน e-learning
และการทำรายงาน โดยมีการอางอิงแหลงที่มาของขอมูลที่นาเชื่อถือ
(2) กำหนดให นั ก ศึ ก ษานำเสนอผลงาน/ รายงานที่ ได จ ากการศึ ก ษาค น คว า เพื่ อ พั ฒ นา
ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอรดวยตนเอง
(3) มอบหมายงานสัมภาษณนักทองเที่ยวตางชาติเพื่อฝกภาษา
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(4) มอบหมายงานการสะสมงานบนสื่อทางสังคม Pinterest เพื่อฝกการสืบคนและการใชภาษา
(5) ทดสอบศัพทภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการตลาด
5.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากงาน/ กิจกรรม/ กรณีศกึ ษา/ รายงานที่ไดรับมอบหมาย
(2) ประเมินจากผลการสืบคน เทคนิคการนำเสนอโดยใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม
(3) ประเมินจากบทสัมภาษณนักทองเที่ยวตางชาติ
(4) ประเมินจากการสะสมงานบน Pinterest เรื่อง “ผลิตภัณฑตางชาติ”
(5) ประเมินจากผลทดสอบศัพทภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการตลาด
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน* (Online สัปดาหที่ 1-9 และ Offline สัปดาหที่ 10-15)
สัปดาห
หัวขอการสอน / Learning Outcome
จำนวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ที่
ชั่วโมง
1
การแนะนำแนวทางการเรียนรู ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการ
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
Online จัดการการตลาดระดับโลก
1. แนะนำวิธีการเรียนการสอน และอธิบาย
- ความหมาย ความสำคัญหลักการ และแนวคิด
เนื้อหารายวิชา จุดประสงค เปาหมาย
- การตลาดในประเทศ ระหวางประเทศ และระดับโลก
เกณฑการวัดผลและประเมินผล แนะนำ
- สาเหตุที่ธุรกิจเขาสูตลาดโลก
หนังสือเรียน และ website เพิม่ เติม
- การสรางความสำเร็จในตลาดโลก
2. บรรยายพรอมสื่อ อภิปราย และซักถาม
- กระบวนการจัดการการตลาดระดับโลก
ประเด็นที่สนใจและสงสัย
Learning Outcome
3. ใหทำกิจกรรมในชั้นเรียน เพื่อฝกคิดฝก
ผูเรียนไดรับความรูแ ละสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด
วิเคราะห และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
กระบวนการการจัดการการตลาดระดับโลก
4. แจงการเรียนและกิจกรรมออนไลน 9 ครั้ง
2
การวิเคราะหสภาพแวดลอมการตลาดระดับโลก
3
1. บรรยายพรอมสื่อ อภิปราย และซักถาม
Online - ความสำคัญและประเภทสภาพแวดลอมโลก
ประเด็นที่สนใจและสงสัย
- เศรษฐกิจโลกและโลกาภิวัตน
2. ใหทำกิจกรรมในชั้นเรียน เพื่อฝกคิดฝก
- ประเทศและธุรกิจระหวางประเทศ
วิเคราะห และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
- การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกในการ
3. ใหทำคำถามทบทวนทายบท
จัดการการตลาด
- สิ่งที่ธุรกิจใหความสำคัญในการตลาดระดับโลก
Learning Outcome

สื่อการสอน
1. ตำรา/ เอกสาร
ประกอบการสอน
2. สื่อการสอน
Power point
3. กรณีศึกษา
4. วิดีทัศน
ผาน “WBSC และ
MS Teams”

1. ตำรา/ เอกสาร
ประกอบการสอน
2. สื่อการสอน
Power point
3. กรณีศึกษา
4. วิดีทัศน
ผาน “WBSC และ
MS Teams”

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา
(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)

ผูสอน
ผศ.ดร.
รติวัลย
วัฒนสิน

(1.1) (1.3) (1.4) ผศ.ดร.
(2.1) (2.4) (3.2) รติวัลย
(3.3) (4.1) (4.2) วัฒนสิน
(4.3) (5.2) (5.3)
(5.4)
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สัปดาห
ที่

หัวขอการสอน / Learning Outcome

ผูเรียนสามารถวิเคราะหสภาพแวดลอมระดับโลก
ผลประโยชนและความเสี่ยง
3
สภาพแวดลอมดานสังคมและวัฒนธรรม
Online - ความหมายและความสำคัญของวัฒนธรรมตอการตลาด
ระหวางประเทศและระดับโลก
- ความเสี่ยงจากความหลากหลายทางวัฒนธรรม
- สัญลักษณ ภาษา และการสื่อสาร
- ความสับสนทางวัฒนธรรม
- สิ่งที่ควรทำและไมควรทำ
Learning Outcome
ผูเรียนสามารถแยกแยะสภาพสังคม วัฒนธรรมใน
ตางประเทศ วัฒนธรรมผูบริโภคในทองถิ่น
4
สภาพแวดลอมดานการเมืองและกฎหมาย
Online - ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากระบอบการปกครอง การเมือง
และกฎหมาย
- ขั้วทางการเมืองในโลก
- นโยบายการคา
- กฎหมายทองถิ่นและระหวางประเทศ
- กระบวนการทางกฎหมายในการพัฒนาธุรกิจ
Learning Outcome

จำนวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
ผูสอน
จุดมุงหมายรายวิชา

3

1. บรรยายพรอมสื่อ อภิปราย และซักถาม
ประเด็นที่สนใจและสงสัย
2. ใหทำกิจกรรมในชั้นเรียน เพื่อฝกคิดฝก
วิเคราะห และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
3. ใหทำคำถามทบทวนทายบท
4. นำเสนอผลงาน

1. ตำรา/ เอกสาร
ประกอบการสอน
2. สื่อการสอน
Power point
3. กรณีศึกษา
4. วิดีทัศน
ผาน “WBSC และ
MS Teams”

(1.1) (1.3) (1.4) ผศ.ดร.
(2.1) (2.4) (3.2) รติวัลย
(3.3) (4.1) (4.2) วัฒนสิน
(4.3) (5.2) (5.3)
(5.4)

3

1. บรรยายพรอมสื่อ อภิปราย และซักถาม
ประเด็นที่สนใจและสงสัย
2. ใหทำกิจกรรมในชั้นเรียน เพื่อฝกคิดฝก
วิเคราะห และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
3. ใหทำคำถามทบทวนทายบท
4. นำเสนอผลงาน

1. ตำรา/ เอกสาร
ประกอบการสอน
2. สื่อการสอน
Power point
3. กรณีศึกษา
4. วิดีทัศน
ผาน “WBSC และ
MS Teams”

(1.1) (1.3) (1.4) ผศ.ดร.
(2.1) (2.4) (3.2) รติวัลย
(3.3) (4.1) (4.2) วัฒนสิน
(4.3) (5.2) (5.3)
(5.4)
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สัปดาห
ที่

หัวขอการสอน / Learning Outcome

ผูเรียนตระหนักและสามารถวิเคราะหงความสำคัญ ความ
เสี่ยง สิ่งที่ตองคำนึงถึงดานการเมืองและกฎหมาย
5
ตลาดระดับชาติ ภูมิภาค และโลก
Online - ประเทศพัฒนาแลวและกำลังพัฒนา
- ตลาดเกิดใหม
- การคาเสรี การคายุติธรรม และเขตการคาเสรี
- ความไดเปรียบและเสียเปรียบจากขอตกลงการคาเสรี
- การกีดกันทางการคา
- สถาบันระหวางประเทศ
Learning Outcome
ผูเรียนสามารถกำหนดรูปแบบตลาดในตางประเทศ การคา
เสรีและกฏเกณฑตาง ๆ
6
การศึกษาตลาดและการคัดเลือกตลาด
Online - การเปลี่ยนแปลงของโลก และการวิจัยตลาด
- การจัดการระบบสารสนเทศระหวางประเทศ
- วิธีการเลือกประเทศและตลาด
- การวิเคราะหผลิตภัณฑ ตรา และการแขงขัน
- การวิเคราะหตนทุนและความเสี่ยง
Learning Outcome
ผูเรียนสามารถวิเคราะหและเลือกวิธีการศึกษาตลาดและ

จำนวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
ผูสอน
จุดมุงหมายรายวิชา

3

1. บรรยายพรอมสื่อ อภิปราย และซักถาม
ประเด็นที่สนใจและสงสัย
2. ใหทำกิจกรรมในชั้นเรียน เพื่อฝกคิดฝก
วิเคราะห และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
3. ใหทำคำถามทบทวนทายบท
4. นำเสนอผลงาน

1. ตำรา/ เอกสาร
ประกอบการสอน
2. สื่อการสอน
Power point
3. กรณีศึกษา
4. วิดีทัศน
ผาน “WBSC และ
MS Teams”

(1.1) (1.3) (1.4) ผศ.ดร.
(2.1) (2.4) (3.2) รติวัลย
(3.3) (4.1) (4.2) วัฒนสิน
(4.3) (5.2) (5.3)
(5.4)

3

1. บรรยายพรอมสื่อ อภิปราย และซักถาม
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มคอ. 3
สัปดาห
ที่

หัวขอการสอน / Learning Outcome

จำนวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
ผูสอน
จุดมุงหมายรายวิชา

3

1. บรรยายพรอมสื่อ อภิปราย และซักถาม
ประเด็นที่สนใจและสงสัย
2. ใหทำกิจกรรมในชั้นเรียน เพื่อฝกคิดฝก
วิเคราะห และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
3. ใหทำคำถามทบทวนทายบท
4. นำเสนอผลงาน

1. ตำรา/ เอกสาร
ประกอบการสอน
2. สื่อการสอน
Power point
3. กรณีศึกษา
4. วิดีทัศน
ผาน “WBSC และ
MS Teams”

(1.1) (1.3) (1.4) ผศ.ดร.
(2.1) (2.4) (3.2) รติวัลย
(3.3) (4.1) (4.2) วัฒนสิน
(4.3) (5.2) (5.3)
(5.4)

3

1. บรรยายพรอมสื่อ อภิปราย และซักถาม
ประเด็นที่สนใจและสงสัย
2. ใหทำกิจกรรมในชั้นเรียน เพื่อฝกคิดฝก
วิเคราะห และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
3. ใหทำคำถามทบทวนทายบท

1. ตำรา/ เอกสาร
ประกอบการสอน
2. สื่อการสอน
Power point
3. กรณีศึกษา

(1.1) (1.3) (1.4) ผศ.ดร.
(2.1) (2.4) (3.2) รติวัลย
(3.3) (4.1) (4.2) วัฒนสิน
(4.3) (5.2) (5.3)
(5.4)

การคัดเลือกตลาดตางประเทศ
7
การสูตลาดตางประเทศและตลาดโลก
Online - ปจจัยที่สง ผลตอวิธีการเขาสูตลาด
- การนำเขา/สงออกทางออม
- การนำเขา/สงออกทางตรง
- การตั้งสาขาในตางประเทศ
- การผลิตในตางประเทศ
- การออกใบอนุญาตหรือการใหสิทธิ
- การรวมทุน
- พันธมิตรทางการคา
- การลงทุนโดยตรง
Learning Outcome
ผูเรียนสามารถกำหนดวิธีการเขา สูตลาด ขอดีและขอเสีย
ของแตละวิธี
8
STP Marketing
Online - ความจำเปนในการทำ STP Marketing
- การแบงสวนตลาด
- การเลือกตลาดเปาหมาย
- การกำหนดตำแหนงผลิตภัณฑ ตรา และธุรกิจ
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มคอ. 3
สัปดาห
ที่

หัวขอการสอน / Learning Outcome

Learning Outcome
ผู เรีย นสามารถจัด การ STP Marketing ซึ่ ง สำคั ญ ต อการ
กำหนดทิศทางกลยุทธการตลาด
9
การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค
Online - การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคและผูซื้อในธุรกิจ
- รูปแบบพฤติกรรมผูบริโภค
- การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
- คุณคา บรรทัดฐาน และคานิยม
Learning Outcome
ผูเรียนมีทักษะในเรื่องการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคและผู
ซื้อในธุรกิจ
10 กลยุทธผลิตภัณฑและตราในตลาดโลก
Offline - โอกาสสำหรับผลิตภัณฑและตราปจจุบันในตลาดโลก
- สิ่งที่ผบู ริโภคใหความสำคัญ
- การกำหนดมาตรฐานและการสรางความแตกตาง
- การพัฒนาผลิตภัณฑและตราสำหรับตลาดตางประเทศ
และโลก
- การกำหนดสายผลิตภัณฑ
- ประเทศตนกำเนิด
Learning Outcome

จำนวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

4. นำเสนอผลงาน

3

3

4. วิดีทัศน
ผาน “WBSC และ
MS Teams”
1. บรรยายพรอมสื่อ อภิปราย และซักถาม 1. ตำรา/ เอกสาร
ประเด็นที่สนใจและสงสัย
ประกอบการสอน
2. ใหทำกิจกรรมในชั้นเรียน เพื่อฝกคิดฝก
2. สื่อการสอน
วิเคราะห และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน Power point
3. ใหทำคำถามทบทวนทายบท
3. กรณีศึกษา
4. นำเสนอผลงาน
4. วิดีทัศน
ผาน “WBSC และ
MS Teams”
1. บรรยายพรอมสื่อ อภิปราย และซักถาม 1. ตำรา/ เอกสาร
ประเด็นที่สนใจและสงสัย
ประกอบการสอน
2. ใหทำกิจกรรมในชั้นเรียน เพื่อฝกคิดฝก
2. สื่อการสอน
วิเคราะห และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน Power point
3. ใหทำคำถามทบทวนทายบท
3. กรณีศึกษา
4. นำเสนอผลงาน
4. วิดีทัศน

สอดคลองกับ
ผูสอน
จุดมุงหมายรายวิชา

(1.1) (1.3) (1.4) ผศ.ดร.
(2.1) (2.4) (3.2) รติวัลย
(3.3) (4.1) (4.2) วัฒนสิน
(4.3) (5.2) (5.3)
(5.4)

(1.1) (1.3) (1.4) ผศ.ดร.
(2.1) (2.4) (3.2) รติวัลย
(3.3) (4.1) (4.2) วัฒนสิน
(4.3) (5.2) (5.3)
(5.4)
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มคอ. 3
สัปดาห
ที่

หัวขอการสอน / Learning Outcome

ผูเรียนมีทักษะในเรื่องการกำหนดลักษณะผลิตภัณฑและ
ตราที่เหมาะสมกับตลาดโลก
11 กลยุทธราคาในตลาดโลก
Offline - ปจจัยที่สง ผลตอการกำหนดราคา
- อัตราแลกเปลี่ยน
- ราคาของคูแขง ราคาตลาดและทัศนคติของผูบริโภคที่มี
ตอราคาและผลิตภัณฑที่มาจากตางประเทศ
- การวิเคราะหตนทุน
- การกำหนดวัตถุประสงค นโยบาย และกลยุทธราคา
- ราคาโอน
- การกำหนดเงื่อนไขและวิธีการชำระเงิน
Learning Outcome
ผูเรียนมีทักษะในเรื่องการกำหนดกลยุทธราคาที่เหมาะสม
กับตลาดโลก
12 กลยุทธชองทางการจัดจำหนายการกำหนดราคาที่เหมาะ
Offline กับตลาดโลก
- ปจจัยที่สง ผลตอการกำหนดชองทางการจัดจำหนาย
- หวงโซอุปทาน
- การเลือกสรรและจัดการชองทาง
- การจัดการโลจิสติกสระหวางประเทศ

จำนวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
ผูสอน
จุดมุงหมายรายวิชา

3

1. บรรยายพรอมสื่อ อภิปราย และซักถาม
ประเด็นที่สนใจและสงสัย
2. ใหทำกิจกรรมในชั้นเรียน เพื่อฝกคิดฝก
วิเคราะห และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
3. ใหทำคำถามทบทวนทายบท
4. นำเสนอผลงาน

1. ตำรา/ เอกสาร
ประกอบการสอน
2. สื่อการสอน
Power point
3. กรณีศึกษา
4. วิดีทัศน

(1.1) (1.3) (1.4) ผศ.ดร.
(2.1) (2.4) (3.2) รติวัลย
(3.3) (4.1) (4.2) วัฒนสิน
(4.3) (5.2) (5.3)
(5.4)
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ประเด็นที่สนใจและสงสัย
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4. นำเสนอผลงาน

1. ตำรา/ เอกสาร
ประกอบการสอน
2. สื่อการสอน
Power point
3. กรณีศึกษา
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(4.3) (5.2) (5.3)
(5.4)
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มคอ. 3
สัปดาห
ที่

หัวขอการสอน / Learning Outcome

- ความเสี่ยงในระบบชองทาง ปญหาการรักษาความสัมพันธ
ในชองทางการจัดจำหนาย
Learning Outcome
ผูเรียนมีทักษะในเรื่องการกำหนดกลยุทธชองทางการจัด
จำหนายที่เหมาะสมกับตลาดโลก
13 กลยุทธการสื่อสารการตลาดแบบประสมประสาน
Offline - ปจจัยที่สง ผลตอการสื่อสารระหวางประเทศและ
วัฒนธรรม
- ภาษา การตีความ และปญหาจากการสื่อสารภาพลักษณ
ผิด
- การกำหนดนโยบายและกลยุทธการสื่อสารการตลาด
- การสื่อสารผานสื่อมวลชน
Learning Outcome
ผูเรียนสามารถกำหนดกลยุทธการสื่อสารที่เหมาะสมกับ
ตลาดโลก
14 อินเตอรเน็ต สื่อทางสังคมเพื่อการสื่อสารและการขาย
Offline - ความสำคัญของการสรางความสัมพันธกับลูกคาและการ
ใชการตลาดแบบตัวตอตัว การสื่อสารสวนบุคคล
- ทางเลือกในการใชเว็บไซต เครื่องมือคนหา และสื่อทาง
สังคมสำหรับตลาดผูบริโภคและตลาดธุรกิจ

จำนวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
ผูสอน
จุดมุงหมายรายวิชา

3

1. บรรยายพรอมสื่อ อภิปราย และซักถาม
ประเด็นที่สนใจและสงสัย
2. ใหทำกิจกรรมในชั้นเรียน เพื่อฝกคิดฝก
วิเคราะห และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
3. ใหทำคำถามทบทวนทายบท
4. นำเสนอผลงาน

1. ตำรา/ เอกสาร
ประกอบการสอน
2. สื่อการสอน
Power point
3. กรณีศึกษา
4. วิดีทัศน

(1.1) (1.3) (1.4) ผศ.ดร.
(2.1) (2.4) (3.2) รติวัลย
(3.3) (4.1) (4.2) วัฒนสิน
(4.3) (5.2) (5.3)
(5.4)
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3. ใหทำคำถามทบทวนทายบท

1. ตำรา/ เอกสาร
ประกอบการสอน
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มคอ. 3
สัปดาห
ที่

หัวขอการสอน / Learning Outcome

จำนวน
ชั่วโมง

- การสื่อสารผานโทรศัพทมือถือ
Learning Outcome
ผู เรี ย นเข า ใจความสำคั ญ และสามารถเลื อ กวิ ธี ก ารใช
อินเตอรเน็ต สื่อทางสังคมในการตลาดระดับโลก
15 การควบคุมตลาดและประเด็นทางจริยธรรมในการตลาด
Offline ระดับโลก
- การจัดโครงสรางธุรกิจระหวางประเทศและระดับโลก
- การดูแลลูกคาในโลก
- การใชระบบสารสนเทศเพื่อการควบคุมธุรกิจ
- เครื่องมือในการเฝาระวัง และแกไขปญหาขอขัดแยงใน
นโยบายและกลยุทธในประเทศตาง ๆ
- ความสูญเสียจากการเปนธุรกิจที่ไมดี
- ปญหาทางกฎหมาย ปญหาทางสังคม
- จริยธรรม จรรยาบรรณ และ CSR
Learning Outcome
ผูเรียนตระหนักในประเด็น ทางจริยธรรม จรรยาบรรณใน
การจัดการการตลาดระดับโลก

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

4. นำเสนอผลงาน

4. วิดีทัศน

1. บรรยายพรอมสื่อ อภิปราย และซักถาม
ประเด็นที่สนใจและสงสัย
2. ใหทำกิจกรรมในชั้นเรียน เพื่อฝกคิดฝก
วิเคราะห และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
3. ใหทำคำถามทบทวนทายบท
4. นำเสนอผลงาน

1. ตำรา/ เอกสาร
ประกอบการสอน
2. สื่อการสอน
Power point
3. กรณีศึกษา
4. วิดีทัศน

สอดคลองกับ
ผูสอน
จุดมุงหมายรายวิชา

(1.1) (1.3) (1.4) ผศ.ดร.
(2.1) (2.4) (3.2) รติวัลย
(3.3) (4.1) (4.2) วัฒนสิน
(4.3) (5.2) (5.3)
(5.4)

*หมายเหตุ: 1. การจัดการเรียนการสอน Online 60% และ Offline 40%
2. การจัดการเรียนการสอนอาจเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
สัปดาหที่ สัดสวนการ
กิจกรรมที่
ผล
วิธีการประเมินผล
ประเมิน ประเมินผล
การเรียนรู
1. การเขาชั้นเรียน (ทั้งออน (1.1) (1.3) 1. ประเมินจากการตรงเวลาในการเขา 1-15
5%
และออฟไลน)/
ชั้นเรียนและการสงงาน
การตรงตอเวลา/
2. ประเมินจากการแตงกายที่เปนไป
การแตงกาย (บุคลิกภาพ)
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
3. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หนาที่ ที่ไดรับมอบหมายรายกลุม
และบุคคล
(1.1) (1.3) 1. ประเมินจากการตรงเวลาของใน
2. การตอบคำถามทบทวน
1-15
20%
(1.4) (2.1)
ทายบท/
การเขาชั้นเรียนและการสงงาน
(2.4) (3.2)
กิจกรรมในชั้นเรียน
2. ประเมินจากการแตงกายที่เปนไป
(3.3) (4.1)
3. รายงานและนำเสนอ “สิ่ง
2-15
5%
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(4.2) (4.3)
ที่ควรและไมควรทำใน
(5.2) (5.3) 3. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
ธุรกิจขามวัฒนธรรม”
หนาที่ที่ไดรับมอบหมายรายกลุม
(5.4)
และบุคคล ซื่อสัตย ไมทุจริต ไมนำ 2-15
4. สะสมและนำเสนอ การ
10%
ผลงานผูอื่นมาเปนของตน
วิเคราะห “ผลิตภัณฑ
4. ประเมินจากพฤติกรรมในชั้นเรียน
ตางชาติ” ผาน Pinterest
เชน การมีสวนรวมในชั้นเรียน การ 2-15
5. การสัมภาษณนักทองเที่ยว
10%
ทำงานเปนทีม การอภิปรายกลุม
ตางชาติ (ถาสถานการณ
5. ประเมินจากคุณภาพของงาน ความ
ยังไมดีขึ้น ใหนักศึกษาหา
ครบถวน ถูกตอง เรียบรอย
คนแชทออนไลน)
(2.1) (2.2) ประเมินจากการทดสอบยอย โดยใช
6. ทดสอบยอย
4-15
20%
(3.2) (3.3) ขอสอบแบบอัตนัย
- องคความรู
(5.2) (5.3)
- ศัพทภาษาอังกฤษ
(2.1) (2.4) ประเมินจากการสอบปลายภาค โดย
7. สอบปลายภาค
16
30%
(3.2) (3.3) ใชขอสอบแบบอัตนัย

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตำราหลัก
รติวัลย วัฒนสิน. (2563). การตลาดระดับโลก. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
19

มคอ. 3
2. เอกสารและขอมูลสำคัญ
2.1 Alon, Ilan, Jaffe, Eugene, & Vianelli, Donata. (2013). Global marketing:
Contemporary theory, practice and cases. USA: McGraw-Hill Irwin.
2.2 Kotler, Philip, & Keller, Kevin Lane. (2012). Marketing Management (14th ed.).
England: Pearson Education.
3. เอกสารและขอมูลแนะนำ
3.1 หนังสือ/วารสารทางดานการตลาด
3.2 วารสารทางดานการตลาดออนไลน เชน www.marketeer.co.th, www.brandage.com
3.3 นิตยสารและ TV and Web Channels เชน NHK, PBS, YouTube, Fortune, etc.
3.4 เว็ บ ไซต ธุ ร กิ จ เช น Zara, H&M, Armani, Tiffany, Gucci, Starbucks, Home Depot,
Wal-Mart, Toyota, BMW, Apple, etc.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
- การฝกทักษะเพื่อดูพฤติกรรมตอบสนองของผูเรียน
- การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน
- แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
- ผลการสอบแตงตั้งคณะกรรมการประเมินการสอน เพื่อกำกับดูแลการสอนใหไดคุณภาพ
- ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของนักศึกษาและการทวนสอบผลประเมินการเรียนรู
3. การปรับปรุงการสอน
- ผูประสานงานรายวิชา สรุปภาพรวมปญหาและอุปสรรคเพื่อหาแนวทางในการแกปญหารวมกัน
- ปรับปรุงกลยุทธการสอนและการบูรณาการความรู เพื่อใหสอดคลองกับธรรมชาติของผูเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การแตงตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมิน การเรียนรูของนัก ศึกษา โดย
ตรวจสอบขอสอบ การพิจารณาจากรายงานของผูเรียน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนตาม
ขอกำหนดการวัดและประเมินผลประจำรายวิชา
5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับ ปรุงรายละเอียดวิชาทุกภาคการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหรือตามขอเสนอแนะและผล
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4
- ปรับปรุงรูปแบบการสอนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ
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