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

รหัสวิชา 3643108 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การจัดการการตลาดระดับโลก
(ภาษาอังกฤษ) Global Marketing Management

อาจารย,ผู.สอน
ผศ.ดร.รติวัลย* วัฒนสิน
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คํานํา
รายละเอียดของรายวิชาการจัดการการตลาดระดับโลก (Global Marketing Management)
รหัสวิชา 3643108 ซึ่งเป;น วิช าในหมวดวิช าเฉพาะ กลุAม วิช าเฉพาะดBา น ของหลัก สูต รบริห ารธุร กิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการตลาด โดยมุAงเนBนใหBผูBเรียนมีความรูBความเขBาใจเกี่ยวกับความรูBเกี่ยวกับหลักการ
แนวคิด และกระบวนการการจัดการการตลาดระดับโลก การวิเคราะห*สภาวะแวดลBอม นโยบายการคBา
เขตการคBาเสรี กฎหมายระหวAางประเทศ สถาบันระหวAางประเทศ กลยุทธ*การเขBาสูAตลาดตAางประเทศ การ
พัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ*ในบริบทของการเปลี่ยนแปลงในตลาดโลก การจัดการสAวนประสมการตลาด
ระหวAางประเทศและระดับโลก จริยธรรมและความรับผิดชอบตAอสังคมโลก
รายละเอียดรายวิชานี้แสดงใหBเห็นแนวทางในการเรียนรูBทั้งทางดBานการเรียนรูBในชั้นเรียน ดBวย
การบรรยายแบบมีสAวนรAวม การแบAงกลุAมอภิปรายกรณีศึกษา การศึกษาคBนควBาดBวยตนเอง และการทํางาน
กลุAม ตามที่ไดBรับมอบหมาย ผูBเรียนเรียนรูBทฤษฎีจากเอกสารประกอบการสอน สถานการณ*ธุรกิจที่เกิดขึ้น
จริ งจากกรณี ศึกษาและการติ ด ตามขA า วจากสื่ อ การประยุ กต* ทฤษฎี ในการทํ า กิ จ กรรมทั้ งภายในและ
ภายนอกชั้นเรียน รวมถึงการใชBเทคโนโลยีเพื่อการคBนควBาดBวยตนเองเพิ่มเติม เพื่อสามารถนําความรูBที่ไดB
จากรายวิชานี้ไปประยุกต*ใชBในอนาคต
ผูBจัดทํา
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข.อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3643108

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การจัดการการตลาดระดับโลก
(ภาษาอังกฤษ) Global Marketing Management

2. จํานวนหน7วยกิต
3 (3-0-6) หนAวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
3.2 สาขาวิชาการตลาด
4. อาจารย,ผู.รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย,ผู.สอน
ผศ.ดร.รติวัลย* วัฒนสิน
5. ภาคการศึกษา/ชั้นป;ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปVที่ 3
6. รายวิชาที่ต.องเรียนมาก7อน (Pre-requisite)
ไมAมี
7. รายวิชาที่ต.องเรียนพร.อมกัน (Co-requisites)
ไมAมี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล7าสุด
19 มิถุนายน 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุ7งหมายและวัตถุประสงค,
1. จุดมุ7งหมายของรายวิชา
1. พุทธิพิสัย (ความรูBที่ไดBรับจากการเรียน)
1.1 เพื่อใหBนักศึกษาเกิดความรูBความเขBาใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด และกระบวนการการ
จัดการการตลาดระดับโลก
1.2 เพื่อใหBนักศึกษาเกิดความรูBความเขBาใจเกี่ยวกับสภาพแวดลBอมระดับโลก
1.3 เพื่อใหBนักศึกษาเกิดความรูBความเขBาใจเกี่ยวกับการจัดการสAวนประสมการตลาดระหวAาง
ประเทศและระดับโลก
1.4 เพื่อใหBนักศึกษาตระหนักถึงจริยธรรมและความรับผิดชอบตAอสังคมโลก
1.5 เพื่อใหBนักศึกษาสามารถนําเอาความรูBและหลักทฤษฎีมาประยุกต*ใชBในการทํางาน
2. ทักษะพิสัย (ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติ การใชB IT ที่ไดBรับจากการเรียน)
2.1 นักศึกษาสามารถวิเคราะห*กกลยุทธ*ของการจัดการการตลาดระดับโลก และสามารถเลือกกล
ยุทธ*ที่เหมาะสมไดB
2.2 นักศึกษาสามารถนําความรูBที่ไดBรับมาทําการวิเคราะห*ระบบตลาดและโซAอุปทานระหวAาง
ประเทศ
2.3 นักศึกษาสามารถคBนควBาหาขBอมูลจาก website ที่เกี่ยวขBองไดB
2.4 นักศึกษาสามารถนําผลการวิเคราะห*การศึกษากลยุทธ*ที่มีอยูAป]จจุบันและสามารถปรับปรุง
ตามสถานการณ*ไดB
3. จิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ไดBรับจากการเรียน)
3.1 นักศึกษาตBองมีความรูBความเขBาใจจริยธรรม จรรยาบรรณในการจัดการการตลาดระดับโลก
3.2 นักศึกษาตBองวิเคราะห*ขBอมูลกลยุทธ*และหาแหลAงขBอมูลดBวยตนเองไมAมีการคัดลอกจากผูBอื่น
3.3 นักศึกษาตBองมีสAวนรAวมในการทํางานและปฎิบัติตามขBอตกลงในชั้นเรียนไดBเป;นอยAางดี
2. วัตถุประสงค,ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อใหBสอดคลBอง กระบวนการเรียนการสอน และสื่อการสอนใหBมีความเหมาะสมกับผูBเรียน
2.2 เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและมอบหมายกิจกรรมกลุAม/ เดี่ยวที่เหมาะสมกับผูBเรียน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
หลักการ แนวคิด และกระบวนการการจัดการการตลาดระดับโลก การวิเคราะห*สภาวะแวดลBอม
นโยบายการคBา เขตการคBาเสรี กฎหมายระหวAางประเทศ สถาบันระหวAางประเทศ กลยุทธ*การเขBาสูAตลาด
ตAางประเทศ การพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ*ในบริบทของการเปลี่ยนแปลงในตลาดโลก การจัดการสAวน
ประสมการตลาดระหวAางประเทศและระดับโลก จริยธรรมและความรับผิดชอบตAอสังคมโลก
Principles, concepts, and management process of global marketing management.
Environmental analysis. Trade policy. Free trade area (FTA). International law.
International institutions. Strategy for international market entry. Strategic thinking
development in the context of global market changes. International and global
marketing mix management. Ethics and responsibility towards the global society.
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2. จํานวนชั่วโมงที่ใช.ต7อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝPก
สอนเสริม

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝPกงาน
45 ชั่วโมงตAอภาค สอนเสริมเพื่อทดแทนคาบเรียนที่ไมA
ไมAมีฝnกปฏิบัติ
การศึกษา
สามารถทํ า การสอนไดB หรื อตามที่
ผูB เ รี ย นรB อ งขอ เพื่ อ ทบทวนความรูB
ความเขBาใจใหBมีความชัดเจนยิ่งขึ้น

การศึกษาด.วย
ตนเอง
90 ชั่วโมงตAอภาค
การศึกษา

3. จํานวนชั่วโมงต7อสัปดาห,ที่อาจารย,ให.คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก7นักศึกษาเปRน
รายบุคคล
- อาจารย*ประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหBคําปรึกษาผAานเว็บไซต*ของหลักสูตร
- อาจารย* จั ด เวลาใหB คํา ปรึ กษาเป;น รายบุ คคล หรือ รายกลุA มตามความตB องการ 1 ชั่ว โมงตA อ
สัปดาห* (เฉพาะรายที่ตBองการ)

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู.ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต.องพัฒนา
(1) มีความซื่อสัตย*สุจริต เสียสละไมAเอารัดเอาเปรียบผูBอื่น มีความรับผิดชอบตAอตนเอง สังคม
และสิ่งแวดลBอม
(2) มีความพอเพียงเป;นหลักในการดําเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล
และการสรBางภูมิคุBมกัน
(3) มีจิตสํานึกและมโนธรรมที่จะแยกแยะความถูกตBอง ความดี และความชั่ว
(4) มีความรูBความเขBาใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมที่มีความสําคัญทางธุรกิจ สามารถจัดการ
ป]ญหาทางคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ
1.2 วิธีการสอน
(1) กําหนดวัฒนธรรมองค*กรใหBกับนักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยและขBอบังคับ
(2) ปลูกฝ]งใหBนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนBนการเขBาชั้นเรียน การแตAงกายตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
(3) มอบหมายงาน/ กิจกรรม/ กรณีศึกษา/ รายงาน โดยเนBนการสAงงานใหBตรงเวลา
(4) ฝnกนักศึกษาใหBมีความรับผิดชอบในการทํางาน มีความซื่อสัตย* ไมAทุจริต ไมAคัดลอกงานของ
ผูBอื่นมาเป;นของตน
1.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขBาชั้นเรียน การสAงงานตามกําหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย
(2) ประเมินจากการแตAงกายของนักศึกษาที่เป;นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนBาที่ ที่ไดBรับมอบหมายรายกลุAมและบุคคล
(4) ประเมินจากงาน/ กิจกรรม/ กรณีศึกษา/ รายงานที่ไดBรับมอบหมาย มีความซื่อสัตย* ไมAทุจริต
ไมAนําผลงานของผูBอื่นมาเป;นของตน
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2. ความรู.
2.1 ความรู.ที่ต.องได.รับ
(1) มีความรูBและความเขBาใจในสาระสําคัญของศาสตร*ที่เป;นพื้นฐานที่จําเป;นสําหรับการตลาด
(2) มีความรูBและความเขBาใจในสาระสําคัญของศาสตร*ดBานการตลาด การเงิน การผลิต และการ
ดําเนินงาน รวมทั้งการจัดการองค*กร
(3) มีความรูBและความเขBาใจในสาระสําคัญเกี่ยวกับการตลาดและการจัดการการตลาด ในดBาน
การวางแผน การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการดําเนิ นงาน รวมทั้งการ
ปรับปรุงแผนงาน
(4) มีความรูBเกี่ยวกับความกBาวหนBาทางวิชาการและวิชาชีพดBานการตลาด รวมทั้งมีความเขBาใจใน
สถานการณ*ที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอยAางเทAาทัน
2.2 วิธีการสอน
(1) สอนแบบเนBนผูBเรียนเป;นสําคัญ มุAงเนBนใหBผูBเรียนมีความรูBและความเขBาใจเกี่ยวกับหลักการ
และทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหารายวิชา
(2) บรรยายจากสื่อ Power Point และวีดิทัศน*พรBอมยกตัวอยAางประกอบ
(3) สอนแบบการอภิปรายกลุAม สนทนาโตBตอบ แลกเปลี่ยนความคิด เพื่อวัดความเขBาใจและ
เสริมสรBางความรูBใหมA ๆ
(4) กําหนดใหBนักศึกษาทํารายงานกลุAม พรBอมการนําเสนองานหนBาชั้นเรียน
(5) มอบหมายงานตAาง ๆ ใหBนักศึกษาฝnกปฏิบัติทั้งในและนอกชั้นเรียน
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใชBขBอสอบแบบอัตนัย
(2) ประเมินจากการรายงานและนําเสนอ เรื่อง “สิ่งที่ควรและไมAควรทําในธุรกิจขBามวัฒนธรรม”
(3) ประเมินจากการสะสมงานบน Pinterest เรื่อง “ผลิตภัณฑ*ตAางวัฒนธรรม”
(4) ประเมินจากการสัมภาษณ*นักทAองเที่ยวตAางชาติ
(5) ประเมินจากการทดสอบยAอย เพื่อวัดความเขBาใจของนักศึกษา
(6) ประเมินจากการมีสAวนรAวมในการแสดงความคิดเห็นการอภิปรายกลุAม
(7) ประเมินจากงาน/ กิจกรรมตAาง ๆ ที่มอบหมายใหBนักศึกษาฝnกปฏิบัติทั้งในและนอกชั้นเรียน
เชAน การอภิปราย การทํากรณีศึกษา แบบฝnกหัดทบทวน
3. ทักษะทางปSญญา
3.1 ทักษะทางปSญญาที่ต.องพัฒนา
(1) สามารถสืบคBน จําแนกและวิเคราะห*ขBอมูล เพื่อใหBไดBซึ่งสารสนเทศที่เป;นประโยชน*ในการ
แกBไขป]ญหาและการตัดสินใจอยAางเหมาะสม
(2) มีความคิดริเริ่มสรBางสรรค* ตAอยอดกรอบความรูBเดิม สามารถบูรณาการความรูBในสาขาวิชาที่
ศึกษาและประสบการณ*เพื่อใหBเกิดนวัตกรรม กิจกรรม หรือแนวทางในการบริหารธุรกิจใหมA
ๆ
(3) สามารถคิดคBนทางเลือกใหมA ๆ รวมทั้งสามารถวิเคราะห*ทางเลือกและผลกระทบที่เป;นผล
จากทางเลือกอยAางรอบดBาน โดยการนําความรูBและประสบการณ*มาประยุกต*ใชB
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3.2 วิธีการสอน
(1) สอนแบบเนBนผูBเรียนเป;นสําคัญ มุAงเนBนใหBผูBเรียนมีความรูBและความเขBาใจเกี่ยวกับหลักการ
และทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหารายวิชา
(2) สอนแบบการอภิปรายกลุAม สนทนาโตBตอบ แลกเปลี่ยนความคิด เพื่อวัดความเขBาใจและ
เสริมสรBางความรูBใหมA ๆ
(3) กําหนดใหBนักศึกษาสืบคBนขBอมูลเพื่อทํางานตามที่ไดBรับมอบหมาย
(4) กํ า หนดใหB ใ ชB สื่ อ ทางสั ง คม Pinterest เพื่ อ สื บ คB น งานทางการตลาด และนํ า เสนอใน
Pinterest ของตนเอง
(5) มอบหมายงานตAาง ๆ ใหBนักศึกษาฝnกปฏิบัติทั้งในและนอกชั้นเรียน
3.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใชBขBอสอบแบบอัตนัย
(2) ประเมินจากการรายงานและนําเสนอ เรื่อง “สิ่งที่ควรและไมAควรทําในธุรกิจขBามวัฒนธรรม”
(3) ประเมินจากการสะสมงานบน Pinterest เรื่อง “ผลิตภัณฑ*ตAางวัฒนธรรม”
(4) ประเมินจากการสัมภาษณ*นักทAองเที่ยวตAางชาติ
(5) ประเมินจากการทดสอบยAอย เพื่อวัดความเขBาใจของนักศึกษา
(6) ประเมินจากการมีสAวนรAวมในการแสดงความคิดเห็นการอภิปรายกลุAม
(7) ประเมินจากงาน/ กิจกรรมตAาง ๆ ที่มอบหมายใหBนักศึกษาฝnกปฏิบัติทั้งในและนอกชั้นเรียน
เชAน การอภิปราย การทํากรณีศึกษา แบบฝnกหัดทบทวน
4. ทักษะความสัมพันธ,ระหว7างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ,ระหว7างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต.องพัฒนา
(1) มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ*และสามารถสรBางสัมพันธภาพอันดีกับ
ผูBอื่น และปรับตัวเชิงวิชาชีพไดB
(2) มีความกระตือรือรBน สามารถทํางานเป;นกลุAม และสามารถแสดงภาวะผูBนํา ผูBตามไดBอยAาง
เหมาะสม มีการเรียนรูBอยAางตAอเนื่องเพื่อการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
(3) มีความคิดริเริ่มและมีความคิดเห็นที่มีความแตกตAางอยAางสรBางสรรค*ของทีมงาน
4.2 วิธีการสอน
(1) การเรียนแบบมีสAวนรAวมปฏิบัติการ
(2) มอบหมายงาน/ กิจกรรม/ กรณีศึกษา/ รายงาน (กลุAม) โดยเนBนความรูBที่ไดBศึกษาในชั้นเรียน
เพื่อดูความสามารถในการทํางานเป;นทีม กลBาที่จะแสดงภาวะผูBนําผูBตามไดBอยAางเหมาะสม
ตามสถานการณ*
4.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากพฤติกรรมในชั้นเรียน เชAน การเขBาเรียน การมีสAวนรAวมในกิจกรรมในชั้นเรียน
พฤติกรรมการทํางานเป;นทีม และการสAงงาน
(2) ประเมิ น จากการนํ า เสนอผลงานตA า ง ๆ/ รายงาน (กลุA ม) และการเป; น ผูB นํ า ผูBต ามในการ
อภิปราย
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5. ทักษะการวิเคราะห,เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช.เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห,เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช.เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ .องพัฒนา
(1) สามารถประยุกต*ใชBหลักคณิตศาสตร* สถิติ และการวิเคราะห*เชิงปริมาณมาใชBในการวิเคราะห*
และตัดสินใจทางการตลาด
(2) สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาตAางประเทศไดB
(3) สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสรBางความเขBาใจ การเขียนรายงาน และการนําเสนองาน
อยAางถูกตBอง
(4) สามารถนําเทคโนโลยีไปเป;นเครื่องมือในการสนับสนุนในการดําเนินงาน
5.2 วิธีการสอน
(1) มอบหมายงานใหBนักศึกษา ศึกษาคBนควBาดBวยตนเองจาก Website สื่อการสอน e-learning
และการทํารายงาน โดยมีการอBางอิงแหลAงที่มาของขBอมูลที่นAาเชื่อถือ
(2) กํ า หนดใหB นั ก ศึ ก ษานํ า เสนอผลงาน /รายงานที่ ไ ดB จ ากการศึ ก ษาคB น ควB า เพื่ อ พั ฒ นา
ความสามารถในการใชBเทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร*ดBวยตนเอง
(3) มอบหมายงานสัมภาษณ*นักทAองเที่ยวตAางชาติเพื่อฝnกภาษา
(4) มอบหมายงานการสะสมงานบนสื่อทางสังคม Pinterest เพื่อฝnกการสืบคBนและการใชBภาษา
(5) ทดสอบศัพท*ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการตลาด
5.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากงาน/ กิจกรรม/ กรณีศึกษา/ รายงานที่ไดBรับมอบหมาย
(2) ประเมินจากผลการสืบคBน เทคนิคการนําเสนอโดยใชBเทคโนโลยีอยAางเหมาะสม
(3) ประเมินจากบทสัมภาษณ*นักทAองเที่ยวตAางชาติ
(4) ประเมินจากการสะสมงานบน Pinterest เรื่อง “ผลิตภัณฑ*ตAางวัฒนธรรม”
(5) ประเมินจากผลทดสอบศัพท*ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการตลาด
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห,
หัวข.อการสอน / Learning Outcome
จํานวน
ชัว่ โมง
ที่
1
3
การแนะนําแนวทางการเรียนรู. ความรู.ทั่วไปเกี่ยวกับ
การจัดการการตลาดระดับโลก
- ความหมาย ความสําคัญหลักการ และแนวคิด
- การตลาดในประเทศ ระหวAางประเทศ และระดับโลก
- สาเหตุที่ธุรกิจเขBาสูAตลาดโลก
- การสรBางความสําเร็จในตลาดโลก
- กระบวนการจัดการการตลาดระดับโลก
Learning Outcome
ผูBเรียนไดBรับความรูBและสามารถอธิบายหลักการ
แนวคิด กระบวนการการจัดการการตลาดระดับโลก
2

การวิเคราะห,สภาพแวดล.อมการตลาดระดับโลก
- ความสําคัญและประเภทสภาพแวดลBอมโลก
- เศรษฐกิจโลกและโลกาภิวัตน*
- ประเทศและธุรกิจระหวAางประเทศ
- การวิเคราะห*สภาพแวดลBอมภายในและภายนอกใน
การจัดการการตลาด
- สิ่งที่ธุรกิจใหBความสําคัญในการตลาดระดับโลก
Learning Outcome
ผูBเรียนสามารถวิเคราะห*สภาพแวดลBอมระดับโลก
ผลประโยชน*และความเสี่ยง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. แนะนําวิธีการเรียนการสอน และอธิบาย
เนื้อหารายวิชา จุดประสงค* เปuาหมาย
เกณฑ*การวัดผลและประเมินผล แนะนํา
หนังสือเรียน และ website เพิ่มเติม
2. บรรยายโดยใหBผูBเรียนมีสAวนรAวมอภิปราย
ในประเด็นที่เกี่ยวขBองกับสาระการเรียนรูB
และซักถามประเด็นที่สนใจและสงสัย
3. ใหBทํากิจกรรมในชั้นเรียน เพือ่ ฝnกคิดฝnก
วิเคราะห* และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
4. ใหBทําคําถามทบทวนทBายบท
1. บรรยายโดยใหBผูBเรียนมีสAวนรAวมอภิปราย
ในประเด็นที่เกี่ยวขBองกับสาระการเรียนรูB
และซักถามประเด็นที่สนใจและสงสัย
2. ใหBทํากิจกรรมในชั้นเรียน เพือ่ ฝnกคิดฝnก
วิเคราะห* และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
3. ใหBทําคําถามทบทวนทBายบท

สื่อการสอน

สอดคล.องกับ
ผู.สอน
จุดมุ7งหมายรายวิชา (ระบุลําดับ)
ผศ.ดร.รติวัลย*
1. ตํารา/
(1.1) (1.3) (1.4)
วัฒนสิน
เอกสาร
(2.1) (2.4) (3.2)
ผศ.ดร.ภัทรพร
ประกอบการ (3.3) (4.1) (4.2)
ทิมแดง
สอน
(4.3) (5.2) (5.3)
2. สื่อการสอน (5.4)
Power point
3. กรณีศึกษา
4. วิดีทัศน*

1. ตํารา/
เอกสาร
ประกอบการ
สอน
2. สื่อการสอน
Power point
3. กรณีศึกษา
4. วิดีทัศน*

(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
ผศ.ดร.ภัทรพร
ทิมแดง
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สัปดาห,
ที่

หัวข.อการสอน / Learning Outcome

3

สภาพแวดล.อมด.านสังคมและวัฒนธรรม
- ความหมายและความสําคัญของวัฒนธรรมตAอ
การตลาดระหวAางประเทศและระดับโลก
- ความเสี่ยงจากความหลากหลายทางวัฒนธรรม
- สัญลักษณ* ภาษา และการสื่อสาร
- ความสับสนทางวัฒนธรรม
- สิ่งที่ควรทําและไมAควรทํา
Learning Outcome
ผูBเรียนสามารถแยกแยะสภาพสังคม วัฒนธรรมใน
ตAางประเทศ วัฒนธรรมผูบB ริโภคในทBองถิ่น
สภาพแวดล.อมด.านการเมืองและกฎหมาย
- ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากระบอบการปกครอง
การเมือง และกฎหมาย
- ขั้วทางการเมืองในโลก
- นโยบายการคBา
- กฎหมายทBองถิ่นและระหวAางประเทศ
- กระบวนการทางกฎหมายในการพัฒนาธุรกิจ
Learning Outcome
ผูBเรียนตระหนักและสามารถวิเคราะห*งความสําคัญ
ความเสี่ยง สิ่งที่ตBองคํานึงถึงดBานการเมืองและกฎหมาย
ตลาดระดับชาติ ภูมิภาค และโลก
- ประเทศพัฒนาแลBวและกําลังพัฒนา
- ตลาดเกิดใหมA

4

5

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
3 1. บรรยายโดยใหBผูBเรียนมีสAวนรAวมอภิปราย

สื่อการสอน

สอดคล.องกับ
ผู.สอน
จุดมุ7งหมายรายวิชา (ระบุลําดับ)
ผศ.ดร.รติวัลย*
1. ตํารา/
(1.1) (1.3) (1.4)
วัฒนสิน
ในประเด็นที่เกี่ยวขBองกับสาระการเรียนรูB เอกสาร
(2.1) (2.4) (3.2)
ผศ.ดร.ภัทรพร
และซักถามประเด็นที่สนใจและสงสัย
ประกอบการ (3.3) (4.1) (4.2)
ทิมแดง
2. ใหBทํากิจกรรมในชั้นเรียน เพือ่ ฝnกคิดฝnก
สอน
(4.3) (5.2) (5.3)
วิเคราะห* และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 2. สื่อการสอน (5.4)
3. ใหBทําคําถามทบทวนทBายบท
Power point
4. นําเสนอผลงาน
3. กรณีศึกษา
4. วิดีทัศน*

3

1. บรรยายโดยใหBผูBเรียนมีสAวนรAวมอภิปราย
ในประเด็นที่เกี่ยวขBองกับสาระการเรียนรูB
และซักถามประเด็นที่สนใจและสงสัย
2. ใหBทํากิจกรรมในชั้นเรียน เพือ่ ฝnกคิดฝnก
วิเคราะห* และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
3. ใหBทําคําถามทบทวนทBายบท
4. นําเสนอผลงาน

1. ตํารา/
เอกสาร
ประกอบการ
สอน
2. สื่อการสอน
Power point
3. กรณีศึกษา
4. วิดีทัศน*

(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
ผศ.ดร.ภัทรพร
ทิมแดง

3

1. บรรยายโดยใหBผูBเรียนมีสAวนรAวมอภิปราย
ในประเด็นที่เกี่ยวขBองกับสาระการเรียนรูB
และซักถามประเด็นที่สนใจและสงสัย

1. ตํารา/
เอกสาร
ประกอบการ

(1.1) (1.3) (1.4)
(2.1) (2.4) (3.2)
(3.3) (4.1) (4.2)

ผศ.ดร.รติวัลย*
วัฒนสิน
ผศ.ดร.ภัทรพร
ทิมแดง
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.3

สัปดาห,
ที่

6

7

หัวข.อการสอน / Learning Outcome
- การคBาเสรี การคBายุติธรรม และเขตการคBาเสรี
- ความไดBเปรียบและเสียเปรียบจากขBอตกลงการคBาเสรี
- การกีดกันทางการคBา
- สถาบันระหวAางประเทศ
Learning Outcome
ผูBเรียนสามารถกําหนดรูปแบบตลาดในตAางประเทศ
การคBาเสรีและกฏเกณฑ*ตAาง ๆ
การศึกษาตลาดและการคัดเลือกตลาด
- การเปลี่ยนแปลงของโลก และการวิจัยตลาด
- การจัดการระบบสารสนเทศระหวAางประเทศ
- วิธีการเลือกประเทศและตลาด
- การวิเคราะห*ผลิตภัณฑ* ตรา และการแขAงขัน
- การวิเคราะห*ตBนทุนและความเสี่ยง
Learning Outcome
ผูBเรียนสามารถวิเคราะห*และเลือกวิธีการศึกษาตลาด
และการคัดเลือกตลาดตAางประเทศ
การสู7ตลาดต7างประเทศและตลาดโลก
- ป]จจัยที่สงA ผลตAอวิธีการเขBาสูAตลาด
- การนําเขBา/สAงออกทางอBอม
- การนําเขBา/สAงออกทางตรง
- การตั้งสาขาในตAางประเทศ
- การผลิตในตAางประเทศ
- การออกใบอนุญาตหรือการใหBสิทธิ

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล.องกับ
ผู.สอน
จุดมุ7งหมายรายวิชา (ระบุลําดับ)
2. ใหBทํากิจกรรมในชั้นเรียน เพือ่ ฝnกคิดฝnก
สอน
(4.3) (5.2) (5.3)
วิเคราะห* และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 2. สื่อการสอน (5.4)
3. ใหBทําคําถามทบทวนทBายบท
Power point
4. นําเสนอผลงาน
3. กรณีศึกษา
4. วิดีทัศน*

3

1. บรรยายโดยใหBผูBเรียนมีสAวนรAวมอภิปราย
ในประเด็นที่เกี่ยวขBองกับสาระการเรียนรูB
และซักถามประเด็นที่สนใจและสงสัย
2. ใหBทํากิจกรรมในชั้นเรียน เพือ่ ฝnกคิดฝnก
วิเคราะห* และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
3. ใหBทําคําถามทบทวนทBายบท
4. นําเสนอผลงาน

1. ตํารา/
เอกสาร
ประกอบการ
สอน
2. สื่อการสอน
Power point
3. กรณีศึกษา
4. วิดีทัศน*

(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
ผศ.ดร.ภัทรพร
ทิมแดง

3

1. บรรยายโดยใหBผูBเรียนมีสAวนรAวมอภิปราย
ในประเด็นที่เกี่ยวขBองกับสาระการเรียนรูB
และซักถามประเด็นที่สนใจและสงสัย
2. ใหBทํากิจกรรมในชั้นเรียน เพือ่ ฝnกคิดฝnก
วิเคราะห* และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
3. ใหBทําคําถามทบทวนทBายบท
4. นําเสนอผลงาน

1. ตํารา/
เอกสาร
ประกอบการ
สอน
2. สื่อการสอน
Power point
3. กรณีศึกษา

(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
ผศ.ดร.ภัทรพร
ทิมแดง
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.3

สัปดาห,
ที่

8

9

หัวข.อการสอน / Learning Outcome
- การรAวมทุน
- พันธมิตรทางการคBา
- การลงทุนโดยตรง
Learning Outcome
ผูB เรี ย นสามารถกํ า หนดวิ ธี การเขB า สูA ต ลาด ขB อ ดี แ ละ
ขBอเสียของแตAละวิธี
STP Marketing
- ความจําเป;นในการทํา STP Marketing
- การแบAงสAวนตลาด
- การเลือกตลาดเปuาหมาย
- การกําหนดตําแหนAงผลิตภัณฑ* ตรา และธุรกิจ
Learning Outcome
ผูBเรียนสามารถจัดการ STP Marketing ซึ่งสําคัญตAอ
การกําหนดทิศทางกลยุทธ*การตลาด
การวิเคราะห,พฤติกรรมผู.บริโภค
- การวิเคราะห*พฤติกรรมผูBบริโภคและผูBซื้อในธุรกิจ
- รูปแบบพฤติกรรมผูBบริโภค
- การวิเคราะห*ป]จจัยที่มีผลตAอการตัดสินใจซื้อ
- คุณคAา บรรทัดฐาน และคAานิยม
Learning Outcome
ผูBเรียนมีทักษะในเรื่องการวิเคราะห*พฤติกรรมผูBบริโภค
และผูBซื้อในธุรกิจ

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล.องกับ
ผู.สอน
จุดมุ7งหมายรายวิชา (ระบุลําดับ)

4. วิดีทัศน*

3

3

1. ตํารา/
เอกสาร
ประกอบการ
สอน
2. สื่อการสอน
Power point
3. กรณีศึกษา
4. วิดีทัศน*
1. บรรยายโดยใหBผูBเรียนมีสAวนรAวมอภิปราย 1. ตํารา/
ในประเด็นที่เกี่ยวขBองกับสาระการเรียนรูB เอกสาร
และซักถามประเด็นที่สนใจและสงสัย
ประกอบการ
2. ใหBทํากิจกรรมในชั้นเรียน เพือ่ ฝnกคิดฝnก
สอน
วิเคราะห* และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 2. สื่อการสอน
3. ใหBทําคําถามทบทวนทBายบท
Power point
4. นําเสนอผลงาน
3. กรณีศึกษา
4. วิดีทัศน*
1. บรรยายโดยใหBผูBเรียนมีสAวนรAวมอภิปราย
ในประเด็นที่เกี่ยวขBองกับสาระการเรียนรูB
และซักถามประเด็นที่สนใจและสงสัย
2. ใหBทํากิจกรรมในชั้นเรียน เพือ่ ฝnกคิดฝnก
วิเคราะห* และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
3. ใหBทําคําถามทบทวนทBายบท
4. นําเสนอผลงาน

(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
ผศ.ดร.ภัทรพร
ทิมแดง

(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
ผศ.ดร.ภัทรพร
ทิมแดง
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.3

สัปดาห,
ที่

หัวข.อการสอน / Learning Outcome

10

กลยุทธ,ผลิตภัณฑ,และตราในตลาดโลก
- โอกาสสําหรับผลิตภัณฑ*และตราป]จจุบนั ในตลาดโลก
- สิ่งที่ผบูB ริโภคใหBความสําคัญ
- การกําหนดมาตรฐานและการสรBางความแตกตAาง
- การพัฒนาผลิตภัณฑ*และตราสําหรับตลาด
ตAางประเทศและโลก
- การกําหนดสายผลิตภัณฑ*
- ประเทศตBนกําเนิด
Learning Outcome
ผูBเรียนมีทักษะในเรื่องการกําหนดลักษณะผลิตภัณฑ*
และตราที่เหมาะสมกับตลาดโลก
กลยุทธ,ราคาในตลาดโลก
- ป]จจัยที่สงA ผลตAอการกําหนดราคา
- อัตราแลกเปลี่ยน
- ราคาของคูAแขAง ราคาตลาดและทัศนคติของผูBบริโภค
ที่มีตAอราคาและผลิตภัณฑ*ที่มาจากตAางประเทศ
- การวิเคราะห*ตBนทุน
- การกําหนดวัตถุประสงค* นโยบาย และกลยุทธ*ราคา
- ราคาโอน
- การกําหนดเงื่อนไขและวิธีการชําระเงิน
Learning Outcome
ผูB เ รี ย นมี ทั ก ษะในเรื่ อ งการกํ า หนดกลยุ ท ธ* ร าคาที่
เหมาะสมกับตลาดโลก

11

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
3 1. บรรยายโดยใหBผูBเรียนมีสAวนรAวมอภิปราย

สอดคล.องกับ
ผู.สอน
จุดมุ7งหมายรายวิชา (ระบุลําดับ)
ผศ.ดร.รติวัลย*
1. ตํารา/
(1.1) (1.3) (1.4)
วัฒนสิน
ในประเด็นที่เกี่ยวขBองกับสาระการเรียนรูB เอกสาร
(2.1) (2.4) (3.2)
ผศ.ดร.ภัทรพร
และซักถามประเด็นที่สนใจและสงสัย
ประกอบการ (3.3) (4.1) (4.2)
ทิมแดง
2. ใหBทํากิจกรรมในชั้นเรียน เพือ่ ฝnกคิดฝnก
สอน
(4.3) (5.2) (5.3)
วิเคราะห* และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 2. สื่อการสอน (5.4)
3. ใหBทําคําถามทบทวนทBายบท
Power point
4. นําเสนอผลงาน
3. กรณีศึกษา
4. วิดีทัศน*

3

1. บรรยายโดยใหBผูBเรียนมีสAวนรAวมอภิปราย
ในประเด็นที่เกี่ยวขBองกับสาระการเรียนรูB
และซักถามประเด็นที่สนใจและสงสัย
2. ใหBทํากิจกรรมในชั้นเรียน เพือ่ ฝnกคิดฝnก
วิเคราะห* และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
3. ใหBทําคําถามทบทวนทBายบท
4. นําเสนอผลงาน

สื่อการสอน

1. ตํารา/
เอกสาร
ประกอบการ
สอน
2. สื่อการสอน
Power point
3. กรณีศึกษา
4. วิดีทัศน*

(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
ผศ.ดร.ภัทรพร
ทิมแดง

14

.3

สัปดาห,
ที่

หัวข.อการสอน / Learning Outcome

12

กลยุทธ,ช7องทางการจัดจําหน7ายการกําหนดราคาที่
เหมาะกับตลาดโลก
- ป]จจัยที่สงA ผลตAอการกําหนดชAองทางการจัดจําหนAาย
- หAวงโซAอุปทาน
- การเลือกสรรและจัดการชAองทาง
- การจัดการโลจิสติกส*ระหวAางประเทศ
- ความเสี่ ย งในระบบชA อ งทาง ป] ญ หาการรั ก ษา
ความสัมพันธ*ในชAองทางการจัดจําหนAาย
Learning Outcome
ผูBเรียนมีทักษะในเรื่องการกําหนดกลยุทธ*ชAองทางการ
จัดจําหนAายที่เหมาะสมกับตลาดโลก
กลยุทธ,การสื่อสารการตลาดแบบประสมประสาน
- ป]จจัยที่สงA ผลตAอการสื่อสารระหวAางประเทศและ
วัฒนธรรม
- ภาษา การตีความ และป]ญหาจากการสื่อสาร
ภาพลักษณ*ผิด
- การกําหนดนโยบายและกลยุทธ*การสื่อสารการตลาด
- การสื่อสารผAานสื่อมวลชน
Learning Outcome
ผูBเรียนสามารถกําหนดกลยุทธ*การสื่อสารที่เหมาะสม
กับตลาดโลก
อินเตอร,เน็ต สื่อทางสังคมเพื่อการสื่อสารและการขาย
- ความสําคัญของการสรBางความสัมพันธ*กับลูกคBาและ

13

14

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
3 1. บรรยายโดยใหBผูBเรียนมีสAวนรAวมอภิปราย

สื่อการสอน

สอดคล.องกับ
ผู.สอน
จุดมุ7งหมายรายวิชา (ระบุลําดับ)
ผศ.ดร.รติวัลย*
1. ตํารา/
(1.1) (1.3) (1.4)
วัฒนสิน
ในประเด็นที่เกี่ยวขBองกับสาระการเรียนรูB เอกสาร
(2.1) (2.4) (3.2)
ผศ.ดร.ภัทรพร
และซักถามประเด็นที่สนใจและสงสัย
ประกอบการ (3.3) (4.1) (4.2)
ทิมแดง
2. ใหBทํากิจกรรมในชั้นเรียน เพือ่ ฝnกคิดฝnก
สอน
(4.3) (5.2) (5.3)
วิเคราะห* และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 2. สื่อการสอน (5.4)
3. ใหBทําคําถามทบทวนทBายบท
Power point
4. นําเสนอผลงาน
3. กรณีศึกษา
4. วิดีทัศน*

3

1. บรรยายโดยใหBผูBเรียนมีสAวนรAวมอภิปราย
ในประเด็นที่เกี่ยวขBองกับสาระการเรียนรูB
และซักถามประเด็นที่สนใจและสงสัย
2. ใหBทํากิจกรรมในชั้นเรียน เพือ่ ฝnกคิดฝnก
วิเคราะห* และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
3. ใหBทําคําถามทบทวนทBายบท
4. นําเสนอผลงาน

1. ตํารา/
เอกสาร
ประกอบการ
สอน
2. สื่อการสอน
Power point
3. กรณีศึกษา
4. วิดีทัศน*

(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
ผศ.ดร.ภัทรพร
ทิมแดง

3

1. บรรยายโดยใหBผูBเรียนมีสAวนรAวมอภิปราย
ในประเด็นที่เกี่ยวขBองกับสาระการเรียนรูB

1. ตํารา/
เอกสาร

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

ผศ.ดร.รติวัลย*
วัฒนสิน
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สัปดาห,
ที่

15

หัวข.อการสอน / Learning Outcome
การใชBการตลาดแบบตัวตAอตัว การสื่อสารสAวนบุคคล
- ทางเลือกในการใชBเว็บไซต* เครื่องมือคBนหา และสื่อ
ทางสังคมสําหรับตลาดผูBบริโภคและตลาดธุรกิจ
- การสื่อสารผAานโทรศัพท*มือถือ
Learning Outcome
ผูBเรียนเขBาใจความสําคัญและสามารถเลือกวิธีการใชB
อินเตอร*เน็ต สื่อทางสังคมในการตลาดระดับโลก
การควบคุมตลาดและประเด็นทางจริยธรรมใน
การตลาดระดับโลก
- การจัดโครงสรBางธุรกิจระหวAางประเทศและระดับโลก
- การดูแลลูกคBาในโลก
- การใชBระบบสารสนเทศเพื่อการควบคุมธุรกิจ
- เครื่องมือในการเฝuาระวัง และแกBไขป]ญหาขBอขัดแยBง
ในนโยบายและกลยุทธ*ในประเทศตAาง ๆ
- ความสูญเสียจากการเป;นธุรกิจที่ไมAดี
- ป]ญหาทางกฎหมาย ป]ญหาทางสังคม
- จริยธรรม จรรยาบรรณ และ CSR
Learning Outcome
ผูBเรียนตระหนักในประเด็นทางจริยธรรม จรรยาบรรณ
ในการจัดการการตลาดระดับโลก

จํานวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล.องกับ
ผู.สอน
จุดมุ7งหมายรายวิชา (ระบุลําดับ)
ผศ.ดร.ภัทรพร
และซักถามประเด็นที่สนใจและสงสัย
ประกอบการ (3.3) (4.1) (4.2)
ทิมแดง
2. ใหBทํากิจกรรมในชั้นเรียน เพือ่ ฝnกคิดฝnก
สอน
(4.3) (5.2) (5.3)
วิเคราะห* และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 2. สื่อการสอน (5.4)
3. ใหBทําคําถามทบทวนทBายบท
Power point
4. นําเสนอผลงาน
3. กรณีศึกษา
4. วิดีทัศน*
1. บรรยายโดยใหBผูBเรียนมีสAวนรAวมอภิปราย
ในประเด็นที่เกี่ยวขBองกับสาระการเรียนรูB
และซักถามประเด็นที่สนใจและสงสัย
2. ใหBทํากิจกรรมในชั้นเรียน เพือ่ ฝnกคิดฝnก
วิเคราะห* และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
3. ใหBทําคําถามทบทวนทBายบท
4. นําเสนอผลงาน

1. ตํารา/
เอกสาร
ประกอบการ
สอน
2. สื่อการสอน
Power point
3. กรณีศึกษา
4. วิดีทัศน*

(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
ผศ.ดร.ภัทรพร
ทิมแดง
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู.
สัปดาห,ที่ สัดส7วนการ
กิจกรรมที่
ผล
วิธีการประเมินผล
ประเมิน ประเมินผล
การเรียนรู.
(1.1) (1.3) 1. ประเมินจากการตรงเวลาในการเขBา 1-15
1. การเขBาชั้นเรียน/
5%
การตรงตAอเวลา/
ชั้นเรียนและการสAงงาน
2. ประเมินจากการแตAงกายที่เป;นไป
การแตAงกาย (บุคลิกภาพ)
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
3. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หนBาที่ ที่ไดBรับมอบหมายรายกลุAม
และบุคคล
(1.1) (1.3) 1. ประเมินจากการตรงเวลาของใน
2. การตอบคําถามทบทวน
1-15
20%
(1.4)
(2.1)
ทBายบท/
การเขBาชั้นเรียนและการสAงงาน
(2.4)
(3.2)
กิจกรรมในชั้นเรียน
2. ประเมินจากการแตAงกายที่เป;นไป
(3.3) (4.1)
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
3. รายงานและนําเสนอ “สิ่ง (4.2) (4.3)
2-15
5%
ที่ควรและไมAควรทําใน
(5.2) (5.3) 3. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หนBาที่ที่ไดBรับมอบหมายรายกลุAม
ธุรกิจขBามวัฒนธรรม”
(5.4)
และบุคคล ซื่อสัตย* ไมAทุจริต ไมAนํา 2-15
4. สะสมและนําเสนอ
10%
ผลงานผูBอื่นมาเป;นของตน
“ผลิตภัณฑ*ตAาง
4. ประเมินจากพฤติกรรมในชั้นเรียน
วัฒนธรรม” ผAาน
เชAน การมีสAวนรAวมในชั้นเรียน การ
Pinterest
ทํางานเป;นทีม การอภิปรายกลุAม
5. การสัมภาษณ*นักทAองเที่ยว
2-15
10%
5. ประเมินจากคุณภาพของงาน ความ
ตAางชาติ
ครบถBวน ถูกตBอง เรียบรBอย
(2.1) (2.2) ประเมินจากการทดสอบยAอย โดยใชB
6. ทดสอบยAอย
4-15
20%
(3.2)
(3.3)
- องค*ความรูB
ขBอสอบแบบอัตนัย
(5.2)
(5.3)
- ศัพท*ภาษาอังกฤษ
(2.1) (2.4) ประเมินจากการสอบปลายภาค โดย
7. สอบปลายภาค
16
30%
(3.2) (3.3) ใชBขBอสอบแบบอัตนัย

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
ศศิวิมล สุขบท. (2558). การตลาดระหวางประเทศ. กรุงเทพฯ : ศูนย*หนังสือ
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ*มหาวิทยาลัย
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/วารสารทางดBานการตลาด
3.2 วารสารทางดBานการตลาดออนไลน* เชAน www.marketeer.co.th, www.brandage.com
3.3 นิตยสาร BusinessWeek, Fortune, Times, Forbes, PBS, etc.
3.4 เว็บไซต*ธุรกิจ เชAน 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
- การสนทนากลุAมระหวAางผูBสอนและผูBเรียน
- การฝnกทักษะเพื่อดูพฤติกรรมตอบสนองของผูBเรียน
- การสังเกตการณ*จากพฤติกรรมของผูBเรียน
- แบบประเมินผูBสอน และแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ,การประเมินการสอน
- ผลการสอบแตAงตั้งคณะกรรมการประเมินการสอน เพื่อกํากับดูแลการสอนใหBไดBคุณภาพ
- ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูBของนักศึกษาและการทวนสอบผลประเมินการเรียนรูB
3. การปรับปรุงการสอน
- ผูBประสานงานรายวิชาและคณาจารย*ผูBสอนรAวมกันระดมสมองกําหนดกลยุทธ*วิธีการสอนจากผล
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชา สรุปภาพรวมป]ญหา และอุปสรรคจาก มคอ.5 เพื่อหาแนวทางในการ
แกBป]ญหารAวมกัน
- ปรับปรุงกลยุทธ*การสอนและการบูรณาการความรูB เพื่อใหBสอดคลBองกับธรรมชาติของผูBเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การแตA งตั้ งคณะกรรมการในสาขาวิ ช า ตรวจสอบผลการประเมิน การเรีย นรูB ของนั กศึ กษา โดย
ตรวจสอบขB อสอบ การพิจ ารณาจากรายงานของผูBเ รียน วิ ธีการใหBคะแนนสอบ และการใหB คะแนนตาม
ขBอกําหนดการวัดและประเมินผลประจํารายวิชา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายละเอียดวิชาทุกภาคการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหรือตามขBอเสนอแนะและผล
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขBอ 4
- ปรับปรุงรูปแบบการสอนใหBมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเนBนผูBเรียนเป;นสําคัญ
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