รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจาภาคเรียนที่ 2/2561

รหัสวิชา 3682203 ชื่อรายวิชา

(ภาษาไทย) การตลาดระหว่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) International Marketing

อาจารย์ผู้สอน
(1) ดร. วิทยา ศิริพันธ์วัฒนา
(2) .......................................

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)

คานา
การตลาดระหว่างประเทศเป็นวิชาสาคัญหนึ่งในวิชาธุรกิจสาขาระหว่างประเทศ ซึ่งมุ่งเน้นศึกษา
ถึงการสื่อสารธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ ไปยังลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนสังคมชุมชนที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีความซับซ้อนเนื่องจากในแต่ละประเทศมีลักษระสังคม วัฒนธรรม และ
พฤติกรรมลูกค้าที่แตกต่างกัน ทาให้การตลาดระหว่างประเทศต้องปรับกลยุทธ์และกระบวนการ
ให้เหมาะสมเพื่อความสาเร็จของธุรกิจ
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สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

หน้า
ข้อมูลทั่วไป
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ลักษณะและการดาเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3682203.ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การตลาดระหว่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) International Marketing
2. จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต 3(2-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ
3.2 ประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาเลือก4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา…ดร. วิทยา ศิริพันธ์วัฒนา…..
อาจารย์ผู้สอน
(1)…ดร. วิทยา ศิริพันธ์วัฒนา.. ตอนเรียน …A1
(2)………………………………………………………………………….. ตอนเรียน ……………
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ …1.. / ชัน้ ปีที่ 2
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
……ไม่มี…………………………..
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
……ไม่มี……………………………………………..
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในสถาบัน
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 พุทธิพิสัย (ความรู้ทั่วไปและวิชาชีพที่ได้รับจากการเรียน)
1.1.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาการคิดในการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
1.1.2 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจจนสามารถวิเคราะห์เรื่องกลยุทธ์ทางการตลาดระหว่าง
ประเทศ
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)
1.1.3 เพื่อให้นักศึกษามีแนวทางการบริหารการผลิต การจัดเก็บสินค้า การขนส่งสินค้าไปยังลูกค้า และ
การขนส่งกลับ สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ
1.2 ทักษะพิสัย (ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติ การใช้ IT ที่ได้รับจากการเรียน)
1.2.1 เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการวิเคราะห์ประเด็นการจัดการโลจิสติกส์ ห่วงโซ่อุปทาน การบริหาร
การผลิต การตลาด บุคลากร คุณภาพการบริการ การวิเคราะห์โอกาสและการวัดผลความสาเร็จ สาหรับ
ตลาดระหว่างประเทศและความคล่องตัวต่อการเปลี่ยนแปลงต่อความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยี
ใหม่ๆ
1.2.2 เพื่อให้นักศึกษามีทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยหรือตาราที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการและการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
1.3 จิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ได้รับจากกิจกรรมการเรียนการสอน)
1.3.1 นักศึกษามีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย และมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้
1.3.2 นักศึกษาสามารถนาความคิดที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ และแก้ปัญหาเพื่อส่วนรวมใน
อนาคต2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้ได้เนื้อหาที่มีความสอดคล้องกับปัจจุบัน เป็นเนื้อหาวิชาที่สามารถนาไปใช้ได้จริง และมีความทันสมัย

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา (ระบุทงั้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
ความหมาย ความสาคัญ บทบาท และแนวคิดของการตลาดระหว่างประเทศ การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ทฤษฎีและกิจกรรมการดาเนินการตลาดระหว่างประเทศ การ
พิจารณาโอกาสทางการตลาดระหว่างประเทศ การเข้าสู่ตลาดระหว่างประเทศ การวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์
และการกาหนดราคา การพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่าย การสื่อสารประชาสัมพันธ์สินค้าในตลาดระหว่าง
ประเทศ ตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม การเขียนแผนธุรกิจ
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
ปฏิบัติ/งาน
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึกงาน
30 ชั่วโมงต่อภาค
ไม่มี
6 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา
การศึกษา
3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
2 ชั่วโมง/สัปดาห์ โดยการมาพบหรือใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
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คุณธรรมและจริยธรรมถือเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดสาหรับทุกสาขาอาชีพ ดังนั้น มีความจาเป็นอย่างยิ่ง
ในการพัฒ นาคุณธรรมและจริ ย ธรรม และพัฒ นาไปสู่ การเป็นพลเมืองที่ดีของสั งคม นักศึกษาจึงต้องมี
คุณสมบัติต่าง ๆ จากการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดคุณลักษณะสาคัญในการสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
ดังต่อไปนี้
 1.1.1 ความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
สังคม และสิ่งแวดล้อม
 1.1.2 มีความพอเพียงเป็นหลักในการดาเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมี
เหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกัน
 1.1.3 มีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและ
สังคม
 1.1.4 มีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมที่มีความสาคัญทางธุรกิจ สามารถ
จัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) อาจารย์ผู้สอนทุกคนสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา
(2) อาจารย์ผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดี
(3) การปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้ าชั้นเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจน
การแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(4) มอบหมายงานให้ นักศึกษารับผิดชอบงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยฝึกให้ รู้
หน้าที่ของการเป็นผู้นาและการเป็นสมาชิกกลุ่ม
(5) ใช้วิธีการสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง วิธีการสอนโดยใช้บทบาทสมมติ ใช้ตัวแบบที่ดี
เช่น ตัวแบบที่เป็นจริง ข่าว เหตุการณ์ ชีวประวัติ สื่อ อินเทอร์เน็ต ใช้กระบวนการปรับพฤติกรรม โดยใช้
การเสริมแรงที่เหมาะสม กิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง
(6) จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทาดี ทาประโยชน์
แก่ส่วนรวม เสียสละ
1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย การร่วมกิจกรรม และการสังเกตพฤติกรรมในระหว่างเรียน
(2) ประเมินจากการมีวินัย และความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
(4) ประเมินจากผลงาน กลุ่มเพื่อน และเครื่องมือวัดต่าง ๆ เช่น แบบสอบถาม แบบสังเกต
แบบวัดเจตคติ เป็นต้น
2. ความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
นั ก ศึ ก ษาต้ อ งมี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะในการด ารงชี วิ ต สามารถน าความรู้ ที่ ไ ด้ ม าใช้ ใ นการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงการนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน ดังนั้นมาตรฐานด้านความรู้จึงต้องครอบคลุม ดังนี้
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 2.1.1 มี ความรู้ และความเข้าใจในสาระส าคัญของแนวคิ ด ทฤษฎี หลั กการและ
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ
 2.1.2 ความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้อื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถบูรณาการและนามา
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
 2.1.3 มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิช าการและวิช าชีพด้านธุ รกิจระหว่าง
ประเทศ รวมทั้งมีความเข้าใจในผลกระทบในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลกอย่างเท่าทัน
2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี ผนวกกับ
ภาคปฏิบัติ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ
(2) การจัดการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
(3) ฝึกทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้และส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องที่ศึกษาด้วยตนเองและฝึกทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่จาเป็นได้
(4) ฝึ กให้ ผู้เรี ย นวิเคราะห์ การคิดการกระทาของตนเองของแผนการปฏิบัติตาม
เป้าหมายที่กาหนด ควบคุมกากับตนเองให้ปฏิบัติตามแผนและประเมินผลการปฏิบัติเพื่อปรับปรุงต่อไป
2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ คือ
(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
(4) ประเมินจากแผนปฏิบัติงานหรือโครงการที่นาเสนอ
(5) ประเมินจากการนาเสนอผลงานในชั้นเรียน
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ในการพัฒนาทักษะทางปัญญา โดยผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษา
สามารถคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล รวมทั้งสามารถวิเคราะห์แยกแยะถึงเหตุและผลได้อย่างเป็นระบบ และมี
คุณภาพ เพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ นักศึกษาจึงต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ จาก
การเรียนการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญา ดังนี้
 3.1.1 สามารถสืบค้น แสวงหาความรู้และประเมินข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงไปของโลกและธุรกิจ
 3.1.2 มีความคิด คิดอย่างสร้างสรรค์ อย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ สามารถ
บูรณาการความรู้ จากสาขาวิชาชีพ ที่ศึก ษาและประสบการณ์เ พื่อใช้ใ นการแก้ปัญหาทางธุร กิจและ
สถานการณ์ทั่วไปได้อย่างเหมาะสม
 3.1.3 สามารถคิดค้น วางแผน วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอย่าง
รอบด้านมีความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ ทาให้เกิดการ
ได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ
3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)
(1) กรณีศึกษา
(2) การอภิปรายกลุ่ม
(3) การศึกษาในภาคสนาม
(4) ใช้ตัวแบบที่ดี สร้างความรู้และความเข้าใจในความหมายและเป็นขั้นตอนของการ
คิดที่จะพัฒนาและให้ดาเนินการคิดตามขั้นตอนกระบวนการนั้น
(5) ใช้การเสริมแรง ข้อมูลย้อนกลับและความรู้เพิ่มเติม
(6) ฝึกให้ลงมือปฏิบัติบ่อย ๆ ใช้สถานการณ์หลากหลายจนเกิดความชานาญ
(7) ใช้วิธีการสอนแบบต่าง ๆ เช่น การสาธิต การแสดง การทดลอง การไปทัศนศึกษา
(8) ใช้เทคนิคการสอนต่าง ๆ เช่น หมวกคิด 6 ใบ ผังความคิด เป็นต้น
3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการนาเสนอผลงานในชั้นเรียน
(2) การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบจาเป็นต้องเกิดขึ้นกับนักศึกษา เพื่อการ
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างราบรื่นและมีความสุข ซึ่งประกอบไปด้วยลักษณะต่าง ๆ ดังนี้
 4.1.1 สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตามได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
 4.1.2 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งของตนเองและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งช่วยเหลือและอานวยความสะดวกด้านต่าง ๆ
 4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์สามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวเข้ากับ
วัฒนธรรมองค์การและทางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่าง
4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
(1) ใช้การสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้มีการทางานเป็นกลุ่ ม การเรียนแบบมีส่วน
ร่วมปฏิบัติการ
(2) มอบหมายงานที่ ต้ อ งประสานงานกั บ ผู้ อื่ น หรื อ ต้ อ งค้ น คว้ า หาข้ อ มู ล จากการ
สัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์
4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงานกลุ่ม
ในชั้นเรียน
(2) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆพิจารณาจากผลงาน
ความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูลที่ได้มอบหมาย
5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)
5.1 ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะในการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
 5.1.1 สามารถประยุ กต์ ใช้ ห ลั กคณิ ตศาสตร์ สถิ ติ การวิ เคราะห์ เชิ งปริ มาณในการ
วิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจาวัน
 5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด
และการเขียน และมีรูปแบบการนาเสนอที่เหมาะสม
 5.1.3 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อเพื่อการสื่อสาร ค้นคว้า ประมวลผล
และสนับสนุนการดาเนินงานธุรกิจระหว่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์ จากกรณีศึกษา
การเรียนรู้เทคนิคและประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ
(2) การทดลอง การฝึกปฏิบัติ นาเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
(3) มอบหมายงานให้ผู้เรียนสืบค้นและนาเสนอรายงานในประเด็นที่มีความเกี่ยวข้อง
กับการเรียน
5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ ทั้ง
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติสร้างสรรค์ผลงานของนักศึกษา คือ
(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
(4) ประเมินจากแผนปฏิบัติงานหรือโครงการที่นาเสนอ
(5) ประเมินจากการนาเสนอผลงานในชั้นเรียน
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มคอ. 3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)
1

-การปฐมนิเทศ ระเบียบปฏิบัติ
กฏและกติกาการให้คะแนน
-ทบทวนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การตลาด

3

2

- แนวคิดการเข้าสู่การตลาด
ระหว่างประเทศ

3

3

- สิ่งแวดล้อมทางการตลาด
ระหว่างประเทศ

3

1. ชี้แจงรายละเอียดวิชาตาม มคอ.3
2. บรรยายประกอบสื่อ
3. การมอบหมายงาน
ผลลัพธ์ที่ได้
การทบทวนความรู้เดิม
1. บรรยายประกอบสื่อ
2. การอภิปราย
3. กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
4. การฝึกปฏิบัติ
* จริยธรรม 5 นาที
ผลลัพธ์ที่ได้
ความรู้ ค วามเข้ า ใจการตลาดระหว่ า ง
ประเทศในภาพรวม
1. บรรยายประกอบสื่อ
2. เอกสารประกอบการเรียนรายวิช า
การตลาดระหว่างประเทศ
3. การอภิปราย

เอกสารประกอบการ 1.1
เรียนรายวิชาการตลาด
ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ
PowerPoint

ดร.วิทยา ศิ
ริพันธ์
วัฒนา

เอกสารประกอบการ 1.1 1.2 1.3
เรียนรายวิชาการตลาด
ระหว่างประเทศ
PowerPoint
clip VDO จาก
Website

ดร.วิทยา ศิ
ริพันธ์
วัฒนา

PowerPoint
กรณีศึกษา . clip
VDO จาก Website

ดร.วิทยา ศิ
ริพันธ์
วัฒนา

1.1 1.2 1.3
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
5. การฝึกปฏิบัติ
* จริยธรรม 5 นาที
ผลลัพธ์ที่ได้
สามารถจาแนกแยกแยะ สิ่งแวดล้อมทาง
การตลาดระหว่างประเทศ
4

- การบริหารการตลาดเชิงกล
ยุทธ์

3

5

- ระบบสารสนเทศทางการตลาด
และการวิจัย

3

1. บรรยายประกอบสื่อ
2. ศึ ก ษาเอกสารประกอบการเรี ย น
รายวิชาการตลาดระหว่างประเทศ
3. ดาเนินการอภิปราย
4. ศึกษากรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
5. ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.
6. การฝึกปฏิบัติ
* จริยธรรม 5 นาที
ผลลัพธ์ที่ได้
สามารถออกแบบแผนการตลาดเชิ ง กล
ยุทธ์
1. บรรยายประกอบสื่อ
2. ศึ ก ษาเอกสารประกอบการเรี ย น
รายวิชาการตลาดระหว่างประเทศ

PowerPoint clip
VDO จาก Website

1.1 1.2 1.3

ดร.วิทยา ศิ
ริพันธ์
วัฒนา

PowerPoint clip
VDO จาก Website

1.1 1.2 1.3

ดร.วิทยา ศิ
ริพันธ์
วัฒนา
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

6

- การแบ่งส่วนตลาดระหว่าง
ประเทศ

3

7

- เทคโนโลยี บาร์โคด และ RFID
และการนาไปใช้

3

3. ดาเนินการอภิปราย
4. ศึกษากรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
5. ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.
6. การฝึกปฏิบัติ
* จริยธรรม 5 นาที
ผลลัพธ์ที่ได้
สามารถสื บ ค้ น ข้ อ มู ล สารสนเทศทาง
การตลาดระหว่างประเทศได้อย่างดี
1. บรรยายประกอบสื่อ
PowerPoint
2. เอกสารประกอบการเรียนรายวิช า
การตลาดระหว่างประเทศ
3. นาเสนองานที่มอบหมาย
* จริยธรรม 5 นาที
ผลลัพธ์ที่ได้
สามารถทา STP marketing
1. บรรยายประกอบสื่อ
PowerPoint
2. เอกสารประกอบการเรียนรายวิช า
การตลาดระหว่างประเทศ
3. ทดสอบย่อย/แบบฝึกหัด และถาม-ตอบ
ปัญหาทางวิชาการ ระหว่างเรียน
* จริยธรรม 5 นาที

1.1 1.2 1.3

ดร.วิทยา ศิ
ริพันธ์
วัฒนา

1.1 1.2 1.3

ดร.วิทยา ศิ
ริพันธ์
วัฒนา
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

8

- ความรู้และการวิเคราะห์
เกี่ยวกับการบริหารการผลิต และ
เก็บคะแนนกลางภาคกลางภาค

3

9

-การตัดสินใจด้านผลิตภัณฑ์
ระหว่างประเทศ

3

ผลลัพธ์ที่ได้
สามารถประยุดต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อ
ประสิทธิภาพการตลาดระหว่างประเทศ
1. บรรยายประกอบสื่อ
2. ศึ ก ษาเอกสารประกอบการเรี ย น
รายวิชาการตลาดระหว่างประเทศ
3. ดาเนินการอภิปราย
4. ศึกษากรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
5. ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.
6. การฝึกปฏิบัติ
* จริยธรรม 5 นาที
ผลลัพธ์ที่ได้
สามารถประมวลความรู้ที่ได้เรียนมาเพื่อ
แก้ปัญหาได้
1. บรรยายประกอบสื่อ
2. ศึ ก ษาเอกสารประกอบการเรี ย น
รายวิชาการตลาดระหว่างประเทศ
3. ดาเนินการอภิปราย
4. ศึกษากรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
5. ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.
6. การฝึกปฏิบัติ

PowerPoint clip
VDO จาก Website

1.1 1.2 1.3

ดร.วิทยา ศิ
ริพันธ์
วัฒนา

PowerPoint clip
VDO จาก Website

1.1 1.2 1.3

ดร.วิทยา ศิ
ริพันธ์
วัฒนา
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

* จริยธรรม 5 นาที
ผลลัพธ์ที่ได้
สามารถวิ เ คราะห์ แ ละตั ด สิ น ใจด้ า น
การตลาดระหว่ า งประเทศอย่ า งถู ก ต้ อ ง
เหมาะสม
10

- การบริหารต้นทุน (Cost
Management)

11

- การตัดสินใจด้านราคาระหว่าง
ประเทศ

3

1. บรรยายประกอบสื่อ
2. ศึ ก ษาเอกสารประกอบการเรี ย น
รายวิชาการตลาดระหว่างประเทศ
3. ดาเนินการอภิปราย
4. ศึกษากรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
5. ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.
6. การฝึกปฏิบัติ
* จริยธรรม 5 นาที
ผลลัพธ์ที่ได้
มี ค วามสามารถวิ เ คราะห์ แ ละบริ ห าร
ต้นทุนทางการตลาด
1. บรรยายประกอบสื่อ
2. ศึ ก ษาเอกสารประกอบการเรี ย น
รายวิชาการตลาดระหว่างประเทศ
3. ดาเนินการอภิปราย

PowerPoint clip
VDO จาก Website

1.1 1.2 1.3

ดร.วิทยา ศิ
ริพันธ์
วัฒนา

PowerPoint clip
VDO จาก Website

1.1 1.2 1.3

ดร.วิทยา ศิ
ริพันธ์
วัฒนา
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

12

- การจัดจาหน่ายและกระจาย
สินค้าระหว่างประเทศ

3

13

- ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการการ
ขนส่ง
- การวิเคราะห์และตัดสินใจด้าน

3

4. ศึกษากรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
5. ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.
6. การฝึกปฏิบัติ
* จริยธรรม 5 นาที
ผลลัพธ์ที่ได้
สามารถดาเนินการด้าน pricing ได้เป็น
อย่างดี
1. บรรยายประกอบสื่อ
2. ศึ ก ษาเอกสารประกอบการเรี ย น
รายวิชาการตลาดระหว่างประเทศ
3. ดาเนินการอภิปราย
4. ศึกษากรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
5. ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.
6. การฝึกปฏิบัติ
* จริยธรรม 5 นาที
ผลลัพธ์ที่ได้
สามารถจัดระบบโลจิสติกส์และบริหารโซ่
อุปทานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. บรรยายประกอบสื่อ
2. ศึ ก ษาเอกสารประกอบการเรี ย น
รายวิชาการตลาดระหว่างประเทศ

PowerPoint clip
VDO จาก Website

1.1 1.2 1.3

ดร.วิทยา ศิ
ริพันธ์
วัฒนา

PowerPoint clip
VDO จาก Website

1.1 1.2 1.3

ดร.วิทยา ศิ
ริพันธ์
วัฒนา
15
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สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

การขนส่ง
- เครื่องมือและเทคโนโลยีด้าน
การจัดการการขนส่ง

14

- การส่งเสริมการตลาดระหว่าง
ประเทศ

3

15

- แนวโน้มการตลาดระหว่าง
ประเทศ

3

3. ดาเนินการอภิปราย
4. ศึกษากรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
5. ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.
6. การฝึกปฏิบัติ
* จริยธรรม 5 นาที
ผลลัพธ์ที่ได้
สามารถวางแผนได้ดีจากการวิเคราะห์ ที่
ถูกต้อง
1. บรรยายประกอบสื่อ
2. เอกสารประกอบการเรียนรายวิช า
การตลาดระหว่างประเทศ
3. ทดสอบย่ อ ย/แบบฝึ ก หั ด และถามตอบปัญหาทางวิชาการระหว่างเรียน
ผลลัพธ์ที่ได้
สามารถวางแผนส่วนผสมทางการตลาดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
1. บรรยายประกอบสื่อ
2. ศึ ก ษาเอกสารประกอบการเรี ย น
รายวิชาการตลาดระหว่างประเทศ
3. ดาเนินการอภิปราย
4. ศึกษากรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง

PowerPoint Clip
video

1.1 1.2 1.3

ดร.วิทยา ศิ
ริพันธ์
วัฒนา

PowerPoint clip
VDO จาก Website

1.1 1.2 1.3

ดร.วิทยา ศิ
ริพันธ์
วัฒนา

16

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

5. ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.
6. การฝึกปฏิบัติ
* จริยธรรม 5 นาที
ผลลัพธ์ที่ได้
สามารถวิเคราะห์ แนวโน้ม เพื่อวางแผน
และตัดสินใจได้
16

สอบปลายภาค

ดร.วิทยา ศิ
ริพันธ์
วัฒนา

หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห์ จานวน 15 สัปดาห์
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ที่ได้

วิธีการประเมิน

(ระบุข้อ)
1

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล

การทบทวนความรู้ การสอบถามในห้อง
เดิม
ความรู้ความเข้าใจ การวิเคราะห์โจทย์ case study การ
การตลาดระหว่าง นาเสนอ และการสอบ
ประเทศในภาพรวม
การวิเคราะห์โจทย์ case study การ
สามารถจาแนก
นาเสนอ และการสอบ
แยกแยะ
สิ่งแวดล้อมทาง
การตลาดระหว่าง
ประเทศ

1

2

2,7

7

3,7

7

4

สามารถออกแบบ
แผนการตลาด
เชิงกลยุทธ์

การวิเคราะห์โจทย์ case study การ
นาเสนอ และการสอบ

4,7

7

5

สามารถสืบค้น
ข้อมูลสารสนเทศ
ทางการตลาด
ระหว่างประเทศได้
อย่างดี
สามารถทา STP
marketing
สามารถประยุดต์ใช้
เทคโนโลยีใหม่ๆ
เพื่อประสิทธิภาพ
การตลาดระหว่าง
ประเทศ
สามารถประมวล
ความรู้ที่ได้เรียนมา
เพื่อแก้ปัญหาได้
สามารถวิ เ คราะห์
และตั ด สิ น ใจด้ า น
การตลาดระหว่ า ง

การวิเคราะห์โจทย์ case study การ
นาเสนอ และการสอบ

5,7

7

การวิเคราะห์โจทย์ case study การ
นาเสนอ และการสอบ

6,7

7

7,16

7

การวิเคราะห์โจทย์ case study การ
นาเสนอ และการสอบ

8.16

7

การวิเคราะห์โจทย์ case study การ
นาเสนอ และการสอบ

9,16

7

2

3

6
7

8

9

18
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กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้ที่ได้

วิธีการประเมิน

(ระบุข้อ)

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล

ป ร ะ เ ท ศ อ ย่ า ง
ถูกต้องเหมาะสม
10

11

12

13

14

15

มีความสามารถ
วิเคราะห์และ
บริหารต้นทุนทาง
การตลาด
สามารถดาเนินการ
ด้าน pricing ได้
เป็นอย่างดี
สามารถจัดระบบโล
จิสติกส์และบริหาร
โซ่อุปทานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
สามารถวางแผนได้
ดีจากการวิเคราะห์
ที่ถูกต้อง
สามารถวางแผน
ส่วนผสมทางการ
ตลาดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
สามารถวิเคราะห์
แนวโน้ม เพื่อ
วางแผนและ
ตัดสินใจได้

การวิเคราะห์โจทย์ case study การ
นาเสนอ และการสอบ

10,16

7

การวิเคราะห์โจทย์ case study การ
นาเสนอ และการสอบ

11,16

7

การวิเคราะห์โจทย์ case study การ
นาเสนอ และการสอบ

12,16

7

การวิเคราะห์โจทย์ case study การ
นาเสนอ และการสอบ

13,16

7

การวิเคราะห์โจทย์ case study การ
นาเสนอ และการสอบ

14,16

7

การวิเคราะห์โจทย์ case study การ
นาเสนอ และการสอบ

15,16

7

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
การตลาดระหว่างประเทศ (Global Marketing) โดย ศศิวิมล สุขบท พิมพ์ครั้งที่ 13 สานักพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 252 หน้า
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
การจัดการโลจิสติกส์: มิติซัพพลายเชน ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยฐาปนา บุญหล้า, ศ.ดร., นงลักษณ์
นิมิตรภูวดล สานักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชัน) 404 หน้า
19
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วิภาวี วลีพิทักษ์เดช. (2559). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์บริการสื่อ
และสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ มสด.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
-

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึงวิธีการสอน การจัดกิจกรรมใน
ห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ และ
เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
การประเมิ น การสอน โดยนั ก ศึ ก ษา และคณะกรรมการประเมิ น การสอนที่ แ ต่ ง ตั้ ง โดย
หลักสูตรฯ ที่สังเกตขณะสอน และการสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
หลักสูตรกาหนดให้อาจารย์ผู้สอนทบทวน และปรับปรุงกลยุทธ์ และวิธีการสอนจากผลการ
ประเมินประสิทธิผลของรายวิชา แล้วจัดทารายงานรายวิชาตามรายละเอีย ดที่ สกอ. กาหนดทุกภาค
การศึกษา หลักสูตรกาหนดให้อาจารย์ผู้สอนเข้ารับการฝึกอบรมกลยุทธ์การสอน/การวิจัยในชั้นเรียน
และมอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่มีปัญหาทาวิจัยในชั้นเรียน มีการประชุมอาจารย์เพื่อหารือ
ปัญหาการเรียนรู้ของนักศึกษาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
หลั กสูตรมีคณะกรรมการประเมินการสอนทาหน้าที่ทวนสอบผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษาใน
รายวิชา โดยการสุ่มประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน ทั้งคะแนนดิบ และระดับ
คะแนน ของรายวิชา 60% ของรายวิชาทั้งหมด ในความรับผิดชอบของหลักสูตร ภายในรอบเวลา
หลักสูตร
5. การดาเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการ
สอนโดยนั กศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของหลักสูตร การรายงาน
รายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการ
ทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ และนาเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาใน
รายงานผลการดาเนิน การของรายวิช า เสนอต่อประธานหลักสูตรฯ เพื่อนาเข้าที่ประชุมอาจารย์
ประจาหลักสูตรพิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสาหรับใช้ในปีการศึกษา
ถัดไป
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