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           มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชา 

ชือสถาบนัอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธรุกิจ 

หมวดที  ข้อมูลทัวไป 
 

1. รหัสและชือรายวิชา        BK 425 การตลาดระหว่างประเทศ 

                             (International Marketing) 

2. จาํนวนหน่วยกิต              หน่วยกติ ( - - ) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา    หลักสตูรบรหิารธุรกิจบณัฑติ กลุ่มวชิาเอกเลอืก 

4. อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ู้สอน             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  เอยีมละออภกัด ี   

5. ภาคการศึกษา / ชนัปีทีเรียน               ภาคต้น ชนัปีที 4  

6. รายวิชาทีต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)  (ถ้ามี)   BA 201 หลักการตลาด 

7. รายวิชาทีต้องเรียนพร้อมกนั  (Co-requisites)  (ถ้ามี)  -- 

8. สถานทีเรียน        คณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย 

9. วนัทีจดัทาํหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครงัล่าสุด 31 สงิหาคม  

 

 

หมวดที    จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

เพอืให้นักศกึษามคีวามรู้  ความเข้าใจเกยีวกบัหลกัการ  แนวคดิ  บทบาท  ความสาํคญัของการตลาด 

        ระหว่างประเทศ  และสามารถนําความรูป้ระยุกต์ใช้ในการบรหิารการตลาดระหว่างประเทศได้อยา่งมปีระสทิธภิาพใน 

 ภาคธุรกจิ 

 

2. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา  

เพือเสริมสร้างแนวคิด  เจตคติดา้นการบริหารการตลาดระหวา่งประเทศเป็นการเตรียมความพร้อมนําความรู้ไปสู่ 
 การปฏิบติัจริงในภาคธุรกิจทีมีสภาพแวดลอ้มระหวา่งประเทศทีมีการเปลียนแปลงตลอดเวลา 
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หมวดที    ลกัษณะและการดาํเนินการ 

1. คาํอธิบายรายวิชา  

ภาพรวมและทฤษฎีพืนฐานการบริหารการตลาดระหว่างประเทศ  การศึกษาสภาพแวดลอ้ม  การวิจยัตลาด   
 การสร้างระบบข่าวสาร  การแบ่งส่วนตลาด  การกําหนดตลาดเป้าหมายและการวางตาํแหน่งการตลาด  การตลาดเพือการ 
 นาํเขา้และการส่งออก  การบริหารส่วนประสมการตลาดระหว่างประเทศดา้นตราและผลิตภณัฑ์  การบริหารราคา  การจดั 
 จาํหน่าย  การตดัสินใจเลือกเครืองมือการสือสารการตลาด  และการวางแผนกลยุทธ์การตลาดระหวา่งประเทศ 
 

2. จาํนวนชวัโมงทีใช้ต่อภาคการศึกษา 

 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบติั การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

บรรยาย  ชวัโมงต่อภาค

การศกึษา 

- ไมม่กีารฝึกปฏบิตัิ

ภาคสนาม 

การศึกษาคน้ควา้ด้วยตวัเอง  

ชวัโมงต่อสปัดาห์ 

 

3. จาํนวนชวัโมงต่อสัปดาห์ทีอาจารยใ์ห้คาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

 อาจารย์ประจาํรายวชิา ประกาศเวลาให้คําปรกึษาแก่นักศกึษาทราบในประมวลการสอนรายวชิา 

 อาจารยใ์ห้คําปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแก่นักศกึษานอกชนัเรยีนเป็นรายบุคคลหรอืกลุ่มตามความ

ต้องการ 1 ชวัโมงต่อสปัดาห์ ซึงจะต้องมกีารนัดหมายล่วงหน้า   

 การติดต่อผูส้อน : ห้องพกัอาจารยค์ณะบรหิารธุรกิจ อาคาร 7 ชนั 2  โทร. 08 9000 9555 

หรอือเีมล์ : praneee@hotmail.com 

 

หมวดที    การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 การพฒันาผลการเรยีนรูใ้นมาตรฐานผลการเรยีนรู้แต่ละดา้นทมีุง่หวงั มดีงัต่อไปนี 
1. คณุธรรม จริยธรรม 

1.1. คณุธรรม จริยธรรมทีต้องพฒันา 

1.1.3 มคีวามเคารพตอ่กฎ ระเบยีบ ขอ้บังคบัต่างๆ ขององค์กรและมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมโดยรวม

และมจีรรยาบรรณทางธุรกจิ 

1.1.4 มจีติสาํนึกและมมีโนธรรมทจีะแยกแยะความถูกต้อง ความด ีและความชวั 

1.2. วิธีการสอน 

1.2.1 ชแีจงวธิกีารเรยีนการสอน การเขา้ชนัเรยีนต้องแต่งกายชุดนักศกึษา สุภาพ เรยีบร้อย 

1.2.2 การบรรยายพรอ้มยกตวัอย่างเกียวกับการบรหิารการตลาดระหว่างประเทศทถีูกต้องตาม

จรรยาบรรณวชิาชพีด้านการตลาด เชน่ จรยิธรรมในการให้ความเป็นธรรมกบัคูค่า้ จรยิธรรมในการ

ซอืสตัย์ต่อลูกค้าและคู่คา้  

1.2.3 การกําหนดให้นักศกึษาทํารายงานและมกีารนําเสนอหน้าชนัเรยีน 
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1.3. วิธีการประเมินผล 

1.3.1 ตรวจสอบการแต่งกายนักศกึษาก่อนเข้าชนัเรยีน 

1.3.2 ตรวจสอบพฤติกรรมการเข้าเรยีน 

1.3.3 การส่งรายงานทไีด้รบัมอบหมายตามกําหนดเวลา 

1.3.4 การทํารายงานมกีารอ้างองิอยา่งถูกต้อง 

1.3.5 ประเมนิผลการนําเสนอรายงานหน้าชนัเรยีน 

2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ทีต้องได้รบั 

2.1.3 มคีวามรูค้วามเขา้ใจการบรหิารการตลาดระหว่างประเทศ รวมทังการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ

ด้านการตลาดระหว่างประเทศทีเกียวข้อง 

2.1.4 มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจสาระสาํคญัเกยีวกบักระบวนการบรหิารการตลาดระหวา่งประเทศในด้าน

การวางแผน การดําเนินงานการตลาดระหว่างประเทศ การควบคุมและการประเมนิผลการ

ดําเนินงานการตลาดระหวา่งประเทศ 

2.1.5 มคีวามรูเ้กยีวกับความก้าวหน้าในวชิาชพีดา้นการบรหิารการตลาดระหว่างประเทศ รวมถึงมคีวาม

เขา้ใจและปรบัตัวให้เข้ากบัสถานการณ์ตลาดระหว่างประเทศทมีกีารเปลียนแปลงตลอดเวลา 

2.2 วิธีการสอน 

2.2.1 การบรรยายภาคทฤษฎ ี

2.2.2 มอบหมายการทําแบบฝึกหดัรายบุคคล 

2.2.3 การนําเสนอรายงานหรอืแลกเปลยีนความคดิเหน็ในชนัเรยีน 

2.2.4 การอภปิราย 

2.2.5 การหาขอ้มลูจากธุรกจิจรงิ นํามาสรุปและนําเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขทเีกยีวกบัการบรหิาร

การตลาดระหว่างประเทศ 

2.3 วิธีการประเมินผล 

2.3.1    การประเมนิแบบฝึกหดัหรอืรายงานรายบุคคล ด้วยการนําเสนอรายงานหรอืแลกเปลียนความ  

          คดิเห็นในชนัเรยีน โดยกําหนดเกณฑป์ระเมนิ 

2.3.2 การทดสอบยอ่ยในห้องเรยีน และสอบปลายภาค ด้วยขอ้สอบทเีน้นทฤษฎแีละการประยุกต์ใช ้

 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1. ทกัษะทางปัญญาทีต้องพฒันา 

3.1.3 สามารถสบืค้น จาํแนกข้อมูล วเิคราะห์ขอ้มลูสารสนเทศ เพอืใช้ในการพฒันาความรูด้้านการ    

            บรหิารการตลาดระหว่างประเทศ  การแก้ปัญหาและตัดสนิใจด้านการบรหิารการตลาดระหว่าง 

            ประเทศได้อยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

3.1.4 สามารถวเิคราะห์ทางเลอืกใหมแ่ละผลกระทบทเีป็นผลจากทางเลือกของการบรหิารการตลาด 

            ระหว่างประเทศอยา่งรอบด้าน และมคีวามพรอ้มในการตัดสนิใจทางเลือกทสีอดคล้องกบั    

            สถานการณ์ตลาดระหวา่งประเทศ 
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3.2. วิธีการสอน 

3,2.1 การมอบหมายให้ทํารายงานกลุ่มและนําเสนอรายงานหน้าชนัเรยีน 

3.2.2 การอภปิรายกลุ่ม และการมสีว่นร่วมของนักศกึษาในชนัเรยีน 

3.2.3 การรว่มแสดงความคดิเหน็ และการนําเสนอแนวคดิอยา่งสรา้งสรรค์ 

3.3. วิธีการประเมินผล 

3.3.1 ประเมนิจากระดบัความสามารถในการคดิวเิคราะห์ จากการตอบขอ้ซกัถามและการอภปิรายในชนั 

            เรยีน 

3.3.2 ประเมนิคุณภาพจากระดับความสามารถในการคดิวเิคราะห์ และให้ขอ้เสนอแนะทมีคีวามคดิ 

            สรา้งสรรค์ในการแลกเปลยีนความคดิเหน็ระหวา่งผู้เรยีนกับผูส้อน และการทํารายงานกลุ่ม 

3.3.3 การสอบปลายภาค ด้วยขอ้สอบทเีน้นทฤษฎแีละการประยุกต์สถานการณ์ หรอืการวเิคราะห์

กรณีศกึษา 

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

4.1. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบทีต้องพฒันา 

4.1.2 พฒันาภาวะผู้นํา ผูต้ามโดยมสีมัพนัธภาพระหวา่งผูเ้รยีนด้วยกันและกับอาจารย์ผูส้อน 

4.1.3 พฒันาความสามารถแสดงความคดิรเิรมิและความคดิเห็นทมีคีวามแตกต่างอยา่งสรา้งสรรคแ์ละรบั

ฟังความคดิเหน็ของผูอ้นื 

4.2. วิธีการสอน 

4.2.1 การบรรยายตามเนือหาของบทเรยีน 

4.2.2 มอบหมายทํางานหรอืแบบฝึกหัดรายบุคคล 

4.2.3 การนําเสนอรายงานหรอืแลกเปลยีนความคดิเหน็ในชนัเรยีน 

4.3. วิธีการประเมินผล 

4.3.1 รายงานทสี่งในชนัเรยีน 

4.3.2 รายงานทนํีาเสนอหน้าชนัเรยีน 

4.3.3 พฤตกิรรมการเขา้เรยีน 

5. ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1. ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต้องพฒันา 

5.1.3 พฒันาความสามารถด้านการสอืสารเพอือธบิายและสรา้งความเข้าใจอยา่งถูกต้อง ทงัในรปูแบบ

การเขยีนรายงานและการนําเสนอด้วยวาจา 

5.1.4 ทกัษะการนําเสนอรายงานหรอืแลกเปลียนความคดิเหน็ในชนัเรยีน โดยรู้จกันําเครอืงมอืเทคโนโลยี

และสารสนเทศทเีหมาะสมมาใช้ประกอบเป็นเครอืงมอื 

      5.2. วิธีการสอน 

5.2.1 วเิคราะห์กรณีศึกษาด้านการตลาดระหวา่งประเทศทเีกยีวกบัสถิติ ตัวเลขของขนาดตลาด ส่วนแบ่ง

ทางการตลาด ยอดขาย ฯลฯ หลงัจากจบบทเรยีน 

5.2.2 มอบหมายให้ทํารายงานและให้นําเสนอรายงานหน้าชนัเรยีน โดยให้อ้างองิแหล่งทีมาของขอ้มูล

อย่างถูกต้อง และมกีารใชเ้ครอืงมอืเทคโนโลยทีเีหมาะสมในการนําเสนอรายงาน 
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5.3 วิธีการประเมินผล 

5.3.1 การวเิคราะห์กรณีศกึษาอย่างมเีหตุและผลตามทฤษฎี 

5.3.2 การจดัทํารายงานและการนําเสนอหน้าชนัเรยีนด้วยเทคโนโลยทีเีหมาะสม 

5.3.3 การแสดงความคดิเหน็และการมสี่วนรว่มในชนัเรยีน 

 

หมวดที    แผนการสอนและการประเมินผล 

 
1. แผนการสอน 

 
สปัดาห์ที 

 

หวัข้อ/รายละเอียด 

 

จาํนวน 

ชงัโมง 

 

กิจกรรมการเรียน

การสอนและ 

สือทีใช้ 

 

ผูส้อน 

 

1.  บทท ี  ภาพรวมการตลาดระหว่างประเทศและ 

          ทฤษฎพีนืฐาน 

3 แนะนําการเรยีนการ

สอน บรรยายและ 

ตอบคาํถามท้ายบท 

ทเีกยีวขอ้งกับเนือหา

ในบทที 1 และการ

แลกเปลยีนความ

คดิเห็นระหว่าง

ผูเ้รยีนกับผูส้อน 

ผศ.ดร.ปราณี 

เอยีมละออภกัด ี

2.  บทท ี  สภาพแวดล้อมการตลาดระหวา่ง     

          ประเทศ 

3  บรรยายเกียวกับ

เนือหาในบทท ี2 

และการแลกเปลยีน

ความคดิเหน็ระหวา่ง

ผูเ้รยีนกับผูส้อน 

ผศ.ดร.ปราณี 

เอยีมละออภกัด ี

3.  บทท ี  สารสนเทศด้านการตลาดและการวจิยั 

          ตลาดระหวา่งประเทศ 

3  บรรยายเกียวกับ

เนือหาในบทท ี3 

และการแลกเปลยีน

ความคดิเหน็ระหวา่ง

ผูเ้รยีนกับผูส้อน 

ผศ.ดร.ปราณี 

เอยีมละออภกัด ี

4.  บทท ี  การแบ่งส่วนตลาด  การกําหนดตลาด 

          เป้าหมาย และการวางตําแหน่ง 

          การตลาดระหวา่งประเทศ 

3 - บรรยาย เกยีวกบั

เนือหาในบทท ี4 

และการแลกเปลยีน

ความคดิเหน็ระหวา่ง

ผูเ้รยีนกับผูส้อน 

ผศ.ดร.ปราณี 

เอยีมละออภกัด ี
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 - สง่รายชอืกลุ่มทํา

รายงาน และหัวขอ้

การทํารายงาน 

5.  บทท ี  การตลาดเพอืการนําเขา้และการส่งออก 

 

3 บรรยายเกียวกับ

เนือหาในบทท ี5 

และการแลกเปลยีน

ความคดิเหน็ระหวา่ง

ผูเ้รยีนกับผูส้อน 

ทดสอบยอ่ยครงัที 1 

ผศ.ดร.ปราณี 

เอยีมละออภกัด ี

6.  บทท ี   การวางแผนกลยุทธก์ารตลาดระหวา่ง 

           ประเทศ 

 

3 บรรยายเกียวกับ

เนือหาในบทท ี6 

และการแลกเปลยีน

ความคดิเหน็ระหวา่ง

ผูเ้รยีนกับผูส้อน 

ผศ.ดร.ปราณี 

เอยีมละออภกัด ี

7.  บทท ี   การตัดสนิใจด้านตราและผลติภณัฑ์ 

 

3 บรรยายเกียวกับ

เนือหาในบทท ี7 

และการแลกเปลยีน

ความคดิเหน็ระหวา่ง

ผูเ้รยีนกับผูส้อน 

ผศ.ดร.ปราณี 

เอยีมละออภกัด ี

8.  

 

บทท ี   การตัดสนิใจด้านราคา 

 

3 บรรยายเกียวกับ

เนือหาในบทท ี8 

และการแลกเปลยีน

ความคดิเหน็ระหวา่ง

ผูเ้รยีนกับผูส้อน 

ผศ.ดร.ปราณี 

เอยีมละออภกัด ี

9.  บทท ี   การจดัจาํหน่ายและการบรหิารชอ่งทาง 

           การจดัจาํหน่ายการตลาดระหวา่ง 

           ประเทศ 

 

3 บรรยายเกียวกับ

เนือหาในบทท ี9 

และการแลกเปลยีน

ความคดิเหน็ระหวา่ง

ผูเ้รยีนกับผูส้อน 

ทดสอบยอ่ยครงัที 2 

ผศ.ดร.ปราณี 

เอยีมละออภกัด ี

10.  บทท ี10 การตัดสนิใจการสอืสารการตลาด 

            ระหวา่งประเทศ (การโฆษณา 

            และการประชาสมัพนัธ์ 

 

3 บรรยายเกียวกับ

เนือหาในบทท ี10 

และการแลกเปลยีน

ความคดิเหน็ระหวา่ง

ผูเ้รยีนกับผูส้อน 

ผศ.ดร.ปราณี 

เอยีมละออภกัด ี

11.  บทท ี  การตัดสนิใจการสอืสารการตลาด 

           ระหวา่งประเทศ (การส่งเสรมิการขาย 

           การขายโดยพนักงานขาย และการ 

3 บรรยายเกียวกับ

เนือหาในบทท ี11 

และการแลกเปลยีน

ผศ.ดร.ปราณี 

เอยีมละออภกัด ี
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           ส่งเสรมิการตลาดในรปูแบบพเิศษ) 

 

ความคดิเหน็ระหวา่ง

ผูเ้รยีนกับผูส้อน 

12.  บทท ี12 องคป์ระกอบของกลยุทธ์การตลาดเพอื 

           ความได้เปรยีบเชงิแข่งขนั 

 

3 บรรยายเกียวกับ

เนือหาในบทท ี12 

และการแลกเปลยีน

ความคดิเหน็ระหวา่ง

ผูเ้รยีนกับผูส้อน 

ผศ.ดร.ปราณี 

เอยีมละออภกัด ี

13.  บทท ี  การบรหิารองค์กรและการควบคุมการ 

           บรหิารตลาดระหว่างประเทศ : ความรบั 

           ผดิชอบขององค์กรทมีตี่อสงัคม 

           (Corperate Social Responsibility: 

            CSR) 

 

3 บรรยายเกียวกับ

เนือหาในบทท ี13 

และการแลกเปลยีน

ความคดิเหน็ระหวา่ง

ผูเ้รยีนกับผูส้อน 

ทดสอบยอ่ยครงัที 3 

ผศ.ดร.ปราณี 

เอยีมละออภกัด ี

14.  Presentation  ครงัที 1 3 การนําเสนอหน้าชนั

เรยีน การอภิปราย

กลุ่ม และการแสดง

ความคดิเหน็

รายบุคคล 

ผศ.ดร.ปราณี 

เอยีมละออภกัด ี

15.  Presentation  ครงัที 2 3 

ปิดการเรยีน 

และสรุป

บทเรยีน 

การนําเสนอหน้าชนั

เรยีน การอภิปราย

กลุ่ม และการแสดง

ความคดิเหน็

รายบุคคล 

ผศ.ดร.ปราณี 

เอยีมละออภกัด ี

 

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สปัดาห์ทีประเมิน สดัส่วนของการ

ประเมินผล 

คุณธรรมจรยิธรรม การเขา้ชนัเรยีน การมี
สว่นร่วมในชันเรยีน 

ทุกสปัดาห ์ 20% 

ความรู ้ การทําแบบฝึกหดั 
การสอบปลายภาค 

ทุกสปัดาห์ และการสอบ
ปลายภาค 

20% 

ทกัษะทางปัญญา การทําแบบฝึกหดั 
การสอบปลายภาค 

ทุกสปัดาห์ และการสอบ
ปลายภาค 

20 % 
 

 

ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรบัผดิชอบ 

การเขา้ชนัเรยีน การมี
สว่นร่วมในชันเรยีน 

ทุกสปัดาห์  20% 

ทกัษะเชงิการ การทําแบบฝึกหดั การเขา้ ทุกสปัดาห ์ 20% 
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วเิคราะห์ตัวเลข การ
สอืสาร และการใช้
เทคโนโลย ี

ชนัเรยีน การมสี่วนรว่มใน
ชนัเรยีน 

 

จากตารางแผนการประเมนิผลการเรยีนรู ้สามารถแสดงรายละเอยีดการประเมนิผลการเรยีนรูไ้ด้ ดงันี 

1. คะแนนระหว่างภาคเรยีน 

- การทําแบบฝึกหัดหรอืการมอบหมายงานให้ทําประจําบทเรยีน รอ้ยละ 30 

- รายงานและการนําเสนอ (กลุ่ม)     รอ้ยละ 30 

  2.  คะแนนสอบ 

        - คะแนนสอบปลายภาค     รอ้ยละ 40 

 

    การกระจาย (Mapping) ระหว่าง แต่ละสัปดาห์ 

ระบุวธิกีารประเมนิผลการเรยีนรูห้วัข้อยอ่ยแต่ละหวัข้อตามทีปรากฏในแผนทแีสดงการกระจายความ 

รบัผดิชอบของรายวิชา (Curriculum Mapping) ตามทีกําหนดในรายละเอยีดของหลกัสูตร  สัปดาห์ทีประเมนิ และสดัส่วนของ

การประเมนิ ตามเอกสารแนบ 

หมวดที 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1. ตาํราและเอกสารหลัก 

       ตาํรา/เอกสารประกอบการสอน (Textbooks/Instructional Material) 

      การตลาดระหว่างประเทศ, ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  เอยีมละออภกัด,ี คณะบรหิารธุรกจิ, มหาวทิยาลยั

หอการคา้ไทย, 2558  

2. เอกสารและข้อมูลสาํคญั 

หนังสอื ซึงนักศกึษาจําเป็นต้องศกึษาเพมิเตมิ 

 Warren J. Keegan and Mark C.Green. 2011 Global Marketing sixth edition : Pearson Prentice Hall 

  Cateora, Philip R and Graham John L. 2012 International Marketing. 16th ed. New York :  

McGrawHill 

3.  เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

นิตยสารและหนังสอืพมิพ ์ทสีําคัญอนืๆ ซึงนักศกึษาควรศกึษาเพมิเตมิ 

 นิตยสาร BrandAge 

 นิตยสาร Marketeer 

 นิตยสาร Positioning 

 นิตยสาร Thaicoon 

 หนังสอืพมิพ์ ประชาชาติธุรกจิ 

 หนังสอืพมิพ์ ผู้จดัการ 

 หนังสอืพมิพ์ ฐานเศรษฐกจิ 

 หนังสอืพมิพ์บสิเินสไทย ฯลฯ 
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หมวดที 7 การประเมินและปรบัปรุงการดาํเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

การประเมนิประสทิธผิลของรายวชิานีทีจดัทําโดยนักศกึษา โดย 

- การสนทนาสอบถามความคดิเห็นระหว่างนักศกึษาและอาจารย์ผูส้อน 

- การสงัเกตพฤตกิรรมการเรยีนของนักศกึษา 

- การประเมนิผลอาจารยผู้์สอนโดยนักศกึษา 

 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

ผลการเรยีนรูข้องนักศกึษาทไีด้จาก 

 - การแสดงความคดิเห็นและการมส่ีวนรว่มในชนัเรยีน 

 - คุณภาพรายงานและแบบฝึกหดัทีมอบหมาย 

- ผลการสอบขอบนักศกึษา 

 

3.  การปรบัปรุงการสอน 

มกีารปรบัปรุงการสอนจากข้อมูลในขอ้ 1 และ 2 และแลกเปลียนความคดิเห็นระหว่างอาจารยผู้์สอนในวชิาอนืๆเพอืจะ

ได้นําเทคนิค วธิกีารใหม่ๆ มาใช้ในการปรบัปรุงการสอนให้ดขีนึ นอกจากนัน คณะบรหิารธุรกจิ สาขาวชิาการตลาดยัง

ไดม้กีารประชุมเชงิปฏิบตักิารเพอืพฒันาการเรยีนการสอนเป็นประจําทุกปี  

 

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิของนักศึกษาในรายวิชา 

4.1 ตรวจสอบความถูกต้องการประเมนิผลการเรยีนรูข้องนักศกึษา 

4.2 สอบทานความตรงประเดน็ของขอ้สอบ การวดัและการประเมนิผลการสอบ 

4.3 ทวนสอบจากแบบประเมนิเพอืทวนสอบผลสมัฤทธทิางการเรยีน 

 

5. การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

จากการประเมนิและทวนสอบผลสมัฤทธปิระสิทธผิลรายวชิา ได้มีการวางแผนปรบัปรุงการสอนและรายละเอยีดวชิา

เพอืให้เกดิคุณภาพมากขนึ โดย 

 ปรบัปรุงเนือหารายวชิาทุกๆ 3 ปี หรอืตามคําแนะนําของคณะกรรมการกํากับมาตรฐานวชิาการตามข้อ 4 

 การเชญิผู้ทรงคุณวุฒดิ้านการตลาดระหว่างประเทศบรรยายเสรมิให้กบันักศกึษา 

 


