
        เอกสารหมายเลข มคอ .3 
รายละเอียดของรายวิชา 
 
ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา      มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชาคณะเศรษฐศาสตร ์
หมวดท่ี 1  ข้อมลูโดยทัว่ไป 
1.รหสัและช่ือรายวิชาEC 342  วิชาการตลาดระหว่างประเทศ(International Marketing ) 
2.จ านวนหน่วยกิต3(3-0-6)      
3.หลกัสตูรและประเภทของรายวิชาปรญิญาตร ี/ วชิาเอก สาขาเศรษฐศาสตรร์ะหว่างประเทศ 
4.อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อนผูช้่วยศาสตราจารยส์มพร  กติตโิสภากรู 
5.ภาคการศึกษา/ชัน้ปีท่ีเรียน     ภาคการศกึษาที ่2/ ชัน้ปีที ่3 
6.รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อนไมม่ ี
7.รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั     ไมม่ ี
8.สถานท่ีเรียน     มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
9.วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสดุ5มกราคม2559 
หมวดท่ี 2 จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
1.จดุมุ่งหมายของรายวิชา 

เพือ่ใหน้กัศกึษามคีวามรูพ้ ืน้ฐานเกีย่วกบัการตลาด  การตลาดระหว่างประเทศ  
สภาพแวดลอ้มลอ้มทางการคา้ระหว่างประเทศและการวางแผนการตลาด   การจดัการส่วนประสมการตลาดในตลาดต่างประเทศ 
2.วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา  

เพือ่ใหน้กัศกึษาไดร้บัทราบความเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้มของตลาดต่างประเทศ น าความรูก้ารตลาดในตลาดต่างประเทศ 
เปรยีบเทยีบกบักรณศีกึษาทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้ดา้นความส าเรจ็และลม้เหลว 
หมวดท่ี 3  ลกัษณะและการด าเนินการ 
1.ค าอธิบายรายวิชา     
แนวคดิพืน้ฐานเกีย่วกบัการวางแผน  การจดัองคก์ร และการปฎบิตักิารเกีย่วกบัการตลาดระหว่างประเทศ  
การวเิคราะหปั์จจยัต่างๆทีม่ผีลกระทบต่อการตลาดระหว่างประเทศ ทัง้ดา้นสงัคมวฒันธรรม เศรษฐกจิ กฎหมายการเมอืง 
2.จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
2.1 บรรยาย     บรรยาย 45 ชัว่โมงต่อภาคการศกึษา 
2.2 สอนเสริม     สอนเสรมิตามความตอ้งการของนกัศกึษาเฉพาะราย 
2.3 การฝึกปฏิบติั/งานภาคสนาม/การฝึกงาน      ฝึกคน้ควา้และคดิวเิคราะหจ์ากกรณศีกึษา 
2.4 การศึกษาด้วยตนเอง     การศกึษาดว้ยตนเอง 6 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์
3.จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบคุคล  
-อาจารยป์ระจ ารายวชิา ประกาศเวลาใหค้ าปรกึษาผ่านเลขานุการหวัหน้าสาขาวชิา 
-อาจารยจ์ดัเวลาใหค้ าปรกึษาเป็นรายบุคคล หรอืรายกลุ่มตามความตอ้งการ 1 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์(เฉพาะทีต่อ้งการ) 
หมวดท่ี 4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1.คณุธรรม จริยธรรม 
1.1 คณุธรรม จริยธรรมท่ีต้องพฒันา 
พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณธรรม จรยิธรรมเพือ่ใหส้ามารถด าเนินชวีติร่วมกบัผูอ้ื่นในสงัคมอย่างราบรืน่ 
และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยมคีุณธรรมจรยิธรรมตามคุณสมบตัขิองหลกัสตูร ดงันี้ 

1. มคีวามซื่อสตัยส์ุจรติในการคดิ ศกึษา วเิคราะห ์ปฏบิตัติน และปฏบิตังิาน 
2. มจีติส านึกสาธารณะทีค่ านึงถงึประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
3. มวีนิยั มคีวามตรงต่อเวลา เคารพและปฏบิตัตินตามกฎ ระเบยีบและขอ้บงัคบัของสถาบนัและสงัคม 

1.2วิธีการสอน 
1. การบรรยาย  ยกตวัอย่างกรณศีกึษาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท าธุรกจิทีม่คีุณธรรม  
2. ก าหนดงานทีน่กัศกึษาตอ้งคน้ควา้และรายงานในชัน้เรยีน 



1.3วิธีการประเมินผล 
1. การเขา้ชัน้เรยีน  
2. การท างานตามทีส่ ัง่และส่งงานตามเวลาทีก่ าหนด 
3. คุณภาพของงานทีม่อบหมาย  มเีอกสารอา้งองิทีถู่กตอ้งและเหมาะสม 

2.ความรู้ 
2.1ความรู้ท่ีต้องได้รบั 

นกัศกึษาตอ้งมคีวามรูเ้กีย่วกบัสาขาวชิาทีศ่กึษา มคีุณธรรม จรยิธรรม 
และความรูเ้กีย่วกบัสาขาวชิาทีศ่กึษานัน้ตอ้งเป็นสิง่ทีน่กัศกึษาตอ้งรูเ้พือ่ใชป้ระกอบอาชพีและช่วยพฒันาสงัคม 
ดงันัน้มาตรฐานความรูต้อ้งครอบคลุมสิง่ต่อไปนี้ 

1. มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจแนวคดิการตลาด 
สามารถตดิตามความเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้มทางธุรกจิในต่างประเทศไดจ้ากแหล่งขอ้มลูทีน่่าเชือ่ถอื  

2. เขา้ใจโครงสรา้งของเนื้อหาวชิาการตลาดระหว่างประเทศทัง้หมด  
3. มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเครือ่งมอืการตลาด หรอืส่วนประสมการตลาด 
4. มคีวามเขา้ใจและประยุกต์หลกัการตลาดระหว่างประเทศ กบัการท างานของธุรกจิ 
5. น าความรูใ้นศาสตรม์าใชก้บัการบรหิารการตลาด 

2.2วิธีการสอน 
1. การบรรยาย  
2. การอ่านและย่อความ  การคน้ควา้ท างานกลุ่ม  
3. การน าเสนอรายงาน  

2.3วิธีการประเมินผล 
1. การสอบกลางภาค  
2. การสอบปลายภาค  
3. การย่อความ 
4. คุณภาพรายงาน 

3.ทกัษะทางปัญญา 
3.1ทกัษะทางปัญญาท่ีต้องพฒันา 

นกัศกึษาตอ้งมคีุณสมบตัต่ิาง ๆ จากการสอนเพือ่ใหเ้กดิทกัษะทางปัญญาดงันี้ 
1. สามารถคดิเป็นเหตุเป็นผล และคดิวเิคราะหอ์ย่างเป็นระบบ 
2. สามารถก าหนดประเดน็การศกึษา สบืคน้ รวบรวมขอ้มลู ประมวลขอ้มลู วเิคราะห ์สงัเคราะห ์แปลความหมาย 

และสรุปประเดน็จากแหล่งขอ้มลูทีห่ลากหลาย 
3. สามารถน าขอ้มลูและหลกัฐานต่างๆ 

มาวเิคราะหแ์ละบรูณาการความรูเ้พือ่เสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกจิและสงัคมไดอ้ย่างเหมาะสม และสรา้งสรรค ์
3.2วิธีการสอน 

1. การบรรยาย และยกตวัอย่างในชัน้เรยีน 
2. การตอบค าถามในชัน้เรยีน  
3. การอ่าน การย่อความ และวเิคราะหก์รณศีกึษา 
4. ก าหนดประเดน็ในรายงานใหน้กัศกึษาคน้ควา้  

3.3วิธีการประเมินผล 
1. การสอบกลางภาค  
2. การสอบปลายภาค  
3. การอ่าน การย่อความ  
4. คุณภาพรายงาน 

4.ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
4.1ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบท่ีต้องพฒันา  

1. สามารถปฏบิตังิานและรบัผดิชอบต่อหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายทัง้ในระดบับุคคลและ/หรอืระดบักลุ่ม 
2. มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรคใ์นการวเิคราะหปั์ญหาดว้ยตนเองและ/หรอืร่วมกบับุคคลอืน่ 



3. มภีาวะความเป็นผูน้ าและผูต้ามทีด่ ี
4. พฒันาตนเองทัง้ดา้นความรู ้และทกัษะทางวชิาการอย่างต่อเนื่อง รวมถงึเรยีนรูก้บับุคคลอื่น 
5. มมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ ีท างานร่วมกบับุคคลอื่นไดทุ้กระดบั และปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ต่างๆ ได ้

4.2วิธีการสอน 
1. มอบหมายการท ารายงานงานรายกลุ่ม  
2. แนะน าวธิกีารเขา้พบหน่วยงานเพือ่ขอขอ้มลู 

4.3วิธีการประเมินผล 
1. คุณภาพรายงานทีม่อบหมาย พฤตกิรรมการท างานเป็นทมี 

5.ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพฒันา  

นกัศกึษาตอ้งมทีกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สารและเทคโนโลยสีารสนเทศ ขัน้ต ่าดงันี ้
1. สามารถเขา้ใจขอ้มลูเชงิปรมิาณ เลอืกและประยุกต์ใชเ้ทคนิคทางคณติศาสตรแ์ละสถติทิีเ่กีย่วขอ้งในการวเิคราะหข์อ้มลู 

ประมวลผล แปลความหมาย สรุปประเดน็ และเสนอแนะประเดน็ในการแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างเหมาะสม 
2. สามารถสือ่สารอย่างมปีระสทิธภิาพทัง้การพดู การเขยีน เลอืกและใชร้ปูแบบการน าเสนอใหผู้อ้ื่นเขา้ใจ 
3. สามารถใชภ้าษาต่างประเทศไดต้ามความเหมาะสม 
4. สามารถเลอืกและใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และเทคนิคการสือ่สารในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู วเิคราะหข์อ้มลู ประมวลผล 

แปลความหมาย และการน าเสนอไดอ้ย่างเหมาะสม 
5.2วิธีการสอน 

1. จดัเอกสารประกอบการสอนภาษาองักฤษ 1-2 ฉบบัใหน้กัศกึษาอ่านและท าความเขา้ใจ 
2. สอนวธิกีารตัง้ราคา  ก าหนดโจทยใ์หท้ดลองท า 
3. มอบหมายงานใหศ้กึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง จาก Website สือ่การสอน e-learning และท ารายงาน 

โดยเน้นขอ้มลูเชงิปรมิาณและการใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูเชงิปรมิาณ 
4. น าเสนอโดยใชร้ปูแบบและเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม 

5.3วิธีการประเมินผล 
1. ความสามารถในการอ่านและท าความเขา้ใจเอกสารประกอบการสอนทีเ่ป็นภาษาองักฤษและการหาค าตอบจากโจทย ์
2. คุณภาพรายงานและการน าเสนอรายงาน 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1.แผนการสอน 

สปัดาห์ท่ี หวัข้อ/รายละเอียด จ านวนชัว่
โมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ส่ือท่ีใช้(ถ้ามี) 

ผู้สอน 

1 แนะน าวชิาการตลาดระหวา่งประเทศและการคา้ระหวา่งประเทศ 3 บรรยาย สื่อการสอน  ผศ.สมพร   
กติตโิสภากู
ร 

2-3 สภาพแวดลอ้มการตลาดระหวา่งประเทศ 3 บรรยาย สื่อการสอน  
4 ตลาดผูบ้รโิภค 3 บรรยาย สื่อการสอน  
5 ตลาดองคก์าร   3 บรรยาย สื่อการสอน  
6 กลยุทธการตลาดระหวา่งประเทศ 3 บรรยาย สื่อการสอน  
7 การส่งออก ( EXPORTING ) 3 บรรยาย สื่อการสอน  

8 สอบกลางภาค    
9 ระบบขอ้มลูการตลาด    บรรยาย สื่อการสอน  ผศ.สมพร  

กติตโิสภากู
ร 

10 การแบ่งส่วนตลาด  การก าหนดตลาดเป้าหมาย การวางต าแหน่งสนิคา้  3 บรรยาย สื่อการสอน  
11 การบรหิารผลติภณัฑ ์ 3 บรรยาย สื่อการสอน  
12 ธุรกจิบรกิารระหวา่งประเทศ 3 บรรยาย สื่อการสอน  
13 การตัง้ราคาสนิคา้ระหวา่งประเทศ 3 บรรยาย สื่อการสอน  
14 การจดัจ าหน่ายสนิคา้ระหวา่งประเทศ 3 บรรยาย สื่อการสอน  
15 การส่งเสรมิการตลาดระหวา่งประเทศ 3 บรรยาย สื่อการสอน 

 
2.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สปัดาห์ท่ีประเมิน สดัส่วนการประเมินผล 
1 คุณธรรม จรยิธรรม 1. การเขา้ชัน้เรยีน  ตลอดภาคการศกึษา 10 



กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สปัดาห์ท่ีประเมิน สดัส่วนการประเมินผล 
2. การท างานตามสัง่และส่งงานตามทีก่ าหนด 
3. คุณภาพของงานถกูตอ้งและเหมาะสม 

2 ความรูแ้ละ 
ทกัษะทางปัญญา 

1. การสอบกลางภาค  
2. การสอบปลายภาค  
3. รายงานคุณภาพรายงาน 

8,15 60 
 
 

3 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ  1. คุณภาพรายงานทีม่อบหมาย พฤตกิรรมการท างานเป็นทมี ตลอดภาคการศกึษา 20 
4 ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื่อสาร 

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
1. สามารถอ่านและเขา้ใจเอกสารประกอบการสอนทีเ่ป็นภาษาองักฤษและการหาค าตอบจากโจทย ์
2. คุณภาพรายงานและการน าเสนอรายงาน 

12-14 10 

3.เกณฑก์ารประเมินผล  
การประเมนิผลพจิารณาจากระดบัคะแนนองิเกณฑ ์โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

เกรด ช่วงระดบัคะแนน 
A 

(พจิารณาจากค่า T-score) 

B+ 
B 
C+ 
C 
D+ 
D 
F 

หมวดท่ี 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 
1.เอกสารและต าราหลกั 
สมพร  กติตโิสภากรู. (2556).การตลาดระหว่างประเทศ. เอกสารในระบบ Hybrid 

Global Marketing . 2nded Warren J Keegan, and  Mark S Green , Upper Saddle River : Prentice- Hall ,  2000. 
Marketing Management.  Philip Kotler .Singapore :Millionium Edition . Prentice Hall  , 2000. 

 Marketing Asian Places .Philip Kotler. , Michael Hamlin , Rein Alan Irvin and  Donald H Haider ,  Singapore : John Wiley & 
Sons ( Asia ) ,  2002. 
Services Marketing  People , Technolgy ,Strategy .4thed  Christopher Lovelock , USA : Prentice- Hall , 2001. 

2.เอกสารและข้อมลูส าคญัตามค าแนะน าในชัน้เรยีน 
3.เอกสารและข้อมลูแนะน าเวบ็ไซดh์ttp://www.depthai.go.th/http://www.cia.go.us/http://www.thai-aec.com 
หมวดท่ี 7 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 
1.กลยทุธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  
การประเมนิประสทิธผิลในรายวชิานี้ ทีจ่ดัท าโดยนกัศกึษา น าแนวคดิและความเหน็จากนกัศกึษาดว้ยวธิ ี
- การสงัเกตการณ์จากพฤตกิรรมของผูเ้รยีน  - แบบประเมนิผูส้อน และแบบประเมนิรายวชิา 
2.กลยทุธ์การประเมินการสอน 
     ในการเกบ็ขอ้มลูเพือ่ประเมนิการสอน ดวัย  การสงัเกต  ผลการสอบการทวนสอบผลประเมนิการเรยีนรู ้
3.การปรบัปรงุการสอน 
     หลงัจากผลการประเมนิการสอนในขอ้ 2 จงึมกีารปรบัปรุงการสอน โดยการจดักจิกรรมในการระดมสมอง 
และหาขอ้มลูเพิม่เตมิในการปรบัปรุงการสอน ดว้ยสมัมนาการจดัการเรยีนการสอน 
4.การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา  
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวชิา มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิใ์นรายหวัขอ้ตามทีค่าดหวงัจากการเรยีนรูใ้นรายวชิา ไดจ้าก 
การสอบถามนกัศกึษา หรอืการตรวจผลงานของนกัศกึษา รวมถงึการพจิารณาจากผลการสอบย่อย และหลงัการออกผลการเรยีนรายวชิา  
5.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา  
จากผลการประเมนิ และทวนสอบผลสมัฤทธิป์ระสทิธผิลรายวชิา ปรบัปรุงการสอนและรายละเอยีดวชิา ดงันี ้
- ปรบัปรุงรายวชิาทุก 5ปี หรอืตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิต์ามขอ้ 4  
- เปลีย่นหรอืสลบัอาจารยผ์ูส้อน เพือ่ใหน้กัศกึษามมีมุมองในเรือ่งการประยุกต์ความรูน้ี้กบัปัญหาจากงานวจิยัของอาจารย ์
หรอืวงการวชิาการและภาคธุรกจิต่างๆ 
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