มคอ.3
มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิ ชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา: วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
วิ ทยาเขต/คณะ/ภาควิ ชา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทัวไป
่
1. รหัสและชื่อรายวิ ชาภาษาอังกฤษ
รหัสวิ ชา

ชื่อรายวิ ชา

Section

บธ 0404 ตลาดธุรกิจการค้าระหว่างประเทศในกลุ่มอินโดจีน
2. จานวนหน่ วยกิ ต
3

หน่วยกิต

( 3  0  6 )

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิ ชา
หลักสูตร: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

4. อาจารย์ผร้ ู บั ผิดชอบรายวิ ชาและอาจารย์ผสู้ อน
ชื่ออาจารย์
อาจารย์ผร้ ู บั ผิดชอบ
อาจารย์ผส้ ู อน
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5. ภาคการศึกษา / ชัน้ ปี ที่เรียน
ภาคเรี ยนที่ 1 ชั้นปี ที่ 2
6. รายวิ ชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่ม ี

7. รายวิ ชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่ม ี

8. สถานที่เรียน
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
9. วันที่จดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิ ชาครัง้ ล่าสุด
พ.ศ. 2556
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิ ชา
1. เพื่อสร้างความเป็ นผูเ้ รียนรูใ้ ห้กบั ผูเ้ รียนโดยเน้นถึงความเป็ นทีพ่ ง่ึ โดยผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
2. เพื่อให้ผเู้ รียนสามารถเข้าใจบทบาทของตนเองในฐานะผูเ้ รียนทีส่ ามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดผลประโยชน์ภายหลัง
จบการเรียนในรายวิชานี้
3. เพื่อสร้างความรูด้ า้ นการตลาดโดยเน้นถึงการเข้าใจในเนื้อหารายวิชาทีน่ าไปสูค่ วามสามารถในการตัดสินใจ
การวางแผนกลยุทธ์และนโยบายทางการตลาด และการแก้ไขปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ในสภาพแวดล้อม
4. เพื่อปลูกฝงั วินยั ความมีมนุษยสัมพันธ์ และจริยธรรมคุณธรรมทางการตลาด สาหรับการประกอบอาชีพ และ
ดารงชีพในสังคม

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิ ชา
การพัฒนาปรับปรุงรายวิชาจะเน้นถึงความทันสมัยของเนื้อหา การอภิปรายร่วมกัน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
นอกชัน้ เรียน การทางานกลุ่ม การใช้เทคโนโลยีในการสือ่ สาร ระหว่างผูเ้ รียน / อาจารย์ / และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับ
กระบวนการเรียนการสอน มากกว่าการถ่ายทอดจากผูส้ อนฝา่ ยเดียว ซึง่ รายวิชานี้มคี วามคาดหมายว่าผูเ้ รียนจะได้รบั ในสิง่
ต่อไปนี้คอื
1. เพือ่ ทาให้ผเู้ รียนสามารถศึกษาและใช้เหตุผลทีถ่ กู ต้องด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
2. เพือ่ ให้ผเู้ รียนเป็ นผูท้ ร่ี จู้ กั การใช้ความคิด การวิเคราะห์ การหาเหตุ และการนาไปปฏิบตั ไิ ด้
3. เพือ่ ทาให้ผเู้ รียนเป็ นบุคคลทีพ่ ร้อมด้วยวินยั ความตรงต่อเวลา ความมีมนุษยสัมพันธ์กบั ผูอ้ น่ื การประกอบกิจการ
งานและการดารงชีพอย่างมีจริยธรรมคุณธรรม ไม่สร้างปญั หาแก่ผอู้ น่ื และสังคม
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนิ นการ
1. คาอธิ บายรายวิ ชา
การวิเคราะห์แนวคิดทางการตลาดกับสถานการณ์ในปจั จุบนั ความสาคัญของการดาเนินการทาง
การตลาดต่อผูม้ สี ่วนได้เสียทัง้ ภายในและภายนอกองค์การ กระบวนการจัดการทางการตลาดเชิงกลยุทธ์
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านศักยภาพขององค์การและสภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อวิเคราะห์โอกาส
และอุปสรรคทางการตลาดต่อธุรกิจ นวัตกรรมทางการตลาด การจัดการกลยุทธ์และส่วนประสมทาง
การตลาด การจัดการด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจาหน่าย และการส่งเสริมทางการตลาด กลยุทธ์
ตราสินค้า กลยุทธ์ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า การประเมินผลทางการตลาด

2. จานวนชัวโมงที
่
่ใช้ต่อภาคการศึกษา
การฝึ กปฏิ บตั ิ /
งานภาคสนาม/การฝึ กงาน การศึกษาด้วยตนเอง

บรรยาย

สอนเสริ ม

42

ตามความต้องการของ
นักศึกษาเฉพาะราย

-

126

3. จานวนชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิ ชาการแก่นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
6 ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์
โดยมีวธิ กี ารแจ้งให้นกั ศึกษาทราบ ดังนี้


แจ้งให้ทราบในห้องเรียน



แจ้งให้ทราบผ่านทางอีเมล์ หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น F cebook



ระบุในแผนการสอน
ระบุใน LMS
ติดประกาศหน้าห้องพักหรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
อื่น ๆ (โปรดระบุ)
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริ ยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต่ อ้ งพัฒนา
- นักศึกษามีความตระหนักถึงและใช้วจิ ารณญาณในการตัดสินถึงความมีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการประกอบอาชีพทางการตลาด
- มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ้ ่นื
- มีวนิ ยั และความตรงต่อเวลา

1.2 วิธกี ารสอน
- จัดเนื้อหาเกีย่ วกับจริยธรรมและคุณธรรมไว้ในรายวิชาเพื่อเปิดโอกาสให้มกี าร
อภิปรายประเด็นเหล่านี้ในชัน้ เรียน
- มีการมอบหมายงานกลุ่มเพื่อให้นกั ศึกษาได้ทางานร่วมกันและแสดงความรับผิดชอบ
ร่วมกันทัง้ ต่อตนเองและสมาชิกภายในกลุ่ม
- มีการกาหนดเวลาในการส่งผลงานและนาเสนอผลงานของนักศึกษาเพื่อสร้างวินยั และ
การตรงต่อเวลาในการทางานทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้เสร็จลุล่วงตามกาหนดของผูส้ อน นอกจากนี้ยงั
รวมถึงการตรงต่อเวลาในการเข้าชัน้ เรียนด้วย

1.3 วิธกี ารประเมินผล
- พิจารณาจากการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการแสดงความคิดเห็นด้านจริยธรรมใน
ชัน้ เรียน
- พิจารณาผลงานทีน่ กั ศึกษานาเสนอ
- พิจารณาความตรงต่อเวลาในการส่งและนาเสนอผลงานและการเข้าเสนอผลงาน และ
การเข้าชัน้ เรียนตามเวลา (ไม่สาย/ไม่ขาดเรียน)
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2. ความรู้
2.1 ความรูท้ ต่ี อ้ งได้รบั
- แนวคิดทางการตลาดและการจัดการเชิงกลยุทธ์ทางการตลาดทีถ่ ูกต้อง
- การสร้างกระบวนการ/ระบบแนวคิดในการจัดการทางการตลาดเพื่อนาไปใช้ในการ
แก้ปญั หาทางการตลาดได้อย่างถูกต้อง

2.2 วิธกี ารสอน
- ใช้การบรรยายและอภิปรายร่วมกันในชัน้ เรียน
- มอบหมายให้ทารายงานจากการได้ไปศึกษาค้นคว้าประเด็นทีผ่ เู้ รียนสนใจและมีความ
เกีย่ วข้องกับเนื้อหารายวิชา
- ใช้วทิ ยากรบรรยายพิเศษจากภายนอกเพื่อนาความรูจ้ ากประสบการณ์จริงมาถ่ายทอด
มุมมองให้นกั ศึกษาเข้าใจถึงการนาความรูท้ างทฤษฎีมาสัมพันธ์กบั การปฏิบตั จิ ริง

2.3 วิธกี ารประเมินผล
พิจารณาจากเกณฑ์การวัดผลทีก่ าหนดให้ ซึง่ ประกอบด้วย การสอบ การทากรณีศกึ ษา
การจัดทาโครงการ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
ภายในชัน้ เรียน
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3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปญั ญาทีต่ อ้ งพัฒนา
- ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุผลจากเนื้อหาทีไ่ ด้รบั จากการเรียน
- ความสามารถในการคิดแบบสร้างสรรค์ทน่ี าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตั งิ าน

3.2 วิธกี ารสอน
- ใช้การบรรยายและอภิปรายร่วมกันระหว่างอาจารย์ผเู้ รียนและเพื่อนร่วมชัน้
- มอบหมายกรณีศกึ ษาให้ทาการวิเคราะห์เหตุผล
- ค้นคว้าศึกษาด้วยตนเองเกีย่ วกับเนื้อหา/ประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับรายวิชาและให้ผเู้ รียน
นาเสนออภิปรายร่วมกับอาจารย์และเพื่อนร่วมชัน้
- จัดทาโครงการทางการตลาดสาหรับสินค้าหรือบริการทีส่ นใจ

3.3 วิธกี ารประเมินผล
- ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในชัน้ เรียนโดยนับเป็นคะแนนต่อ
การแสดงความเห็นแต่ละครัง้
- ประเมินจากผลงานทีม่ อบหมายเพื่อดูว่านักศึกษาสามารถทาได้บรรลุเป้าหมายตามที่
ผูส้ อนกาหนดและแจ้งให้นกั ศึกษาทราบล่วงหน้า อาทิ การวิเคราะห์สถานการณ์ การระบุปญั หา
การวิเคราะห์ปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้อง การนาเสนอข้อแก้ไขและข้อเสนอแนะพร้อมเหตุผล
- ประเมินระดับของการสร้างสรรค์ผลงานและความเป็นไปได้ในการนาไปใช้ได้
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ อ้ งพัฒนา
- ผูเ้ รียนสามารถปฏิสมั พันธ์กบั เพื่อนร่วมชัน้ และอาจารย์ทงั ้ ในด้านการประพฤติตนต่อ
บุคคลอื่นการรับฟงั ผูอ้ ่นื การเสนอความคิดต่อผูอ้ ่นื
- ผูเ้ รียนมีความกล้าหาญทีจ่ ะแสดงออกระหว่างเพื่อนและต่อหน้าบุคคลอื่น

4.2 วิธกี ารสอน
- จัดให้ผเู้ รียนได้นาเสนอผลงานของตนเองต่อบุคคล
- มอบหมายชิน้ งานโดยทางานร่วมกันเป็นกลุ่มทีส่ ามารถแสดงความคิดเห็นระหว่างกัน
ได้ เพื่อฝึกความเป็นผูน้ ากลุ่ม

4.3 วิธกี ารประเมินผล
- ประเมินผลจากผลงานทีน่ าเสนอและผลงานกลุ่มหน้าชัน้ เรียน
- ประเมินผลถึงการปฏิบตั งิ านร่วมกันภายในกลุ่ม โดยหัวหน้ากลุ่มแต่ละกลุ่มของ
นักศึกษาจะต้องทาการประเมินและทาสรุปรายงานส่งให้อาจารย์ผสู้ อน
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5. ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ อ้ งพัฒนา
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ตวั เลขจากรายงานทางการเงินและสถิตติ ่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการวางแผน
- นักศึกษามีทกั ษะในการสื่อสารระหว่างบุคคลและประชาคมในชัน้ เรียน
- นักศึกษามีทกั ษะในการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและจากฐานข้อมูล

5.2 วิธกี ารสอน
- มอบหมายงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการวิเคราะห์รายการทางการเงินทีเ่ กีย่ วข้องกับรายวิชา
เช่น งบประมาณการตลาด งบกาไรขาดทุน สถิตทิ เ่ี กีย่ วข้องกับส่วนครองตลาด ภาวะทาง
เศรษฐกิจ การแข่งขัน และการเปลีย่ นแปลงทางประชากร เป็นต้น
- มอบหมายให้มกี ารนาเสนอรายงานหน้าชัน้ และการทางานภายในกลุ่มร่วมกัน
- มอบหมายให้ทาการค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อนามาใช้ในการทากรณีศกึ ษา
โครงการทางการตลาดและการค้นคว้าศึกษาตนเอง

5.3 วิธกี ารประเมินผล
- ประเมินจากความถูกต้องของการวิเคราะห์
- ประเมินจากความเข้าใจของเพื่อนร่วมชัน้ และการทาให้เพื่อนมีส่วนร่วม
- ประเมินจากปริมาณข้อมูลทีค่ น้ คว้าได้ ความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลและความ
ทันสมัยของข้อมูล
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6. ทักษะพิ สยั เฉพาะสาขาวิชาทีต่ อ้ งการทักษะทางกายภาพสูง เช่น การเต้นรา ดนตรี การวาดภาพ
การแกะสลัก พลศึกษา การแพทย์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์
6.1 ทักษะพิสยั ทีต่ อ้ งพัฒนา
-

6.2 วิธกี ารสอน
-

6.3 วิธกี ารประเมินผล
-

หน้าที่ 9 ของ 15
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมิ นผล
1. แผนการสอน
ครัง้ ที่
1

จานวน กิ จกรรมการเรียน
ชัวโมง
่
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
3 นักศึกษาระดมความคิด
เรือ่ งสินค้า/บริการ
สาหรับแผนการตลาด

หัวข้อ/รายละเอียด
แนวคิดเบือ้ งต้นทางการตลาด
- กรอบแนวคิดทางการตลาด
- ความสาเร็จทางการตลาดกับธุรกิจ
- บทบาทของนักการตลาด

2

แนวคิดเบือ้ งต้นทางการตลาด

3

- นาเสนอกิจกรรม
ค้นคว้าด้วยตนเอง
- อภิปรายในชัน้ เรียน

3

- นาเสนอกิจกรรม
ค้นคว้าด้วยตนเอง
- อภิปรายในชัน้ เรียน

3

- นาเสนอกิจกรรม
ค้นคว้าด้วยตนเอง
- อภิปรายในชัน้ เรียน

3

- นาเสนอกิจกรรม
ค้นคว้าด้วยตนเอง
- อภิปรายในชัน้ เรียน
- อภิปรายกรณีศกึ ษา

- คุณค่าและความต้องการของผูบ้ ริโภค
- การแข่งขันทางการตลาด
- ผลกระทบของเทคโนโลยีกบั การตลาด
- นวัตกรรมทางการตลาด

3

ยุทธศาสตร์ทางการตลาด
- โครงสร้างการจัดการทางการตลาด
- กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์
- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทาง
การตลาด

4

ยุทธศาสตร์ทางการตลาด
- การวิเคราะห์การแข่งขัน
- การกาหนดเป้าหมายและทิศทาง
การตลาด
- กลยุทธ์ทางการตลาดและส่วนประสม
ทางการตลาด

5

ลูกค้ากับการแบ่งส่วนของตลาดและการ
วางตาแหน่งของสินค้า
- ลูกค้ากับการตลาด
- การแบ่งส่วนของตลาด
- การวางตาแหน่งสินค้า
- การเข้าถึงลูกค้า
- ลูกค้ากับความเสีย่ ง
- พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจ
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ครัง้ ที่
6

จานวน กิ จกรรมการเรียน
ชัวโมง
่
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
3 - นาเสนอกิจกรรม
ค้นคว้าด้วยตนเอง
- อภิปรายในชัน้ เรียน

หัวข้อ/รายละเอียด
ตลาดและการตลาดระหว่างประเทศ

ปจั จัยในการพิจารณาเลือกตลาด
กลยุทธ์ในการเข้าตลาด
การประเมินความน่าสนใจของตลาด
เหตุผลของการทาการตลาดระหว่าง
ประเทศ
- วิธกี ารเข้าตลาดและกลยุทธ์ทาง
การตลาดระหว่างประเทศ
-

7

การจัดการด้านผลิตภัณฑ์และบริการ

3

- นาเสนอกิจกรรม
ค้นคว้าด้วยตนเอง
- อภิปรายในชัน้ เรียน

- วงจรชีว้ ดั ผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์
- การจัดโครงสร้างผลิตภัณฑ์
- แนวคิดการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่

8

บรรยายพิเศษประเด็นปจั จุบนั ทาง
การตลาด

3

อภิปรายและซักถาม

9

การจัดการด้านผลิตภัณฑ์และบริการ :
ตราสินค้าและกลยุทธ์การสร้างตรา
สินค้า

3

- นาเสนอกิจกรรม
ค้นคว้าด้วยตนเอง
- อภิปรายในชัน้ เรียน

3

- นาเสนอกิจกรรม
ค้นคว้าด้วยตนเอง
- อภิปรายในชัน้ เรียน
- อภิปรายกรณีศกึ ษา

- กลยุทธ์การสร้างตราสินค้า
- คุณค่าตราสินค้า
- การเปลีย่ นแปลงตราสินค้าของผูบ้ ริโภค
- การฟื้นตราสินค้า

10 การจัดการด้านราคา
-

สภาพแวดล้อมทีส่ ง่ ผลกระทบต่อราคา
ทฤษฎีการตัง้ ราคา
ทิศทางและทางเลือกในการตัง้ ราคา
ปจั จัยในการตัง้ ราคา
ประเภทของราคา
- ราคากับการตัดสินใจซือ้
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ครัง้ ที่
11

จานวน กิ จกรรมการเรียน
ชัวโมง
่
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
3 - นาเสนอกิจกรรม
ค้นคว้าด้วยตนเอง
- อภิปรายในชัน้ เรียน

หัวข้อ/รายละเอียด
การจัดการด้านช่องทางการจาหน่าย
-

แนวคิดเกีย่ วกับช่องทางการจาหน่าย
กลยุทธ์ดา้ นช่องทางการจาหน่าย
ช่องทางจาหน่าย
การบริหารคลังสินค้า
การจัดการโลจิสติคส์

12 การจัดการด้านการส่งเสริมทาง
การตลาด

3

- นาเสนอกิจกรรม
ค้นคว้าด้วยตนเอง
- อภิปรายในชัน้ เรียน

3

อภิปรายในชัน้ เรียน

3

- นาเสนอแผนการตลาด
- อภิปรายและซักถาม

- บทบาทของการส่งเสริมทางการตลาด
- การสือ่ สารทางการตลาดแบบบูรณาการ
- การสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า

13 การงบประมาณและการประเมินผลทาง
การตลาด
- การจัดทางบประสานทางการตลาด
- เกณฑ์ในการประเมินผลทางการตลาด
- การนาผลการประเมินไปใช้ในการ
วางแผนกลยุทธ์

14 จริยธรรมทางการตลาด
-

การตลาดกับสังคม
จริยธรรมทางการตลาด
ประเด็นด้านจริยธรรมทางการตลาด
การนาเสนอแผนการตลาด

15

-

16

-
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2. แผนการประเมิ นผลการเรียนรู้
การ
ประเมิ น
ผลที่
1

วิ ธีการประเมิ น

สัดส่วน
ของการ
ครัง้ ที่
ประเมิ น ประเมิ นผล
(ร้อยละ)

- ดูการเข้าชัน้ เรียนตรงเวลา
- พิจารณาผลการประเมินจากสมาชิกกลุ่ม
- การตรงต่อเวลาในการส่งงาน

ทุกสัปดาห์

- พิจารณาเนื้อหาของกิจกรรมทีน่ าเสนอ
- การให้คะแนนของเพื่อนในชัน้ เรียน
- พิจารณาจากคะแนนกิจกรรมและคะแนนสอบ

ทุกสัปดาห์

3

- พิจารณาเนื้อหาของกิจกรรมทีน่ าเสนอ

ทุกสัปดาห์

30%

4

- ผลการประเมินความมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมจากสมาชิกเพื่อนทุกสัปดาห์
ในกลุ่มงานเดียวกัน
- พิจารณาระดับการมีส่วนร่วมในชัน้ เรียน

15%

5

- พิจารณางานทีน่ าเสนอในส่วนของการวิเคราะห์ตอ้ งมีความถูกต้องทุกสัปดาห์
- พิจารณาถึงการใช้ความสามารถในการนาเสนอ/รายงานหน้า
ชัน้ เรียน
- พิจารณาจากการใช้เทคโนโลยีในการเสนอผลงาน/รายงาน

15%

2
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มคอ.3
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
McDaniel. Marketing. Thomson Publishing. 2010

2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ (ถ้ามี)
เกษมสันต์ พิพฒ
ั น์ศริ ศิ กั ดิ ์. การจัดการทางการตลาด. โรงพิมพ์วทิ ยาลัยชุมชนมุกดาหาร. กรุงเทพฯ.
2533

3. เอกสารและข้อมูลแนะนา (ถ้ามี)
1. Journal of Marketing
2. Journal of Marketing Research
3. หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ / การตลาด
4. รายงานเศรษฐกิจ / การตลาด
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หมวดที่ 7 การประเมิ นและปรับปรุงการดาเนิ นการของรายวิ ชา
1. กลยุทธ์การประเมิ นประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชาโดยนักศึกษา
1. นักศึกษาประเมินผลงานของเพื่อนทีน่ าเสนอต่ออาจารย์รว่ มกับอาจารย์
2. นักศึกษาติดตามและประเมินผลการทางานของเพื่อนในกลุ่มสาหรับกิจกรรม และผลงานทีอ่ าจารย์
มอบหมายให้ทาร่วมกัน
3. นักศึกษาประเมินผลตามแบบฟอร์มการประเมินผลด้วยระบบ Online Assessment ทีม่ หาวิทยาลัย
กาหนด
2. กลยุทธ์การประเมิ นการสอน
1. พิจารณาผลการประเมินการสอนทีไ่ ด้รบั จากนักศึกษาเมือ่ สิน้ ภาคการศึกษา เพื่อหาข้อบกพร่องที่
ต้องทาการปรับปรุงวิธกี ารสอนต่อไป
2. พิจารณาจากผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนทัง้ หมด ได้แก่ ผลการสอน และคะแนนจากการจัดทากิจกรรม
ทีม่ อบหมายทุกประเภทในชัน้ เรียนและนอกชัน้ เรียน
3. พิจารณาจากปญั หาและข้อสงสัยทีน่ กั ศึกษาเข้ามาขอรับการปรึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
1. ปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาโดยพิจารณาจากข้อมูลใหม่ทไ่ี ด้จากแหล่งต่าง ๆ อาทิ วารสาร ตารา
และงานวิจยั
2. ปรับปรุง/เปลีย่ นแปลงรายละเอียดของกิจกรรมทีม่ อบหมายให้นกั ศึกษา
3. สร้างกิจกรรมใหม่ทน่ี กั ศึกษาต้องใช้การวิเคราะห์เหตุผลและการใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้มากขึน้
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาในรายวิ ชา
1. ขอความเห็นจากผูส้ อนในรายวิชาอื่นเกีย่ วกับการทีน่ กั ศึกษาสามารถนาความรูแ้ ละแนวคิดทีไ่ ด้จาก
รายวิชาการจัดการทางการตลาดไปใช้ในการศึกษาต่อในรายวิชานัน้ ได้ในระดับใด
2. พิจารณาจากผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตและนามาปรับวิธกี ารสอนและการ
กาหนดสัดส่วนของเกณฑ์การวัดผลสัมฤทธิ ์ให้มคี วามสอดคล้องกัน
5. การดาเนิ นการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชา
1. ทาแบบประเมินความคิดเห็นของผูส้ อนรายวิชาอื่นทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับวิชาการจัดการทางการตลาดและผูใ้ ช้
บัณฑิต เพื่อนาผลการปรับปรุงเนื้อหา/วิธกี ารสอน/เกณฑ์การประเมินผล ของรายวิชาให้ดยี งิ่ ขึน้
2. นาผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อดาเนินการปรับปรุงพัฒนาตามวัตถุประสงค์
3. ติดตามแนวโน้มสถานการณ์ทางการตลาดทีเ่ ปลีย่ นแปลงจากการวิจยั และข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ทีม่ คี วามเชื่อถือ
ได้ เพื่อนาผลมาปรับปรุงรายวิชาให้มคี วามทันสมัย ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ รียนในการนาความรูไ้ ปประยุกต์ใช้กบั การทางาน
และการดารงชีพได้เป็ นอย่างดี
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