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รายละเอียดของรายวิชา 
Course Specification 

 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :  มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุร ี
 

หมวดท่ี1ข้อมูลท่ัวไป 
1.รหัสและชื่อรายวิชา:3464307 การตลาดระหว่างประเทศ 

International Marketing 
2.จํานวนหน่วยกิต:3(3-0-6) 
 
3.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา: 

เป็นรายวิชาในหมวดวิชาเอก 
4.อาจารย์ผู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้อน : 
 4.1 อาจารย์ผูร้ับผิดชอบรายวิชา 
  1)อาจารย์จุลชาติ  ตันเจริญ 
  สถานที่ติดต่ออาจารย์  : ห้องพักอาจารย์คณะวิทยาการ 
จัดการ โทร.081-711-7788   
E-mail.  JUNRACHART@GMAIL.COM 
 4.2อาจารย์ผูส้อนรายวิชา 
  1)  อาจารย์จุลชาติ  ตันเจริญ 
  
5.ภาคการศึกษา/ชัน้ปีทีเ่รียน :ภาคการศกึษา 1/2559ชั้นปีที3่ 
6.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
7.รายวิชาที่ต้องเรียนควบคูกั่น :ไม่ม ี
8.สถานที่เรียน:มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
9.วันที่จัดทาํหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลา่สุด:2559 
 

หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1.จุดมุ่งหมายของรายวิชา :เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับพ้ืนฐานองค์ประกอบ และ
กระบวนการตลาดระหว่างประเทศสามารถวิเคราะห์สาระสําคัญและขอบเขตของการตลาดระหว่าง
ประเทศ ตลอดจน ปัจจัยต่างๆท่ีมีผลต่อการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดระหว่างประเทศ 
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2.วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรบัปรงุรายวิชา:เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้พ้ืนฐานด้านการตลาด
ระหว่างประเทศ ที่สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน 
 

หมวดท่ี3ลักษณะและการดําเนินการ 
1.คําอธิบายรายวิชาศึกษาขอบเขตทางการค้า การลงทุนขยายธุรกิจและขบวนการทางการตลาด
ระหว่างประเทศที่สําคัญ ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน่ือง ระบบสารสนเทศ การ
วางแผนกลยุทธ์และส่วนผสมทางการตลาด วิจัยและพัฒนาทางการตลาด ทิศทางแนวโน้มการตลาด
ในอนาคต โดยใช้กรณีศึกษา 
 
Trade area and business expansion investment. Key international marketing process 
in continuously changing environment. Information systems, strategic planning and 
marketing mix. Marketing research and development. Study direction and trend of 
future market through case studies 

 
2.จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา: 
จํานวนช่ัวโมงบรรยาย 45ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 
 จํานวนช่ัวโมงฝึกปฏิบัติการ  -ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 
 จํานวนช่ัวโมงการศึกษาด้วยตนเอง 90ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 
 
3.จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเปน็
รายบคุคล จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่จะให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษานอกช้ัน
เรียน สัปดาห์ละ3ช่ัวโมงโดยระบุวันเวลาไว้ในประมวลการสอนและแจ้งให้นักศึกษาทราบในช่ัวโมง
แรกของการสอนฯลฯ 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1.การพัฒนาผลการเรียนรู ้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 ตระหนักในคุณค่าของความมีคุณธรรม จริยธรรม  
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง 

วิชาชีพ สังคม 
1.3เคารพสิทธิ/รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
1.4เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและ

สังคม 
1.5มจีรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

 
1.อาจารย์ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง  
2. บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
3.อภิปรายกลุ่ม 
4.กําหนดให้นักศึกษานําเสนอตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง/
วิเคราะห์ 

 
1.พฤติกรรมการอภิปราย/การรายงาน/การนําเสนอ/ 
   การตอบคําถาม 
2. นักศึกษาประเมินเพื่อนร่วมกิจกรรม 
3. นักศึกษาประเมินตนเอง 
โดยพิจารณาจากงานที่ให้ฝึกปฏิบัติ การนําเสนองาน 
การสุ่มสัมภาษณ์ การประเมนิตนเองและการประเมิน
โดยเพื่อน สะท้อนความก้าวหน้าของผู้เรียน 

2.ด้านความรู ้
2.1 รู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลักการและทฤษฎีฯ 
2.2 สามารถวิเคราะห์และเข้าใจปัญหาทางด้านธุรกิจ และ

สามารถหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข 
2.3 สามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในการบริหารธุรกิจ และ

สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้จริง 
2.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและองค์

ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นในการบริหารธุรกิจ 
2.5 สามารถนําความรู้ในการบริหารธุรกิจประยุกต์ใช้

ร่วมกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ 
 

1. การบรรยาย/อภิปราย/ซักถาม 
2. การระดมสมองด้วยการวิเคราะห์กรณีศกึษา 
3.นําเสนอข้อมูล 

1. การสอบวัดระดับความรู้ ความจํา ความเข้าใจ 
2. การนําเสนองานปากเปล่า 
3.แบ่งกลุ่มอภิปรายถึงกรณีศึกษาที่ให้ไป 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู ้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

3.ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 สามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 
3.2 มีความสามารถสาธิตทักษะในการแก้ปัญหาฯ 
3.3 มีความสามารถนําความรู้ในเชิงทฤษฎีสู่การปฎิบัติฯ 
3.4สามารถประยุกต์ความรู้และทกัษะในศาสตร์ต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องฯ 

 
1.การบรรยาย/อภิปราย/ซักถาม 
2. การระดมสมองด้วยการวิเคราะห์กรณีศกึษา 
3.นําเสนอข้อมูล 

 
1.การสอบข้อเขียนโดยเน้นการวิเคราะห์สถานการณ์ 
สังเคราะห์ การนําไปใช้  
2.การนําเสนอข้อมูล 
3. สังเกตพฤติกรรมการแก้ปัญหา 

4.ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคลและความ
รับผิดชอบ  

4.1 สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี 
4.2 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับหมอบหมาย 
4.3 สามารถพัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดีฯ 
4.4 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และ ทางวิชาชีพ 

 

1.การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา  
2.การเรียนรู้โดยการนําเสนองาน 
 

1. การสังเกต/การนําเสนอ 
2. นักศึกษาประเมินเพื่อร่วมกลุ่มกิจกรรม 
3. นักศึกษาประเมินตนเอง 
4. ประเมินการปฏิบัติ (พฤติกรรม ทศันคติ จริยธรรม) 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

5.1 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการ
สื่อสารฯ 

5.2 มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงสถิติฯ 
5.3 สามารถนําความรู้และเครื่องมือทางการบริหารธุรกิจ

มาประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร 

1.บรรยาย 
2.การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ  
3.ศึกษาด้วยตนเอง  
 

1.การสอบในระดับความรู้ ความจํา ความเข้าใจ 
2.การนําเสนอ 
3.การรายงานศึกษาค้นคว้าและการอ้างอิง 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู ้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

5.4 สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสื่อสาร
และนําเสนอได้อย่างเหมาะสม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้(Curriculum Mapping) 
  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก    หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง - หมายถึงไมก่ําหนดผลการเรียนรู้ 

 

หมวดวิชา รหัส
และชื่อรายวิชา 

 
1. คุณธรรมจริยธรรม 

 
 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะทางปัญญา 
 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

3464307 
การตลาด
ระหว่าง
ประเทศ 
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หมวดที่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1.แผนการจัดการเรียนรู ้
 

สัปดาห์ที/่ 
(1) 

สาระ/เนื้อหาการเรยีนรู ้
(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ 
(3) 

สื่อการเรียนรู ้
(4) 

จํานวนชั่วโมง 
(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วยตนเอง 

สัปดาห์ที ่1 
 

การปฐมนิเทศ 

ศกึษาและวเิคราะหผ์ูเ้รยีน 

แผนการสอน 

บรรยายการศึกษาด้วยตนเอง 
 

ตํารา สไลด์จาก
คอมพิวเตอร์  

3 0 6 การสังเกต การตอบคําถาม อาจารย์จุลชาติ ตัน
เจริญ 

สัปดาห์ที ่2 ความหมาย และคํานิยาม ตลาดระหว่างประเทศ บรรยายการศึกษาด้วยตนเอง ตํารา สไลด์จาก
คอมพิวเตอร์ 

3 0 6 การสังเกต การตอบคําถาม  อาจารย์จุลชาติ ตัน
เจริญ 

สัปดาห์ที ่3 สภาพแวดล้อมตลาดระหว่างประเทศ บรรยายการศึกษาด้วยตนเอง 
 

ตํารา สไลด์จาก
คอมพิวเตอร์ 

3 0 6 การสังเกต การตอบคําถาม อาจารย์จุลชาติ ตัน
เจริญ 

สัปดาห์ที ่4 ตลาดระหว่างประเทศในกระแสโลกาภิวัฒน์ บรรยาย 
การศึกษาด้วยตนเอง 

ตํารา สไลด์จาก
คอมพิวเตอร์  

3 0 6 การสังเกต การตอบคําถาม  อาจารย์จุลชาติ ตัน
เจริญ 

สัปดาห์ที ่5 กลยุทธ์ในการเข้าสู่ตลาดระหว่างประเทศ บรรยาย  
การศึกษาด้วยตนเอง 

ตํารา สไลด์จาก
คอมพิวเตอร์  

3 0 6 การสังเกต การตอบคําถาม  อาจารย์จุลชาติ ตัน
เจริญ 
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สัปดาห์ที/่ 

(1) 
สาระ/เนื้อหาการเรยีนรู ้

(2) 
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ 

(3) 
สื่อการเรียนรู ้

(4) 
จํานวนชั่วโมง 

(5) 
วิธีการวัดและประเมินผล 

(6) 
ชื่อผู้สอน 

 
(7) บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วยตนเอง 

 

สัปดาห์ที ่6 ทรัยากร การนําเข้า และ ส่งออก ตลาดระหว่าง
ประเทศ 

บรรยาย ศึกษาด้วยตนเอง 
 

ตํารา สไลด์จาก
คอมพิวเตอร์ 
 

3 0 6 การสังเกต การตอบคําถาม 
 

อาจารย์จุลชาติ ตัน
เจริญ 

สัปดาห์ที ่7 กลยุทธ์การผลิต ตลาดระหว่างประเทศ บรรยาย ศึกษาด้วยตนเอง ตํารา สไลด์จาก
คอมพิวเตอร์ 
 

3 0 6 การสังเกต การตอบคําถาม อาจารย์จุลชาติ ตัน
เจริญ 

สัปดาห์ที ่8 สอบกลางภาค        

สัปดาห์ที ่9 การกําหนดราคา ตลาดระหว่างประเทศ บรรยาย ศึกษาด้วยตนเอง ตํารา สไลด์จาก
คอมพิวเตอร์ 
 

3 0 6 การสังเกต การซักถาม  
 

อาจารย์จุลชาติ ตัน
เจริญ 

สัปดาห์ที ่10 การกระจายสินค้า ตลาดระหว่างประเทศ บรรยาย ศึกษาด้วยตนเอง 
 

ตํารา สไลด์จาก
คอมพิวเตอร์ 
 

3 0 6 การสังเกต การซักถาม  
 

อาจารย์จุลชาติ ตัน
เจริญ 

สัปดาห์ที ่11 การส่งเสริมการจัดจําหน่าย ตลาดระหว่าง
ประเทศ 

บรรยาย ศึกษาด้วยตนเอง 
 
 

ตํารา สไลด์จาก
คอมพิวเตอร์ 
 

3 0 6 การสังเกต การซักถาม  
 

อาจารย์จุลชาติ ตัน
เจริญ 

สัปดาห์ที ่12 พาณิชย์อิเลคทรอนิกส์ กับ การตลาดระหว่าง
ประเทศ 

บรรยาย ศึกษาด้วยตนเอง 
 

ตํารา สไลด์จาก
คอมพิวเตอร์ 
โครงงาน 
 

3 0 6 การสังเกต การซักถาม  
 

อาจารย์จุลชาติ ตัน
เจริญ 

สัปดาห์ที ่13 กลยุทธ์การตลาด ในตลาดระหว่างประเทศ การบรรยาย ศึกษาด้วยตนเอง 
 

ตํารา สไลด์จาก
คอมพิวเตอร์ 

3 0 6 การสังเกต การซักถาม  
 

อาจารย์จุลชาติ ตัน
เจริญ 
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สัปดาห์ที/่ 

(1) 
สาระ/เนื้อหาการเรยีนรู ้

(2) 
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ 

(3) 
สื่อการเรียนรู ้

(4) 
จํานวนชั่วโมง 

(5) 
วิธีการวัดและประเมินผล 

(6) 
ชื่อผู้สอน 

 
(7) บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วยตนเอง 

 

สัปดาห์ที ่14 กลยุทธ์การตลาด ในตลาดระหว่างประเทศ บรรยาย ศึกษาด้วยตนเอง 
 

ตํารา สไลด์จาก
คอมพิวเตอร์ 
 

3 0 6 การสังเกต การซักถาม อาจารย์จุลชาติ ตัน
เจริญ 

สัปดาห์ที ่15 นําเสนอรายงาน นําเสนอหน้าห้องบรรยาย ตํารา สไลด์จาก
คอมพิวเตอร์ 

3 0 6 เล่มรายงาน การนําเสนอ อาจารย์จุลชาติ ตัน
เจริญ 

สัปดาห์ที่16 สอบปลายภาค        

รวมจํานวนชั่วโมง      

 



มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
 

ผลการเรียนรู ้
Learning Outcome 

วิธีการประเมินผล สัปดาห์ 
ที่ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

 1.1 ตระหนักในคุณค่าของความมีคุณธรรม 
จริยธรรม  

1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง วิชาชีพ สังคม 

1.3 เคารพสิทธิ/รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
1.4 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคบัต่างๆของ

องค์กรและสังคม 
1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

สังเกตจากการเข้าชั้นเรียน  
การส่งรายงานตรงเวลา 
การแสดงความคิดเห็นในช้ัน
เรียน 
การประเมินโดยเพ่ือนร่วมชั้น
เรียน 
การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้น
เรียน 

1-15 การเข้าและการมี
ส่วนร่วมในช้ันเรียน

แบบฝึกหัด 
30% 

การสอบกลางภาค 
30% 

การสอบปลายภาค 
40% 

 2.1 รู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลักการและ
ทฤษฎีฯ 

2.2 สามารถวิเคราะห์และเข้าใจปัญหาทางด้าน
ธุรกิจ และสามารถหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข 

2.3 สามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในการ
บริหารธุรกิจ และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้จริง 

2.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ
และองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นในการบริหารธุรกิจ 

 2.5 สามารถนําความรู้ในการบริหารธุรกิจ
ประยุกต์ใช้ร่วมกับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ 
 

การสังเกต 
การอภิปรายกลุ่ม 
กิจกรรมการมีส่วนร่วม
กิจกรรมในช้ันเรียน 
การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค 

ทุกสัปดาห์ 

 3.1 สามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 
 3.2 มีความสามารถสาธิตทักษะในการแก้ปัญหา

ฯ 
 3.3 มีความสามารถนําความรู้ในเชิงทฤษฎีสู่การ

ปฎิบัติฯ 
 3.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะในศาสตร์

ต่างๆ ที่เก่ียวข้องฯ 
 

การสังเกต 
การอภิปรายกลุ่ม 
กิจกรรมการมีส่วนร่วม
กิจกรรมในช้ันเรียน 
การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค 

 ทุกสัปดาห์ 

4.1 สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างดี 
4.2 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับหมอบหมาย 
4.3 สามารถพัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดีฯ 
4.4 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และ ทางวิชาชีพ 

 

การอภิปรายกลุ่ม 
กิจกรรมการมีส่วนร่วม
กิจกรรมในช้ันเรียน 
 

ทุกสัปดาห์ 

5.1 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศใน
การส่ือสารฯ 

5.2 มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงสถิติฯ 
5.3 สามารถนําความรู้และเคร่ืองมือทางการ

บริหารธุรกิจมาประยุกต์ใช้ในการส่ือสาร 
5.4 สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ

การอภิปรายกลุ่ม 
กิจกรรมการมีส่วนร่วม
กิจกรรมในช้ันเรียน 
 

ทุกสัปดาห์ 
 

 



มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 
ส่ือสารและนําเสนอได้อย่างเหมาะสม 
 

รวม 100% 

 
 

 
 
 
 
 
 

หมวดท่ี6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1.ตําราและเอกสารหลักที่ใชใ้นการเรียนการสอน 
 เอกสารประกอบการสอน วิชาการตลาดระหว่างประเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 
2.เอกสารและข้อมูลสาํคญัทีน่ักศึกษาจําเปน็ต้องศึกษาเพิม่เติม 
หนังสือหรือนิตยสารเก่ียวกับธุรกิจ เช่น วารสารต่างประเทศ บทความ ข่าวสาร 
 

3.เอกสารและข้อมูลแนะนําที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม 
Internet Search 
 

หมวดท่ี7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
1.กลยุทธ์การประเมินประสทิธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

1.1ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชาด้านวิธีการสอน 
1.2 ประเมินการจัดกิจกรรมการเรียน 
1.3 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ 
1.4 ผลการเรียนรู้ที่ได้รับ 
 

2.กลยุทธ์การประเมินการสอน:หลักสูตรกําหนดให้มีการประเมินการสอนโดยการสังเกตจากผู้
สังเกตการณ์สอนทําการประเมินตนเอง รวมทั้งผลการเรียนของนักศึกษา  



มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

3.การปรบัปรงุการสอน:ควรมีการประชุมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกับนักศึกษาภายหลักการ
เรียนการสอนเสร็จสิ้น 
4.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา:กรรมการทวนสอบรายวิชา ทวนสอบ
จากคะแนนข้อสอบ งานที่มอบหมาย นักศึกษาประเมินตนเอง และการประเมินโดยระบบประเมิน
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
5.การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสทิธิผลของรายวิชา :นําข้อมูลที่ได้จากการ
ประเมินผลมาใช้ในการปรับการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษารุ่นถัดไป 
       
 
ลงชื่อ                                       อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชา 
        (..................................................) 
 
ลงชื่อ     อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 
        (..................................................) 


