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รายละเอียดของรายวิชา   
Course Specification 

 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     :  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
คณะ/ภาควิชา     :  วิทยาการจัดการ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา   :   3462101  การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 

     International Business Management 
2. จ านวนหน่วยกิต   :   3(3-0- 6) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  : 

เป็นรายวิชาเฉพาะในหมวดบังคับกลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศในหลักสูตร
บริหารธุรกิจ สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์ 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน :  
 4.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
  1)  อาจารย์วรพงศ์ โพล้งอยู่ 

สถานท่ีติดต่ออาจารย์  : ห้อง พักอาจารย์ตึก9       
  โทร.  0839667863   E-mail.  Logistics_dru@hotmail.com 
5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีที่เรียน  :  ภาคการศึกษา2/58 ชั้นปีที่  3  
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่มี 
8. สถานที่เรียน      :  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีศูนย์สมุทรปราการ 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด  :   23 พย. 58 
 

หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา   :   
1.   เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และรูปแบบในการด าเนินธุรกิจระหว่าง 
ประเทศ 
2.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจถึงแนวคิดและทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศสภาพแวดล้อมใน
ต่างประเทศ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ กลยุทธ์การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ระบบการเงิน
ระหว่างประเทศ และการจัดองค์การและการควบคุมธุรกิจข้ามชาติ 
3. เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  :   
1. เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงเหตุการณ์และสภาพแวดล้อมปัจจุบันที่มีผลต่อการท าธุรกิจ 
2. เพื่อให้นักศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการท าธุรกิจและน าไปประยุกต์ใช้ได้ 
3. เพื่อให้นักศึกษาใช้ทรัพยากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น 
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา  การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ International Business 
Management 

ศึกษากลยุทธ์การค้า การบริหารจัดการ ส าหรับธุรกิจระหว่างประเทศในรูปแบบต่าง ๆ 
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมมหภาคและสภาพแวดล้อมจุลภาค ท้ังท่ีเป็นสภาพแวดล้อมในประเทศและ
ระหว่างประเทศ การควบคุมและส่งเสริมธุรกิจระหว่างประเทศโดยการใช้พิกัดอัตราภาษีศุลกากรและ
กฎหมายระหว่างประเทศโครงสร้างและการด าเนินงานของบริษัทธุรกิจระหว่างประเทศ 

International business management and strategies in various model. Macro 
and micro environment analysis for both domestic and international environment. 
Control and promote international business through the use of tariffs and 
international law. Structure and operations of the international business enterprise. 
2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา  :    
    จ านวนช่ัวโมงบรรยาย                   45 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 
 จ านวนช่ัวโมงฝึกปฏิบัติการ   ไม่มี ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 
 จ านวนช่ัวโมงการศึกษาด้วยตนเอง 6 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 
 จ านวนช่ัวโมงท่ีสอนเสริมในรายวิชา   ตามความต้องการของนักศึกษา ช่ัวโมงภาคการศึกษา   
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล   อาจารย์ประจารายวิชาประกาศเวลาให้คาปรึกษาผ่านเว็บไซด์ของคณะ/สาขาวิชา 
E-mail : logistics_dru@hotmail.com 
อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชม / สัปดาห์ 
 3.1 วันอังคาร ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น. ห้อง...คณะวิทยาการจัดการสมุทรปราการ...โทร...  
0839667863  
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
     ให้อธิบายการพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านท่ีมุ่งหวัง ซึ่งต้องสอดคล้องกับรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) เพื่อการกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  โดยเลือกมาตรฐานตามท่ีก าหนด (ปรับตารางเป็นหน้าขวางได้) 
     ใหร้ะบ ุ  - จาก curriculum Mapping ท่ีก าหนดหรือเลือกไว้ มาวางไว้หน้ามาตรฐานผลการเรียนรู้ให้ตรงกัน เช่น 

1.การพัฒนาผลการเรียนรู้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral)  
 1.1 มีคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต  
อย่างพอเพียง รับผิดชอบ อดทน อดกล้ัน ซื่อสัตย์  
มีระเบียบวินัย ไม่มีอคติ 
  1.2 ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย 
โดยเฉพาะ มีความสุภาพ และรู้จักกาลเทศะ 
เพิ่มหมวดวิชาเฉพาะต่อ (ถ้ามี) 
      1.3  มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
     1.4  เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของ
องค์กรและสังคม  
 

1. อาจารย์ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง (Role Model) 
2. การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา case study 
3. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ Performance Based 
Learning 
4. การเรียนรู้โดยการใช้ส่ือ Media Learning 
5. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักProblem Based 
Learning 

1. การอภิปราย/รายงาน/การน าเสนอ/ 
   การตอบค าถาม 
2. นักศึกษาประเมินเพื่อร่วมร่วมกิจกรรม 
3. นักศึกษาประเมินตนเอง 
ให้ระบุวิธีการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับ
วิธีการสอน 
วิธีการวัดและประเมินผล 
1.งานท่ีให้ปฏิบัติตามสภาพจริง 
2.สถานการณ์จ าลอง 
3.แฟ้มสะสมงาน 
4.การเขียนบันทึก 
5.โครงการกลุ่ม 
6.นิทรรศการ 
7.การสังเกต 
8.การสัมภาษณ์ 
9. การน าเสนองาน 
10. การฝึกตีความ 
11. ข้อสอบอัตนัย 
12. ข้อสอบปรนัย 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 
13. แบบทดสอบวัดด้านการปฏิบัติ 
14. การประเมินตนเอง 
15. การประเมินโดยเพื่อน 
16. อื่น ๆ โปรดระบุ   
เน้นการใช้วิธีการวัดหลากหลายตามเนื้อหาและ
กิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน ผลการประเมินต้องสะท้อน
ให้เห็นความก้าวหน้าของผู้เรียน 

2. ด้านความรู้ (Knowledge) 
 2.1 มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์
กว้างไกล เห็นคุณค่าของมนุษย์ สังคม ศิลปะ 
วัฒนธรรม ธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม  
   2.2  มีความรู้พื้นฐานเพื่อศึกษาต่อในหลักสูตรได้ 
(ส าหรับวิชาพื้นฐาน) ถ้ามี     
   2.3  มีความรู้ตามหลักการ ทฤษฎีในสาขาวิชา....
(ส าหรับวิชาเฉพาะ) 
   2.4  มีความรู้ในสาขาอื่น เช่น.. 
   2.5 รู้กฎระเบียบ ข้อก าหนดทาง เทคนิค 

 
1. บรรยาย 
2. ศึกษาด้วยตนเอง Self Directed Learning 
3. เข้ากลุ่มแลกเปล่ียนเรียนรู้Co-operative Learning 
4. การเรียนรู้โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence Based  
Learning 

 
1. การสอบวัดระดับความรู้ ความจ า ความเข้าใจ 
2. การน าเสนองานปากเปล่า 
3. การรายงานการศึกษาค้นคว้าและการอ้างอิง 

3. ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) 
 3.1 มีทักษะการแสวงหาและการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
          ตลอดชีวิต   
    3.2 มีทักษะการคิด ได้แก่ การคิดแบบองค์รวม 
การคิดสร้างสรรค์ การคิดวิจารณญาณ และแก้ไขปัญหา

 
1. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักProblem Based 
Learning 
2. การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน Project Based Learning 
3. การสาธิต  
4. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ  Performance Based 

 
1. การสอบข้อเขียนในระดับการวิเคราะห์  
สังเคราะห์ การน าไปใช้ การประเมินค่า 
2. ผลงานกลุ่มในการวิเคราะห์ปัญหา การแก้ไข 
  ปัญหา และเสนอแนวทางใหม่ในการแก้ไข 
  ปัญหา 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 
ต่างๆ ได้ 
    3.3 น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
    3.4 ค้นหาข้อเท็จจริง สรุป ท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิชาชีพได้  
    3..5 ศึกษาวิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางแก้ไข
เกี่ยวกับวิชาชีพได้ 
    3.6 มีทักษะภาคปฏิบัติตามท่ีได้รับการฝึกฝน 
ปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ  ภาคสนาม  การใช้
เครื่องมืออุปกรณ์   การวิจัย  ค้นคว้าอิสระ โครงงาน
(ถ้ามี) 
 
 

Learning 
5. การทดลอง 

3. การน าเสนอปากเปล่า 
4. โครงงานกลุ่ม/บุคคล 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and 
Responsibility) 
4.1 มีจิตอาสา เสียสละ ส านึกดีต่อสังคมและ
สาธารณะ  
   4.2 เป็นพลเมืองท่ีมีคุณค่าของสังคมและเข้าใจสังคม
พหุวัฒนธรรม 
   4.3 มีความเป็นผู้น า ผู้ตามท่ีดีสามัคคีและมีส่วนร่วม
ในการท างานเป็นทีม   
   4.4 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น   
   4.5 มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
 
1. การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา case study 
2. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเปน็หลักProblem Based 
Learning 
3. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ  Performance Based 
Learning 
4. การเรียนรู้โดยการใช้ส่ือ Media Learning 
5. การเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นหลัก Community Based 
Learning 

 
 
 
1. การอภิปราย/รายงาน/การน าเสนอและ 
   การตอบค าถาม 
2. นักศึกษาประเมินเพื่อร่วมกลุ่มกิจกรรม 
3. นักศึกษาประเมินตนเอง 
4. ประเมินส่ือ 
5. ประเมนิการปฏิบัติ (พฤติกรรม ทัศนคติ จริยธรรม) 
 
 



7                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 
 

1.การพัฒนาผลการเรียนรู้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 
   4.6 ปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อื่น  
   4.7 วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับ
บทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบ 
   4.8 วางแผนและรับผิดชอบการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 

 
 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical  
Analysis, Communication  and Information 
Technology Skills) 
5.1 มีทักษะการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร  
    5.2 คิดค านวณและวิเคราะห์เชิงตัวเลขได้ 
    5.3 ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศได้
อย่างรู้เท่าทัน 

 
 
1. บรรยาย 
2. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ  Performance Based 
Learning 
3. ศึกษาด้วยตนเอง self Directed Learning 
4. การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน Project Based Learning 

 
 
1. การสอบในระดับความรู้ ความจ า ความเข้าใจ 
2. การน าเสนอปากเปล่า 
3. การรายงานศึกษาค้นคว้าและการอ้างอิง 
4. การประเมินโครงงาน 

6. ด้านทักษะปฏิบัติ (Psychomotor Skill) (ถ้ามี) 
    6.1  มีทักษะปฏิบัติ  และสามารถแก้ไขปัญหาใน
การปฏิบัติงานตามสภาพจริงได้ 
ค าช้ีแจง 1.ทักษะปฏิบัติหมายถึงทักษะทางกายภาพสูง 
เช่น การเต้นร า ดนตรี การวาดภาพ การแกะสลัก  
พลศึกษา การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ พยาบาล  
สัตวแพทย์ เทคนิคการแพทย์  

  
1. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ  Performance Based 
Learning 
ทักษะทางกายภาพขั้นสูง เช่น แพทย์ พยาบาล กีฬา ดนตรี 
ศิลปะ 
 

 
1. ประเมินการปฏิบัติ (พฤติกรรม ทัศนคติ จริยธรรม) 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 
6.2 การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา  

 
1. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติในสถานประกอบการ  
   Performance Based Learning 
 

1. การน าเสนอปากเปล่า 
2. การรายงานศึกษาค้นคว้าและการอ้างอิง 
3. การประเมินโครงงาน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  (Curriculum Mapping)   
แสดงรายละเอียดตามท่ีก าหนดในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) 
  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก      หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง     -  หมายถึง   ไม่ก าหนดผลการเรียนรู้ 
 

หมวดวิชา รหัสและช่ือ
รายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะทางปัญญา 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลย ี

6. ทักษะ
ปฏิบัติ 
 

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 3.
5 

4.1 4.2 4.3 4.4 5.
1 

5.
2 

5.
3 

5.4 6.1 6.2 

ทุกรายวิชาต้องมีครบทุกด้าน 
 จะเป็นจุดด าหรือจุดขาวก็ได้ 
ยกเว้นด้านทักษะปฏิบัติ ให้
ก าหนดเฉพาะรายวิชาท่ีเน้น
ด้านปฏิบัติ 

 - - - - -  - - -    - -  - - -  - - - - - 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการจัดการเรียนรู้   

 
สัปดาห์ที่/ 

 (1) 
สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้
(Learning Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการ
เรียนรู้(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู้ 
(Media) 

(4) 

จ านวนชั่วโมง 
 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) 
บรรยาย ปฏิบัติก

าร 
ศึกษา
ด้วย
ตนเอง 

สัปดาห์ที่ 1 
 

ช้ีแจงแนะนารายละเอียด
ของรายวิชา 
 

บรรยาย อภิปราย และ 
ยกตัวอย่าง ซักถาม 
ประเด็นสงสัย 

หนังสือ ภาพนิ่ง 
ภาพยนตร์ วิดีทัศน์ 
สไลด์  ของจริง ฯลฯ 

3 0 6 งานท่ีให้ปฏิบัติตามสภาพ
จริง 
สถานการณ์จ าลอง แฟ้ม
สะสมงานการเขียนบันทึก 
โครงการกลุ่ม 
นิทรรศการ  การสังเกต 
การสัมภาษณ์  การ
น าเสนองานการฝึกตีความ 
ค าถามอัตนัย 
แบบทดสอบวัดด้านการ
ปฏิบัติ 

อ.วรพงศ์ โพล้ง
อยู ่
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สัปดาห์ที่/ 
 (1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้
(Learning Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการ
เรียนรู้(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู้ 
(Media) 

(4) 

จ านวนชั่วโมง 
 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) 
บรรยาย ปฏิบัติก

าร 
ศึกษา
ด้วย
ตนเอง 

การประเมินตนเอง การ
ประเมินโดยเพื่อน ฯลฯ 

สัปดาห์ที่ 2 บทที ่1 -แนวคิดและทฤษฎี
การค้าระหว่างประเทศ 
 

บรรยาย อภิปราย และ 
ยกตัวอย่าง ซักถาม 
ประเด็นสงสัย 

หนังสือ ภาพนิ่ง 
ภาพยนตร์ วิดีทัศน์ 
สไลด์  ของจริง ฯลฯ 

3 0 6 งานท่ีให้ปฏิบัติตามสภาพ
จริง 
สถานการณ์จ าลอง แฟ้ม
สะสมงานการเขียนบันทึก 
โครงการกลุ่ม 
นิทรรศการ  การสังเกต 
การสัมภาษณ์  การ
น าเสนองานการฝึกตีความ 
ค าถามอัตนัย 
แบบทดสอบวัดด้านการ
ปฏิบัติ 
การประเมินตนเอง การ
ประเมินโดยเพื่อน ฯลฯ 

อ.วรพงศ์ โพล้ง
อยู ่

สัปดาห์ที่ 3 บทที ่2 -สภาพแวดล้อมท่ีมี
ผลกระทบต่อธุรกิจระหว่าง
ประเทศ 

บรรยาย อภิปราย และ 
ยกตัวอย่าง ซักถาม 
ประเด็นสงสัย 

หนังสือ ภาพนิ่ง 
ภาพยนตร์ วิดีทัศน์ 
สไลด์  ของจริง ฯลฯ 

3 0 6 งานท่ีให้ปฏิบัติตามสภาพ
จริง 

อ.วรพงศ์ โพล้ง
อยู ่
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สัปดาห์ที่/ 
 (1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้
(Learning Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการ
เรียนรู้(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู้ 
(Media) 

(4) 

จ านวนชั่วโมง 
 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) 
บรรยาย ปฏิบัติก

าร 
ศึกษา
ด้วย
ตนเอง 

-สภาพแวดล้อมทาง
วัฒนธรรม 
-สภาพแวดล้อมทาง
การเมือง 
-สภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจ 

สถานการณ์จ าลอง แฟ้ม
สะสมงานการเขียนบันทึก 
โครงการกลุ่ม 
นิทรรศการ  การสังเกต 
การสัมภาษณ์  การ
น าเสนองานการฝึกตีความ 
ค าถามอัตนัย 
แบบทดสอบวัดด้านการ
ปฏิบัติ 
การประเมินตนเอง การ
ประเมินโดยเพื่อน ฯลฯ 

สัปดาห์ที่ 4 บทที ่3 -การบังคับควบคุม
ธุรกิจระหว่างประเทศของ
รัฐบาล 
-การบังคับควบคุมทาง
เศรษฐกิจ 
-การบังคับควบคุมทางการ
เมืองและสังคม 

บรรยาย อภิปราย และ 
ยกตัวอย่าง ซักถาม 
ประเด็นสงสัย 

หนังสือ ภาพนิ่ง 
ภาพยนตร์ วิดีทัศน์ 
สไลด์  ของจริง ฯลฯ 

3 0 6 งานท่ีให้ปฏิบัติตามสภาพ
จริง 
สถานการณ์จ าลอง แฟ้ม
สะสมงานการเขียนบันทึก 
โครงการกลุ่ม 
นิทรรศการ  การสังเกต 

อ.วรพงศ์ โพล้ง
อยู ่
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สัปดาห์ที่/ 
 (1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้
(Learning Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการ
เรียนรู้(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู้ 
(Media) 

(4) 

จ านวนชั่วโมง 
 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) 
บรรยาย ปฏิบัติก

าร 
ศึกษา
ด้วย
ตนเอง 

-รูปแบบการบังคับควบคุม
ของรัฐบาล 

การสัมภาษณ์  การ
น าเสนองานการฝึกตีความ 
ค าถามอัตนัย 
แบบทดสอบวัดด้านการ
ปฏิบัติ 
การประเมินตนเอง การ
ประเมินโดยเพื่อน ฯลฯ 

สัปดาห์ที่ 5 บทที ่4 -การรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจและสนธิสัญญา
การค้าระหว่างประเทศ 
-ประโยชน์ของการรวมกลุ่ม 
 

บรรยาย อภิปราย และ 
ยกตัวอย่าง ซักถาม 
ประเด็นสงสัย 

หนังสือ ภาพนิ่ง 
ภาพยนตร์ วิดีทัศน์ 
สไลด์  ของจริง ฯลฯ 

3 0 6 งานท่ีให้ปฏิบัติตามสภาพ
จริง 
สถานการณ์จ าลอง แฟ้ม
สะสมงานการเขียนบันทึก 
โครงการกลุ่ม 
นิทรรศการ  การสังเกต 
การสัมภาษณ์  การ
น าเสนองานการฝึกตีความ 
ค าถามอัตนัย 
แบบทดสอบวัดด้านการ
ปฏิบัติ 

อ.วรพงศ์ โพล้ง
อยู ่
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สัปดาห์ที่/ 
 (1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้
(Learning Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการ
เรียนรู้(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู้ 
(Media) 

(4) 

จ านวนชั่วโมง 
 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) 
บรรยาย ปฏิบัติก

าร 
ศึกษา
ด้วย
ตนเอง 

การประเมินตนเอง การ
ประเมินโดยเพื่อน ฯลฯ 

สัปดาห์ที่ 6-7 -กลยุทธ์การค้าระหว่าง
ประเทศ 
-การส่งออก การน าเข้า 
-การซื้อใบอนุญาต 
-การค้าต่างตอบแทน 
-การลงทุนระหว่างประเทศ 
-ความสัมพันธ์ระหว่าง
การค้าระหว่างประเทศและ
การเคล่ือนย้ายปัจจัย
ทางการผลิต 

บรรยาย อภิปราย และ 
ยกตัวอย่าง ซักถาม 
ประเด็นสงสัย 

หนังสือ ภาพนิ่ง 
ภาพยนตร์ วิดีทัศน์ 
สไลด์  ของจริง ฯลฯ 

3 0 6 งานท่ีให้ปฏิบัติตามสภาพ
จริง 
สถานการณ์จ าลอง แฟ้ม
สะสมงานการเขียนบันทึก 
โครงการกลุ่ม 
นิทรรศการ  การสังเกต 
การสัมภาษณ์  การ
น าเสนองานการฝึกตีความ 
ค าถามอัตนัย 
แบบทดสอบวัดด้านการ
ปฏิบัติ 
การประเมินตนเอง การ
ประเมินโดยเพื่อน ฯลฯ 

อ.วรพงศ์ โพล้ง
อยู ่

สัปดาห์ที่ 8 สอบกลางภาค        
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สัปดาห์ที่/ 
 (1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้
(Learning Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการ
เรียนรู้(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู้ 
(Media) 

(4) 

จ านวนชั่วโมง 
 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) 
บรรยาย ปฏิบัติก

าร 
ศึกษา
ด้วย
ตนเอง 

สัปดาห์ที่ 9-
10 

-การปริวรรตเงินตรา
ระหว่างประเทศ 
-ประเภทของตลาดปริวรรต 
-ระบบการเงินและเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ 
-ประเภทของระบบการเงิน 

บรรยาย อภิปราย และ 
ยกตัวอย่าง ซักถาม 
ประเด็นสงสัย 

หนังสือ ภาพนิ่ง 
ภาพยนตร์ วิดีทัศน์ 
สไลด์  ของจริง ฯลฯ 

3 0 6 งานท่ีให้ปฏิบัติตามสภาพ
จริง 
สถานการณ์จ าลอง แฟ้ม
สะสมงานการเขียนบันทึก 
โครงการกลุ่ม 
นิทรรศการ  การสังเกต 
การสัมภาษณ์  การ
น าเสนองานการฝึกตีความ 
ค าถามอัตนัย 
แบบทดสอบวัดด้านการ
ปฏิบัติ 
การประเมินตนเอง การ
ประเมินโดยเพื่อน ฯลฯ 

อ.วรพงศ์ โพล้ง
อยู ่

สัปดาห์ที่ 11 บทที ่7 -การบริหารธุรกิจ
ข้ามชาติ 
-การควบคุมบริษัทข้ามชาติ 

บรรยาย อภิปราย และ 
ยกตัวอย่าง ซักถาม 
ประเด็นสงสัย 

หนังสือ ภาพนิ่ง 
ภาพยนตร์ วิดีทัศน์ 
สไลด์  ของจริง ฯลฯ 

3 0 6 งานท่ีให้ปฏิบัติตามสภาพ
จริง 
สถานการณ์จ าลอง แฟ้ม
สะสมงานการเขียนบันทึก 
โครงการกลุ่ม 

อ.วรพงศ์ โพล้ง
อยู ่



16                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 
 

สัปดาห์ที่/ 
 (1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้
(Learning Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการ
เรียนรู้(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู้ 
(Media) 

(4) 

จ านวนชั่วโมง 
 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) 
บรรยาย ปฏิบัติก

าร 
ศึกษา
ด้วย
ตนเอง 

นิทรรศการ  การสังเกต 
การสัมภาษณ์  การ
น าเสนองานการฝึกตีความ 
ค าถามอัตนัย 
แบบทดสอบวัดด้านการ
ปฏิบัติ 
การประเมินตนเอง การ
ประเมินโดยเพื่อน ฯลฯ 

สัปดาห์ที่ 12 บทที ่8  
-การจัดการการตลาด
ระหว่างประเทศ 
-การจัดท าแผนการตลาด 

บรรยาย อภิปราย และ 
ยกตัวอย่าง ซักถาม 
ประเด็นสงสัย 

หนังสือ ภาพนิ่ง 
ภาพยนตร์ วิดีทัศน์ 
สไลด์  ของจริง ฯลฯ 

3 0 6 งานท่ีให้ปฏิบัติตามสภาพ
จริง 
สถานการณ์จ าลอง แฟ้ม
สะสมงานการเขียนบันทึก 
โครงการกลุ่ม 
นิทรรศการ  การสังเกต 
การสัมภาษณ์  การ
น าเสนองานการฝึกตีความ 
ค าถามอัตนัย 

อ.วรพงศ์ โพล้ง
อยู ่



17                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 
 

สัปดาห์ที่/ 
 (1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้
(Learning Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการ
เรียนรู้(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู้ 
(Media) 

(4) 

จ านวนชั่วโมง 
 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) 
บรรยาย ปฏิบัติก

าร 
ศึกษา
ด้วย
ตนเอง 

แบบทดสอบวัดด้านการ
ปฏิบัติ 
การประเมินตนเอง การ
ประเมินโดยเพื่อน ฯลฯ 

สัปดาห์ที่ 13 บทที ่9  
-การจัดการทรัพยากรบุคคล
ระหว่างประเทศ 

บรรยาย อภิปราย และ 
ยกตัวอย่าง ซักถาม 
ประเด็นสงสัย 

หนังสือ ภาพนิ่ง 
ภาพยนตร์ วิดีทัศน์ 
สไลด์  ของจริง ฯลฯ 

3 0 6 งานท่ีให้ปฏิบัติตามสภาพ
จริง 
สถานการณ์จ าลอง แฟ้ม
สะสมงานการเขียนบันทึก 
โครงการกลุ่ม 
นิทรรศการ  การสังเกต 
การสัมภาษณ์  การ
น าเสนองานการฝึกตีความ 
ค าถามอัตนัย 
แบบทดสอบวัดด้านการ
ปฏิบัติ 
การประเมินตนเอง การ
ประเมินโดยเพื่อน ฯลฯ 

อ.วรพงศ์ โพล้ง
อยู ่



18                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 
 

สัปดาห์ที่/ 
 (1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้
(Learning Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการ
เรียนรู้(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู้ 
(Media) 

(4) 

จ านวนชั่วโมง 
 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) 
บรรยาย ปฏิบัติก

าร 
ศึกษา
ด้วย
ตนเอง 

สัปดาห์ที่ 14 บทท่ี 10 Incoterm 2010 บรรยาย อภิปราย และ 
ยกตัวอย่าง ซักถาม 
ประเด็นสงสัย 

หนังสือ ภาพนิ่ง 
ภาพยนตร์ วิดีทัศน์ 
สไลด์  ของจริง ฯลฯ 

3 0 6 งานท่ีให้ปฏิบัติตามสภาพ
จริง 
สถานการณ์จ าลอง แฟ้ม
สะสมงานการเขียนบันทึก 
โครงการกลุ่ม 
นิทรรศการ  การสังเกต 
การสัมภาษณ์  การ
น าเสนองานการฝึกตีความ 
ค าถามอัตนัย 
แบบทดสอบวัดด้านการ
ปฏิบัติ 
การประเมินตนเอง การ
ประเมินโดยเพื่อน ฯลฯ 

อ.วรพงศ์ โพล้ง
อยู ่

สัปดาห์ที่ 15-
16 

การน าเสนองานกลุ่ม
การศึกษาการด าเนินธุรกิจ
ระหว่างประเทศ 
การสรุป ทบทวนและ
ซักถาม 

บรรยาย อภิปราย และ 
ยกตัวอย่าง ซักถาม 
ประเด็นสงสัย 

หนังสือ ภาพนิ่ง 
ภาพยนตร์ วิดีทัศน์ 
สไลด์  ของจริง ฯลฯ 

3 0 6 งานท่ีให้ปฏิบัติตามสภาพ
จริง 
สถานการณ์จ าลอง แฟ้ม
สะสมงานการเขียนบันทึก 
โครงการกลุ่ม 

อ.วรพงศ์ โพล้ง
อยู ่



19                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 
 

สัปดาห์ที่/ 
 (1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้
(Learning Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการ
เรียนรู้(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู้ 
(Media) 

(4) 

จ านวนชั่วโมง 
 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) 
บรรยาย ปฏิบัติก

าร 
ศึกษา
ด้วย
ตนเอง 

นิทรรศการ  การสังเกต 
การสัมภาษณ์  การ
น าเสนองานการฝึกตีความ 
ค าถามอัตนัย 
แบบทดสอบวัดด้านการ
ปฏิบัติ 
การประเมินตนเอง การ
ประเมิน-โดยเพื่อน ฯลฯ 

สัปดาห์ที่ 17 สอบปลายภาค        
รวมจ านวนชั่วโมง      

 



20                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 
 

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้    
  

ผลการเรียนรู้ 
Learning Outcome 

วิธีการประเมินผล สัปดาห์ 
ที่ประเมิน 

สัดส่วนของ
การประเมินผล 

  
 

 การเข้าช้ันเรียน  
การส่งรายงานตรงเวลา 
การแสดงความคิดเห็นในช้ันเรียน 

1-15      10% 

  การทดสอบย่อย 3 ครั้ง   10% 
 การสอบกลางภาค 8 30% 
 การน าเสนองาน/การรายงาน  20% 
 การสอบปลายภาค 17 30% 

รวม 100% 
 
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. ต าราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน   

    - กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์ และคณะ. (2549).การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ. พิมพ์ครั้งท่ี8.  

      กรุงเทพฯ : เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคช่ัน. 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญที่นักศึกษาจ าเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม   
- ฐาปนา ฉิ่นไพศาล. (2547). การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ. กรุงเทพฯ : พลเทรดด้ิง. 
 - อภิรัฐ ต้ังกระจ่าง. (2543). ธุรกิจระหว่างประเทศ. กรุงเทพฯ : ธนธัชการพิมพ.์ 
  - Rarick, Charles A. แปลและเรียบเรียงโดย เทียน เลรามัญ, บุญสุข เผ่าศรีเจริญ และด ารัสศิริ          
   ศิลปวัฒนานันท์. (2548). กรณีศึกษาการด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศ. กรุงเทพฯ : เพียร์สัน   เอ็ด

ดูเคช่ัน. 
 - กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ. (2547). ค าย่อ-ค าศัพท์ทางเศรษฐกิจ. กรุงเทพฯ : กระทรวง
พาณิชย์. 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน าที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม 

บทความทางวิชาการและนวัตกรรมทางการบริหารระหว่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 



21                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา   
  ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ท้ังด้านวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและ
ห้องนอกเรียน ส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอนท่ีส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ท่ี
ได้รับ ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงรายวิชา ด้วยระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ฯลฯ 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน :  
 - ผลการสอบ 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
- การประเมินโดยคณะกรรมการประเมินข้อสอบ 
3. การปรับปรุงการสอน  :  
 - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 

- การวิจัยในช้ันเรียนและนอกชั้นเรียน 
     4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา :  

 - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีไม่ใช่อาจารย์ประจาหลักสูตร 
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบข้อสอบ 
-รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
 5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา :   
ปรับปรุงรายวิชาทุกปี ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 

       
 
ลงชื่อ                                       อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
        (..................................................) 
 
ลงชื่อ     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
        (..................................................) 


