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รายวิชานีเ้ปนสวนหนึ่งของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 
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หลักสูตรใหม/หลักสูตรปรับปรงุ  พ.ศ.2556 

คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี



สารบัญ 

 

หมวดที่  1 ขอมูลทั่วไป       1 

หมวดที่  2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค     1 

หมวดที่  3 ลักษณะและการดําเนนิการ     2 

หมวดที่  4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา    4 

หมวดที่  5 แผนการสอนและการประเมินผล     10 

หมวดที่  6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน    20 

หมวดที่  7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา  20 
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รายละเอียดของรายวิชา   

Course Specification 

 

 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา     :  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

คณะ/ภาควิชา     :  วิทยาการจัดการ 

 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

1. รหัสและชือ่รายวิชา   :   3462101  การจัดการธรุกิจระหวางประเทศ 

     International Business Management 

2. จํานวนหนวยกิต   :   3(3-0- 6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  : 

เปนรายวิชาเฉพาะในหมวดบังคับกลุมวิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศในหลักสูตร

บริหารธุรกิจ สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส 

4. อาจารยผูรบัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน :  

 4.1  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

  1)  อาจารยวสุรัตน ดวงสุวรรณ 

สถานที่ติดตออาจารย  : หอง พักอาจารยตึก9       

  โทร.  0849324623   E-mail.  Vasurat.do@gmail.com 

5. ภาคการศึกษา/ชัน้ปทีเ่รียน  :  ภาคการศึกษา2/2559 ชัน้ปที่   

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน  :  ไมม ี

7. รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  :  ไมม ี

8. สถานที่เรียน      :  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีศูนยสมุทรปราการ 

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ลาสุด  :   23 พย. 58 

 

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา   :   

1.   เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจถึงวัตถุประสงคและรูปแบบในการดําเนินธุรกิจระหวาง 

ประเทศ 

2.เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจถึงแนวคิดและทฤษฎีการคาระหวางประเทศสภาพแวดลอมใน

ตางประเทศ การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ กลยุทธการคาและการลงทุนระหวางประเทศ ระบบการเงิน

ระหวางประเทศ และการจัดองคการและการควบคุมธุรกิจขามชาติ 
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3. เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 

 

 

 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรบัปรงุรายวิชา  :   

1. เพ่ือใหนักศึกษาทราบถึงเหตุการณและสภาพแวดลอมปจจุบันที่มีผลตอการทําธุรกิจ 

2. เพ่ือใหนักศึกษาวิเคราะหสภาพแวดลอมของการทําธุรกิจและนําไปประยุกตใชได 

3. เพ่ือใหนักศึกษาใชทรัพยากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิผลมากขึ้น 

 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนนิการ 

1. คําอธบิายรายวิชา  การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ International Business 

Management 

ศึกษากลยุทธการคา การบริหารจัดการ สําหรับธุรกิจระหวางประเทศในรูปแบบตาง ๆ 

วิเคราะหสภาพแวดลอมมหภาคและสภาพแวดลอมจุลภาค ทั้งที่เปนสภาพแวดลอมในประเทศและ

ระหวางประเทศ การควบคุมและสงเสริมธุรกิจระหวางประเทศโดยการใชพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและ

กฎหมายระหวางประเทศโครงสรางและการดําเนินงานของบริษัทธุรกิจระหวางประเทศ 

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. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา  :    

    จํานวนช่ัวโมงบรรยาย                   45 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 

 จํานวนช่ัวโมงฝกปฏิบัติการ   ไมมี ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 

 จํานวนช่ัวโมงการศึกษาดวยตนเอง 6 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 

 จํานวนช่ัวโมงที่สอนเสริมในรายวิชา   ตามความตองการของนักศึกษา ช่ัวโมงภาคการศึกษา   

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคาํปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแกนักศึกษาเปน

รายบคุคล   อาจารยประจารายวิชาประกาศเวลาใหคาปรึกษาผานเว็บไซดของคณะ/สาขาวิชา 

E-mail : vasurat.do@gmail.com 

อาจารยจัดเวลาใหคาปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการ 1 ชม / สัปดาห 

 3.1 วันอังคาร ศุกร เวลา 8.30 - 16.30 น. หอง...คณะวิทยาการจัดการสมุทรปราการ...โทร

...  084-9324623 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนกัศึกษา 

     ใหอธิบายการพัฒนาผลการเรียนรูในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานที่มุงหวัง ซึ่งตองสอดคลองกับรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) เพ่ือการกระจายความ

รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจากหลักสตูรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)  โดยเลือกมาตรฐานตามที่กําหนด (ปรับตารางเปนหนาขวางได) 

     ใหระบุ   - จาก curriculum Mapping ที่กําหนดหรือเลือกไว มาวางไวหนามาตรฐานผลการเรียนรูใหตรงกัน เชน 

1.การพัฒนาผลการเรียนรู 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral)  

 1.1 มีคณุธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิต  

อยางพอเพียง รับผิดชอบ อดทน อดกลั้น ซือ่สัตย  

มีระเบียบวินัย ไมมีอคติ 

  1.2 ตระหนักและสํานึกในความเปนไทย 

โดยเฉพาะ มีความสุภาพ และรูจักกาลเทศะ 

เพ่ิมหมวดวิชาเฉพาะตอ (ถามี) 

      1.3  มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

     1.4  เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของ

องคกรและสังคม  

 

1. อาจารยประพฤติตนเปนแบบอยาง (Role Model) 

2. การเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา case study 

3. การเรียนรูโดยการปฏิบัติ Performance Based 

Learning 

4. การเรียนรูโดยการใชสื่อ Media Learning 

5. การเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลักProblem Based 

Learning 

1. การอภิปราย/รายงาน/การนําเสนอ/ 

   การตอบคําถาม 

2. นักศึกษาประเมินเพ่ือรวมรวมกิจกรรม 

3. นักศึกษาประเมินตนเอง 

ใหระบุวิธีการวัดและประเมินผลใหสอดคลองกับ

วิธีการสอน 

วิธีการวัดและประเมินผล 

1.งานที่ใหปฏิบัติตามสภาพจริง 

2.สถานการณจําลอง 

3.แฟมสะสมงาน 

4.การเขียนบันทึก 

5.โครงการกลุม 

6.นิทรรศการ 

7.การสังเกต 

8.การสัมภาษณ 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

9. การนําเสนองาน 

10. การฝกตีความ 

11. ขอสอบอัตนัย 

12. ขอสอบปรนัย 

13. แบบทดสอบวัดดานการปฏิบัติ 

14. การประเมนิตนเอง 

15. การประเมนิโดยเพ่ือน 

16. อ่ืน ๆ โปรดระบุ   

เนนการใชวิธีการวัดหลากหลายตามเน้ือหาและ

กิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียน ผลการประเมินตองสะทอน

ใหเห็นความกาวหนาของผูเรียน 

2. ดานความรู (Knowledge) 

 2.1 มีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศน

กวางไกล เห็นคุณคาของมนุษย สังคม ศิลปะ 

วัฒนธรรม ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม  

   2.2  มีความรูพ้ืนฐานเพ่ือศึกษาตอในหลักสูตรได 

(สําหรับวิชาพ้ืนฐาน) ถาม ี    

   2.3  มีความรูตามหลักการ ทฤษฎีในสาขาวิชา....

(สําหรับวิชาเฉพาะ) 

 

1. บรรยาย 

2. ศึกษาดวยตนเอง Self Directed Learning 

3. เขากลุมแลกเปลี่ยนเรียนรูCo-operative Learning 

4. การเรียนรูโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ Evidence Based  

Learning 

 

1. การสอบวัดระดับความรู ความจํา ความเขาใจ 

2. การนําเสนองานปากเปลา 

3. การรายงานการศึกษาคนควาและการอางอิง 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

   2.4  มีความรูในสาขาอ่ืน เชน.. 

   2.5 รูกฎระเบียบ ขอกําหนดทาง เทคนิค 

3. ดานทักษะทางปญญา (Cognitive Skills) 

 3.1 มทีักษะการแสวงหาและการเรียนรูดวยตนเอง 

          ตลอดชีวิต   

    3.2 มีทกัษะการคิด ไดแก การคิดแบบองครวม 

การคิดสรางสรรค การคิดวิจารณญาณ และแกไขปญหา

ตางๆ ได 

    3.3 นําความรูไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตได 

    3.4 คนหาขอเท็จจริง สรปุ ทําความเขาใจเกี่ยวกับ

วิชาชีพได  

    3..5 ศึกษาวิเคราะหปญหา และหาแนวทางแกไข

เกี่ยวกับวิชาชีพได 

    3.6 มีทักษะภาคปฏิบัติตามที่ไดรับการฝกฝน 

ปฏิบัติการในหองปฏิบัติการ  ภาคสนาม  การใช

เครื่องมืออุปกรณ   การวิจัย  คนควาอิสระ โครงงาน

(ถาม)ี 

 

 

 

1. การเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลักProblem Based 

Learning 

2. การเรียนรูโดยใชโครงงาน Project Based Learning 

3. การสาธิต  

4. การเรียนรูโดยการปฏิบัติ  Performance Based 

Learning 

5. การทดลอง 

 

1. การสอบขอเขียนในระดับการวิเคราะห  

สังเคราะห การนําไปใช การประเมินคา 

2. ผลงานกลุมในการวิเคราะหปญหา การแกไข 

  ปญหา และเสนอแนวทางใหมในการแกไข 

  ปญหา 

3. การนําเสนอปากเปลา 

4. โครงงานกลุม/บุคคล 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and 

Responsibility) 

4.1 มีจิตอาสา เสียสละ สํานึกดีตอสังคมและ

สาธารณะ  

   4.2 เปนพลเมืองที่มีคุณคาของสังคมและเขาใจสังคม

พหุวัฒนธรรม 

   4.3 มีความเปนผูนํา ผูตามที่ดีสามัคคีและมีสวนรวม

ในการทํางานเปนทีม   

   4.4 มีมนุษยสัมพันธที่ดี รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน   

   4.5 มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย 

   4.6 ปรับตัวและทํางานรวมกับผูอ่ืน  

   4.7 วางตัวและแสดงความคิดเห็นไดเหมาะสมกับ

บทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบ 

   4.8 วางแผนและรับผิดชอบการเรียนรูและพัฒนา

ตนเองอยางตอเน่ือง 

 

 

 

 

 

 

1. การเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา case study 

2. การเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลักProblem Based 

Learning 

3. การเรียนรูโดยการปฏิบัติ  Performance Based 

Learning 

4. การเรียนรูโดยการใชสื่อ Media Learning 

5. การเรียนรูโดยใชชุมชนเปนหลัก Community Based 

Learning 

 

 

 

1. การอภิปราย/รายงาน/การนําเสนอและ 

   การตอบคําถาม 

2. นักศึกษาประเมินเพ่ือรวมกลุมกิจกรรม 

3. นักศึกษาประเมินตนเอง 

4. ประเมินสื่อ 

5. ประเมินการปฏิบัติ (พฤติกรรม ทศันคติ จริยธรรม) 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

5.  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร  

และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ (Numerical  

Analysis, Communication  and Information 

Technology Skills) 

5.1 มีทักษะการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร  

    5.2 คิดคํานวณและวิเคราะหเชิงตัวเลขได 

    5.3 ใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศได

อยางรูเทาทัน 

 

 

1. บรรยาย 

2. การเรียนรูโดยการปฏิบัติ  Performance Based 

Learning 

3. ศึกษาดวยตนเอง self Directed Learning 

4. การเรียนรูโดยใชโครงงาน Project Based Learning 

 

 

1. การสอบในระดับความรู ความจํา ความเขาใจ 

2. การนําเสนอปากเปลา 

3. การรายงานศึกษาคนควาและการอางอิง 

4. การประเมนิโครงงาน 

6. ดานทักษะปฏิบัติ (Psychomotor Skill) (ถามี) 

    6.1  มีทักษะปฏิบัติ  และสามารถแกไขปญหาใน

การปฏิบัติงานตามสภาพจริงได 

คําชี้แจง 1.ทักษะปฏิบัติหมายถึงทักษะทางกายภาพสูง 

เชน การเตนรํา ดนตรี การวาดภาพ การแกะสลัก  

พลศึกษา การแพทย วิทยาศาสตรการแพทย พยาบาล  

สัตวแพทย เทคนิคการแพทย  

  

1. การเรียนรูโดยการปฏิบัติ  Performance Based 

Learning 

ทักษะทางกายภาพขั้นสูง เชน แพทย พยาบาล กีฬา ดนตรี 

ศิลปะ 

 

 

1. ประเมินการปฏิบัติ (พฤติกรรม ทศันคติ จริยธรรม) 

 

 

 

 

 

6.2 การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา  

 

1. การเรียนรูโดยการปฏิบัติในสถานประกอบการ  

   Performance Based Learning 

 

1. การนําเสนอปากเปลา 

2. การรายงานศึกษาคนควาและการอางอิง 

3. การประเมนิโครงงาน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู  (Curriculum Mapping)   

แสดงรายละเอียดตามที่กําหนดในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) 

  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก      หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง     -  หมายถึง   ไมกําหนดผลการเรียนรู 

 

หมวดวิชา รหสัและชื่อ

รายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 

 

2. ความรู 

 

3. ทักษะทางปญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสือ่สาร 

และการใช

เทคโนโลย ี

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 

ทุกรายวิชาตองมีครบทุกดาน 

 จะเปนจุดดําหรือจุดขาวก็ได 

ยกเวนดานทักษะปฏิบัติ ให

กําหนดเฉพาะรายวิชาที่เนน

ดานปฏิบัติ 

 - - - - -  - - -    - -  - - -  - - - - - 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการจัดการเรียนรู   

 

สัปดาหที/่ 

 (1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู

(Learning Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการ

เรียนรู(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู 

(Media) 

(4) 

จํานวนชั่วโมง 

 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผูสอน 

 

(7) 

บรรยาย ปฏิบัติก

าร 

ศึกษา

ดวย

ตนเอง 

สัปดาหที ่1 

 

ช้ีแจงแนะนารายละเอียด

ของรายวิชา 

 

บรรยาย อภิปราย และ 

ยกตัวอยาง ซกัถาม 

ประเด็นสงสัย 

หนังสือ ภาพน่ิง 

ภาพยนตร วิดีทัศน 

สไลด  ของจริง ฯลฯ 

3 0 6 งานที่ใหปฏิบัติตามสภาพ

จริง 

สถานการณจําลอง แฟม

สะสมงานการเขียนบันทึก 

โครงการกลุม 

นิทรรศการ  การสังเกต 

อ.วสุรัตน ดวง

สุวรรณ 
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สัปดาหที/่ 

 (1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู

(Learning Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการ

เรียนรู(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู 

(Media) 

(4) 

จํานวนชั่วโมง 

 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผูสอน 

 

(7) 

บรรยาย ปฏิบัติก

าร 

ศึกษา

ดวย

ตนเอง 

การสัมภาษณ  การ

นําเสนองานการฝกตีความ 

คําถามอัตนัย 

แบบทดสอบวัดดานการ

ปฏิบัติ 

การประเมินตนเอง การ

ประเมินโดยเพ่ือน ฯลฯ 

สัปดาหที ่2 บทที ่1 -แนวคิดและทฤษฎี

การคาระหวางประเทศ 

 

บรรยาย อภิปราย และ 

ยกตัวอยาง ซกัถาม 

ประเด็นสงสัย 

หนังสือ ภาพน่ิง 

ภาพยนตร วิดีทัศน 

สไลด  ของจริง ฯลฯ 

3 0 6 งานที่ใหปฏิบัติตามสภาพ

จริง 

สถานการณจําลอง แฟม

สะสมงานการเขียนบันทึก 

โครงการกลุม 

นิทรรศการ  การสังเกต 

การสัมภาษณ  การ

นําเสนองานการฝกตีความ 

อ.วสุรัตน ดวง

สุวรรณ 
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สัปดาหที/่ 

 (1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู

(Learning Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการ

เรียนรู(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู 

(Media) 

(4) 

จํานวนชั่วโมง 

 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผูสอน 

 

(7) 

บรรยาย ปฏิบัติก

าร 

ศึกษา

ดวย

ตนเอง 

คําถามอัตนัย 

แบบทดสอบวัดดานการ

ปฏิบัติ 

การประเมินตนเอง การ

ประเมินโดยเพ่ือน ฯลฯ 

สัปดาหที ่3 บทที ่2 -สภาพแวดลอมที่มี

ผลกระทบตอธุรกิจระหวาง

ประเทศ 

-สภาพแวดลอมทาง

วัฒนธรรม 

-สภาพแวดลอมทาง

การเมือง 

-สภาพแวดลอมทาง

เศรษฐกิจ 

บรรยาย อภิปราย และ 

ยกตัวอยาง ซกัถาม 

ประเด็นสงสัย 

หนังสือ ภาพน่ิง 

ภาพยนตร วิดีทัศน 

สไลด  ของจริง ฯลฯ 

3 0 6 งานที่ใหปฏิบัติตามสภาพ

จริง 

สถานการณจําลอง แฟม

สะสมงานการเขียนบันทึก 

โครงการกลุม 

นิทรรศการ  การสังเกต 

การสัมภาษณ  การ

นําเสนองานการฝกตีความ 

คําถามอัตนัย 

แบบทดสอบวัดดานการ

อ.วสุรัตน ดวง

สุวรรณ 
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สัปดาหที/่ 

 (1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู

(Learning Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการ

เรียนรู(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู 

(Media) 

(4) 

จํานวนชั่วโมง 

 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผูสอน 

 

(7) 

บรรยาย ปฏิบัติก

าร 

ศึกษา

ดวย

ตนเอง 

ปฏิบัติ 

การประเมินตนเอง การ

ประเมินโดยเพ่ือน ฯลฯ 

สัปดาหที ่4 บทที ่3 -การบังคับควบคุม

ธุรกิจระหวางประเทศของ

รัฐบาล 

-การบังคับควบคุมทาง

เศรษฐกิจ 

-การบังคับควบคุมทางการ

เมืองและสังคม 

-รูปแบบการบังคับควบคุม

ของรัฐบาล 

บรรยาย อภิปราย และ 

ยกตัวอยาง ซกัถาม 

ประเด็นสงสัย 

หนังสือ ภาพน่ิง 

ภาพยนตร วิดีทัศน 

สไลด  ของจริง ฯลฯ 

3 0 6 งานที่ใหปฏิบัติตามสภาพ

จริง 

สถานการณจําลอง แฟม

สะสมงานการเขียนบันทึก 

โครงการกลุม 

นิทรรศการ  การสังเกต 

การสัมภาษณ  การ

นําเสนองานการฝกตีความ 

คําถามอัตนัย 

แบบทดสอบวัดดานการ

ปฏิบัติ 

การประเมินตนเอง การ

อ.วสุรัตน ดวง

สุวรรณ 
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สัปดาหที/่ 

 (1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู

(Learning Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการ

เรียนรู(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู 

(Media) 

(4) 

จํานวนชั่วโมง 

 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผูสอน 

 

(7) 

บรรยาย ปฏิบัติก

าร 

ศึกษา

ดวย

ตนเอง 

ประเมินโดยเพ่ือน ฯลฯ 

สัปดาหที ่5 บทที ่4 -การรวมกลุมทาง

เศรษฐกิจและสนธิสัญญา

การคาระหวางประเทศ 

-ประโยชนของการรวมกลุม 

 

บรรยาย อภิปราย และ 

ยกตัวอยาง ซกัถาม 

ประเด็นสงสัย 

หนังสือ ภาพน่ิง 

ภาพยนตร วิดีทัศน 

สไลด  ของจริง ฯลฯ 

3 0 6 งานที่ใหปฏิบัติตามสภาพ

จริง 

สถานการณจําลอง แฟม

สะสมงานการเขียนบันทึก 

โครงการกลุม 

นิทรรศการ  การสังเกต 

การสัมภาษณ  การ

นําเสนองานการฝกตีความ 

คําถามอัตนัย 

แบบทดสอบวัดดานการ

ปฏิบัติ 

การประเมินตนเอง การ

ประเมินโดยเพ่ือน ฯลฯ 

อ.วสุรัตน ดวง

สุวรรณ 

สัปดาหที ่6-7 -กลยุทธการคาระหวาง บรรยาย อภิปราย และ หนังสือ ภาพน่ิง 3 0 6 งานที่ใหปฏิบัติตามสภาพ อ.วสุรัตน ดวง
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สัปดาหที/่ 

 (1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู

(Learning Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการ

เรียนรู(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู 

(Media) 

(4) 

จํานวนชั่วโมง 

 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผูสอน 

 

(7) 

บรรยาย ปฏิบัติก

าร 

ศึกษา

ดวย

ตนเอง 

ประเทศ 

-การสงออก การนําเขา 

-การซื้อใบอนุญาต 

-การคาตางตอบแทน 

-การลงทุนระหวางประเทศ 

-ความสัมพันธระหวาง

การคาระหวางประเทศและ

การเคลื่อนยายปจจัย

ทางการผลิต 

ยกตัวอยาง ซกัถาม 

ประเด็นสงสัย 

ภาพยนตร วิดีทัศน 

สไลด  ของจริง ฯลฯ 

จริง 

สถานการณจําลอง แฟม

สะสมงานการเขียนบันทึก 

โครงการกลุม 

นิทรรศการ  การสังเกต 

การสัมภาษณ  การ

นําเสนองานการฝกตีความ 

คําถามอัตนัย 

แบบทดสอบวัดดานการ

ปฏิบัติ 

การประเมินตนเอง การ

ประเมินโดยเพ่ือน ฯลฯ 

สุวรรณ 

สัปดาหที ่8 สอบกลางภาค        

สัปดาหที ่9-

10 

-การปริวรรตเงินตรา

ระหวางประเทศ 

บรรยาย อภิปราย และ 

ยกตัวอยาง ซกัถาม 

หนังสือ ภาพน่ิง 

ภาพยนตร วิดีทัศน 

3 0 6 งานที่ใหปฏิบัติตามสภาพ

จริง 

อ.วสุรัตน ดวง

สุวรรณ 
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สัปดาหที/่ 

 (1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู

(Learning Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการ

เรียนรู(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู 

(Media) 

(4) 

จํานวนชั่วโมง 

 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผูสอน 

 

(7) 

บรรยาย ปฏิบัติก

าร 

ศึกษา

ดวย

ตนเอง 

-ประเภทของตลาดปริวรรต 

-ระบบการเงินและเศรษฐกิจ

ระหวางประเทศ 

-ประเภทของระบบการเงิน 

ประเด็นสงสัย สไลด  ของจริง ฯลฯ สถานการณจําลอง แฟม

สะสมงานการเขียนบันทึก 

โครงการกลุม 

นิทรรศการ  การสังเกต 

การสัมภาษณ  การ

นําเสนองานการฝกตีความ 

คําถามอัตนัย 

แบบทดสอบวัดดานการ

ปฏิบัติ 

การประเมินตนเอง การ

ประเมินโดยเพ่ือน ฯลฯ 

สัปดาหที ่11 บทที ่7 -การบริหารธุรกิจ

ขามชาติ 

-การควบคุมบริษัทขามชาติ 

บรรยาย อภิปราย และ 

ยกตัวอยาง ซกัถาม 

ประเด็นสงสัย 

หนังสือ ภาพน่ิง 

ภาพยนตร วิดีทัศน 

สไลด  ของจริง ฯลฯ 

3 0 6 งานที่ใหปฏิบัติตามสภาพ

จริง 

สถานการณจําลอง แฟม

สะสมงานการเขียนบันทึก 

อ.วสุรัตน ดวง

สุวรรณ 



17                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

สัปดาหที/่ 

 (1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู

(Learning Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการ

เรียนรู(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู 

(Media) 

(4) 

จํานวนชั่วโมง 

 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผูสอน 

 

(7) 

บรรยาย ปฏิบัติก

าร 

ศึกษา

ดวย

ตนเอง 

โครงการกลุม 

นิทรรศการ  การสังเกต 

การสัมภาษณ  การ

นําเสนองานการฝกตีความ 

คําถามอัตนัย 

แบบทดสอบวัดดานการ

ปฏิบัติ 

การประเมินตนเอง การ

ประเมินโดยเพ่ือน ฯลฯ 

สัปดาหที ่12 บทที ่8  

-การจัดการการตลาด

ระหวางประเทศ 

-การจัดทําแผนการตลาด 

บรรยาย อภิปราย และ 

ยกตัวอยาง ซกัถาม 

ประเด็นสงสัย 

หนังสือ ภาพน่ิง 

ภาพยนตร วิดีทัศน 

สไลด  ของจริง ฯลฯ 

3 0 6 งานที่ใหปฏิบัติตามสภาพ

จริง 

สถานการณจําลอง แฟม

สะสมงานการเขียนบันทึก 

โครงการกลุม 

นิทรรศการ  การสังเกต 

อ.วสุรัตน ดวง

สุวรรณ 



18                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

สัปดาหที/่ 

 (1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู

(Learning Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการ

เรียนรู(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู 

(Media) 

(4) 

จํานวนชั่วโมง 

 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผูสอน 

 

(7) 

บรรยาย ปฏิบัติก

าร 

ศึกษา

ดวย

ตนเอง 

การสัมภาษณ  การ

นําเสนองานการฝกตีความ 

คําถามอัตนัย 

แบบทดสอบวัดดานการ

ปฏิบัติ 

การประเมินตนเอง การ

ประเมินโดยเพ่ือน ฯลฯ 

สัปดาหที ่13 บทที ่9  

-การจัดการทรพัยากรบุคคล

ระหวางประเทศ 

บรรยาย อภิปราย และ 

ยกตัวอยาง ซกัถาม 

ประเด็นสงสัย 

หนังสือ ภาพน่ิง 

ภาพยนตร วิดีทัศน 

สไลด  ของจริง ฯลฯ 

3 0 6 งานที่ใหปฏิบัติตามสภาพ

จริง 

สถานการณจําลอง แฟม

สะสมงานการเขียนบันทึก 

โครงการกลุม 

นิทรรศการ  การสังเกต 

การสัมภาษณ  การ

นําเสนองานการฝกตีความ 

อ.วสุรัตน ดวง

สุวรรณ 



19                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

สัปดาหที/่ 

 (1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู

(Learning Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการ

เรียนรู(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู 

(Media) 

(4) 

จํานวนชั่วโมง 

 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผูสอน 

 

(7) 

บรรยาย ปฏิบัติก

าร 

ศึกษา

ดวย

ตนเอง 

คําถามอัตนัย 

แบบทดสอบวัดดานการ

ปฏิบัติ 

การประเมินตนเอง การ

ประเมินโดยเพ่ือน ฯลฯ 

สัปดาหที ่14 บทที ่10 Incoterm 2010 บรรยาย อภิปราย และ 

ยกตัวอยาง ซกัถาม 

ประเด็นสงสัย 

หนังสือ ภาพน่ิง 

ภาพยนตร วิดีทัศน 

สไลด  ของจริง ฯลฯ 

3 0 6 งานที่ใหปฏิบัติตามสภาพ

จริง 

สถานการณจําลอง แฟม

สะสมงานการเขียนบันทึก 

โครงการกลุม 

นิทรรศการ  การสังเกต 

การสัมภาษณ  การ

นําเสนองานการฝกตีความ 

คําถามอัตนัย 

แบบทดสอบวัดดานการ

อ.วสุรัตน ดวง

สุวรรณ 



20                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

สัปดาหที/่ 

 (1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู

(Learning Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการ

เรียนรู(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู 

(Media) 

(4) 

จํานวนชั่วโมง 

 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผูสอน 

 

(7) 

บรรยาย ปฏิบัติก

าร 

ศึกษา

ดวย

ตนเอง 

ปฏิบัติ 

การประเมินตนเอง การ

ประเมินโดยเพ่ือน ฯลฯ 

สัปดาหที ่15-

16 

การนําเสนองานกลุม

การศึกษาการดําเนินธุรกิจ

ระหวางประเทศ 

การสรุป ทบทวนและ

ซักถาม 

บรรยาย อภิปราย และ 

ยกตัวอยาง ซกัถาม 

ประเด็นสงสัย 

หนังสือ ภาพน่ิง 

ภาพยนตร วิดีทัศน 

สไลด  ของจริง ฯลฯ 

3 0 6 งานที่ใหปฏิบัติตามสภาพ

จริง 

สถานการณจําลอง แฟม

สะสมงานการเขียนบันทึก 

โครงการกลุม 

นิทรรศการ  การสังเกต 

การสัมภาษณ  การ

นําเสนองานการฝกตีความ 

คําถามอัตนัย 

แบบทดสอบวัดดานการ

ปฏิบัติ 

การประเมินตนเอง การ

อ.วสุรัตน ดวง

สุวรรณ 



21                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

สัปดาหที/่ 

 (1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู

(Learning Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการ

เรียนรู(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู 

(Media) 

(4) 

จํานวนชั่วโมง 

 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผูสอน 

 

(7) 

บรรยาย ปฏิบัติก

าร 

ศึกษา

ดวย

ตนเอง 

ประเมิน-โดยเพ่ือน ฯลฯ 

สัปดาหที ่17 สอบปลายภาค        

รวมจํานวนชัว่โมง      

 



22                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู    

  

ผลการเรียนรู 

Learning Outcome 

วิธีการประเมินผล สัปดาห 

ที่ประเมิน 

สัดสวนของ

การประเมินผล 

  

 

 การเขาช้ันเรียน  

การสงรายงานตรงเวลา 

การแสดงความคิดเห็นในช้ันเรียน 

1-15      10% 

  การทดสอบยอย 3 ครั้ง   10% 

 การสอบกลางภาค 8 30% 

 การนําเสนองาน/การรายงาน  20% 

 การสอบปลายภาค 17 30% 

รวม 100% 

 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตําราและเอกสารหลักที่ใชในการเรียนการสอน   

    - กตัญู หริัญญสมบูรณ และคณะ. (2549).การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ. พิมพครั้งที่8.  

      กรุงเทพฯ : เท็กซ แอนด เจอรนัล พับลเิคช่ัน. 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญที่นักศึกษาจําเปนตองศึกษาเพิ่มเติม   

- ฐาปนา ฉิ่นไพศาล. (2547). การจัดการธรุกิจระหวางประเทศ. กรุงเทพฯ : พลเทรดด้ิง. 

 - อภิรัฐ ต้ังกระจาง. (2543). ธุรกิจระหวางประเทศ. กรุงเทพฯ : ธนธัชการพิมพ. 

  - Rarick, Charles A. แปลและเรียบเรียงโดย เทียน เลรามัญ, บุญสุข เผาศรีเจริญ และดํารัสศิริ          

   ศลิปวัฒนานันท. (2548). กรณีศึกษาการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ. กรุงเทพฯ : เพียรสัน   

เอ็ดดูเคช่ัน. 

 - กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ. (2547). คํายอ-คําศพัททางเศรษฐกิจ. กรุงเทพฯ : กระทรวง

พาณิชย. 

3. เอกสารและขอมูลแนะนาํที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม 

บทความทางวิชาการและนวัตกรรมทางการบริหารระหวางประเทศ 

 

 

 



23                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

 

 

 

 

 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนนิการของรายวิชา 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนักศึกษา   

  ใหนักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทั้งดานวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและ

หองนอกเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่สงผลกระทบตอการเรียนรู และผลการเรียนรูที่

ไดรับ ขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงรายวิชา ดวยระบบเครือขายของมหาวิทยาลัย ฯลฯ 

2. กลยุทธการประเมินการสอน :  

 - ผลการสอบ 

- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู 

- การประเมินโดยคณะกรรมการประเมินขอสอบ 

3. การปรับปรงุการสอน  :  

 - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 

- การวิจัยในช้ันเรียนและนอกช้ันเรียน 

     4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์องนักศึกษาในรายวิชา :  

 - การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอ่ืน หรือ

ผูทรงคุณวุฒ ิที่ไมใชอาจารยประจาหลักสูตร 

- มีการต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดย

ตรวจสอบขอสอบ 

-รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม 

 5. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธผิลของรายวิชา :   

ปรับปรุงรายวิชาทุกป ตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามขอ 4 

       

 

ลงชื่อ                                       อาจารยผูรับผดิชอบรายวิชา 

        (..................................................) 

 

ลงชื่อ     อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร 

        (..................................................) 


