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รายละเอยีดของรายวชิา 
Course Specification 

 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา :  มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 
 

หมวดที1่ข้อมูลทัว่ไป 
1.รหัสและช่ือรายวชิา:รหัสวชิา 3462101 การจดัการธุรกจิระหว่างประเทศ 
International Management 
2.จาํนวนหน่วยกติ:3(3-0) 
 
3.หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา: 
หลกัสูตรการบริหารธุรกิจ    
4.อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน : 
 4.1 อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา 
  1)อาจารยจุ์ลชาติ  ตนัเจริญ 
   
 4.2อาจารย์ผู้สอนรายวชิา 
  1)  อาจารยจุ์ลชาติ  ตนัเจริญ 
  
5.ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน :ภาคการศึกษา2/2559ช้ันปีที3่ 
6.รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
7.รายวชิาทีต้่องเรียนควบคู่กนั :ไม่มี 
8.สถานทีเ่รียน:คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 
9.วนัทีจ่ดัทาํหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด:2559 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
1.จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
1. เพ่ือใหน้กัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจถึงวตัถุประสงคแ์ละรูปแบบในการดาํเนินธุรกิจ 
ระหวา่งประเทศ 
2.เพ่ือใหน้กัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจถึงแนวคิดและทฤษฎีการคา้ระหวา่งประเทศ  
สภาพแวดลอ้มในต่างประเทศ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ กลยทุธ์การคา้และการ 
ลงทุนระหวา่งประเทศ ระบบการเงินระหวา่งประเทศ และการจดัองคก์ารและ 
การควบคุมธุรกิจขา้มชาติ 
3.เพ่ือเป็นแนวทางในการดาํเนินธุรกิจระหวา่งประเทศใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
2.วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
1. เพ่ือใหน้กัศึกษาทราบถึงเหตุการณ์และสภาพแวดลอ้มปัจจุบนัท่ีมีผลต่อการทาํธุรกิจ 
2. เพ่ือใหน้กัศึกษาวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มของการทาํธุรกิจและนาํไปประยกุตใ์ชไ้ด ้
3. เพ่ือใหน้กัศึกษาใชท้รัพยากรทางเทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลมากข้ึน 
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หมวดที3่ลกัษณะและการดาํเนินการ 
1.คาํอธิบายรายวชิาระบบธุรกิจ และสภาพแวดลอ้มของธุรกิจระหวา่งประเทศ มูลเหตุ 
จูงใจในการทาํธุรกิจระหวา่งประเทศ การควบคุมและส่งเสริมธุรกิจระหวา่งประเทศ  
โดยการใชพิ้กดัอตัราภาษีศุลกากร และกฎหมายระหวา่งประเทศ ศึกษาโครงสร้างและ 
การดาํเนินงานของบริษทัธุรกิจระหวา่งประเทศ 
 
2.จาํนวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา: 
 จาํนวนชัว่โมงบรรยาย   45ชัว่โมง/ภาคการศึกษา 
 จาํนวนชัว่โมงฝึกปฏิบติัการ  -ชัว่โมง/ภาคการศึกษา 
 จาํนวนชัว่โมงการศึกษาดว้ยตนเอง             90 ชัว่โมง/ภาคการศึกษา 
 
3.จาํนวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นักศึกษา 
เป็นรายบุคคล จาํนวนชัว่โมงต่อสปัดาห์ท่ีจะใหค้าํปรึกษาและแนะนาํทางวชิาการแก่ 
นกัศึกษานอกชั้นเรียน สปัดาห์ละ 3ชัว่โมงโดยระบุวนัเวลาไวใ้นประมวลการสอน 
และแจง้ใหน้กัศึกษาทราบในชัว่โมงแรกของการสอนฯลฯ 
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หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1.การพฒันาผลการเรียนรู้ 2.วธิีการสอน 3.วธิีการวดัและประเมินผล 

1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 ตระหนกัในคุณค่าของความมีคุณธรรม 

จริยธรรม เสียสละ และซื่อสตัยส์ุจริต 
1.2 มีวนิยั ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อ

ตนเอง วชิาชีพ สงัคม 
1.3เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
1.4เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆขององคก์ร

และสงัคม 
1.5มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 

 
1.อาจารยป์ระพฤติตนเป็นแบบอยา่ง  
2. บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งประกอบ 
3.อภิปรายกลุ่ม 
4.กาํหนดใหน้กัศึกษานาํเสนอตวัอยา่งที่
เกี่ยวขอ้ง/วเิคราะห์ 

 
1.พฤติกรรมการอภิปราย/การรายงาน/การ
นาํเสนอ/ 
   การตอบคาํถาม 
2. นกัศึกษาประเมินเพื่อนร่วมกิจกรรม 
3. นกัศึกษาประเมินตนเอง 
โดยพิจารณาจากงานที่ใหฝ้ึกปฏิบตัิ การ
นาํเสนองาน การสุ่มสมัภาษณ์ การประเมิน
ตนเองและการประเมินโดยเพื่อน สะทอ้น
ความกา้วหนา้ของผูเ้รียน 

2.ด้านความรู้ 
2.1 มีความรู้และเขา้ใจอยา่งถ่องแทใ้นหลกัการและ

ทฤษฎีฯ 
2.2 สามารถวเิคราะห์และเขา้ใจปัญหาทางดา้น

ธุรกิจ และสามารถหาแนวทางปรับปรุงแกไ้ข 
2.3 สามารถพฒันาองคค์วามรู้ใหม่ในการ

1. การบรรยาย/อภิปราย/ซกัถาม 
2. การระดมสมองดว้ยการวเิคราะห์กรณีศึกษา 
3.นาํเสนอขอ้มูล 

1. การสอบวดัระดบัความรู้ ความจาํ ความ
เขา้ใจ 
2. การนาํเสนองานปากเปล่า 
3.แบ่งกลุ่มอภิปรายถึงกรณีศึกษาที่ใหไ้ป 
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1.การพฒันาผลการเรียนรู้ 2.วธิีการสอน 3.วธิีการวดัและประเมินผล 
บริหารธุรกิจ และสามารถนาํไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริง 

2.4 สามารถติดตามความกา้วหนา้ทางวชิาการและ
องคค์วามรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นในการบริหารธุรกิจ 

2.5 สามารถนาํความรู้ในการบริหารธุรกิจ
ประยกุตใ์ชร้่วมกบัความรู้ในศาสตร์อื่นๆ 
 
3.ด้านทกัษะทางปัญญา 

3.1 สามารถวเิคราะห์สาเหตุของปัญหา 
3.2 มีความสามารถสาธิตทกัษะในการแกป้ัญหาฯ 
3.3 มีความสามารถนาํความรู้ในเชิงทฤษฎีสู่การ

ปฎิบตัิฯ 
3.4สามารถประยกุตค์วามรู้และทกัษะในศาสตร์

ต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งฯ 

 
1.การบรรยาย/อภิปราย/ซกัถาม 
2. การระดมสมองดว้ยการวเิคราะห์กรณีศึกษา 
3.นาํเสนอขอ้มูล 

 
1.การสอบขอ้เขียนโดยเนน้การวเิคราะห์
สถานการณ์ 
สงัเคราะห์ การนาํไปใช ้ 
2.การนาํเสนอขอ้มูล 
3. สงัเกตพฤติกรรมการแกป้ัญหา 

4.ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผดิชอบ  

4.1 สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งดี 
4.2 มีความรับผดิชอบต่องานที่ไดร้ับหมอบหมาย 

1.การเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา  
2.การเรียนรู้โดยการนาํเสนองาน 
 

1. การสงัเกต/การนาํเสนอ 
2. นกัศึกษาประเมินเพื่อร่วมกลุ่มกิจกรรม 
3. นกัศึกษาประเมินตนเอง 
4. ประเมินการปฏิบตัิ (พฤติกรรม ทศันคติ 



มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

1.การพฒันาผลการเรียนรู้ 2.วธิีการสอน 3.วธิีการวดัและประเมินผล 
4.3 สามารถพฒันาทกัษะมนุษยสมัพนัธ์ที่ดีฯ 
4.4 มีความรับผดิชอบต่อตนเอง สงัคม และ ทาง

วชิาชีพ 
 

จริยธรรม) 

5.  ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร  และ
การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  

5.1 สามารถใชภ้าษาไทยและภาษาต่างประเทศใน
การสื่อสารฯ 

5.2 มีความสามารถในการวเิคราะห์เชิงสถิติฯ 
5.3 สามารถนาํความรู้และเครื่องมือทางการ

บริหารธุรกิจมาประยกุตใ์ชใ้นการสื่อสาร 
5.4 สามารถนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการ

สื่อสารและนาํเสนอไดอ้ยา่งเหมาะสม 

1.บรรยาย 
2.การเรียนรู้โดยการปฏิบตัิ  
3.ศึกษาดว้ยตนเอง  
 

1.การสอบในระดบัความรู้ ความจาํ ความเขา้ใจ 
2.การนาํเสนอ 
3.การรายงานศึกษาคน้ควา้และการอา้งอิง 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้(Curriculum Mapping) 
  หมายถึง  ความรับผดิชอบหลกั    หมายถึง  ความรับผดิชอบรอง - หมายถึงไม่กาํหนดผลการเรียนรู้ 

 

หมวดวชิา 
รหัสและ
ชื่อรายวชิา 

 
1. คุณธรรมจริยธรรม 

 
 

2. ความรู้ 
 

3. ทกัษะทางปัญญา 
 

 
4.ทั ก ษ ะ ค ว า ม สั ม พั น ธ์
ระหว่าง บุคคลและความ
รับผดิชอบ 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลย ี

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 
3462101 
การจดัการธุรกิจ
ระหวา่งประเทศ 
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หมวดที5่ แผนการสอนและการประเมินผล 
1.แผนการจดัการเรียนรู้ 

 
สัปดาห์ที/่ 

(1) 
สาระ/เนือ้หาการเรียนรู้ 

(2) 
วธิีสอนและกจิกรรม

การเรียนรู้ 
(3) 

สื่อการเรียนรู้ 
(4) 

จาํนวนชั่วโมง 
(5) 

วธิีการวดัและ
ประเมินผล 

(6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) บรรยาย ปฏิบัต ิ
การ 

ศึกษาด้วย
ตนเอง 

สัปดาห์ที ่1 
 

-การจดัการธุรกิจระหวา่ง
ประเทศ 
-ภาพรวมโดยทัว่ไป 
 

บรรยายการศึกษา
ดว้ยตนเอง 
 

ตาํรา สไลดจ์าก
คอมพิวเตอร์  

3 0 6 การสงัเกต การตอบ
คาํถาม 

อาจารยจ์ุล
ชาติ ตนัเจริญ 

สัปดาห์ที ่2 -แนวคิดและทฤษฎีการคา้
ระหวา่งประเทศ 
 
 

บรรยายการศึกษา
ดว้ยตนเอง 

ตาํรา สไลดจ์าก
คอมพิวเตอร์ 

3 0 6 การสงัเกต การตอบ
คาํถาม  

อาจารยจ์ุล
ชาติ ตนัเจริญ 
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สัปดาห์ที/่ 
(1) 

สาระ/เนือ้หาการเรียนรู้ 
(2) 

วธิีสอนและกจิกรรม
การเรียนรู้ 

(3) 

สื่อการเรียนรู้ 
(4) 

จาํนวนชั่วโมง 
(5) 

วธิีการวดัและ
ประเมินผล 

(6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) บรรยาย ปฏิบัต ิ
การ 

ศึกษาด้วย
ตนเอง 

สัปดาห์ที ่3 -สภาพแวดลอ้มที่มีผลกระทบ
ต่อธุรกิจระหวา่งประเทศ 
-สภาพแวดลอ้มทางวฒันธรรม 
-สภาพแวดลอ้มทางการเมือง 
-สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ 

บรรยายการศึกษา
ดว้ยตนเอง 
 

ตาํรา สไลดจ์าก
คอมพิวเตอร์ 

3 0 6 การสงัเกต การตอบ
คาํถาม 

อาจารยจ์ุล
ชาติ ตนัเจริญ 

สัปดาห์ที ่4 -การบงัคบัควบคุมธุรกิจ
ระหวา่งประเทศของรัฐบาล 
-การบงัคบัควบคุมทางเศรษฐกิจ 
 

บรรยาย 
การศึกษาดว้ยตนเอง 

ตาํรา สไลดจ์าก
คอมพิวเตอร์  

3 0 6 การสงัเกต การตอบ
คาํถาม  

อาจารยจ์ุล
ชาติ ตนัเจริญ 

สัปดาห์ที ่5 -การบงัคบัควบคุมทางการเมือง
และสงัคม 
-รูปแบบการบงัคบัควบคุมของ
รัฐบาล 

บรรยาย  
การศึกษาดว้ยตนเอง 
 

ตาํรา สไลดจ์าก
คอมพิวเตอร์  

3 0 6 การสงัเกต การตอบ
คาํถาม  

อาจารยจ์ุล
ชาติ ตนัเจริญ 



มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

สัปดาห์ที/่ 
(1) 

สาระ/เนือ้หาการเรียนรู้ 
(2) 

วธิีสอนและกจิกรรม
การเรียนรู้ 

(3) 

สื่อการเรียนรู้ 
(4) 

จาํนวนชั่วโมง 
(5) 

วธิีการวดัและ
ประเมินผล 

(6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) บรรยาย ปฏิบัต ิ
การ 

ศึกษาด้วย
ตนเอง 

สัปดาห์ที ่6 INCO Term บรรยาย ศึกษาดว้ย
ตนเอง 
 

ตาํรา สไลดจ์าก
คอมพิวเตอร์ 
 

3 0 6 การสงัเกต การตอบ
คาํถาม 
 

อาจารยจ์ุล
ชาติ ตนัเจริญ 

สัปดาห์ที ่7 กลยทุธ์การคา้ระหวา่งประเทศ บรรยาย ศึกษาดว้ย
ตนเอง 

ตาํรา สไลดจ์าก
คอมพิวเตอร์ 
 

3 0 6 การสงัเกต การตอบ
คาํถาม 

อาจารยจ์ุล
ชาติ ตนัเจริญ 

สัปดาห์ที ่8 สอบกลางภาค        

สัปดาห์ที ่9 -การส่งออก การนาํเขา้ 
 

บรรยาย ศึกษาดว้ย
ตนเอง 

ตาํรา สไลดจ์าก
คอมพิวเตอร์ 
 

3 0 6 การสงัเกต การ
ซกัถาม  
 

อาจารยจ์ุล
ชาติ ตนัเจริญ 

สัปดาห์ที ่10 -การซื้อใบอนุญาต 
-การคา้ต่างตอบแทน 

บรรยาย ศึกษาดว้ย
ตนเอง 
 

ตาํรา สไลดจ์าก
คอมพิวเตอร์ 
 

3 0 6 การสงัเกต การ
ซกัถาม  
 

อาจารยจ์ุล
ชาติ ตนัเจริญ 



มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

สัปดาห์ที/่ 
(1) 

สาระ/เนือ้หาการเรียนรู้ 
(2) 

วธิีสอนและกจิกรรม
การเรียนรู้ 

(3) 

สื่อการเรียนรู้ 
(4) 

จาํนวนชั่วโมง 
(5) 

วธิีการวดัและ
ประเมินผล 

(6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) บรรยาย ปฏิบัต ิ
การ 

ศึกษาด้วย
ตนเอง 

สัปดาห์ที ่11 -การจดัการการตลาดระหวา่ง
ประเทศ 
 
 

บรรยาย ศึกษาดว้ย
ตนเอง 
 
 

ตาํรา สไลดจ์าก
คอมพิวเตอร์ 
 

3 0 6 การสงัเกต การ
ซกัถาม  
 

อาจารยจ์ุล
ชาติ ตนัเจริญ 

สัปดาห์ที ่12 -การจดัทาํแผนการตลาด บรรยาย ศึกษาดว้ย
ตนเอง 
 

ตาํรา สไลดจ์าก
คอมพิวเตอร์ 
โครงงาน 
 

3 0 6 การสงัเกต การ
ซกัถาม  
 

อาจารยจ์ุล
ชาติ ตนัเจริญ 

สัปดาห์ที ่13 การเงินระหวา่งประเทศ 
- Letter of Credit 

การบรรยาย ศึกษา
ดว้ยตนเอง 
 

ตาํรา สไลดจ์าก
คอมพิวเตอร์ 
 

3 0 6 การสงัเกต การ
ซกัถาม  
 

อาจารยจ์ุล
ชาติ ตนัเจริญ 

สัปดาห์ที ่14 -การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและ
สนธิสญัญาการคา้ระหวา่ง
ประเทศ 

บรรยาย ศึกษาดว้ย
ตนเอง 
 

ตาํรา สไลดจ์าก
คอมพิวเตอร์ 
 

3 0 6 การสงัเกต การ
ซกัถาม 

อาจารยจ์ุล
ชาติ ตนัเจริญ 



มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

สัปดาห์ที/่ 
(1) 

สาระ/เนือ้หาการเรียนรู้ 
(2) 

วธิีสอนและกจิกรรม
การเรียนรู้ 

(3) 

สื่อการเรียนรู้ 
(4) 

จาํนวนชั่วโมง 
(5) 

วธิีการวดัและ
ประเมินผล 

(6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) บรรยาย ปฏิบัต ิ
การ 

ศึกษาด้วย
ตนเอง 

-ประโยชน์ของการรวมกลุ่ม 
 

สัปดาห์ที ่15 การนาํเสนองานกลุ่มการศึกษา
การดาํเนินธุรกิจระหวา่ง
ประเทศ 

นาํเสนอหนา้หอ้ง
บรรยาย 

ตาํรา สไลดจ์าก
คอมพิวเตอร์ 

3 0 6 เล่มรายงาน การ
นาํเสนอ 

อาจารยจ์ุล
ชาติ ตนัเจริญ 

สัปดาห์ที1่6 สอบปลายภาค        

รวมจาํนวนชั่วโมง 45  90   

 



มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ผลการเรียนรู้ 
Learning Outcome 

วธีิการประเมินผล สัปดาห์ 
ทีป่ระเมิน 

สัดส่วนของ
การ

ประเมินผล 
1.1 ตระหนกัในคุณค่าของ

ความมีคุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละ และซ่ือสตัยสุ์จริต 

1.2 มีวนิยั ตรงต่อเวลา และ
ความรับผดิชอบต่อตนเอง วชิาชีพ 
สงัคม 

1.3เคารพสิทธิและรับฟังความ
คิดเห็นของผูอ่ื้น 

1.4เคารพกฎระเบียบและ
ขอ้บงัคบัต่างๆขององคก์รและ
สงัคม 

1.5มีจรรยาบรรณทางวชิาการ
และวชิาชีพ 

สงัเกตจากการเขา้
ชั้นเรียน  
การส่งรายงานตรง
เวลา 
การแสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรียน 
การประเมินโดย
เพ่ือนร่วมชั้นเรียน 
การมีส่วนร่วม
กิจกรรมในชั้นเรียน 

1-15 การเขา้และ
การมีส่วน
ร่วมในชั้น
เรียน

แบบฝึกหดั 
40% 

การสอบ
กลางภาค 

20% 
การสอบ
ปลายภาค 

40% 
 

2.1 มีความรู้และเขา้ใจอยา่ง
ถ่องแทใ้นหลกัการและทฤษฎีฯ 

2.2 สามารถวเิคราะห์และเขา้ใจ
ปัญหาทางดา้นธุรกิจ และสามารถ
หาแนวทางปรับปรุงแกไ้ข 

2.3 สามารถพฒันาองคค์วามรู้
ใหม่ในการบริหารธุรกิจ และ
สามารถนาํไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริง 

2.4 สามารถติดตาม

การสงัเกต 
การอภิปรายกลุ่ม 
กิจกรรมการมีส่วน
ร่วมกิจกรรมในชั้น
เรียน 
การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค 

ทุกสปัดาห์ 



มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

ความกา้วหนา้ทางวชิาการและองค์
ความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนในการ
บริหารธุรกิจ 

2.5 สามารถนาํความรู้ในการ
บริหารธุรกิจประยกุตใ์ชร่้วมกบั
ความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ 
 

3.1 สามารถวเิคราะห์สาเหตุ
ของปัญหา 

3.2 มีความสามารถสาธิตทกัษะ
ในการแกปั้ญหาฯ 

3.3 มีความสามารถนาํความรู้
ในเชิงทฤษฎีสู่การปฎิบติัฯ 

3.4สามารถประยกุตค์วามรู้และ
ทกัษะในศาสตร์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งฯ 

การสงัเกต 
การอภิปรายกลุ่ม 
กิจกรรมการมีส่วน
ร่วมกิจกรรมในชั้น
เรียน 
การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค 

 ทุกสปัดาห์ 

4.1 สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น
ไดอ้ยา่งดี 

4.2 มีความรับผดิชอบต่องานท่ี
ไดรั้บหมอบหมาย 

4.3 สามารถพฒันาทกัษะมนุษย
สมัพนัธ์ท่ีดีฯ 

4.4 มีความรับผดิชอบต่อตนเอง 
สงัคม และ ทางวชิาชีพ 
 

การอภิปรายกลุ่ม 
กิจกรรมการมีส่วน
ร่วมกิจกรรมในชั้น
เรียน 
 

ทุกสปัดาห์ 

5.1 สามารถใชภ้าษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศในการส่ือสารฯ 

5.2 มีความสามารถในการ

การอภิปรายกลุ่ม 
กิจกรรมการมีส่วน
ร่วมกิจกรรมในชั้น

ทุกสปัดาห์ 
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วเิคราะห์เชิงสถิติฯ 
5.3 สามารถนาํความรู้และ

เคร่ืองมือทางการบริหารธุรกิจมา
ประยกุตใ์ชใ้นการส่ือสาร 

5.4 สามารถนาํเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชใ้นการส่ือสาร
และนาํเสนอไดอ้ยา่งเหมาะสม 

เรียน 
 

รวม 100% 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที6่ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1.ตาํราและเอกสารหลกัทีใ่ช้ในการเรียนการสอน 

กตญัญู หิรัญญสมบูรณ์ และคณะ. (2549). การจดัการธุรกจิระหว่างประเทศ. 



มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

พิมพค์ร้ังท่ี 8. กรุงเทพฯ : เทก็ซ์ แอนดเ์จอร์นลัพบัลิเคชัน่. 

 
2.เอกสารและข้อมูลสําคญัทีนั่กศึกษาจาํเป็นต้องศึกษาเพิม่เตมิ 
ฐาปนา ฉ่ินไพศาล. (2547).การจดัการธุรกจิระหว่างประเทศ. กรุงเทพฯ : พลเทรดด้ิง. 
 อภิรัฐ ตั้งกระจ่าง. (2543). ธุรกจิระหว่างประเทศ. กรุงเทพฯ : ธนธชัการพิมพ.์ 
Rarick, Charles A. แปลและเรียบเรียงโดย เทียน เลรามญั, บุญสุข เผา่ศรีเจริญ  
และดาํรัสศิริ 
ศิลปวฒันานนัท.์ (2548). กรณศึีกษาการดาํเนินธุรกจิระหว่างประเทศ. 
กรุงเทพฯ : เพียร์สนั เอด็ดูเคชัน่. 
 กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ. (2547). คาํย่อ-คาํศัพท์ทางเศรษฐกจิ. 
กรุงเทพฯ : กระทรวงพาณิชย.์ 
 
3.เอกสารและข้อมูลแนะนําทีนั่กศึกษาควรศึกษาเพิม่เตมิ 

Internet Search 

http://www.depthai.go.th/ 
http://www.mfa.go.th/ 
http://www.exim.go.th 

 
 
 
 
 
 

หมวดที7่ การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของรายวชิา 
1.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

1.1ใหน้กัศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวชิาดา้นวธีิการสอน 



มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

1.2 ประเมินการจดักิจกรรมการเรียน 
1.3 ส่ิงสนบัสนุนการเรียนการสอนท่ีส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ 
1.4 ผลการเรียนรู้ท่ีไดรั้บ 
 

2.กลยุทธ์การประเมินการสอน:หลกัสูตรกาํหนดให้มีการประเมินการสอนโดยการ
สังเกตจากผูส้ังเกตการณ์สอนทาํการประเมินตนเองผลการเรียนของนักศึกษาจาก
รายงานการคน้ควา้, การอภิปราย,การอบรม/ดูงาน, สอบกลางภาค, สอบปลายภาค 
 
3.การปรับปรุงการสอน:จดัประชุมผูส้อนเพ่ือร่วมกนัพิจารณาพฒันาการจดัการเรียนการ
สอน ,การออกขอ้สอบและการประเมินผล 
 
4.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา:กรรมการทวนสอบรายวชิา
ทวนสอบจากคะแนนขอ้สอบ งานท่ีมอบหมาย นกัศึกษาประเมินตนเอง และการ
ประเมินโดยระบบประเมินการจดัการเรียนการสอนออนไลน์ 
 
5.การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา :นาํขอ้มูลท่ี
ไดจ้ากการประเมินผลมาใชใ้นการปรับการจดัการเรียนการสอนใหก้บันกัศึกษารุ่นถดัไป 
       
 
ลงช่ือ                                       อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา 
        (..................................................) 
 
ลงช่ือ     อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
        (..................................................) 


