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รายละเอียดของรายวิชา 

ชื1 อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี 
 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะวิทยาการจัดการ  หลักสูตรบริหารธุรกิจ 
 

หมวดที1  1 ข้อมูลโดยทั1 วไปของรายวิชา 

1. รหัสและชื1 อรายวิชา             3462101 ธุรกิจระหว่างประเทศ 

L .จํานวนหน่วยกิต                  3 หน่วยกิต ( 3-0-6 ) 

P .หลักสูตรและประเภทของรายวิชา          เป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน    กลุ่มวิชาแกน  

                                                        หลักสูตรบริหารธุรกิจ 

4 .อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  

                               อาจารย์ วรพจน์ แสงอร่ามรุ่งโรจน์ 

5. ภาคการศึกษา / ชัUนปีที1 เรียน 

                                   ภาคการศึกษาทีV  1/60  ชัXนปีทีV  2 

6. รายวิชาที1 ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

                                                 ไม่มี 

7. รายวิชาที1 ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี) 

                                                       ไม่มี 

8. สถานที1 เรียน    

                                คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี 

9. วันที1 จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัUงล่าสุด 

                                                        พ.ศ. 2559 

หมวดที1  L จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์  

h. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

      1.1  เพืV อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และรูปแบบในการดําเนินธุรกิจระหว่างประเทศ 

      1.2.เพืV อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจถึงแนวคิดและทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศสภาพแวดล้อมใน  

ต่างประเทศการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจกลยุทธ์การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศระบบการเงินระหว่างประเทศ 

และการจัดองค์การและการควบคุมธุรกิจข้ามชาติ 

 

L.วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  

     ปรับเนืXอหาให้ทันสมัยจากเดิมมุ่งเน้นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการทําธุรกิจและนําไปประยุกต์ใช้ได้

และเพืV อให้นักศึกษาใช้ทรัพยากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึXน 
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หมวดที1  P ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา  

          ศึกษากลยุทธ์การค้า การบริหารจัดการ สําหรับธุรกิจระหว่างประเทศในรูปแบบต่าง ๆ วิเคราะห์

สภาพแวดล้อมมหภาคและสภาพแวดล้อมจุลภาค ทัXงทีV เป็นสภาพแวดล้อมในประเทศและระหว่างประเทศ การ

ควบคุมและส่งเสริมธุรกิจระหว่างประเทศโดยการใช้พิกัดอัตราภาษีศุลกากรและกฎหมายระหว่างประเทศ   

โครงสร้างและการดําเนินงานของบริษัทธุรกิจระหว่างประเทศ 

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. จํานวนชั1 วโมงที1 ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 

บรรยาย 45 ชัV วโมง 

ต่อภาคการศึกษา 
 

สอนเสริม 

สอนเสริมตามความ

ต้องการของนักศึกษา

เฉพาะราย 

การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 

ไม่มี 

การศึกษาด้วยตนเอง 

การศึกษาดว้ยตนเอง 3 
ชั6วโมงต่อสปัดาห์ 

3 .จํานวนชั1 วโมงต่อสัปดาห์ที1 อาจารย์จะให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล : 

     3.1 อาจารย์จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 3 ชัV วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะ

รายทีV ต้องการ) 

     3.2 วันพุธ เวลา 13.00 – 16.00 น. ห้องพักอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ 
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หมวดที'  4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. การพัฒนาผลการเรียนรู้ 2. วิธีการสอน 3. วิธีการวัดและประเมินผล 

G .คุณธรรม จริยธรรม 
  ¡  1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละ และซื= อสัตย์สุจริต 
  ¡  1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง วิชาชีพและสังคม 
  ¡  1.3 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื= น  
  ¡  1.4 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของ
องค์กรและสังคม 
  ¡  1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

1. อาจารย์ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง 
2. การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา 
3. การเรียนรู้โดยเข้ากลุ่มแลกเปลี= ยนเรียนรู้ 
4. การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน (รายงานกลุ่ม) 
 

1. การอภิปราย/รายงาน/การนําเสนอ/การตอบคําถาม 
2. นักศึกษาประเมินเพื= อร่วมกิจกรรม 
3. นักศึกษาประเมินตนเอง 
4. ประเมินการเข้าชั_นเรียน การส่งงานที= ได้รับ
มอบหมาย 
 

2 .ความรู้ 
  l   2.1 มีความรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลักการ
และทฤษฎีที= สําคัญในการวิเคระห์สภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจ 
  l   2.2 สามารถวิเคราะห์และเข้าใจปัญหาทางธุรกิจ 
และสามารถหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข รวมทั_งประยุกต์
ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื= องมือที= เหมาะสมกับการ
แก้ปัญหา 
  l   2.3 อธิบายความหมาย รูปแบบ กลยุทธ์ 
ประโยชน์ของการดําเนินธุรกิจระหว่างประเทศ รวมถึง
ความ  แตกต่างระหว่างการดําเนินธุรกิจในประเทศกับ
การดําเนินธุรกิจระหว่างประเทศ 
 
 

1. บรรยาย 
2. ศึกษาด้วยตนเอง 
3. เข้ากลุ่มแลกเปลี= ยนเรียนรู้ 
4. การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน (รายงานกลุ่ม) 

1. การสอบวัดระดับความรู้ ความจํา ความเข้าใจ 
2. การนําเสนองานปากเปล่า 
3. แบ่งกลุ่มอภิปรายถึงกรณีศึกษาที= ให้ไป 
4. นักศึกษาประเมินตนเอง 
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1. การพัฒนาผลการเรียนรู้ 2. วิธีการสอน 3. วิธีการวัดและประเมินผล 
   

3. ทักษะทางปัญญา 
   l   3.1 สามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโดยใช้
หลักการ เหตุและผล รวมทั_งหาแนวทางป้องกันและ
แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
   ¡ 3.2 มีความสามารถสาธิตทักษะในการแก้ปัญหา
โดยใช้เหตุผลเชิงวิเคราะห์ให้ผู้อื= นเข้าใจได้ 
   l   3.3 มีความสามารถนําความรู้ในเชิงทฤษฏีสู่
การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 
   l   3.4 สามารถประยุกต์ความ รู้และทักษะใน
ศาสตร์ต่างๆ ที= เกี= ยวข้องมาพัฒนาประสิทธิภาพและ
ประสิทธ์ผลในการทํางาน 

1. การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา 
2. การระดมสม 
3. การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน (รายงานกลุ่ม) 

1. การสอบข้อเขียนในระดับการวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
การนําไปใช้ 
2. การนําเสนองาน 
3. นักศึกษาประเมินตนเอง 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

   ¡   4.1 สามารถทํางานร่วมกับผู้อื= นได้เป็นอย่างดี 
โดยร่วมกันแก้ปัญหาที= เกิดขึ_นร่วมกันตามบทบาทผู้นํา
ที= ดีหรือผู้ร่วมงานที= ดี 
    l 4.2 มีความรับผิดชอบต่องานที= ได้รับมอบหมาย 
    l   4.3 สามารถพัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธ์ที= ดี 
และปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง 

1. การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา 
2. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (การอภิปรายกลุ่ม 
รายงานกลุ่ม) 

1. การสังเกต/การนําเสนองาน 
2. นักศึกษาประเมินเพื= อนร่วมกลุ่มกิจกรรม 
3. ประเมินการปฏิบัติ (พฤติกรรม ทัศนคติ จริยธรรม) 

1. การพัฒนาผลการเรียนรู้ 2. วิธีการสอน 3. วิธีการวัดและประเมินผล 
เหมาะสม 
  ¡   4.4 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ
วิชาชีพ 
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Q. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื' อสารและ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  l    5.1 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ในการสื= อสาร ทั_งการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  ¡    5.2 สามารถใช้ทักษะการวิเคราะห์เชิงสถิติ 
วิ เค ราะห์ เชิ งตั ว เล ข เพื= อ ใช้ ใน การป ระม วล แป ล
ความหมาย และวิเคราะห์ผลทางบริหารธุรกิจ 
   l    5.3 สามารถนําความรู้และเครื= องมือทางการ
บริหารธุรกิจมาประยุกต์ใช้ในองค์การได้ 
   l    5.4 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสื= อสารและนําเสนอได้อย่างเหมาะสม 
 

1. บรรยาย 
2. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ 
3. ศึกษาด้วยตนเอง 
4. การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน 
 

1. สังเกตจากการนําเสนองาน การอภิปรายกลุ่ม 
2. การรายงานศึกษาค้นคว้าและการอ้างอิง 
3. นักศึกษาประเมินตนเอง 
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แผนที' แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) 

 
l  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก  ¡  หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง  -  หมายถึงไม่กําหนดผลการเรียนรู้ 
 
หมวดวิชา รหัสและ

ชื' อรายวิชา 

G .คุณธรรม จริยธรรม 
 

2 .ความรู้ 
 

3. ทักษะทางปัญญา 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

 

Q. ทักษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การสื' อสาร

และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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 ธุรกิจระหว่าง
ประเทศ 
 

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ l l l l l l ¡ l l ¡ l l ¡ l ¡ l l 
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หมวดที'  Q แผนการสอนและการประเมินผลขั_นตอนการวิเคราะห์กรณีศึกษา 

1 .แผนการจัดการเรียนรู้ 

สัปดาห์

ที'  

สาระ/เนืfอหาการเรียนรู้ วิธีสอนและ

กิจกรรมการ

เรียนรู้ 

สื' อการเรียนรู้ จํานวนชั' วโมง วิธีการวัดผล

และประเมินผล 

ชื' อผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษา

ด้วย

ตนเอง 

1 -การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 

 ภาพรวมโดยทั= วไป 

บรรยาย 
การศึกษาด้วย
ตนเอง 
 

ตํารา  
สไลด์จาก
คอมพิวเตอร์ 

3 0 6 การสังเกต 

การตอบคําถาม 
 

อาจารย์วรพจน์ 
แสงอร่ามรุ่งโรจน์ 

 

2 -แนวคิดและทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ 

  - นโยบายการค้าระหว่างประเทศ 
  - วิเคราะห์การสร้างความได้เปรียบทางการค้า 

บรรยาย 
การศึกษาด้วย
ตนเอง 
มอบหมายโครงงาน 
(รายงานกลุ่ม) 

ตํารา  
สไลด์จาก
คอมพิวเตอร์ 

3 0 6 การสังเกต 

การตอบคําถาม 
 

อาจารย์วรพจน์ 
แสงอร่ามรุ่งโรจน์ 

3 

 
-สภาพแวดล้อมที= มีผลกระทบต่อธุรกิจระหว่าง

ประเทศ 

-สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม 

-สภาพแวดล้อมทางการเมือง 

-สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ 

บรรยาย 
การศึกษาด้วย
ตนเอง 
 

ตํารา  
สไลด์จาก
คอมพิวเตอร์ 
กรณีศึกษา 

3 0 6 การสังเกต 

การตอบคําถาม 
การนําเสนอการ
อภิปรายกลุ่ม 

อาจารย์วรพจน์ 
แสงอร่ามรุ่งโรจน์ 

4 

 
 

-การบังคับควบคุมธุรกิจระหว่างประเทศของรัฐบาล 

-การบังคับควบคุมทางเศรษฐกิจ 
-การบังคับควบคุมทางการเมืองและสังคม 

-รูปแบบการบังคับควบคุมของรัฐบาล 

บรรยาย 
การศึกษาด้วย
ตนเอง 

 
 

ตํารา  
สไลด์จาก
คอมพิวเตอร์ 
กรณีศึกษา 

3 0 6 การสังเกต 

การตอบคําถาม 
 

อาจารย์วรพจน์ 
แสงอร่ามรุ่งโรจน์ 

5 

 
 

-การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและสนธิสัญญาการค้า

ระหว่างประเทศ 

-ประโยชน์ของการรวมกลุ่ม 

 

บรรยาย 
การศึกษาด้วย
ตนเอง 
การอภิปรายกลุ่ม 

ตํารา  
สไลด์จาก
คอมพิวเตอร์ 

กรณีศึกษา 

3 0 6 การสังเกต 

การตอบคําถาม 
 

อาจารย์วรพจน์ 
แสงอร่ามรุ่งโรจน์ 
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สัปดาห์

ที'  

สาระ/เนืfอหาการเรียนรู้ วิธีสอนและ

กิจกรรมการ

เรียนรู้ 

สื' อการเรียนรู้ จํานวนชั' วโมง วิธีการวัดผล

และประเมินผล 

ชื' อผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษา

ด้วย

ตนเอง 
 

6 

 
 

-กลยุทธ์การค้าระหว่างประเทศ 
-การส่งออก การนําเข้า 
-การซื_อใบอนุญาต 
-การค้าต่างตอบแทน 

บรรยาย 
การศึกษาด้วย
ตนเอง 
การอภิปรายกลุ่ม 

ตํารา  
สไลด์จาก
คอมพิวเตอร์ 

กรณีศึกษา 
 

3 0 6 การสังเกต 

การตอบคําถาม 
การนําเสนอการ
อภิปรายกลุ่ม 

อาจารย์วรพจน์ 
แสงอร่ามรุ่งโรจน์ 

7 
 

 

-การลงทุนระหว่างประเทศ 
-ความสัมพันธ์ระหว่างการค้าระหว่างประเทศและ

การเคลื= อนย้ายปัจจัยทางการผลิต 

บรรยาย 
การศึกษาด้วย
ตนเอง 
การอภิปรายกลุ่ม 

ตํารา  
สไลด์จาก
คอมพิวเตอร์ 

กรณีศึกษา 
 

3 0 6 การสังเกต 

การตอบคําถาม 
 

อาจารย์วรพจน์ 
แสงอร่ามรุ่งโรจน์ 

8 สอบกลางภาค 

 

     

9 -การปริวรรตเงินตราระหว่างประเทศ 
-ประเภทของตลาดปริวรรต 
-การค้ากําไร 

บรรยาย 
การศึกษาด้วย
ตนเอง 
การอภิปรายกลุ่ม 

ตํารา  
สไลด์จาก
คอมพิวเตอร์ 

กรณีศึกษา 
 

3 0 6 การสังเกต 

การตอบคําถาม 
การนําเสนอการ 

อาจารย์วรพจน์ 
แสงอร่ามรุ่งโรจน์ 

10 

 
 

-ระบบการเงินและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
-ประเภทของระบบการเงิน 

บรรยาย 
การศึกษาด้วย
ตนเอง 
การอภิปรายกลุ่ม 

ตํารา  
สไลด์จาก
คอมพิวเตอร์ 

กรณีศึกษา 

3 0 6 การสังเกต 

การตอบคําถาม 
 

อาจารย์วรพจน์ 
แสงอร่ามรุ่งโรจน์ 

11 
 

-การบริหารธุรกิจข้ามชาติ 
-การควบคุมบริษัทข้ามชาติ 

บรรยาย 
การศึกษาด้วย
ตนเอง 

ตํารา  
สไลด์จาก
คอมพิวเตอร์ 

3 0 6 การสังเกต 

การตอบคําถาม 
 

อาจารย์วรพจน์ 
แสงอร่ามรุ่งโรจน์ 
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สัปดาห์

ที'  

สาระ/เนืfอหาการเรียนรู้ วิธีสอนและ

กิจกรรมการ

เรียนรู้ 

สื' อการเรียนรู้ จํานวนชั' วโมง วิธีการวัดผล

และประเมินผล 

ชื' อผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษา

ด้วย

ตนเอง 

การอภิปรายกลุ่ม กรณีศึกษา 
12 

 

-การจัดการการตลาดระหว่างประเทศ 

 
บรรยาย 
การศึกษาด้วย
ตนเอง 
 

ตํารา  
สไลด์จาก
คอมพิวเตอร์ 

กรณีศึกษา 

3 0 6 การสังเกต 

การตอบคําถาม 
 

อาจารย์วรพจน์ 
แสงอร่ามรุ่งโรจน์ 

13 
 

 

-การจัดการทรัพยากรบุคคลระหว่างประเทศ บรรยาย 
การศึกษาด้วย
ตนเอง 
 

ตํารา  
สไลด์จาก
คอมพิวเตอร์ 

กรณีศึกษา 

3 0 6 การสังเกต 

การตอบคําถาม 
 

อาจารย์วรพจน์ 
แสงอร่ามรุ่งโรจน์ 

14 
 

การนําเสนองานกลุ่มการศึกษาการดําเนินธุรกิจ
ระหว่างประเทศ 

บรรยาย 
การศึกษาด้วย
ตนเอง 
 

ตํารา  
สไลด์จาก
คอมพิวเตอร์ 
 

3 0 6 การสังเกต 

การตอบคําถาม 
 

อาจารย์วรพจน์ 
แสงอร่ามรุ่งโรจน์ 

15 
 

การสรุป ทบทวนและซักถาม บรรยาย 
การนําเสนองานของ
นักศึกษา 
การศึกษาด้วย
ตนเอง 

สไลด์จาก
คอมพิวเตอร์ 

3 0 6 การสังเกต 

การซักถาม 

งานนําเสนอ 

การประเมิน
ตนเอง 

อาจารย์วรพจน์ 
แสงอร่ามรุ่งโรจน์ 

16 สอบปลายภาค      
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ 
Learning Outcome 

วิธีการประเมิน  สัปดาห์ทีI
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

 ¡ 1.1 ตระหนักในคุณค่าของความมีคุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และซืA อสัตย์ 

 ¡ 1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม 

 ¡  1.3 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อืA น 

  ¡  1.4 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ 
ขององค์กรและสังคม 

  ¡ 1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 
 

 

สังเกตจากการเข้าชัSนเรียน 

การส่งรายงานตรงเวลา 

การแสดงความคิดเห็นในชัSน

เรียน 

การประเมินโดยเพืA อนร่วมชัSน

เรียน 

การมีสัดส่วนร่วมกิจกรรมในชัSน

เรียน 

1-15 การเข้าและการมีส่วนร่วมใน

ชัSนเรียน 10 %  

การสอบกลางภาค 30 % 

การนําเสนอ 20 %  

การสอบปลายภาค  

40 % 

 l  2.1 มี ค วาม รู้และเข้าใจอ ย่างถ่องแท้ ใน
หลักการและทฤษฎีทีA สําคัญทางธุรกิจระหว่าง
ประเทศ 

 l  2.2 สามารถวิเคราะห์และเข้าใจปัญหาทาง

ธุรกิจ และสามารถหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข 

รวมทัSงประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครืA องมือ

ทีA เหมาะสมกับการแก้ปัญหา 

 l  2.3 สามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในการ

บริหารธุรกิจ และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้จริง 

 l  2.4 สาม ารถติดตาม ความ ก้าวห น้ าท าง

วิชาการและองค์ความ รู้ให ม่ ทีA เกิด ขึSน ในการ

บริหารธุรกิจ 

 

การสังเกต 

งานนําเสนอ 

การอภิปรายกลุ่ม 

กิจกรรมการมีส่วนร่วม 

กิจกรรมในชัSนเรียน 

การสอบกลางภาค 

การสอบปลายภาค 

ทุกสัปดาห์
และสัปดาห์

ของงาน
นําเสนอ 

 

 l 3.1 สามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโดยใช้

หลักการ เหตุและผล รวมทัSงหาแนวทางป้องกัน

และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
 ¡ 3.2 มี ค วาม ส าม ารถส าธิต ทั กษ ะใน การ

แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงวิเคราะห์ให้ผู้อืA นเข้าใจ

ได้ 

 l  3.3 มีความสามารถนําความรู้ในเชิงทฤษฏีสู่

การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 

 
  l   3.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะใน
ศาสตร์ต่างๆ ทีA เกีA ยวข้องมาพัฒนาประสิทธิภาพ
และประสิทธ์ผลในการทํางาน 

การสังเกต 

งานนําเสนอ 

การอภิปรายกลุ่ม 

กิจกรรมการมีส่วนร่วม 

กิจกรรมในชัSนเรียน 

การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค 

ทุกสัปดาห์
และสัปดาห์

ของงาน
นําเสนอ 

 

  ¡  4.1 สามารถทํางานร่วมกับผู้อืA นได้เป็นอย่าง การสังเกต ทุกสัปดาห์  
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ผลการเรียนรู้ 

Learning Outcome 
วิธีการประเมิน  สัปดาห์ทีI

ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

ดี  โดยร่วมกันแก้ปัญ หาทีA เกิด ขึSน ร่วมกันตาม

บทบาทผู้นําทีA ดีหรือผู้ร่วมงานทีA ดี 

  l 4.2 มี ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ ง า น ทีA ไ ด้ รั บ

มอบหมาย 

  l  4.3 สามารถพัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธ์ทีA ดี 

และปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ ต่างๆ ได้อย่าง

เหมาะสม 
  ¡  4.4 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ
วิชาชีพ 

การอภิปรายกลุ่ม 

กิจกรรมการมีส่วนร่วม 

กิจกรรมในชัSนเรียน 

รายงาน 

และสัปดาห์
ของงาน
นําเสนอ 

  l  5.1 สามารถใช้ภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศในการสืA อสาร ทัSงการฟัง พูด 

อ่าน เขียน อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ¡   5.2 สามารถใช้ทักษะการวิเคราะห์เชิงสถิติ 

วิเคราะห์เชิงตัวเลขเพืA อใช้ในการประมวลแปล

ความหมาย และวิเคราะห์ผลทางบริหารธุรกิจ 

  l  5.3 สามารถนําความรู้และเครืA องมือทางการ

บริหารธุรกิจมาประยุกต์ใช้ในองค์การได้ 

  l  5.4 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน

การสืA อสารและนําเสนอได้อย่างเหมาะสม 
 

การสังเกต 

รายงาน/การนําเสนงาน 
ทุกสัปดาห์
และสัปดาห์

ของงาน
นําเสนอ 

 

 

หมวดทีI  N ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

Q.เอกสารหลักและตําราหลัก : 

    กตัญdู หิรัญญสมบูรณ์ และคณะ. (fgh9). การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ. พิมพ์ครัSงทีA  k. กรุงเทพฯ : เท็กซ์ 

แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชัAน. 

 

X. เอกสารและข้อมูลสําคัญ : 

                      ไม่มี 

[.เอกสารและข้อมูลแนะนํา : 

   - ฐาปนา ฉิA นไพศาล. (2547). การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ. กรุงเทพฯ : พลเทรดดิSง. 

     - อภิรัฐ ตัSงกระจ่าง. (2543). ธุรกิจระหว่างประเทศ. กรุงเทพฯ : ธนธัชการพิมพ์. 
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หมวดทีI  \ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา ให้นักศึกษาทุกคนประเมิน 

     1.1 ประสิทธิผลของรายวิชาในด้านวิธีการสอน 

     1.2 ประเมินการจัดกิจกรรมในและนอกห้องเรียน 

     1.3 สิA งสนับสนุนการเรียนการสอนทีA ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ 

     1.4 ผลการเรียนรู้ทีA ได้รับ 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน : ประเมินการสอนโดยการสังเกตจากผู้สังเกตการณ์สอนทําการประเมินตนเอง 

รวมทัSงผลการเรียนของนักศึกษา 

3. การปรับปรุงการสอน : มีการประชุมเพืA อพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกับนักศึกษาภายหลังการเรียนการสอน

เสร็จสิSน 

4. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิf รายวิชาของนักศึกษาในรายวิชา : กรรมการทวนสอบ 

ราย วิชา ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ งานทีA มอบหมาย นักศึกษาประเมินตนเอง และการประเมินโดยระบบ  

ประเมินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา : นําข้อมูลทีA ได้จากการประเมิน 

ผลมาใช้ในการปรับการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษารุ่นถัดไป 

 

 

ลงชืI อ      อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

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

 

ลงชืI อ      อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 (………………………………………….) 

 

      


