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มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชา 
การจดัการธรุกิจระหว่างประเทศ  (International Business Management)  

ภาคเรียนท่ี2ประจ าปีการศึกษา2558 
 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิ
ชา  

เศรษฐศาสตร ์

 
หมวดท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป 

 
1. รหสัและช่ือรายวิชา  
 (ระบ)ุ: EC441การจดัการธรุกิจระหว่างประเทศ  (International Business Management) 
2. รายวิชาท่ีต้องเรียนก่อนรายวิชาน้ี (ถ้ามี)   

 (ระบ)ุ…ไมม่ ี
3. อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบ อาจารยผ์ูส้อนและกลุ่มเรียน (Section)  

 (ระบ)ุผศ.สนัต ิท่องแกว้ กลุ่มที ่1 
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาท่ีเปิดสอนรายวิชา  

(ระบ)ุภาคตน้ ปีการศกึษา 2558 
5. สถานท่ีเรียน 

 (ระบ)ุกลุ่ม 1 หอ้ง 21502 
 

 
หมวดท่ี 2 จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค์ 

 
1. จดุมุ่งหมายของรายวิชา 

1) นกัศกึษาสามารถ อธบิายแนวคดิ และหลกัของการจดัการธุรกจิระหว่างประเทศ  
2) นกัศกึษาสามารถประยกุตใ์ชห้ลกัการจดัการธุรกจิระหว่างประเทศเกีย่วกบัการเขา้สู่ตลาดและก

ารขยายกจิการระบบการจดัการธุรกจิระหว่างประเทศทัง้ในดา้นโครงสรา้งองคก์รนโยบายและกลยทุธ์
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ทางการตลาดการสรรหาบุคลากรค่าจา้งและเงนิเดอืนการจดัการทางการเงนิและการบรหิารความเสีย่
งจากอตัราแลกเปลีย่น 

3) นกัศกึษาสามารถวเิคราะหถ์งึผลกระทบทีไ่ดร้บัจากสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิและสงัคมของธุ
รกจิระหว่างประเทศองคก์รระหว่างประเทศและอนุสญัญาต่างๆปัญหาทางการจดัการธุรกจิระหว่างป
ระเทศ 

4) นกัศกึษาสามารถวเิคราะหแ์ละแกปั้ญหารว่มสมยัของการจดัการธุรกจิระหว่างประเทศของประเ
ทศไทย 

 
หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

 
ค าอธิบายรายวิชา : EC441 การจดัการธรุกิจระหว่างประเทศ (International Business 
Management)  

หลกัของการจดัการธุรกจิระหว่างประเทศและการประยกุตใ์ชก้บัธุรกจิระหว่างประเทศการเขา้สู่ตล
าดและการขยายกจิการระบบการจดัการธุรกจิระหว่างประเทศทัง้ในดา้นโครงสรา้งองคก์รนโยบายและก
ลยทุธท์างการตลาดการสรรหาบุคลากรค่าจา้งและเงนิเดอืนการจดัการทางการเงนิและการบรหิารความเ
สีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นผลกระทบทีไ่ดร้บัจากสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิและสงัคมของธุรกจิระหว่าง
ประเทศองคก์รระหว่างประเทศและอนุสญัญาต่างๆปัญหาทางการจดัการธุรกจิระหว่างประเทศการวเิคร
าะหแ์ละแกปั้ญหารว่มสมยัของการจดัการธุรกจิระหว่างประเทศของประเทศไทย  

 
จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย การฝึกปฏิบติั/ 
งานภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย45ชัว่โมงต่อภาคการศกึษา – – 
 

1. ความรบัผิดชอบหลกั/ความรบัผิดชอบรอง 
 

ดา้นที ่1  ดา้นที ่2 ดา้นที ่3 ดา้นที ่4 ดา้นที ่5 
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คุณธรรมและจ
รยิธรรม  

ความรู ้
ทกัษะทางปัญ

ญา 

ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่า
งบุคคลและความรบัผดิชอ

บ 

การวเิคราะหเ์ชงิตั
วเลข 

การสื่อสารและกา
รใชเ้ทคโนโลยสีาร

สนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

                 
 
4. 
จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบคุ
คล 

สถานทีใ่หค้ าปรกึษาฯหอ้งพกัอาจารย ์คณะเศรษฐศาสตร ์หอ้งที ่16 อาคาร 2  ชัน้ 3 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย Line Group: EC441 E-mail: asato64@hotmail.com  Tel. 02-697-6321 

 
หมวดท่ี 4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  

 
1. คณุธรรมจริยธรรม 
1.1 
คณุธรรมจริยธรรมท่ีต้องพฒั
นา 

1.2 วิธีการสอน 1.3 วิธีการประเมินผล 

1. 
ตระหนกัในคุณค่าของการเสยีส
ละมคีวามซื่อสตัยส์ุจรติมคีวามรั
บผดิชอบในหน้าทีรู่จ้กัใชส้ทิธขิ
องตนเอง 
และเคารพสทิธขิองผูอ้ื่น 
2. 
ปฏบิตัติามกฎหมายกฎระเบยีบ
ขอ้บงัคบัและกฎเกณฑข์องสงัค
ม 

1. บรรยาย 
เนื้อหาทางทฤษฏกีารจดัการธุร
กจิระหว่างประเทศ  
พรอ้มสอดแทรกคุณธรรมจรยิธ
รรมทีเ่กีย่วขอ้งโดยเฉพาะทีเ่กีย่
วกบั การเรยีนรูเ้นื้อหาวชิา 
การแกปั้ญหาโจทยก์รณศีกึษาก
ารประยกุตใ์ชข้อ้มลูจรงิในการศึ
กษาการท ากจิกรรมต่างๆ 
ในเวลาเรยีนและนอกเวลาเรยีน 

1. 
พฤตกิรรมการเรยีนเกีย่วกบัคว
ามรบัผดิชอบในการท างานทีไ่ด้
รบัมอบหมาย และการส่งงาน 
ตามเวลาทีก่ าหนด 
2. 
พจิารณาจากการพยายามฝึกคิ
ด แกปั้ญหา 
และหาค าตอบโจทยแ์บบฝึกหดั 
3.พจิารณาจาก 

mailto:asato64@hotmail.com
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3. 
มวีนิยัซื่อสตัยส์ุจรติและมจีติสาธ
ารณะ 
4. 
มภีาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม
สามารถท างานเป็นทมีสามารถ
แกไ้ขขอ้ขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ได ้
5. 
มจีรรยาบรรณทางวชิาการมคีว
ามรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัค
ม 

 การเขา้รว่มกจิกรรมกบัเพื่อนนั
กศกึษา การมจีติอาสา เสยีสละ 
ในการรว่มกนัช่วยแกปั้ญหาโจ
ทย ์
และถ่ายทอดใหเ้พื่อนรว่มชัน้เรี
ยนไดร้บัรูอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 

 
 
 
 
 
2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รบั 2.2 วิธีการสอน 2.3 วิธีการประเมินผล 
1. 
มคีวามเขา้ใจองคค์วามรูใ้นรายวิ
ชาอยา่งกวา้งขวางเป็นระบบ 
2. 
สามารถบรูณาการความรูใ้นวชิา
การจดัการธุรกจิระหว่างประเท
ศ 
กบัการวเิคราะหท์างเศรษฐศาส
ตรแ์ละวชิาทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อประยุ
กตใ์ชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

1. 
บรรยายพรอ้มยกตวัอยา่งเกีย่ว
กบัการจดัการธุรกจิระหว่างประ
เทศ  
2. 
มอบหมายโจทยก์รณศีกึษาใหร้่
วมกนัหาผลลพัธท์ีถู่กตอ้ง 
และอธบิายใหเ้พื่อนนกัศกึษาเข้
าใจ  
4. 
ฝึกการน าทฤษฎกีารจดัการธุรกิ
จระหว่างประเทศ 
มาประยกุตใ์ชว้เิคราะหก์รณศีกึ

1. พจิารณาจากการตอบค าถาม 
การอธบิายวธิกีารแกปั้ญหาโจท
ย ์
และผลลพัธใ์นชัน้เรยีนทีใ่ชอ้งค์
ความรูท้างการจดัการธุรกจิระห
ว่างประเทศ  
และทฤษฏทีางเศรษฐศาสตรท์ีถู่
กตอ้ง 
2. 
พจิารณาจากการน าทฤษฎกีารจั
ดการธุรกจิระหว่างประเทศ 
มาประยกุตใ์ชว้เิคราะหก์รณศีกึ
ษาและหาค าตอบไดอ้ยา่งถูกตอ้
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2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รบั 2.2 วิธีการสอน 2.3 วิธีการประเมินผล 
ษา 
 

ง 
 

 
 
3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 
ทกัษะทางปัญญาท่ีต้องพฒัน

า 
3.2 วิธีการสอน 3.3 วิธีการประเมินผล 

1. 
นกัศกึษาตอ้งมพีฒันาการการเรี
ยนรูท้ ัง้ 6 ระดบั 
(จ าเขา้ใจประยกุตน์ าไปใชว้เิคร
าะหส์งัเคราะหแ์ละประเมนิค่า) 
โดยมกีารมอบหมายโจทยก์รณี
ศกึษาใหน้กัศกึษาท างานเดีย่วแ
ละท างานกลุ่มเพื่อฝึกใหค้ดิวเิค
ราะหโ์ดยพึง่ตนเองไดอ้ยา่งมรีะ
บบบนพืน้ฐานของขอ้มลูขอ้เทจ็
จรงิและทฤษฎกีารจดัการธุรกจิ
ระหว่างประเทศ  

1. บรรยาย 
หลกัทฤษฎกีารจดัการธุรกจิระห
ว่างประเทศ  
และมอบหมายโจทยก์รณศีกึษา 
และการบา้นใหน้กัศกึษา 
2. 
มอบหมายกรณศีกึษาเกีย่วกบัก
ารสรา้งแบบจ าลองเศรษฐศาสต
รโ์ดยใชท้ฤษฎกีารจดัการธุรกจิ
ระหว่างประเทศ 
เพื่อท ากจิกรรมทีก่ าหนดไว้ 
4. 

1. การน าเสนอรายงาน 
การวเิคราะหก์รณศีกึษา 
และหาค าตอบค าถามทีไ่ดร้บัมอ
บหมายตามก าหนดเวลา 
2. การสอบปลายภาค 
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3.1 
ทกัษะทางปัญญาท่ีต้องพฒัน

า 
3.2 วิธีการสอน 3.3 วิธีการประเมินผล 

2. 
สามารถบรูณาการความรูปั้ญห
าทางเศรษฐศาสตรโ์ดยใชท้ฤษ
ฎกีารจดัการธุรกจิระหว่างประเ
ทศ มาวเิคราะหไ์ด้ 

สรปุสาระส าคญัของหลกัทฤษฎี
การจดัการธุรกจิระหว่างประเท
ศ  อธบิาย 
และวเิคราะหโ์จทยก์รณศีกึษาใ
นชัน้เรยีน 
 

 
4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 

4.1 
ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุ
คคลและความรบัผิดชอบท่ีต้

องพฒันา 

4.2 วิธีการสอน 4.3 วิธีการประเมินผล 

1. 
มมีนุษยส์มัพนัธท์ีด่ที างานเป็นที
ม 
2. 
สามารถตอบค าถามอาจารยป์ร
ะจ ารายวชิาตลอดจนค าถามขอ
งเพื่อนนกัศกึษาในชัน้เรยีนได้ 
3. 
แสดงภาวะผูน้ าและผูต้ามไดอ้ย่
างเหมาะสม 
4. 
มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้ ั
บมอบหมายและการนาเสนอ 
(ทัง้งานเดีย่วและงานกลุ่ม)  

1. 
ส่งเสรมิใหน้กัศกึษาสามารถท าโ
จทยใ์นหอ้งเรยีนทัง้ทีเ่ป็นกจิกร
รมท าคนเดยีวและท าเป็นกลุ่ม 
2. 
การตอบค าถามของอาจารยแ์ละ
เพื่อนนกัศกึษาและอภปิรายค า
ตอบ 
เพื่อฝึกการยอมรบัเหตุผลความ
คดิเหน็ของผูอ้ื่น 
3. 
ส่งเสรมิการเคารพสทิธแิละการรั
บฟังความคดิเหน็ของผูอ้ื่น 

1. ประเมนิความสามารถทัง้ 6 
ระดบั 
(จ าเขา้ใจประยกุตน์ าไปใชว้เิคร
าะหส์งัเคราะหแ์ละประเมนิค่า) 
ทัง้ 
ทีเ่ป็นการสอบกลางภาคและปล
ายภาคโดยบางส่วนเป็นการท าโ
ดยคอมพวิเตอรส์่วนตวั 
2. 
พจิารณาจากการเขา้รว่มกจิกรร
มของนกัศกึษา 
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หมวดท่ี 5 แผนการสอน และการประเมินผล 
  
1. แผนการสอน 
  
สปั
ดา
ห ์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด 
(หน่วยเรียน/บทเรียน/หวัข้อ

) 

จ านว
นชัว่โ
มง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

ส่ือท่ีใช้ 
ผูส้
อ
น 

1 
1. การจดัการธุรกจิระหว่

างประเทศ 
 

3 
บรรยาย 

น.ศ.เลอืกกรณศีกึษา Sl
ide

 
บท

เรยี
น 

ผศ
.ส
นัต

 ิ
ท่อ

งแ
กว้

 

2-4 2. แนวคดิและทฤษฏกีา
รคา้ระหว่างประเทศ 
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บรรยาย หลกัทฤษฏ ี
และยกตวัอยา่งนกัศกึษา
ประยกุตใ์ชก้บักรณศีกึษ

า 

Slide 
บทเรยีนกรณศีกึษา 
และ Template 
เพื่อฝึกปฏบิตั ิ

ผศ
.ส
นัต

 ิ
ท่อ

งแ
กว้

 

5-6 3. สภาพแวดลอ้มทมีผีล
ต่อธุรกจิระหว่างประเ
ทศ 
 

6 

บรรยาย หลกัทฤษฏ ี
และยกตวัอยา่งนกัศกึษา

ประยกุตใ์ชก้บั 
กรณศีกึษา 

Slide 
บทเรยีนกรณศีกึษา
และ Template 
เพื่อฝึกปฏบิตั ิ

ผศ
.ส
นัต

 ิ
ท่อ

งแ
กว้

 

7 
4. การลงทุนระหว่างประ

เทศ 
 

    

8-9 
5. ปัญหาทางการจดัการ

ธุรกจิระหว่างประเทศ 
 

6 

บรรยาย หลกัทฤษฏ ี
และยกตวัอยา่งนกัศกึษา

ประยกุตใ์ชก้บั 
กรณศีกึษา 

Slide 
บทเรยีนกรณศีกึษา 
และ Template 
เพื่อฝึกปฏบิตั ิ

ผศ
.ส
นัต

 ิ
ท่อ

งแ
กว้

 

10-
11 

6. การรวมกลุ่มทางเศรษ
ฐกจิ 
องคก์รระหว่างประเท
ศและอนุสญัญาต่างๆ 

9 

บรรยาย หลกัทฤษฏ ี
และยกตวัอยา่งนกัศกึษา
ประยกุตใ์ชก้บั 
กรณศีกึษา 

Slide 
บทเรยีนกรณศีกึษา 
และ Template 
เพื่อฝึกปฏบิตั ิ

ผศ
.ส
นัต

 ิ
ท่อ

งแ
กว้
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สปั
ดา
ห ์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด 
(หน่วยเรียน/บทเรียน/หวัข้อ

) 

จ านว
นชัว่โ
มง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

ส่ือท่ีใช้ 
ผูส้
อ
น 

12-
14 

7. การจดัการธุรกจิระหว่
างประเทศของประเท
ศไทย 

 

3 

บรรยาย หลกัทฤษฏ ี
และยกตวัอยา่งนกัศกึษา
ประยกุตใ์ชก้บั 
กรณศีกึษา 

Slide 
กรณศีกึษาของนกัศึ
กษา การอภปิราย 
รว่มกนัในชัน้เรยีนแ
ละการตอบขอ้ซกัถา
ม 

ผศ
.ส
นัต

 ิท
่อง
แก

ว้ 

15 สอบปลายภาค     

 
 
 
 
หมวดท่ี 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน  
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