
 มคอ. 3 
 

  
 

 
มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชา  
การจดัการธรุกิจระหว่างประเทศ (International Business Management)  

 ภาคเรียนท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
วิทยาเขต/คณะ/
ภาควิชา  

เศรษฐศาสตร ์

 
หมวดท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป 

 
1. รหสัและช่ือรายวิชา  
 (ระบ)ุ : EC441 การจดัการธรุกิจระหว่างประเทศ (International Business Management) 
2. รายวิชาท่ีต้องเรียนก่อนรายวิชาน้ี (ถ้ามี)   

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

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

(ระบุ) ภาคตน้ ปีการศกึษา 2559 
5. สถานท่ีเรียน 

 (ระบุ) กลุ่ม 1 หอ้ง 21301 
 

 
หมวดท่ี 2 จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์

 
1. จดุมุ่งหมายของรายวิชา  

1) นกัศกึษาสามารถ อธบิาย แนวคดิ และหลกัของการจดัการธุรกจิระหว่างประเทศ 
2) นกัศกึษาสามารถประยกุตใ์ชห้ลกัการจดัการธุรกจิระหว่างประเทศ เกีย่วกบัการเขา้สู่ตลาดและ

การขยายกจิการ ระบบการจดัการธุรกจิระหว่างประเทศ ทัง้ในดา้นโครงสรา้ง องคก์ร นโยบายและ
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กลยทุธท์างการตลาด การสรรหาบุคลากร ค่าจา้งและเงนิเดอืน การจดัการทางการเงนิ และการ
บรหิารความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น  

3) นกัศกึษาสามารถวเิคราะหถ์งึผลกระทบทีไ่ดร้บัจากสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิและสงัคมของ
ธุรกจิระหว่างประเทศ องคก์รระหว่างประเทศและอนุสญัญาต่างๆ ปญัหาทางการจดัการธุรกจิ
ระหว่างประเทศ  

4) นกัศกึษาสามารถวเิคราะหแ์ละแกป้ญัหารว่มสมยัของการจดัการธุรกจิระหว่างประเทศของ
ประเทศไทย 

 
หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการด าเนินการ  

 
ค าอธิบายรายวิชา : EC441 การจดัการธรุกิจระหว่างประเทศ (International Business 
Management)  

หลกัของการจดัการธุรกจิระหว่างประเทศและการประยุกตใ์ชก้บัธุรกจิระหว่างประเทศ การเขา้สู่
ตลาดและการขยายกจิการ ระบบการจดัการธุรกจิระหว่างประเทศ ทัง้ในดา้นโครงสรา้ง องคก์ร นโยบาย
และกลยทุธท์างการตลาด การสรรหาบุคลากร ค่าจา้งและเงนิเดอืน การจดัการทางการเงนิ และการ
บรหิารความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น ผลกระทบทีไ่ดร้บัจากสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิและสงัคม
ของธุรกจิระหว่างประเทศ องคก์รระหว่างประเทศและอนุสญัญาต่างๆ ปญัหาทางการจดัการธุรกจิ
ระหว่างประเทศ การวเิคราะหแ์ละแกป้ญัหารว่มสมยัของการจดัการธุรกจิระหว่างประเทศของประเทศ
ไทย 

 
 จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา  
 

บรรยาย การฝึกปฏิบติั/ 
งานภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 45 ชัว่โมง ต่อภาค
การศกึษา  

– – 

 
1. ความรบัผิดชอบหลกั/ความรบัผิดชอบรอง  

 



 

 

3 

ดา้นที ่1  ดา้นที ่2 ดา้นที ่3 ดา้นที ่4 ดา้นที ่5 

คุณธรรมและ
จรยิธรรม  

ความรู ้
ทกัษะทาง
ปญัญา 

ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รบัผดิชอบ 

การวเิคราะหเ์ชงิ
ตวัเลข การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

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

                 
 
4. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบคุคล  

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

 
หมวดท่ี 4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 
1. คณุธรรม จริยธรรม  
1.1 คณุธรรม จริยธรรม ท่ี
ต้องพฒันา 

1.2 วิธีการสอน 1.3 วิธีการประเมินผล 

1. ตระหนกัในคุณค่าของการ
เสยีสละ มคีวามซื่อสตัยส์ุจรติ มี
ความรบัผดิชอบในหน้าที่ รูจ้กั
ใชส้ทิธขิองตนเอง และเคารพ
สทิธขิองผูอ้ื่น 
2. ปฏบิตัติามกฎหมาย กฎ 
ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และ
กฎเกณฑข์องสงัคม  
3. มวีนิยั ซื่อสตัยส์ุจรติและมจีติ
สาธารณะ  

1. บรรยาย เนื้อหาทางทฤษฏี
การจดัการธุรกจิระหว่าง
ประเทศ   พรอ้มสอดแทรก
คุณธรรม จรยิธรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 
โดยเฉพาะทีเ่กีย่วกบั การ
เรยีนรูเ้น้ือหาวชิา การแกป้ญัหา
โจทยก์รณศีกึษา การ
ประยกุตใ์ชข้อ้มลูจรงิใน
การศกึษา การท ากจิกรรม

1. พฤตกิรรมการเรยีน เกีย่วกบั
ความรบัผดิชอบในการท างานที่
ไดร้บัมอบหมาย และการส่งงาน 
ตามเวลาทีก่ าหนด  
2. พจิารณาจากการพยายาม
ฝึกคดิ แกป้ญัหา และหาค าตอบ
โจทยแ์บบฝึกหดั  
3. พจิารณาจาก การเขา้รว่ม
กจิกรรมกบัเพื่อนนกัศกึษา การ
มจีติอาสา เสยีสละ ในการ

mailto:asato64@hotmail.com


 

 

4 

4. มภีาวะความเป็นผูน้ าและผู้
ตาม สามารถท างานเป็นทมี 
สามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ที่
เกดิขึน้ได ้
5. มจีรรยาบรรณทางวชิาการ มี
ความรบัผดิชอบต่อตนเองและ
สงัคม  

ต่างๆ ในเวลาเรยีนและนอก
เวลาเรยีน  
 

รว่มกนัช่วยแกป้ญัหาโจทย ์และ
ถ่ายทอดใหเ้พื่อนรว่มชัน้เรยีน
ไดร้บัรู ้อยา่งถูกตอ้ง 
 

 
 
 
 
 
2. ความรู้  

2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รบั 2.2 วิธีการสอน 2.3 วิธีการประเมินผล 
1. มคีวามเขา้ใจองคค์วามรูใ้น
รายวชิาอย่างกวา้งขวางเป็น
ระบบ  
2. สามารถบูรณาการความรูใ้น
วชิาการจดัการธุรกจิระหว่าง
ประเทศ   กบัการวเิคราะหท์าง
เศรษฐศาสตรแ์ละวชิาที่
เกีย่วขอ้งเพื่อประยกุตใ์ชไ้ด้
อยา่งถูกตอ้ง  

1. บรรยายพรอ้มยกตวัอยา่ง 
เกีย่วกบัการจดัการธุรกจิ
ระหว่างประเทศ    
2. มอบหมายโจทยก์รณศีกึษา 
ใหร้ว่มกนัหาผลลพัธท์ีถู่กตอ้ง 
และอธบิายใหเ้พื่อนนกัศกึษา
เขา้ใจ  
4. ฝึกการน าทฤษฎกีารจดัการ
ธุรกจิระหว่างประเทศ  มา
ประยกุตใ์ชว้เิคราะหก์รณศีกึษา  
 

1. พจิารณาจากการตอบค าถาม 
การอธบิายวธิกีารแก้ปญัหา
โจทย ์และผลลพัธใ์นชัน้เรยีน ที่
ใชอ้งคค์วามรูท้างการจดัการ
ธุรกจิระหว่างประเทศ   และ
ทฤษฏทีางเศรษฐศาสตรท์ี่
ถูกตอ้ง 
2. พจิารณาจากการน าทฤษฎี
การจดัการธุรกจิระหว่าง
ประเทศ  มาประยกุตใ์ช้
วเิคราะหก์รณศีกึษา และหา
ค าตอบไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 

 
 
3. ทกัษะทางปัญญา 



 

 

5 

3.1 ทกัษะทางปัญญาท่ีต้อง
พฒันา 

3.2 วิธีการสอน 3.3 วิธีการประเมินผล 

1. นกัศกึษาตอ้งมพีฒันาการ
การเรยีนรูท้ ัง้ 6 ระดบั (จ า 
เขา้ใจ ประยกุตน์ าไปใช ้
วเิคราะห ์สงัเคราะห ์และ
ประเมนิค่า) โดยมกีาร
มอบหมายโจทยก์รณศีกึษา ให้
นกัศกึษาท างานเดีย่ว และ
ท างานกลุ่ม เพื่อฝึกใหค้ดิ
วเิคราะหโ์ดยพึง่ตนเองได ้อยา่ง
มรีะบบ บนพืน้ฐานของขอ้มลู 
ขอ้เทจ็จรงิ และทฤษฎกีาร
จดัการธุรกจิระหว่างประเทศ    
2. สามารถบูรณาการความรู ้
ปญัหาทางเศรษฐศาสตรโ์ดยใช้
ทฤษฎกีารจดัการธุรกจิระหว่าง
ประเทศ  มาวเิคราะหไ์ด ้

1. บรรยาย หลกัทฤษฎกีาร
จดัการธุรกจิระหว่างประเทศ   
และมอบหมายโจทย ์
กรณศีกึษา และการบา้นให้
นกัศกึษา 
2. มอบหมายกรณศีกึษา
เกีย่วกบัการสรา้งแบบจ าลอง
เศรษฐศาสตรโ์ดยใชท้ฤษฎกีาร
จดัการธุรกจิระหว่างประเทศ   
เพื่อท ากจิกรรมทีก่ าหนดไว ้ 
4. สรปุ สาระส าคญัของหลกั 
ทฤษฎกีารจดัการธุรกจิระหว่าง
ประเทศ   อธบิาย และวเิคราะห์
โจทยก์รณศีกึษา ในชัน้เรยีน  
 

1. การน าเสนอรายงาน การ
วเิคราะหก์รณศีกึษา และหา
ค าตอบค าถามทีไ่ดร้บั
มอบหมาย ตามก าหนดเวลา  
2. การสอบปลายภาค  

 
4. ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  

4.1 ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหว่างบคุคลและความ
รบัผิดชอบท่ีต้องพฒันา 

4.2 วิธีการสอน 4.3 วิธีการประเมินผล 

1. มมีนุษยส์มัพนัธท์ีด่ ีท างาน
เป็นทมี   
2. สามารถตอบค าถามอาจารย์
ประจ ารายวชิา ตลอดจนค าถาม
ของเพื่อนนกัศกึษาในชัน้เรยีน
ได ้ 
3. แสดงภาวะผูน้ า และผูต้ามได้
อยา่งเหมาะสม  

1. ส่งเสรมิใหน้กัศกึษาสามารถ
ท าโจทยใ์นหอ้งเรยีน ทัง้ทีเ่ป็น
กจิกรรมท าคนเดยีว และท าเป็น
กลุ่ม  
2. การตอบค าถามของอาจารย ์
และเพื่อนนกัศกึษา และ
อภปิรายค าตอบ เพื่อฝึกการ

1. ประเมนิความสามารถทัง้ 6 
ระดบั (จ า เขา้ใจ ประยกุต์
น าไปใช ้วเิคราะห ์สงัเคราะห ์
และประเมนิค่า) ทัง้  
ทีเ่ป็นการสอบกลางภาค และ
ปลายภาค โดยบางส่วนเป็นการ
ท าโดยคอมพวิเตอรส์่วนตวั  
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4. มคีวามรบัผดิชอบต่องานที่
ไดร้บัมอบหมายและการนา
เสนอ (ทัง้งานเดีย่วและงาน
กลุ่ม)  

ยอมรบัเหตุผล ความคดิเหน็
ของผูอ้ื่น  
3. ส่งเสรมิการเคารพสทิธแิละ
การรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น  

2. พจิารณาจากการเขา้รว่ม
กจิกรรมของนกัศกึษา  

 
 
หมวดท่ี 5 แผนการสอน และการประเมินผล  
  
1. แผนการสอน  
  

สปัดาห์ 
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด 
(หน่วยเรียน/บทเรียน/หวัข้อ) 

จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรม
การเรียน
การสอน 

ส่ือท่ีใช้ ผูส้อน 

1 
1. การจดัการธุรกจิระหว่างประเทศ  

 
3 

บรรยาย 
น.ศ.เลอืก
กรณศีกึษา 

Sl
ide

 
บท

เรยี
น 

ผศ
.ส
นัต

 ิ
ท่อ

งแ
กว้

 

2-4 2. แนวคดิและทฤษฏกีารคา้ระหว่าง
ประเทศ 
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บรรยาย 
หลกั
ทฤษฏ ี
และ

ยกตวัอยา่ง
นกัศกึษา
ประยกุตใ์ช้

กบั 
กรณศีกึษา  

Slide 
บทเรยีน 
กรณศีกึษา 

และ 
Template 
เพื่อฝึก
ปฏบิตั ิ

ผศ
.ส
นัต

 ิท
่อง
แก

ว้ 
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สปัดาห์ 
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด 
(หน่วยเรียน/บทเรียน/หวัข้อ) 

จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรม
การเรียน
การสอน 

ส่ือท่ีใช้ ผูส้อน 

5-6 3. สภาพแวดลอ้มทมีผีลต่อธุรกจิ
ระหว่างประเทศ 
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บรรยาย 
หลกั
ทฤษฏ ี
และ

ยกตวัอยา่ง
นกัศกึษา
ประยกุตใ์ช้

กบั 
กรณศีกึษา 

Slide 
บทเรยีน 
กรณศีกึษา 

และ 
Template 
เพื่อฝึก
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4. การลงทุนระหว่างประเทศ 
 

    

8-9 
5. ปญัหาทางการจดัการธุรกจิ

ระหว่างประเทศ  
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สปัดาห์ 
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด 
(หน่วยเรียน/บทเรียน/หวัข้อ) 

จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรม
การเรียน
การสอน 

ส่ือท่ีใช้ ผูส้อน 

10-11 
6. การรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิ องคก์ร

ระหว่างประเทศและอนุสญัญา
ต่างๆ 

9 
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12-14 
7. การจดัการธุรกจิระหว่างประเทศ

ของประเทศไทย  
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บรรยาย 
หลกั
ทฤษฏ ี
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ยกตวัอยา่ง
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15 สอบปลายภาค     
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หมวดท่ี 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน  
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