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ค าน า 
 

เอกสารรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ของรายวิชา 3682201  วิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 
จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานครบถ้วน ถูกต้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในวัตถุประสงค์และขอบเขตของการจัดการธุรกิจ
ระหว่างประเทศ ได้ทราบถึง แนวคิด ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ ปัจจัยของสภาพแวดล้อมและความ
แตกต่างทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อการด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศ รวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
การเงิน การตลาด การผลิตของธุรกิจระหว่างประเทศและตระหนักถึงจริยธรรมของการบริหารธุรกิจระหว่าง
ประเทศ 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรการบัญชี 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
    รหัสวิชา   3682201 

    ชื่อวิชา   การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 
2. จ านวนหน่วยกิต 
    3(3-0-6) หน่วยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    หลักสูตรการบัญชี วิชาบังคับ 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา: อ.วิภาวี วลีพิทักษ์เดช 
    อาจารย์ผู้สอน: อ.วิภาวี วลีพิทักษ์เดช (ตอนเรียน A1 B1 และ C1)  
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
    ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปีที่ 2 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
    ไมมี่ 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
8. สถานที่เรียน 
    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    25 พฤศจิกายน พ.ศ.  2560 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา  

1.) เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาตามหัวข้อประจ าสัปดาห์อย่างชัดเจนซึ่งเป็นองค์ความรู้ 
ส าคัญในรายวิชานี้  
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2.) เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถมีทักษะในการวิเคราะห์ แยกแยะความคิดให้เกิดความกระจ่างแจ้งใน 
ประเด็นต่าง ๆ ตามบริบทของหัวข้อบทเรียน ได้แก่ ความส าคัญของธุรกิจระหว่างประเทศ สภาพแวดล้อมที่
มีผลกระทบต่อการท าธุรกิจระหว่างประเทศ รูปแบบการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ การวิเคราะห์เงื่อนไขการ
ช าระสินค้าและวิธีการเสนอขายสินค้าที่เหมาะสม พิธีการศุลกากร การด าเนินงานด้านจริยธรรมของธุรกิจ 
    3.) เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถสร้างกระบวนการประยุกต์ความรู้ผ่านโครงงานซึ่งผู้เรียนจะต้องสามารถ

ประยุกต์ความรู้ทางธุรกิจเพ่ือก าหนดข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงงานธุรกิจเพ่ือการค้าระหว่างประเทศ อาทิ 
โครงสร้างองค์กรงธุรกิจและข้อมูลพ้ืนฐานของธุรกิจ สภาพแวดล้อมของตลาดประเทศที่ต้องการท าธุรกิจ
ระหว่างประเทศ การเตรียมการส่งออก การด าเนินการด้านโลจิสติก พิธีการศุลกากรและกฎระเบียบทางการ 

     
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เป็นรายวิชาที่พัฒนาขึ้นเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนส าหรับหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ซึ่งเป็น
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศ สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อธุรกิจระหว่างประเทศ แนวคิด
และทฤษฎีการค้าและการลงทุน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจระหว่างประเทศ การเงินระหว่าง
ประเทศ การผลิตระหว่างประเทศ และการตลาดระหว่างประเทศ รวมทั้งกลยุทธ์ธุรกิจระหว่างประเทศ 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย การฝึก 
 

สอนเสริม 
ปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา ไม่มี - 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

          - อาจารย์ผู้สอนก าหนดวัน เวลาในการให้ค าปรึกษา (Office Hour) สัปดาห์ละ 6 ชั่วโมง
และประกาศให้ผู้เรียนทราบ 

 
 วัน เวลาในการให้ค าปรึกษา ห้อง 
อาจารย์วิภาวี วลีพิทักษ์เดช พุธ 09.00 – 15.00 346 
 พฤหัส 09.00 - 15.00 346 

     
 - e-mail : Mynameaon24@gmail.com  (อ.วิภาวี วลีพิทักษ์เดช) 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรยีนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
1.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อ

วิชาชีพ ประยุกต์จรรยาบรรณวิชาชีพ อาทิ ความโปร่งใส ยึดถือในความถูกต้องสู่การเรียนวิชา การ
บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 

1.1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพ และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและ
สังคม ตลอดจนกฎกติกาของการเรียนการสอนรายวิชานี้ 

1.1.3 สามารถบริหารเวลา จัดสรรกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพทั้งกิจกรรมในชั้นเรียนและงานที่
ได้รับหมายหมายให้ท านอกชั้นเรียน เพ่ือสร้างสมดุลและปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม  

1.1.4 มีจิตส านึก และพฤติกรรมที่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนอย่างมี
คุณธรรม ให้ความร่วมมือต่อกิจกรรมและงานกลุ่มที่ต้องมุ่งเน้นความรับผิดชอบเป็นส าคัญ 

1.2 วิธีการสอน 
1.2.1 อาจารย์ผู้สอนสร้างจิตส านึกของการเป็นนักศึกษาที่ดี ให้รู้จักเป้าหมายชีวิตเข้าใจบทบาทของ

การเป็นนักศึกษา ให้มีจรรยาบรรณวิชาชีพนักบัญชีซึ่งสามารถประยุกตส์ู่การปฏิบัติตนในการเรียนการสอน 
1.2.2 อาจารย์ผู้สอน ก าหนดให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เช่น การแต่งกาย

ให้ถูกระเบียบ การเข้าเรียนให้ตรงต่อเวลา ยกตัวอย่างเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต เช่น การไม่ทุจริตในการสอบ 
ตลอดจนการรักษาวินัยและกติกาของการเรียนการสอนของวิชานี้ 

1.2.3 อาจารย์ผู้สอนก าหนดให้มีการจัดท ากิจกรรมกลุ่มที่ต้องอาศัยความร่วมมือ ความมีน้ าใจ 
ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เห็นความส าคัญของส่วนรวมมากกว่าส่วนตน และการบริหารเวลาในการท ากิจกรรม
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.3 วิธีการประเมินผล 
1.3.1 สังเกตพฤติกรรมที่พึงประสงค์ มีจ านวนเพ่ิมขึ้น เช่น การเข้าใจบทบาทของตัวเอง และมี

เป้าหมายที่ชัดเจน  
1.3.2 สังเกตพฤติกรรมที่พึงประสงค์ มีจ านวนเพ่ิมขึ้น เช่น การแต่งกายให้เหมาะสมตามกาลเทศะ 

การเข้าเรียนตรงเวลา  จ านวนทุจริตในการสอบลดน้อยลง เป็นต้น 
1.3.3 ความพร้อมเพรียง ในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม ความรับผิดชอบในหน้าที่ การส่งงานตรงตาม

ก าหนด การน าเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน เป็นต้น 
1.3.4 การทดสอบย่อย 

 
2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 
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 2.1.1 สามารถอธิบายแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางการบัญชี โดยเฉพาะ
ความสัมพันธ์ระหว่างระบบบัญชีกับการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 

2.1.2 สามารถบูรณาการ และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านอ่ืน อาทิ ความรู้ด้านการท าธุรกิจ
ระหว่างประเทศ กลยุทธ์ทางการบริหารการเงิน การตลาด และอ่ืน ๆ ที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ด้านการบัญชี
ได้อย่างเหมาะสม 

2.1.3 สามารถน าเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและอ่ืน ๆ ที่มาประยุกต์ใช้ โดยใช้วิธีการ
เรียนรู้จากประสบการณ ์

2.1.4 สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่องและน าส่วนที่เกี่ยวข้องมาเชื่อมโยงกับรายวิชานี้ 

2.2 วิธีการสอน 
2.2.1 การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาวิชา 

และการประยุกต์ใช้ 
2.2.2 การเรียนรู้จาก digital media 
2.2.3 มุ่งเน้นการสอนที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน สามารถแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่าง

ผู้เรียนและผู้สอนได ้
2.2.4 มุ่งเน้นการสอนโดยใช้กรณีศึกษา สามารถน าความรู้มาแก้ปัญหาจากสถานการณ์สมมติได้ 

  2.3 วิธีการประเมินผล 
2.3.1 การสอบกลางภาค 
2.3.2 การสอบปลายภาค 
2.3.3 การวิเคราะห์กรณีศึกษา 
2.3.4 การจัดท าโครงงาน 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 3.1.1 สามารถสืบค้น ประมวลข้อมูล หลักฐาน แนวคิดต่างๆ ในการระบุและวิเคราะห์ปัญหาได้
ด้วยตนเองโดยใช้หลักทฤษฎีเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศเพ่ือท าให้การประมวลผลข้อมูลให้สามารถ
จัดการธุรกิจข้ามชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.1.2 สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้ทางการบัญชี ความรู้การค้าระหว่างประเทศ 
สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ รวมทั้งความรู้ด้านอ่ืนที่สัมพันธ์กัน โดยใช้ทักษะทางวิชาชีพ
และดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหม่ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ โดย
ค านึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการตัดสินใจ  

3.1.3 สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลครบถ้วน 
3.2 วิธีการสอน 

3.2.1 การฝึกปฏิบัติทั้งในห้องเรียน  
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3.2.2 การสอนโดยใช้กรณีศึกษา โจทย์ปัญหา 
3.2.3 อาจารย์ผู้สอนก าหนดให้มีการค้นคว้าเพิ่มเติมนอกห้องเรียน 
3.2.4 การจัดท าโครงงาน  

3.3 วิธีการประเมินผล 
3.3.1 การประเมินผลตามสภาพจริงของผลงานที่มอบหมาย 
3.3.2 การรายงานผลการศึกษากรณีศึกษา ค้นคว้าเพ่ิมเติม หรือโครงงาน 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1.1 สามารถปฏิบัติกิจกรรม และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.1.2 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน โดยเฉพาะงานกลุ่มและโครงงานที่ได้รับ

มอบหมาย สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง และเรียนรู้วัฒนธรรมของ
องค์กร ระบบการเรียนการสอนในชั้นเรียน วัฒนธรรมของคณะและมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างด ี

4.1.3 มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรคน์ าไปสู่การวางแผนและปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของการเรียน
การสอนในวิชานี้อย่างเหมาะสม สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาใน
สถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมงาน 

    4.1.4 มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของตนอย่างต่อเนื่อง      
4.2 วิธีการสอน 

 4.2.1 อาจารย์ผู้สอนก าหนดให้มีกิจกรรมกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานกับนักศึกษา หรือบุคลากร
อ่ืนๆ 

4.3 วิธีการประเมินผล 
 4.3.1 การสัมภาษณ์ สอบถาม เปิดประเด็นให้ร่วมอภิปราย 
4.3.2 คุณภาพผลงานของนักศึกษา โดยมีเกณฑ์ที่ตรงประเด็นกับการมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนด 
4.3.3 สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างที่ท างานร่วมกัน 
4.3.4 ให้ผู้ร่วมงานของนักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผล 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1.1 มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ โดยสามารถสร้าง

กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล วิเคราะห์เลือกกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม และ 
สามารถแปลความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือข้อโต้แย้ง 

5.1.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียนจากการจัดท าโครงงาน รู้จัก
เลือก และใช้รูปแบบการน าเสนอท่ีเหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน 
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5.1.3 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารซึ่งได้รับการเรียนรู้และ
ฝึกฝนจากการเรียนการสอนในรายวิชานี้ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งสามารถเก็บรวบรวมข้อมูล การแปล
ความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

5.2 วิธีการสอน 
 5.2.1 มอบหมายงานที่ท าให้สามารถวิเคราะห์เชิงตรรกะได้  
5.2.2 มอบหมายงานในรายวิชาต่าง ๆ เพ่ือให้นักศึกษาพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการสืบค้นสารสนเทศเพ่ือน ามาวิเคราะห์อย่างถูกต้อง 
5.3 วิธีการประเมินผล 

5.3.1 ใช้แบบประเมินผลงานที่มอบหมาย โดยมีเกณฑ์การประเมินเทคนิคการน าเสนอ ความ
ถูกต้อง การใช้ภาษาเขียน ภาษาพูด ความสามารถในการอธิบาย 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 
 
สัปดาห์

ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา 

ผู้สอน 

1 แนะน ารายวิชา 
- แนะน ารายวิชา การวัดและ
ประเมินผล 
- กฎเกณฑ์ กติกา ระเบียบปฏิบัติใน
การเรียน 
- การสร้างแรงจูงใจและเป้าหมายใน
การเรียนของวิชา 
หัวข้อสอน 
-ความหมายของธุ รกิจระหว่ า ง
ประเทศ 
-ความเป็นมาของธุรกิจระหว่าง
ประเทศ 

Learning Outcome 
-ผู้เรียนได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ธุรกิจระหว่างประเทศ 
-ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ความรู้
ดังกล่าวและแลกเปลี่ยนซึ่งกันได ้

3 1 ช้ีแจงวัตถุประสงค์และขอบเขตของ
เนื้อหาและแนะน าวิธีการเรียนการสอน 

2. บรรยายความรู้พื้นฐานโดยใช้ 
PowerPoint 

3. แนะน าเทคโนโลยีสารสนเทศ สือ่
ดิจิตอลทีต่้องใช้ในการเรียนและการท างาน
ของนักศึกษา แนะน าเอกสารประกอการ
เรียน 

4. แนะน าการท าโครงงานศึกษาช่องทาง
การท าธุรกิจระหว่างประเทศของกิจการ 
SME     

5. สอนตามหัวข้อ 
................................................................... 
กิจกรรมและงาน 
6. ซักถาม แลกเปลีย่น อภิปรายรว่มกัน 
 
 

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน 
2. PowerPoint 
 

1 และ 2 
 

(1) 
 



มคอ. 3 

 

10
 

สัปดาห์
ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา 

ผู้สอน 

2 หัวข้อสอน 
-ความแตกต่างระหว่างธุรกิจระหว่าง
ประเทศและในประเทศ 
-ความส าคัญของธุ รกิจระหว่าง
ประเทศ 
-รูปแบบของธุรกิจระหว่างประเทศ 
-ปัจจัยในการเข้าสู่ธุรกิจระหว่าง
ประเทศ 
-โลกาภิวัฒน์และธุ รกิจระหว่าง
ประเทศ 
- เพิ่ม ความท้าทายแนวโน้มใหม่ของ
โลก 

Learning Outcome 
-ผู้เรียนได้รับความรู้ เกี่ยวกับธุรกิจ
ระหว่างประเทศ ความแตกต่าง 
รูปแบบ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการ
ท าธุ รกิจระหว่างประเทศในยุค
ปัจจุบัน 
 

 

 

3 1. ให้นักศึกษาได้ทบทวนความรู้ทีผ่่านมา
และตั้งประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ และร่วมกัน
หาค าตอบ  

2. บรรยายความรู้พื้นฐานโดยใช้ 
PowerPoint  
………………………………………………………… 
กิจกรรมและงานช้ินท่ี 1 
3. ให้จับกลุ่ม ร่วมกันคดิและแลกเปลี่ยน

โดยการตอบค าถามต่อไปนี ้
- ค้นหาตัวอย่างบริษัทไทยที่ด าเนนิธุรกิจ

ระหว่างประเทศ 2 บริษัท โดยศึกษา 
-ประเภทของกิจการ/อุตสาหกรรมใด 
-บริษัทดังกล่าวด าเนินธรุกิจอะไร 

  -ตลาดต่างประเทศของบริษัทดังกล่าวคือ
ประเทศใดบ้าง 

-รูปแบบการค้า การท าธุรกิจระหวา่ง
ประเทศคือรูปแบบใด  
- ปัจจัยอะไรที่ท าให้ธรุกิจดังกล่าวประสบ
ความส าเร็จหรือล้มเหลว 

 

1. เอกสาร
ประกอบการเรียน 
2. PowerPoint  
3. สื่อจาก Internet 

1 และ 2 
 
 

(1) 
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สัปดาห์
ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา 

ผู้สอน 

-ผู้เรียนสามารถวิเคราะหต์ัวอย่าง
ของธุรกิจที่ท าการค้าระหวา่ง
ประเทศได ้
 

3 ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ 
-ปัจจัยก่อให้เกิดการค้าระหว่าง
ประเทศ 
-ลัทธิพาณิชย์นิยม (Mercantilism) 
-ทฤษฎีทฤษฎีการค้าส านักคลาสสคิ  
(The classical theory of 
international trade) 
 -ทฤษฎีความได้เปรียบเชิงสมบูรณ ์
 -ทฤษฎีการได้เปรียบเชิง
เปรียบเทยีบ 
-ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ
สมัยใหม ่
-ทฤษฎีวงจรชีวิตผลิตภณัฑ์ระหว่าง
ประเทศ 
-ทฤษฎีความไดเ้ปรียบเชิงการ
แข่งขันระหว่างประเทศ 

3 1. นักศึกษาทบทวนความรู้ที่ผ่านมาและ
ตั้งประเด็นข้อสงสัย 

ต่าง ๆ ให้ร่วมกันหาค าตอบ  
2. บรรยายความรู้พื้นฐานโดยใช้ 

PowerPoint  
………………………………………………………… 
กิจกรรมและงาน 

3.ซักถาม แลกเปลี่ยน อภิปรายร่วมกัน 
………………………………………………………… 
*** โครงงาน:  
4.ให้ผู้เรียนเสนอโครงงานและปรกึษาท้าย

ช่ัวโมง 
 

1. หนังสือ/
PowerPoint 
2. เอกสาร
ประกอบการเรียน 
  
 

1, 2 และ 3 
 
 

(1) 
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สัปดาห์
ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา 

ผู้สอน 

-มาตรการทางการค้าระหว่าง
ประเทศ 
-องค์กรเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
-กลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ 

Learning Outcome 
-ผู้เรียนได้รับความรู้ทฤษฎีพื้นฐานที่
ของธุรกิจระหว่างประเทศ 
-ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ความรู้
ดังกล่าวและแลกเปลี่ยนซึ่งกันได ้
-ผู้เรียนเกิดการประยุกต์ความรู้ผา่น
การท าโครงงาน 
 

4 สภาพแวดล้อมท่ีมผีลกระทบต่อการ
ท าธุรกิจระหว่างประเทศ 
-สภาพแวดล้อมทางการเมือง 
-สภาพแวดล้อมทางกฎหมาย 
-สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลย ี
-สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ 
 

3 1. นักศึกษาทบทวนความรู้ที่ผ่านมาและ
ตั้งประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ ให้ร่วมกันหา 
ค าตอบ  

 2. บรรยายความรู้พื้นฐานโดยใช้ 
PowerPoint  
………………………………………………………… 
 

1. หนังสือ/
PowerPoint 
2. เอกสาร
ประกอบการเรียน 
3. เว็บไซตเ์พื่อหา

ข้อมูลพื้นฐานของ
ประเทศต่าง ๆ เช่น 

1 และ 2 
 

(1) 
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สัปดาห์
ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา 

ผู้สอน 

Learning Outcome 
-ผู้ เ รี ย น ไ ด้ รั บ ค ว า ม รู้ เ กี่ ย ว กั บ
สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการด าเนิน
ธุรกิจระหว่างประเทศ 
-ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ความรู้
ดังกล่าวและแลกเปลี่ยนซึ่งกันได ้
 

งานครั้งท่ี 3 งานกลุ่มช้ินท่ี2   
3. ศึกษาสภาพแวดล้อมท่ีมีผลต่อการท า

ธุรกิจระหว่างประเทศ 3 ประเทศ ที่สนใจ 
วิเคราะหโ์อกาส 

กรมส่งเสรมิการค้า
ระหว่างประเทศ
http://www.ditp.go
.th/main.php?filen
ame=index  

5 การจัดการความแตกต่างทาง

วัฒนธรรม 

-ความหมายของวัฒนธรรม 

-องค์ประกอบของวัฒนธรรม 

-โครงสรา้งทางสังคม ภาษา การ

สื่อสาร ศาสนา ค่านิยมและทัศนคติ 

-มิติทางวัฒนธรรม จากการศึกษา

ของ Geert Hofstede 

-แนวคิดการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 

-ผลกระทบวัฒนธรรมต่อการจดัการ

ธุรกิจระหว่างประเทศ 

3 1. นักศึกษาทบทวนความรู้ที่ผ่านมาและ
ตั้งประเด็นข้อสงสัย 

ต่าง ๆ ให้ร่วมกันหาค าตอบ  
 2. บรรยายความรู้พื้นฐานโดยใช้ 

PowerPoint  
………………………………………………………… 
กิจกรรมและงานกลุ่มชิ้นที3่ 
3. ศึกษาวัฒนธรรมของประเทศท่ีมีผลต่อ

การท าธุรกิจระหว่างประเทศ 3 ประเทศ 

1. หนังสือ/
PowerPoint 
2. เอกสาร
ประกอบการเรียน 
 

1และ 2 
 
 
 
 

(1) 
 

http://www.ditp.go.th/main.php?filename=index
http://www.ditp.go.th/main.php?filename=index
http://www.ditp.go.th/main.php?filename=index


มคอ. 3 

 

14
 

สัปดาห์
ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา 

ผู้สอน 

 

-แนวทางการจัดการความแตกต่าง

ทางวัฒนธรรม 

Learning Outcome 

-ผู้เรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับความ
แตกต่างทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อการ
ท าธุรกิจระหว่างประเทศ 
-ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ความรู้
ดังกล่าวและแลกเปลี่ยนซึ่งกันได ้
 

6 กลยุทธ์การค้าและการเข้าสู่ตลาด

ระหว่างประเทศ 

-รูปแบบการเข้าสู่ตลาดระหว่าง

ประเทศ 

 -การส่งออก (Export entry 

modes) 

-การเข้าสูต่ลาดต่างประเทศโดยการ

3 1. นักศึกษาทบทวนความรู้ที่ผ่านมาและ
ตั้งประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ ให้ร่วมกันหา
ค าตอบ  

 2. บรรยายความรู้พื้นฐานโดยใช้ 
PowerPoint 
………………………………………………………… 

กิจกรรมและงาน เดี่ยวช้ินท่ี 4 
3. ใหค้้นคว้าศึกษาเว็บไซด ์Alibaba.com 

และ ebay.com เป็นเว็บที่เกี่ยวกับอะไร มี

1. หนังสือ/
PowerPoint 
2. เอกสาร
ประกอบการเรียน 
3. เว็บไซด์ 
Alibaba.com และ 
ebay.com 
 
 

1และ 2 
 
 
 

(1) 
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สัปดาห์
ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา 

ผู้สอน 

ท าสัญญา(Contractual entry 

modes) 

  -การให้ใบอนุญาตระหวา่งประเทศ 

  -แฟรนไชสร์ะหว่างประเทศ 

  -พันธมิตรทางธุรกิจ (Business 

alliances) 

  -การเข้าสู่ตลาดโดยความ

เชี่ยวชาญพิเศษ (Specialized 

mode) 

-การเข้าสูต่ลาดต่างประเทศโดยการ

ลงทุน 

-ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าสูต่ลาด

ระหว่างประเทศ 

-อินเทอร์เน็ตและการเข้าสู่ตลาด

ระหว่างประเทศ 

 

ประโยชน์อย่างไรต่อการเข้าสู่ตลาด
ต่างประเทศของธุรกิจ SME  

           (ส่งหลังสอบกลางภาค) 
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สัปดาห์
ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา 

ผู้สอน 

Learning Outcome 
-ผู้เรียนได้รับความรู้กลยุทธ์และการ
เข้าสู่ตลาดระหว่างประเทศ 
-ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ความรู้
ดังกล่าวและแลกเปลี่ยนซึ่งกันได ้

    
สอบ Mid-term (บทที่ 1-5) 

   

7 การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

ระหว่างประเทศ 

-ความหมายของการจดัการ

ทรัพยากรมนุษย ์

-วัตถุประสงค์ของการจดัการ

ทรัพยากรมนุษยร์ะหว่างประเทศ 

-บทบาทของการจัดการทรัพยากร

มนุษย์ระหว่างประเทศ 

-องค์ประกอบของการจัดการ

ทรัพยากรมนุษยร์ะหว่างประเทศ 

3 1. นักศึกษาทบทวนความรู้ที่ผ่านมาและ
ตั้งประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ ให้ร่วมกันหา
ค าตอบ  

 2. บรรยายความรู้พื้นฐานโดยใช้ 
PowerPoint  
………………………………………………………… 
*** โครงงาน: ติดตามและให้ค าปรึกษา

โครงงาน  
 
 
 
 

1. หนังสือ/
PowerPoint 
2. เอกสาร
ประกอบการเรียน 
 
 

1, 2และ 3 
  
 
 

(1) 
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สัปดาห์
ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา 

ผู้สอน 

 -การบริหารและสรา้งความสามารถ    

คนเก่ง (Talent management) 

Learning Outcome 
-ผู้ เรียนได้รับความรู้ การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจระหว่าง
ประเทศ 
-ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ความรู้
ดังกล่าวและแลกเปลี่ยนซึ่งกันได ้
-ผู้เรียนเกิดการประยุกต์ความรู้ผา่น
การท าโครงงาน 
 

 
 
 
 

8-9 การบริหารการเงินของธุรกิจระหวา่ง

ประเทศ 

-ระบบการเงินระหว่างประเทศ 

-หน้าท่ี ตลาดปริวรรตเงินตรา

ระหวา่งประเทศ 

-ประเภทตลาดปริวรรตเงินตรา

ระหว่างประเทศ 

3 1. นักศึกษาทบทวนความรู้ที่ผ่านมาและ
ตั้งประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ ให้ร่วมกันหา
ค าตอบ  

2. บรรยายความรู้พื้นฐานโดยใช้ 
PowerPoint  
………………………………………………………… 
 
 

1. หนังสือ/
PowerPoint 
2. เอกสาร
ประกอบการเรียน 
3. เว็บไซด ์

1และ 2 
 
 
 
 

(1) 
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สัปดาห์
ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา 

ผู้สอน 

-สภาพแวดล้อมระบบการเงิน

ระหว่างประเทศ 

-อัตราแลกเปลี่ยนและความเสี่ยง 

-ประเภทของระบบอัตราแลกเปลีย่น 

-ความเสี่ยงท่ีเกดิจากอัตรา

แลกเปลีย่น 

-การบริหารความเสี่ยงจากอัตรา

แลกเปลีย่นเงินตราระหว่างประเทศ 

-การพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยน 

-การจัดเงินทุนของธุรกิจระหว่าง

ประเทศ 

Learning Outcome 
-ผู้เรียนได้รับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
การเงินของกิจการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ 
-ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ความรู้
ดังกล่าวและแลกเปลี่ยนซึ่งกันได ้
 

กิจกรรมและงานเดี่ยวช้ินท่ี 5 
3. ให้ค้นหาข้อมูลและวิเคราะห ์
       Fintech คืออะไร 
       มีระบบการท างานอย่างไร 
      ธุรกิจส่งออกจะได้ประโยชนอ์ย่างไร

จากเทคโนโลยีการเงินชนิดนี ้
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สัปดาห์
ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา 

ผู้สอน 

10 การตลาดระหว่างประเทศ 

-กิจกรรมทางการตลาดระหว่าง

ประเทศ 

 -การเลือกส่วนตลาดเป้าหมาย 

 -การปรับมาตรฐานการด าเนินงาน

ทาง 

-การตลาดระหว่างประเทศ 

  -การจัดการผลิตภณัฑ ์

  -การตั้งราคา  การส่งเสริม

การตลาด 

 -การเลือกช่องทางจัดจ าหน่ายและ

กระจายสินค้า 

  -การจัดการตลาดธรุกิจบริการ

ระหว่างประเทศ 

Learning Outcome 
-ผู้ เ รี ย น ไ ด้ รั บ ค ว า ม รู้ กิ จ ก ร ร ม
การตลาดของกิจการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ 

3 1. นักศึกษาทบทวนความรู้ที่ผ่านมาและ
ตั้งประเด็นข้อสงสัย 

ต่าง ๆ ให้ร่วมกันหาค าตอบ  
 2. บรรยายความรู้พื้นฐานโดยใช้ 

PowerPoint  
………………………………………………………… 
กิจกรรมและงาน 
*** โครงงาน: ติดตามและให้ค าปรึกษา

โครงงาน  
 
 
 
 
 
 

1. หนังสือ/
PowerPoint 
2. เอกสาร
ประกอบการเรียน 
 
 

1,2 และ 3 
 

(1) 
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สัปดาห์
ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา 

ผู้สอน 

-ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ความรู้
ดังกล่าวและแลกเปลี่ยนซึ่งกันได ้
-ผู้เรียนเกิดการประยุกต์ความรู้ผา่น
การท าโครงงาน 
 

11-12 การจัดการผลิตและการส่งก าลัง

บ ารุงระหว่างประเทศ 

-ความหมายของการผลติและการ

จัดการด าเนินงาน 

-ประเภทของระบบการผลติ 

-กลยุทธ์การผลิตระหว่างประเทศ 

-ทางเลือกในการสรา้งฐานการผลติ

ในต่างประเทศ 

-การบริหารคุณภาพสมบูรณ์ในการ

ผลิตระหว่างประเทศ 

-มาตรฐานสากลในการผลิตระหวา่ง

ประเทศ 

-การจัดหาแหล่งวัตถุดิบและอุปกรณ์

3 1. นักศึกษาทบทวนความรู้ที่ผ่านมาและ
ตั้งประเด็นข้อสงสัย 

ต่าง ๆ ให้ร่วมกันหาค าตอบ  
   2. บรรยายความรู้พื้นฐานโดยใช้ 

PowerPoint 
………………………………………………………… 
กิจกรรมและงานเดี่ยวช้ินท่ี6 
 3. จงศึกษาขั้นตอนพิธีการศลุกากร โดย

สรุปออกมาในรูปแผนภาพ  
 

1. หนังสือ/
PowerPoint 
2. เอกสาร
ประกอบการเรียน 
3. เว็บไซด:์ ศึกษา
ขั้นตอนพิธีการ
ศุลกากร 
 

1 และ 2 (1) 
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สัปดาห์
ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา 

ผู้สอน 

ส าหรับธรุกิจระหว่างประเทศ 

-การจัดซื้อจัดหาในธุรกิจระหว่าง

ประเทศ 

-การจัดการสินค้าคงคลังและห่วงโซ่

สินค้า 

-กิจกรรมบริหารการส่งก าลังบ ารุง

ระหว่างประเทศ 

 -การขนส่ง เงื่อนไขการขนส่ง 

  -การจัดการสินค้าคงคลัง 

Learning Outcome 
-ผู้เรียนได้รับความรู้ทางการผลิต
และการส่งก าลังบ ารุงของธุรกิจ
ระหว่างประเทศ 
-ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ความรู้
ดังกล่าวและแลกเปลี่ยนซึ่งกันได ้
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สัปดาห์
ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา 

ผู้สอน 

13 จริยธรรมของการบรหิารธรุกิจ

ระหว่างประเทศ 

-การตัดสินบนและการคอรัปชัน 

-ปัญหาด้านแรงงาน การละเมิดสทิธิ

มนุษยชน 

-ปัญหาการละเมิดทรัพยส์ินทาง

ปัญญา 

-ปัญหาด้านผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม 

-แนวคิดด้านจรยิธรรมกับการ

บริหารธรุกิจระหว่างประเทศ 

-แนวคิดต่อการรบัผิดชอบของธุรกจิ

ต่อสังคม 

-ความส าคญัของความรับผิดชอบต่อ

สังคม (CSR) 

-การน าCSR ไปสู่การปฏิบัต ิ

-แนวทางบริหารจริยธรรมธุรกิจ

ระหว่างประเทศ 

3 1. นักศึกษาทบทวนความรู้ที่ผ่านมาและ
ตั้งประเด็นข้อสงสัย 

ต่าง ๆ ให้ร่วมกันหาค าตอบ  
 2. บรรยายความรู้พื้นฐานโดยใช้ 

PowerPoint  
................................................................... 

กิจกรรมและงาน 
3.โครงงาน: ติดตามและให้ค าปรึกษา

โครงงาน  

1. หนังสือ/
PowerPoint 
2. เอกสาร
ประกอบการเรียน 
3. เว็บไซด ์
 

1 2 และ3 (1) 
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สัปดาห์
ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา 

ผู้สอน 

-การควบคุมพฤติกรรมจริยธรรม

ธุรกิจระหว่างประเทศ 

Learning Outcome 
-ผู้เรียนได้รับความรู้ด้านจริยธรรมที่
มีผลต่อการด าเนินธุรกิจระหว่าง
ประเทศ 
-ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ความรู้
ดังกล่าวและแลกเปลี่ยนซึ่งกันได ้
-ผู้เรียนเกิดการประยุกต์ความรู้ผา่น
การท าโครงงาน 
 

14 น าเสนอโครงงานแต่ละกลุ่ม 

Learning Outcome 
-ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ความรู้
ดังกล่าวและแลกเปลี่ยนซึ่งกันได ้
-ผู้เรียนเกิดการประยุกต์ความรู้ผา่น
การท าและน าเสนอโครงงาน 
 

3 นักศึกษาน าเสนอโครงงาน และ
แลกเปลีย่นความคดิเห็น 

หากไม่เสรจ็ต่อครั้งหน้า 
 

1.น าเสนอโครงงาน 
2.อภิปราย/
แลกเปลีย่นความ
คิดเห็น 
 

 2 และ 3 
 

(1) 
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สัปดาห์
ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน 

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย

รายวิชา 

ผู้สอน 

15 น าเสนอโครงงานแต่ละกลุ่ม (ต่อ) 
แ ล ะ ท บ ท ว น ส รุ ป ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ข้อคิดเห็นต่าง ๆ 

Learning Outcome 
-ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ความรู้
ดังกล่าวและแลกเปลี่ยนซึ่งกันได ้
-ผู้เรียนเกิดการประยุกต์ความรู้ผา่น
การท าและน าเสนอโครงงาน 
 

3 นักศึกษาน าเสนอโครงงาน และ
แลกเปลีย่นความคดิเห็น 

 

1.น าเสนอโครงงาน 
2.อภิปราย/
แลกเปลีย่นความ
คิดเห็น 
 

  2 และ 3 
 

(1) 
 

16   สอบปลายภาค (บทที่  6 –10)    
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรมที่ ผลการ 

เรียนรู้ 
วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ 

ประเมิน 
สัดส่วนของการ 

ประเมินผล 
1. กิจกรรมในชั้น
เรียน จติพิสัย การมี
ส่วนร่วมในชั้นเรียน
ความรับผิดชอบของ
งานที่ได้รับ
มอบหมาย   
 

1.1.1, 1.1.2 
1.1.2 ,2.1.1 
2.1.1, 2.1.4 
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 4.1.1, 
5.1.3 

การสังเกต
พฤติกรรม
ระหว่างเรียน 
ผลการท า
แบบฝึกหัด 
 

ทุกสัปดาห์ 
 
 
 

5% 
 
 

2.การศึกษาค้นคว้า
จากกิจกรรมที่ได้รับ
มอบหมาย  

 1.1.4 
2.1.3, 2.1.4 
4.1.2 , 4.1.3,  
5.1.1, 5.1.2 

การสังเกตและ
บันทึกพฤติกรรม
ระหว่างเรียน 
 

ทุกสัปดาห์ 
 
 

15% 
 
 

3. การจัดท า
โครงงาน ผลงานและ
การน าเสนอ 

1.1.3, 1.1.4, 2.1.2, 2.1.3, 
2.1.4, 3.1.1,3.1.3, 4.1.1, 
5.1.1, 5.1.3 

รายงานการ
วิเคราะห์ การ
น าเสนอผล
การศึกษา 

ทุกสัปดาห์ 
ที่มีกิจกรรม 

30% 

3.การทดสอบวัดผล
ความรู้ 

1.1.4, 
2.1.2, 2.1.3 

การทดสอบ 
-สอบกลางภาค 
-สอบปลายภาค 

7,16 50% 

 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและต าราหลัก 

-กตัญญู  หิรัญญสมบูรณ์. (2554). การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ. พิมพ์ครั้งที่ 10. 
กรุงเทพมหานคร. 
-ชนม์ณัฐชา กังวานศุภพันธ์ เอกสารประกอบการเรียนวิชา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศในยุค
โลกาภิวัฒน ์
-ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ. (2555). การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ. กรุงเทพมหานคร: บริษัทเพียร์สัน    
เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า จ ากัด. 
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2. ต าราและเอกสารอ่ืน ๆ 
-Bal, D. A., & McCulloch, W. H. (2013). International Business: The Challenge of 
Global Competition 13th edition. 

 -สมชนก (คุ้มพันธุ์) ภาสกรจรัส. (2556). หลักการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ. กรุงเทพมหานคร:  
ส านักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล. 
 -ศูนย์ข้อมูลการลงทุนไทยในต่างประเทศ http://toi.boi.go.th/  

- กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ www.ditp.go.th  
- หอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย www.thaichamber.org  
- สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย www.fti.or.th  
- สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา www.itd.or.th  

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
    การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ประเมินจากแนวคิดและความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการ
เรียนการสอน โดย 
 - การสนทนาระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน 
 - แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
    ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ด าเนินการดังนี้ 

- ผลการเรียนของนักศึกษา 
- การทวนสอบผลการประเมิน 

3. การปรับปรุงการสอน 

 น าผลที่ได้จากการประเมินในข้อ 2 มาปรับปรุงการสอนและหาข้อมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการ
เรียนการสอนโดยจัดกิจกรรมดังนี้ 

- จัดวิพากษ์แนวการสอนโดยคณาจารย์ในหลักสูตร 
- การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
- การวิจัยชั้นเรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

 - มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรู้รายวิชา โดยการตรวจผลงาน 
การอภิปรายกลุ่ม ในระหว่างกระบวนการเรียนการสอนรายวิชา 
- ตั้งคณะกรรมการประจ าสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ตามที่ก าหนดในรายวิชา คะแนน
และเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

http://toi.boi.go.th/
http://www.ditp.go.th/
http://www.thaichamber.org/
http://www.fti.or.th/
http://www.itd.or.th/
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    น าข้อมูลที่ไดจากการประเมินจากข้อ 1 และ 2 มาวางแผนเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาดังนี้ 

- ปรับปรุงแผนการสอนทุกปีการศึกษา 
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 4 ปี 
- ปรับปรุงแนวการสอนทุกปี 

 


