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ค าน า    
 

 รายละเอียดรายวิชาธุรกิจระหว่างประเทศเบื้องต้น  (Introduction to International Business ) 
รหัสวิชา 3681101 เป็นการจัดท ารายละเอียดประกอบรายวิชา ธุรกิจระหว่างประเทศเบื้องต้น  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  ในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะด้าน  โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และ
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ  สามารถสืบค้นข้อมูลและสามารถน าข้อมูลมาคิด
วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ   ตลอดจน
สามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ส าหรับประกอบอาชีพด้านธุรกิจระหว่างประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและรับผิดชอบต่อสังคมในอนาคต 
  เอกสารรายละเอียดรายวิชาธุรกิจระหว่างประเทศฉบับนี้ เพ่ือให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ โดยปรับปรุงรูปแบบการสอน รูปแบบการส่งงาน การน าเสนอผลงานของผู้เรียน 
ความตระหนักรู้ในเรื่องกระบวนการคิดและความรับผิดชอบของผู้เรียนให้มีมากยิ่ งขึ้น และเป็นแนวทางที่
สามารถปรับปรุงรูปแบบวิธีการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้น 

 
 

     
   อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 

                                                                 คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
                                                                  1 กรกฎาคม  2559 
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รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 
    3681101  ธุรกิจระหว่างประเทศเบื้องต้น   (Introduction to International Business ) 
 

2. จ านวนหน่วยกิต 
    3(3-0-6) หน่วยกิต 
 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    3.1  หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  
 3.2  ประเภทรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 4.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์กนกวรรณ  รุ่งอดุลพิศาล   
    4.2  อาจารย์ผู้สอน   อาจารย์กนกวรรณ  รุ่งอดุลพิศาล      
 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
   ภาคการศึกษาที่ 1/2559 ชั้นปีที่ 2 
  

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  
    ไม่มี 
 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) 
    ไม่มี 
 

8. สถานที่เรียน 
  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 
 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    9.1  วันที่จัดท า    1 กรกฎาคม 2559 
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หมวดที ่2 จุดมุง่หมายและวัตถุประสงค ์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และ

กระบวนการที่เก่ียวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถสืบค้นข้อมูลและสามารถน าข้อมูลมาคิดวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

ด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ส าหรับประกอบอาชีพด้านธุรกิจ

ระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและรับผิดชอบต่อสังคมในอนาคต 
 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เนื่องจากเปิดสอนเป็นครั้งแรกจึงยังไม่มีการพัฒนาหรือปรับปรุงรายวิชา 

 
หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
 โลกาภิวัตน์ ความหมาย ประเภทและบทบาทของธุรกิจระหว่างประเทศ หลักการและทฤษฎีการค้า
และการลงทุนระหว่างประเทศ สภาพแวดล้อมในธุรกิจระหว่างประเทศ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ การ
ออกแบบโครงสร้างองค์การระหว่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจระหว่างประเทศ ความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมและจริยธรรมส าหรับธุรกิจระหว่างประเทศ 
 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย การฝึก  สอนเสริม ปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วย

ตนเอง 
45 ช.ม. ต่อภาค

การศึกษา 
 

สอนเสริมตามความต้องการ
ของนักศึกษาเฉพาะราย 

ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

 

 90 ช.ม.ต่อภาค
การศึกษา  

(6 ชม.ต่อสัปดาห์) 
 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น   
    รายบุคคล 

- อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาผ่าน เว็บไซด์คณะ 

- อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
(เฉพาะรายที่ต้องการ) 
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หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1 คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 ผลการเรียนรู้ 

(1) มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

(2) มีความพอเพียงเป็นหลักในการด าเนินชีวิต  โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  
และการสร้างภูมิคุ้มกัน 

(3) มีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
(4) มีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมที่มีความส าคัญทางธุรกิจ สามารถจัดการ

ปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ 
       1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้  
  (1) อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา 
  (2) เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัดท าโครงการ/กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและแสดงถึงความ
เสียสละและความรับผิดชอบ 
  (3) เน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา รวมถึงการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของ 
สถาบันพร้อมทั้งยกย่องนักศึกษาที่ประพฤติด ี
  (4) อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในองค์กรที่เป็นที่ยอมรับและท าคุณประโยชน์ให้แก่สังคม  
 1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
 (1) ประเมินจากการกระท าการทุจริตในการสอบ และผลการท ารายงาน 
 (2) สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ 
 (3) ประเมินจากการเข้าเรียนตรงเวลาและการส่งงานตามก าหนด 
 (4) แบบรายงานผลการอบรม สัมมนา และสังเกตพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลง 
2 ความรู้ 

   2.1 ผลการเรียนรู้ 
 (1) มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของแนวคิด ทฤษฎี หลักการและกระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ 
 (2) มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถบูรณาการและน ามา
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
 (3) มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านธุรกิจระหว่างประเทศ รวมทั้งมี
ความเข้าใจในผลกระทบในสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลกอย่างเท่าทัน 
     2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้  
   (1) ใช้การสอนหลายรูปแบบต่างๆ เช่น การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การใช้ 
กรณีศึกษา การสอนแบบบรรยายและอภิปราย เป็นต้น 
 (2) เชิญวิทยากรที่มีความรู้ความช านาญในสาขาที่เก่ียวข้องมาบรรยายพิเศษ 
 (3) จัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในองค์กรที่มีการด าเนินงาน
เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ ฝึกการเขียนแผนธุรกิจ เป็นต้น 
  2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้  
 (1) ประเมินจากการแสดงความคิดเห็น การมีส่วนร่วม การตอบค าถาม 
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  (2) ใช้รูปแบบและเครื่องมือประเมินที่หลากหลาย เช่น การสอบข้อเขียนทั้งกลาง-ภาคและปลาย
ภาค การท ารายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา การท าโครงการ เป็นต้น 
  (3) ประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
3 ทักษะทางปัญญา 

   3.1 ผลการเรียนรู้ 
 (1) สามารถสืบค้น แสวงหาความรู้และประเมินข้อมูลเพ่ิมเติมได้ด้วยตนเองเพ่ือการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงไปของโลกและธุรกิจ 
 (2) มีความคิด คิดอย่างสร้างสรรค์ อย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ สามารถบูรณาการ
ความรู้จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจและสถานการณ์
ทั่วไปได้อย่างเหมาะสม 

 (3) สามารถคิดค้น วางแผน วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอย่างรอบด้าน มี
ความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ ท าให้เกิดการได้เปรียบ
ทางการแข่งขันทางธุรกิจ 
     3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ 
 (1) ศึกษากรณีศึกษา 
 (2) เข้าฝึกทักษะอาชีพในสถานประกอบการจริง 
 (3) การอภิปรายกลุ่ม  
 (4) การระดมสมอง 
 (5) อบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ในด้านธุรกิจระหว่าง
ประเทศ 
     3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้  
 (1) ประเมินผลความสามารถในการคิดวิเคราะห์จากกรณีศึกษาท่ีมอบหมายให้นักศึกษา 
 (2) ประเมินผลงานที่เกิดจากการใช้กระบวนการแก้ไขปัญหาและการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็น
ระบบ เช่น แบบประเมินผลจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การสัมมนา การรายงาน ผลการอภิปรายกลุ่ม 
เป็นต้น 
 (3) ประเมินผลจากการศึกษาค้นคว้ารายงาน/โครงการ/งานวิจัยที่ได้รับมอบหมาย 
4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     4.1 ผลการเรียนรู้ 
 (1) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 (2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งของตนเองและส่วนรวม พร้อมทั้งช่วยเหลือ
และอ านวยความสะดวกด้านต่างๆ 
 (3) มีมนุษยสัมพันธ์สามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์การและ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
      4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ 
 (1) มอบหมายงานกลุ่มและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและหมุนเวียนกัน 
 (2) จัดให้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการในระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับประเทศ 
      4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
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 (1) ประเมินจากผลการท างานของกลุ่มและผลงานของผู้เรียนในกลุ่มท่ีได้รับมอบหมาย 
   (2) ประเมินจากการน าเสนอผลงานกลุ่ม และการเป็นผู้น าในการอภิปรายซักถาม 
   (3) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ และการน าเสนอรายงาน 
5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
       5.1 ผลการเรียนรู้ 
    (1) สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณใน     การวิเคราะห์และ
ตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจ าวัน 
               (2) สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและ
การเขียน และมีรูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสม 

 (3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อเพ่ือการสื่อสาร ค้นคว้า ประมวลผลและ
สนับสนุนการด าเนินงานธุรกิจระหว่างประเทศได้อย่างเหมาะสม 
        5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ 
      (1 )  มอบหมายให้ค้นคว้ าหาข้อมูลและน า เสนอหน้ าชั้ น เรี ยนทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 
     (2) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้มีการตัดสินใจบนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข โดยใช้กรณีศึกษา
หรือรายงานทางธุรกิจทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
        5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
     (1) ประเมินการสืบค้นงานและการวิเคราะห์ข้อมูลจากการน าเสนองานที่ได้รับมอบหมาย ทั้ง
ในรูปแบบการเขียนรายงาน และ/หรือการน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
     (2) ประเมินจากผลการวิเคราะห์กรณีศึกษาหรือรายงานทางธุรกิจ 

 
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด 

 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 
 

1-2 
 
 

บทที่ 1 โลกาภิวัตน์ 
-ความหมายของโลกาภิวัตน์ 
-ความเป็นมาของโลกาภิวัตน์ 
-ความส าคัญของโลกาภิวัตน์ 
-องค์ประกอบของโลกาภิวัตน์ 
-โลกาภิวัตน์ช่วยเชื่อมโยงชุมชน
มนุษย์ 
-แรงกดดันหลังเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ 
-ผลของโลกาภิวัตน์ 
-ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ต่อ
ประเทศพัฒนา 
-ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ต่อ

6 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. แนะน าเนื้อหาวิชา  
วัตถุประสงค์ของวิชาการเรียนการ
สอนและการประเมินผล 
2. บรรยายและให้นักศึกษาร่วม
อภิปรายประเด็นส าคัญท่ีเกี่ยวข้อง
กับสาระการเรียนรู้ 
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอนวิชา
ธุรกิจระหว่างประเทศเบื้องต้น 
2. PowerPoint ประกอบการ

อาจารย์
กนกวรรณ  รุ่ง
อดุลพิศาล   
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 
 

ประเทศก าลังพัฒนา 
-ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ต่อคน
ยากจน 
-การวิจารณ์เก่ียวกับยุคโลกาภิวัตน์ 
-แนวทางการแก้ไขปัญหาของโลกา
ภิวัตน ์

บรรยาย  
 

3-4 บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ธุรกิจระหว่างประเทศ 
-ความหมายของธุรกิจระหว่าง
ประเทศ 
-สาเหตุที่ต้องศึกษาธุรกิจระหว่าง
ประเทศ 
-ความส าคัญของธุรกิจระหว่าง
ประเทศ 
-วัตถุประสงค์ของการด าเนินธุรกิจ
ระหว่างประเทศ 
-ปัจจัยที่มีผลต่อแนวทางการ
ด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศ 
-แรงจูงใจที่ก่อให้เกิดธุรกิจระหว่าง
ประเทศ 
-สาเหตุที่ท าให้ธุรกิจระหว่าง
ประเทศเจริญเติบโต 
-ความแตกต่างระหว่างธุรกิจ
ระหว่างประเทศกับธุรกิจใน
ประเทศ 
-รูปแบบของธุรกิจระหว่างประเทศ 
-ผลกระทบที่เกิดจากธุรกิจระหว่าง
ประเทศ 

6 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. บรรยายและให้นักศึกษาร่วม
อภิปรายประเด็นส าคัญท่ีเกี่ยวข้อง
กับสาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาฝึกการคิดวิเคราะห์
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม พร้อมทั้ง
น าเสนอ  
ส่ือการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอนวิชา
ธุรกิจระหว่างประเทศเบื้องต้น 
2. PowerPoint ประกอบการ
บรรยาย  
3. กรณีศึกษา/งานที่มอบหมาย/
ทดสอบย่อย 
 

อาจารย์
กนกวรรณ  รุ่ง
อดุลพิศาล   

5-6 บทที่ 3 ทฤษฎีการค้าและการ
ลงทุนระหว่างประเทศ 
-ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ  
-ทฤษฎีการค้ายุคลัทธิพาณิชย์นิยม  
-ทฤษฎีการค้ายุคคลาสสิก   
-ทฤษฎีการค้ายุคนีโอคลาสสิก  
-ทฤษฎีการค้าของยุคการค้าใหม่  

6 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. บรรยายและให้นักศึกษาร่วม
อภิปรายประเด็นส าคัญท่ีเกี่ยวข้อง
กับสาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาฝึกการคิดวิเคราะห์
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม พร้อมทั้ง

อาจารย์
กนกวรรณ  รุ่ง
อดุลพิศาล   
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 
 

-ทฤษฎีการลงทุนระหว่างประเทศ 
-ทฤษฎีการได้เปรียบจากการเป็น
เจ้าของ     
-ทฤษฎีการควบคุมภายในองค์การ  
-ทฤษฎีการเลือกใช้การได้เปรียบ 
-ทฤษฎีวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ระหว่าง
ประเทศ 

น าเสนอ  
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอนวิชา
ธุรกิจระหว่างประเทศเบื้องต้น 
2. PowerPoint ประกอบการ
บรรยาย  
3. กรณีศึกษา/งานที่มอบหมาย/
ทดสอบย่อย 
 

7-8 บทที่ 4 สิ่งแวดล้อมของธุรกิจ
ระหว่างประเทศ  
-กลุ่มท่ีมีอิทธิพลต่อการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม   
-ประเภทของสภาพแวดล้อม  
-สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี    
-สภาพแวดล้อมทางด้านการเมือง   
-สภาพแวดล้อมทางกฎหมาย 
-สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม    
-สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ 

6 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. บรรยายและให้นักศึกษาร่วม
อภิปรายประเด็นส าคัญท่ีเกี่ยวข้อง
กับสาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาฝึกการคิดวิเคราะห์
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม พร้อมทั้ง
น าเสนอ  
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอนวิชา
ธุรกิจระหว่างประเทศเบื้องต้น 
2. PowerPoint ประกอบการ
บรรยาย  
3. กรณีศึกษา/งานที่มอบหมาย/
ทดสอบย่อย 
 

อาจารย์
กนกวรรณ  รุ่ง
อดุลพิศาล   

9-10 
 
 
 
 
 

 

บทที่ 5 การรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจ 
-เหตุผลของการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจในระดับภูมิภาค  
-ลักษณะของการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจ 
-วัตถุประสงค์ของการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจ 

6 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. บรรยายและให้นักศึกษาร่วม
อภิปรายประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้อง
กับสาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาฝึกการคิดวิเคราะห์
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม พร้อมทั้ง
น าเสนอ  

อาจารย์
กนกวรรณ  รุ่ง
อดุลพิศาล   
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 
 

-รูปแบบของการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจ 
-ผลกระทบของการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจในเขตภูมิภาค 
-ตัวอย่างการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
   

สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอนวิชา
ธุรกิจระหว่างประเทศเบื้องต้น 
2. PowerPoint ประกอบการ
บรรยาย  
3. กรณีศึกษา/งานที่มอบหมาย/
ทดสอบย่อย 

11 บทที่ 6 นโยบายการค้าระหว่าง
ประเทศ 
-นโยบายการค้าเสรี  
-นโยบายการค้าแบบคุ้มกัน 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. บรรยายและให้นักศึกษาร่วม
อภิปรายประเด็นส าคัญท่ีเกี่ยวข้อง
กับสาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาฝึกการคิดวิเคราะห์
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม พร้อมทั้ง
น าเสนอ  
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอนวิชา
ธุรกิจระหว่างประเทศเบื้องต้น 
2. PowerPoint ประกอบการ
บรรยาย  
3. กรณีศึกษา/งานที่มอบหมาย/
ทดสอบย่อย 

อาจารย์
กนกวรรณ  รุ่ง
อดุลพิศาล   

12 บทที่ 7 โครงสร้างขององค์การ
ธุรกิจระหว่างประเทศ 
-ผลกระทบเบื้องต้นของกิจกรรม
ระหว่างประเทศต่อการออกแบบ
โครงสร้างขององค์การ 
-การขยายตัวและการเชื่อมโยงของ
โครงสร้างธุรกิจระหว่างประเทศ 
-รูปแบบโครงสร้างขององค์การ
ธุรกิจระหว่างประเทศ 
-สิ่งที่ต้องค านึงถึงในการออกแบบ
โครงสร้างองค์การระหว่างประเทศ 
-สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงใน

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. บรรยายและให้นักศึกษาร่วม
อภิปรายประเด็นส าคัญท่ีเกี่ยวข้อง
กับสาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาฝึกการคิดวิเคราะห์
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม พร้อมทั้ง
น าเสนอ  
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอนวิชา
ธุรกิจระหว่างประเทศเบื้องต้น 

อาจารย์
กนกวรรณ  รุ่ง
อดุลพิศาล   



มคอ. 3 

คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 
 

12 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 
 

ธุรกิจระหว่างประเทศที่มี ผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง 
-ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้าง 
-การผสมกันของโครงสร้างของ
องค์การ 
-การพัฒนาโครงสร้างขององค์การ 
-การจัดการดัดแปลงโครงสร้างให้
เหมาะสม 
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัด
โครงสร้างขององค์การ 
-สายการติดต่อสื่อสารขององค์การ 
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ติดต่อสื่อสารขององค์การ   

2. PowerPoint ประกอบการ
บรรยาย  
3. กรณีศึกษา/งานที่มอบหมาย/
ทดสอบย่อย 

13-14 บทที่ 8 แนวโน้มธุรกิจระหว่าง
ประเทศ 
-การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจระหว่าง
ประเทศ 
-ผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์
ต่อธุรกิจระหว่างประเทศในแง่การ
ผลิต 
-ประโยชน์ของโลกาภิวัตน์ต่อธุรกิจ
ระหว่างประเทศ 
-อันตรายของโลกาภิวัตน์ต่อธุรกิจ
ระหว่างประเทศ 
-การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม
ของธุรกิจระหว่างประเทศ 
-การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม
ของธุรกิจระหว่างประเทศ 
-การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม
ของธุรกิจระหว่างประเทศ 
-การท างานที่มีความยืดหยุ่น 
-อนาคตของธุรกิจระหว่างประเทศ
กับโลกาภิวัตน์ 
 

6 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. บรรยายและให้นักศึกษาร่วม
อภิปรายประเด็นส าคัญท่ีเกี่ยวข้อง
กับสาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาฝึกการคิดวิเคราะห์
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม พร้อมทั้ง
น าเสนอ  
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอนวิชา
ธุรกิจระหว่างประเทศเบื้องต้น 
2. PowerPoint ประกอบการ
บรรยาย  
3. กรณีศึกษา/งานที่มอบหมาย/
ทดสอบย่อย 

อาจารย์
กนกวรรณ  รุ่ง
อดุลพิศาล   
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 
 

15 บทที่ 9 จริยธรรมทางธุรกิจ
ระหว่างประเทศ 
-ความหมายของจริยธรรม  
-สาเหตุที่ธุรกิจระหว่างประเทศต้อง
มีจริยธรรม 
-สิทธิมนุษยชน 
-มลพิษด้านสิ่งแวดล้อม 
-ภาระผูกพันทางคุณธรรม 
-ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจริยธรรม 
-ปรัชญาทางศีลธรรมที่เกี่ยวข้องกับ
จริยธรรมทางธุรกิจ 
-การเข้าถึงจริยธรรมที่ใช้ในการ
ตัดสินใจทางด้านธุรกิจระหว่าง
ประเทศ 
-ประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรม 
-รากฐานของพฤติกรรมที่ขาด
จริยธรรม 
-ปรัชญาทางศีลธรรมที่เกี่ยวข้องกับ
จริยธรรมทางธุรกิจ 
-วัฒนธรรมองค์การและการ
ตัดสินใจ 
-การจ้างและการเลื่อนต าแหน่ง 
-การตัดสินใจทางจริยธรรม 
-กระบวนการตัดสินใจ 
-การเข้าถึงทางจริยธรรมที่ใช้
ส าหรับการตัดสินใจด้านธุรกิจ
ระหว่างประเทศ 
-หลักจรรยาบรรณในการ
ปฏิบัติงานระหว่างประเทศ 
-จริยธรรมของนักธุรกิจระหว่าง
ประเทศ 
-วิธีการสร้างมาตรฐานจริยธรรมที่ดี 
-คุณธรรมและความกล้าหาญ 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. บรรยายและให้นักศึกษาร่วม
อภิปรายประเด็นส าคัญท่ีเกี่ยวข้อง
กับสาระการเรียนรู้ 
2. ให้นักศึกษาฝึกการคิดวิเคราะห์
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม พร้อมทั้ง
น าเสนอ  
สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอนวิชา
ธุรกิจระหว่างประเทศเบื้องต้น 
2. PowerPoint ประกอบการ
บรรยาย  
3. กรณีศึกษา/งานที่มอบหมาย/
ทดสอบย่อย 

อาจารย์
กนกวรรณ  รุ่ง
อดุลพิศาล   

16 สอบปลายภาค 3  อาจารย์
กนกวรรณ  รุ่ง
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 
 

อดุลพิศาล   
 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์

ที ่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

1. การเข้าเรียนและการ
มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ ในชั้นเรียน 

1.1(3), 1.1(4),  
4.1(3) 

 

1. ประเมินจากการเข้าเรียนตรง
เวลา / การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

1-15 10 

2. การวิเคราะห์
กรณีศึกษา/งานเดี่ยว/
งานที่ได้รับมอบหมาย/
การทดสอบย่อย 

 

1.1(4)  
2.1(1), 2.1(3) 
3.1(1), 3.1(2)  
4.1(1), 
4.1(2), 
4.1(3), 
5.1(2) 

1. ประเมินจากการส่งงานตรงเวลา  
2. ประเมินจากคุณภาพงาน/
คะแนนที่ได้จากการสอบ 

2-15 
 

35 
 

3. งานกลุ่มที่ได้รับ
มอบหมาย 

1.1(3), 1.1(4) 
2.1(1), 2.1(3) 
3.1(1), 3.1(2)  
4.1(2), 4.1(3) 
5.1(2) 

1. ประเมินจากการส่งงานตรงเวลา    
2. ประเมินจากคุณภาพงาน 
3. ประเมินจากการน าเสนอผลงาน 

2-15 25 

4. สอบปลายภาค 1.1(3) 
2.1(1), 2.1(3)  
3.1(2) 
5.1(2) 

1. ประเมินจากการสอบปลายภาค  
โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย 

16 30 
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและต าราหลัก 
 กนกวรรณ รุ่งอดุลพิศาล (2559). ธุรกิจระหว่างประเทศเบื้องต้น. กรุงเทพฯ : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. 
 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 ฐาปนา  ฉิ่นไพศาล. (2547). การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ. กรุงเทพฯ :ยงพลเทรดดิ้ง 871. 
ทวีศักดิ์  เทพพิทักษ์. (2553). การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ. กรุงเทพฯ : ธรรกมลการพิมพ์. 
ทัชชมัย  ฤกษะสุต. (2549). กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ. กรุงเทพฯ : เดือนตุลา. 
นิฐิตา  เบญจมสุทิน และ นงนุช  พันธกิจไพบูลย์. (2548). เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ. กรุงเทพฯ : 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ประสิทธ์  เอกบุตร. (2551). กฎหมายระหว่างประเทศ : สนธิสัญญา. (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ : วิญญู

ชน. 
            . (2547). กฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีเมือง เล่ม 2 : รัฐ. กรุงเทพฯ : 

วิญญูชน. 
ผาสุก  พงษ์ไพจิตร. (2548, ธันวาคม 21). เศรษฐศาสตร์กับความอยู่ดีมีสุข. มติชน, หน้า 6. 
พรนพ  พุกกะพันธุ์. (2545). จริยธรรมทางธุรกิจ. (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ : จามจุรีโปรดักส์. 
พรพิมล  สันติมณีรัตน์. (2542). เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร  ธมมจิตโต). (2534). "ความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรม จริยศาสตร์ และจริย

ศึกษา". ความรู้คู่คุณธรรม. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
Brooks, I. Weatherstons, J. and Wilkinson,f G. (2010). The International Business 

Environment : Challenges and Changes. . (2nd ed). USA :  Financial Times 
Management. 

Daniel, J.D.  and Radebaugh, L.H. (1998). International business : Environment and 
operations. (11th ed.). U.S.A. : Addison Longman. 

Griffin, R.W., and Pustay, M.W.(2012). International business. (7rd ed). New Jersey : 
Prentice - Hall.  

Hill, C.W.L.(2012). International business. (9th ed). New York : Mc Graw-Hill. 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 นิตยสาร Marketeer  นิตยสาร Brandage  
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 รายการ SME ตีแตก 
 
 
 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 -  ประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาการจัดการ 
     -  การสนทนาระหว่างผู้สอนกับนักศึกษา 
 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

- แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการสอน  เพื่อก ากับดูแลการสอนให้ได้คุณภาพ 
- ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษาและการทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

 
3. การปรับปรุงการสอน 

 -   ผู้ประสานงานรายวิชา และคณาจารย์ผู้สอนร่วมกันระดมสมองก าหนดกลยุทธ์วิธีการสอนจากผลการ
ประเมินประสิทธิผลของรายวิชา สรุปภาพรวมปัญหา และอุปสรรคจากมคอ. 5 เพ่ือหาแนวทางในการ
แก้ปัญหาร่วมกัน  
     -   ปรับกลยุทธการสอน และการบูรณาการความรู้ เพ่ือให้สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละ
หลักสูตร 
 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

การแต่งตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ข้อสอบ  การพิจารณาจากรายงานของผู้เรียน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนตามข้อก าหนดการ
วัดและประเมินผลประจ ารายวิชา 

 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

- ปรับปรุงรายละเอียดวิชาทุกภาคการศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนหรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวน
สอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 

- ปรับปรุงรูปแบบการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
 


