
มคอ. 3 

มคอ  .   คณ ะบ ริหารธุ รกิจ  มห าวิท ยาลัย หอ ก ารค้ าไท ย  

รายละเอยีดของรายวชิา 

 

ชือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา  คณะบริหารธุรกิจ 

 

หมวดที 1  ข้อมูลทัวไป 

 
1. รหัสและชือรายวิชา   

  BI 306 ทฤษฏีการคา้และนโยบายธุรกจิระหว่างประเทศ 

   

. จํานวนหน่วยกิต  

  บรรยาย  หน่วยกิต 

       

. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   

  บริหารธุรกิจบณัฑิต วิชาโทสาขาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ  

  (วิชาแกนของสาขาการบริหารธุรกิจระหวา่งประเทศ) 

   

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  อาจารย ์สุรวีร์ วาณิชเสนี  

 อาจารย์ผู้สอน   อาจารย ์สุรวีร์ วาณิชเสนี  

  

5.  ภาคการศึกษา / ชันปีทีเรียน   

  ภาคตน้ ปีการศึกษา 2558 ชนัปีที  

  

6.  รายวิชาทีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   

  - 

   

7.  รายวิชาทีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)  

  - 

  

8.  สถานทีเรียน  

 มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย   

 

9.  วันทีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครังล่าสุด  

  31 กรกฎาคม พ.ศ. 5 8 
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หมวดที 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 

. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

.  เพือใหน้กัศึกษาเขา้ใจและสามารถอธิบายสาเหตุของการมีและความจาํเป็นของการคา้ขายแลกเปลียนทางเศรษฐกจิ

ระหว่างประเทศ 
         .  เพือใหน้กัศึกษามีความรู้และเขา้ใจในทฤษฏีและปรัชญาแนวทางการดาํเนินการคา้ระหว่างประเทศทีสาํคญั 
         .  เพือใหน้กัศึกษามีความรู้และเขา้ใจเศรษฐศาสตร์การเมืองของการคา้ระหว่างประเทศ 
         .  เพือใหน้กัศึกษามีความรู้และเขา้ใจมาตรการทางการคา้และอุปสรรคทางการคา้ระหว่างประเทศ 
         .  เพือใหน้กัศึกษามีความรู้และเขา้ใจปรัชญาการคา้เสรี รวมทงัจุดแขง็และจุดอ่อน 
         .  เพือใหน้กัศึกษามีความรู้และเขา้ใจบทบาทภาครัฐต่อการลงทุนของบรรษทัขา้มชาติ 
         .  เพือใหน้กัศึกษาสามารถวิเคราะห์นโยบายการคา้ระหว่างประเทศของประเทศตนเองและคู่คา้ทีสาํคญั 

 
  

. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 .  เพือใหน้กัศึกษามีฐานความรู้ทีเป็นรูปธรรมในการศึกษาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ  

 .  เพือใหส้อดคลอ้งกบัการเปลียนแปลงของสถานการณ์ สภาพสังคม เทคโนโลย ีและความกา้วหนา้ตามยคุสมยั 

 .  เพือใหน้กัศึกษาสามารถนาํความรู้ไปประยกุตใ์นการวิเคราะห์ปัญหาในวิชาของสาขาธุรกิจระหว่างประเทศได ้

 .  เพือใหน้กัศึกษาสามารถวิเคราะห์เพือวางแผนและพฒันานโยบายธุรกิจระหว่างประเทศ 

 

 

หมวดที  ลักษณะและการดําเนินการ 

 

. คาํอธิบายรายวิชา  

 วิชานีเป็นวิชาทีถ่ายทอดทฤษฏีทีสาํคญัซึงอธิบายสาเหตุของการเกิดและความจาํเป็นของการคา้ขายแลกเปลียน

ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ทฤษฏีซึงเป็นปรัชญาแนวทางการดาํเนินการคา้ระหวา่งประเทศใหป้ระสบความสาํเร็จ 

เศรษฐศาสตร์การเมืองของการคา้ระหว่างประเทศ ปรัชญาการคา้เสรี มาตรการทางการคา้ บทบาทภาครัฐต่อการดาํเนิน

ธุรกิจบรรษทัขา้มชาติ อตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ และนโยบายการคา้ระหว่างประเทศทงัของประเทศตนเองและ

ของประเทศทีมีอิทธิพลหรือโอกาสทางการคา้ เพือสร้างพืนฐานใหน้กัศึกษาทีเริมศึกษาในวิชาของสาขาการจดัการธุรกิจ

ระหว่างประเทศไดเ้ขา้ใจเพือใชเ้ป็นพืนฐานในการศึกษาและทาํความเขา้ใจในเนือหาวิชาอืน ๆ ในระดบัเดียวกนัในสาขา ฯ 

และระดบัทีสูงขึนต่อไป 
 

2. จํานวนชัวโมงทีใช้ต่อภาคการศึกษา  

บรรยาย 

(ชวัโมง) 

สอนเสริม 

(ชวัโมง) 

การฝึกปฏิบัติงาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน

(ชวัโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 

(ชวัโมง) 

42.5 ช.ม. 

(2 ช.ม. 50 นาที/ครัง) 

ตามความตอ้งการของ

นกัศึกษา 

- ศึกษาดว้ยตนเอง 80 ชวัโมง

ต่อภาคการศึกษา 
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. จํานวนชัวโมงต่อสัปดาห์ทีอาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

  5 ชวัโมง  

  

 

หมวดที   การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

การพฒันาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละดา้นทีมุ่งหวงั   มีดงัต่อไปนี 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 

 .  คุณธรรม  จริยธรรมทีต้องพัฒนา 

1) ปลูกฝังจริยธรรมทางธุรกิจและศีลธรรม โดยใหน้กัศึกษาเชือมนัว่าการคาํนึงถึงผลประโยชน์ของสังคมและ

ประเทศชาติโดยรวมนนั ยอ่มสาํคญักว่าผลตอบแทนทางธุรกิจของส่วนตวัและพวกพอ้ง 

  2) มีจิตสาํนึกและมีมโนธรรมทีจะแยกแยะความถูกตอ้ง ความดี และความชวั 

3) มีความพอเพียงเป็นหลกัในการดาํเนินชีวิต โดยยดึแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้าง

ภูมิคุม้กนั 

  4) มีความเคารพต่อกฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่างๆ ขององคก์รและสังคม 

  5) มีกตญั ู ความเสียสละ ความอดทน ความเพียรพยายาม 

6) มีความซือสัตยสุ์จริต ซือตรงต่อหนา้ที ต่อตนเองและต่อผูอ้ืน ไม่เอารัดเอาเปรียบผูอ้ืนและมีความสาํนึก

รับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

   

 .  วิธีการสอน 

  1) สอดแทรกในเนือหาและนาํเสนอกรณีตวัอยา่งจริงทีเกิดขึนในสังคมประเทศไทยและสังคมโลก 

  2) สอดแทรกประเดน็ ตวัอยา่งทีเกียวกบัคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในการเรียนการสอน 

  3) ผูส้อนเป็นตวัอยา่งในเรืองความรับผิดชอบ มีวินยั และความตรงต่อเวลา 

   

 .  วิธีการประเมินผล 

) การประเมินจากงานทีไดรั้บมอบหมาย เช่น การลอกผลงานของผูอ้ืน 

) การประเมินพฤติกรรมการเขา้เรียน และส่งงานทีไดรั้บมอบหมายตามขอบเขตทีใหแ้ละตรงเวลา 

3) ติดตามสอบถามในชนัเรียนเป็นระยะ โดยโยงเนือหาทางวิชาการทีกาํลงัเรียนขณะนนั กบัคุณธรรม จริยธรรมที

ปลูกฝัง และออกแบบเนือหาขอ้สอบบางส่วนเพือทดสอบความมีคุณธรรม จริยธรรมทีตอ้งการปลูกฝัง  

   

. ความรู้ 

 .  ความรู้ทีต้องได้รับ 

) มีความรู้และความเขา้ใจในสาระสาํคญัเกียวกบัทฤษฎีการคา้และนโยบายธุรกิจระหว่างประเทศ การวางแผน 

การปฏิบติัการ การควบคุม และการประเมินผลการดาํเนินงานรวมทงัการปรับปรุงแผนงาน  

) มีความรู้และความเขา้ใจในสาระสาํคญัของศาสตร์ทางการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 

) มีความรู้ในแนวกวา้งของสาขาวิชาทีศึกษาเพือใหเ้ลง็เห็นการเปลียนแปลง และเขา้ใจในสถานการณ์ที

เปลียนแปลงและผลกระทบอยา่งเท่าทนั 
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) สามารถบูรณาการความรู้ทีศึกษากบัความรู้ในศาสตร์อืนๆ ทีเกียวขอ้ง 

5) ตอ้งเขา้ใจปรัชญาการดาํเนินการคา้ระหวา่งประเทศของสาํนกัคิดต่าง ๆ และสามารถนาํมาประยกุตเ์พือทาํความ

เขา้ใจนโยบายการคา้ระหว่างประเทศจริงในปัจจุบนัทงัของประเทศไทยและเวทีการคา้โลกโดยรวม และสามารถ

นาํมาใชใ้นทางปฏิบติัไดจ้ริงเมือเขา้สู่การทาํงาน 

 

 .  วิธีการสอน 

) การบรรยาย 

2) การทาํงานกลุ่ม 

3) การนาํเสนอผลงาน 

4) การทาํวิจยั/การทาํโครงงาน 

5) สร้างบรรยากาศ ใหน้กัศึกษาเกิดความสนใจและตงัใจในการเรียนวิชานี โดยพยายามโยงเนือหาวิชาการใหเ้ขา้

กบักรณีตวัอยา่งจริงทีใกลต้วัและมีความน่าสนใจหรือกาํลงัเป็นทีใหค้วามสนใจของสังคม อธิบายเพือใหเ้ขา้ใจได้

ง่ายกระตุน้ใหมี้การสือสารสองทางอยูเ่สมอ เพือใหเ้กิดสมาธิและคิดตามอยา่งต่อเนือง 

 

2.3 วิธีการประเมินผล 

 1) การสอบกลางภาค และประจาํภาค ดว้ยขอ้สอบทีวดัความรู้ในหลกัการและทฤษฎี  

 2) ประเมินผลจากความถูกตอ้งและคุณภาพของงานทีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมายใหด้าํเนินการใหแ้ลว้เสร็จ 

 3) ถาม-ตอบในชนัเรียน 

  

. ทักษะทางปัญญา 

 .  ทักษะทางปัญญาทีต้องพัฒนา 

) สามารถคิดคน้ทางเลือกใหม่ ๆ รวมทงัสามารถวิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบทีเป็นผลจากทางเลือกรอบ

ดา้น โดยการนาํความรู้และประสบการณ์มาประยกุตใ์ช ้

) สามารถสืบคน้ จาํแนก และวิเคราะห์ขอ้มูล เพือใหไ้ดซึ้งสารสนเทศทีเป็นประโยชน์ในการแกไ้ข และตดัสินใจ

อยา่งเหมาะสม 

) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเดน็ปัญหาและความตอ้งการ 

) สามารถคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และเป็นระบบ 

5) นกัศึกษาตอ้งเป็นผูมี้ความคิดเป็นเหตุเป็นผล บนความถูกตอ้งและดีงาม งดการใชอ้ารมณ์มานาํเหตุผลและการ

ตดัสินใจ  

6) การมีบุคลิกภาพและไหวพริบในการคิดและตอบคาํถามในชนัเรียน 

 

   

 .  วิธีการสอน 

1) บรรยายเพือใหน้กัศึกษาสามารถวเิคราะห์จากกรณีศึกษา โจทย ์แบบฝึกหดัในวิชา 

2) ตงัประเดน็คาํถามใหน้กัศึกษา 
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3) สอดแทรกในเนือหาการเรียนการสอน โดยโยงใหคิ้ดและเขา้ใจในหลกัสากลของความเป็นเหตุเป็นผล เพือให้

สามารถนาํการคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลทีไดใ้นชนัเรียน ไปใชไ้ดอ้ย่างดีทงักบัชีวติประจาํวนั การเรียน และการ

ประกอบอาชีพในอนาคต 

 

 .  วิธีการประเมินผล 

  1) การสอบประจาํภาค 

  2) ทดสอบเป็นระยะโดยการตงัคาํถามในชนัเรียนแบบสุ่มตวับุคคลและกลุ่มเพือร่วมกนัคิด 

  สอบสัมภาษณ์สมาชิกในกลุ่มรายงานประจาํวิชา 

   

. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 .  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทีตอ้งพฒันา 

1) การร่วมกนัทาํงานและแบ่งงานกนัทาํภายในกลุ่มรายงานอยา่งเสมอภาคและยติุธรรม ไม่มีใครเอาเปรียบกนั 

และตงัใจรับผิดชอบงานของตน โดยใหค้าํนึงถึงประโยชน์ของสมาชิกทุกคนในกลุ่มโดยรวม 

2) การปลูกจิตสาํนึกในการร่วมกนัรักษาบรรยากาศการเรียนใหส้งบ ช่วยกนัรักษาสมาธิในการเรียน เพือ

ประโยชน์โดยรวมของทุกคนทีอยูร่่วมกนัในชนัเรียน 

3) การสามารถแสดงภาวะผูน้าํในสถานการณ์ต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม  

   

 .  วิธีการสอน 

1) เนน้ยาํในชนัเรียนอยา่งต่อเนือง ถึงความสาํคญัของการคาํนึงถึงผลประโยชน์ของสังคมและสมาชิกในสังคม

โดยรวม โดยยกตวัอยา่งจริงใหเ้ห็นภาพและเขา้ใจไดง่้าย 

2) การมอบหมายงานกลุ่ม 

 

 .  วิธีการประเมินผล 

  1) สังเกตการพฒันาตงัแต่เปิดภาคการศึกษา จนถึงปิดภาคการศึกษา 

  ประเมินระหว่างการสอบสัมภาษณ์สมาชิกในกลุ่มรายงาน 

  2) การประเมินตนเอง และเพือน 

   3) การประเมินพฤติกรรมการทาํงานเป็นทีมจากผลงาน 

   

. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสือสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 .  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสือสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต้องพัฒนา 

  ) ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในทางสร้างสรรคใ์หเ้กิดประโยชน์ และมีทกัษะในการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ที

จาํเป็นและอินเตอร์เน็ตในการศึกษา คน้ควา้ทางวิชาการ  

) เขา้ใจตรรกะพืนฐานทางคณิตศาสตร์ไดดี้ และสามารถนาํมาทาํความเขา้ใจในเนือหาใหดี้ยงิขึน 

 

 .  วิธีการสอน 

  1) E-Learning 

  2) โปรแกรมนาํเสนอทีมีภาพเคลือนไหว 
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  3) มีการมอบหมายงานใหน้กัศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองจากเวบ็ไซต/์สืออิเลก็ทรอนิกส์   

  4) แนะนาํ อธิบายเพิมเติมระหว่างการสอนเนือหาทีเกียวขอ้ง 

   

 .  วิธีการประเมินผล 

  ) การประเมินผลจากตอบ คาํถาม/อภิปราย   

2) ออกแบบขอ้สอบบางส่วนใหส่้งเสริมคณิตศาสตร์ประยกุตแ์ละการคน้ควา้ดว้ยตนเองโดยใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

3) ประเมินจากรูปแบบการทาํรายงาน และเนือหาของรายงาน 

  

 

หมวดที   แผนการสอนและการประเมินผล 

 

. แผนการสอน 

สัปดาห์

ที 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จํานวน

ชัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสือทีใช้ 
ผู้สอน 

1 แนะนาํวิชา 2 ช.ม. 

 นาที 

Lecture, Powerpoint,       

Internet, Sheets 

นกัศึกษาร่วมกนัอภิปรายประเด็น

สาํคญัทีเกยีวขอ้งกบัสาระการเรียนรู้ 

อาจารย ์สุรวีร์ วาณิชเสนี 

2 ทฤษฏบํีารุงเศรษฐกจิของชาติ 

1. การเกดิของการคา้ขายแลกเปลียน

ระหวา่งประเทศในช่วงแรกของโลก 

2. การล่าอาณานิคมเพือผลประโยชนข์อง

ประเทศมหาอาํนาจ 

ทฤษฏคีวามได้เปรียบแบบสมบูรณ์ 

1. การแลกเปลียนทางการคา้ระหว่าง

ประเทศโดยอาศยัหลกัความถนดัของแต่

ละประเทศตามปรัชญาแนวคิดของ  

อดมั สมิทธ ์

2. ตารางคาํนวณเปรียบเทียบเพือใหเ้ขา้ใจ

หลกัการ 

3. ยกตวัอย่างเปรียบเทียบกรณีการคา้ ฯ 

จริงเพือใหเ้ขา้ใจอย่างดี 

4. เชือมโยงใหเ้ข้าใจกบัปรัชญาการคา้เสรี 

2 ช.ม. 

 นาที 

Lecture, Powerpoint,       

Internet, Sheets 

นกัศึกษาร่วมกนัอภิปรายประเด็น

สาํคญัทีเกยีวขอ้งกบัสาระการเรียนรู้ 

อาจารย ์สุรวีร์ วาณิชเสนี 

3 ทฤษฏคีวามได้เปรียบแบบเปรียบเทยีบ 

. การแลกเปลียนทางการคา้ระหว่าง

ประเทศโดยอาศยัหลกัความถนดัของแต่

ละประเทศตามปรัชญาแนวคิดของ  

เดวิด ริคาร์โด 

. ตารางคาํนวณเปรียบเทียบเพือใหเ้ขา้ใจ

2 ช.ม. 

 นาที 

Lecture, Powerpoint,       

Internet, Sheets 

นกัศึกษาร่วมกนัอภิปรายประเด็น

สาํคญัทีเกยีวขอ้งกบัสาระการเรียนรู้ 

อาจารย ์สุรวีร์ วาณิชเสนี 
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สัปดาห์

ที 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จํานวน

ชัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสือทีใช้ 
ผู้สอน 

หลกัการ 

. ยกตวัอย่างเปรียบเทียบกรณีการคา้ ฯ 

จริงเพือใหเ้ขา้ใจอย่างดี 

. เชือมโยงใหเ้ข้าใจกบัปรัชญาการคา้เสรี 

ทฤษฏสัีดส่วนปัจจัยการผลติ 

1. สาเหตุของการเกดิความถนดัในการผลิต

สินคา้ทีแตกต่างกนัในแต่ละประเทศ ตาม

แนวคิดของ เอิไล เฮกเชอร์และเบอร์ทิล โอ

ลิน 

2. หลกัการแลกคา้ขายแปลียนกนัระหว่าง

ประเทศ ตามทฤษฏีของนกัเศรษฐศาสตร์

ทงัสอง 

3. ขอ้ขดัแยง้ของ ลีออน เทียฟ 

4 ทฤษฏวีงจรชีวิตผลติภัณฑ์ระหว่าง

ประเทศ 

1. ช่วงแนะนาํ  

2. ช่วงเติบโต 

3. ช่วงอิมตวั 

4. ช่วงถดถอย 

2 ช.ม. 

 นาที 

Lecture, Powerpoint,       

Internet, Sheets 

นกัศึกษาร่วมกนัอภิปรายประเด็น

สาํคญัทีเกยีวขอ้งกบัสาระการเรียนรู้ 

อาจารย ์สุรวีร์ วาณิชเสนี 

5 ทฤษฏคีวามได้เปรียบเชิงแข่งขันแห่งชาต ิ

. เพชร 4 ประการ  

. ปัจจยัการผลิต 

. อุปสงค ์

. ความสัมพนัธ์กบัอุตสาหกรรมที

เกยีวขอ้งกบัธุรกจิ 

5. กลยุทธ์ การแข่งขนัและโครงสร้าง

องคก์ร 

2 ช.ม. 

 นาที 

Lecture, Powerpoint,       

Internet, Sheets 

นกัศึกษาร่วมกนัอภิปรายประเด็น

สาํคญัทีเกยีวขอ้งกบัสาระการเรียนรู้ 

อาจารย ์สุรวีร์ วาณิชเสนี 

6 ทฤษฏกีารลงทนุระหว่างประเทศ 

. การตดัสินใจเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ 

2. การผลิตในประเทศและผลิตระหว่าง

ประเทศ 

3. การดาํเนินธุรกจิแบบมีและการไม่มี

ทรัพยสิ์นในต่างประเทศ (Licensing) 

4. การลงทุนในต่างประเทศแบบมีผูร่้วมทุน 

(Joint Venture) และการลงทุนโดยตรงใน

ต่างประเทศ (Foreign Direct Investment) 

5. การลงทุนโดยตรงในต่างประเทศแบบ

เขา้ไปควบรวมธุรกจิทีมีอยู่แลว้ 

(Acquisition of Foreign Enterprise) และ

แบบสร้างขึนเองใหม่ทงัหมด (Greenfield 

Investment) 

2 ช.ม. 

 นาที 

Lecture, Powerpoint,       

Internet, Sheets 

นกัศึกษาร่วมกนัอภิปรายประเด็น

สาํคญัทีเกยีวขอ้งกบัสาระการเรียนรู้ 

อาจารย ์สุรวีร์ วาณิชเสนี 
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สัปดาห์

ที 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จํานวน

ชัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสือทีใช้ 
ผู้สอน 

7 ทฤษฏคีวามเหมือนกนัของประเทศต่าง ๆ 

1. ความเหมือนกนัทางดา้นความเป็น

ประเทศอุตสาหกรรม  

2. ความเหมือนกนัทางดา้นวฒันธรรม 

3. ความเหมือนกนัทางดา้นสถานทีตงัของ

ประเทศ 

4. ความเหมือนกนัทางดา้นปรัชญาทาง

เศรษฐศาสตร์และการเมือง 

2 ช.ม. 

 นาที 

Lecture, Powerpoint,       

Internet, Sheets 

นกัศึกษาร่วมกนัอภิปรายประเด็น

สาํคญัทีเกยีวขอ้งกบัสาระการเรียนรู้ 

อาจารย ์สุรวีร์ วาณิชเสนี 

8 เศรษฐกจิการเมืองการค้าระหว่างประเทศ 

. ความหมายและความสาํคญัของ

เศรษฐกจิการเมืองการคา้ระหว่างประเทศ 

. อาํนาจทางเศรษฐกจิ 

. คุณลกัษณะของประเทศทีมีอาํนาจทาง

เศรษฐกจิ 

. ลกัษณะทางการเมืองภายในประเทศที

ส่งผลต่อนโยบายการคา้ระหว่างประเทศ

ของรัฐบาล 

5. ลกัษณะทางการเมืองระหว่างประเทศที

ส่งผลต่อนโยบายการคา้ระหว่างประเทศ

ของรัฐบาล 

6. ความหมายและเป้าหมายของนโยบาย

การคา้ระหว่างประเทศ 

7. สภาวะแวดลอ้มทางการคา้ระหว่าง

ประเทศ 

 

2 ช.ม. 

 นาที 

Lecture, Powerpoint,       

Internet, Sheets 

นกัศึกษาร่วมกนัอภิปรายประเด็น

สาํคญัทีเกยีวขอ้งกบัสาระการเรียนรู้ 

อาจารย ์สุรวีร์ วาณิชเสนี 

9 มาตาการทางการค้าระหว่างประเทศ 

1. มาตรการภาษีศุลกากร 

2. มาตรการทีมิใช่ภาษีศุลกากร 

3. อุปสรรคทางการคา้ 

2 ช.ม. 

 นาที 

Lecture, Powerpoint,       

Internet, Sheets 

นกัศึกษาร่วมกนัอภิปรายประเด็น

สาํคญัทีเกยีวขอ้งกบัสาระการเรียนรู้ 

อาจารย ์สุรวีร์ วาณิชเสนี 

10 การตกลงคา้เสรี (Free Trade Agreement) 

และการวิเคราะห ์

1. ปรัชญา ความหมายและวตัถุประสงค ์

2. ขอ้ไดเ้ปรียบและเสียเปรียบของ FTA 

3. วิเคราะหก์รณีศึกษาของไทยและ

ต่างประเทศ 

2 ช.ม. 

 นาที 

Lecture, Powerpoint,       

Internet, Sheets 

นกัศึกษาร่วมกนัอภิปรายประเด็น

สาํคญัทีเกยีวขอ้งกบัสาระการเรียนรู้ 

อาจารย ์สุรวีร์ วาณิชเสนี 

11 องค์การการค้าโลก 

1. หลกัการสาํคญัของ WTO และ Free 

Trade Agreement 

2. กฏระเบียบเกยีวกบัการคา้ระหว่าง

ประเทศ 

2 ช.ม. 

 นาที 

Lecture, Powerpoint,       

Internet, Sheets 

นกัศึกษาร่วมกนัอภิปรายประเด็น

สาํคญัทีเกยีวขอ้งกบัสาระการเรียนรู้ 

อาจารย ์สุรวีร์ วาณิชเสนี 
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สัปดาห์

ที 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จํานวน

ชัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสือทีใช้ 
ผู้สอน 

12 บทบาทภาครัฐต่อการค้าการลงทนุ

ระหว่างประเทศ 

1. เครืองมือทางการจูงใจ 

2. เครืองมือทางการควบคุม 

2 ช.ม. 

 นาที 

Lecture, Powerpoint,       

Internet, Sheets 

นกัศึกษาร่วมกนัอภิปรายประเด็น

สาํคญัทีเกยีวขอ้งกบัสาระการเรียนรู้ 

อาจารย ์สุรวีร์ วาณิชเสนี 

13 อตัราแลกเปลยีนเงินตราต่างประเทศ 

1. ความหมายและหลกัการ 

2. สาเหตุของการเปลียนแปลงในอตัรา

แลกเปลียน 

3. ปัจจยัทีส่งผลต่ออุปสงคแ์ละอุปทานใน

เงินตราต่างประเทศ 

2 ช.ม. 

 นาที 

Lecture, Powerpoint,       

Internet, Sheets 

นกัศึกษาร่วมกนัอภิปรายประเด็น

สาํคญัทีเกยีวขอ้งกบัสาระการเรียนรู้ 

อาจารย ์สุรวีร์ วาณิชเสนี 

14 นกัศึกษานาํเสนอรายงานกลุ่มหนา้ชนัเรียน 2 ช.ม. 

 นาที 

Lecture, Powerpoint,       

Internet, Sheets 

นกัศึกษาร่วมกนัอภิปรายประเด็น

สาํคญัทีเกยีวขอ้งกบัสาระการเรียนรู้ 

อาจารย ์สุรวีร์ วาณิชเสนี 

15 ทบทวนบทเรียนเพือความพร้อมในการ

เตรียมสอบปลายภาค 

2 ช.ม. 

 นาที 

Lecture, Powerpoint,       

Internet, Sheets 

นกัศึกษาร่วมกนัอภิปรายประเดน็

สาํคญัทีเกียวขอ้งกบัสาระการ

เรียนรู้ 

อาจารย ์สุรวีร์ วาณิชเสนี 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรมที 
ผลการ

เรียนรู้ 
วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 

สัปดาห์ที

ประเมิน 

สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

1  การสอบกลางภาค 

การสอบปลายภาค 

8 

15 

30 

30 

2  รายงาน 14, 15 30 

3  ความมีส่วนร่วมในชนัเรียน ทุกสัปดาห ์ 10 
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หมวดที  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ตําราและเอกสารหลัก 

เอกสารประกอบการเรียนการสอนประจาํบทโดยอาจารยสุ์รวีร์ วาณิชเสนี 

 

  

2. เอกสารและข้อมูลสําคญั 

 -หนงัสือทุกเล่มทีเกียวขอ้งกบัทฤษฏีและนโยบายธุรกิจระหว่างประเทศ 

 -เปิดกวา้งใหน้กัศึกษาคน้ควา้เพิมเติมจาก Internet  

 -www.google.com 

  www.depthai.go.th  

  www.dtn.go.th   

  www.dft.go.th 

 www.thaifta.com 

  

. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

Crisis วิกฤตเศรษฐกิจโลก วิกฤตเศรษฐกิจโลก, ก่อศกัดิ ไชยรัศมีภกัดิ, ปราณี ทินกร, ตีรณ พงศม์ฆพฒัน์,  

บรรยง พงษพ์านิช พิมพค์รังที 1 พฤษภาคม 2 สาํนกัพิมพ ์openbooks 

จีนในกระแสโลกาภิวฒัน์, วรศกัดิ มหทัธโนบล พิมพค์รังแรก ตุลาคม  สาํนกัพิมพ ์openbooks 

จีน ญีปุ่น, รองศาตราจารย ์ไชยวฒัน์ คาํชู พิมพค์รังแรก สาํนกัพิมพ ์openbooks  

 

  

 

หมวดที  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยทุธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 กลยทุธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศึกษา ดาํเนินการโดยการประเมินอาจารยโ์ดยนกัศึกษาดว้ยแบบ 

 ประเมินการเรียนการสอน 

2. กลยทุธ์การประเมินการสอน 

 การเกบ็ขอ้มูลเพือประเมินกลยทุธ์การสอน มีดงันี  

 .  การประเมินคุณภาพการสอนของอาจารยต์ามแนวทางทีกาํหนดโดยคณะกรรมการวิชาการ 

 .  การประเมินคุณภาพการสอนของอาจารยใ์นการประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร (Management Review) ของ

ภาควิชา/คณะ 

 .  การสุ่มตรวจการสอนของอาจารยโ์ดยผูบ้ริหารสาขาวิชา (ถา้มี) 

 2.4   ผลการสอบของนกัศึกษา 

3. การปรับปรุงการสอน  

อาจารยผ์ูส้อนประชุมแลกเปลียนความคิดเห็นเกียวกบัการจดัการเรียนการสอนเพือวางแผนการปรับปรุงพฒันารายวิชา 
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนักศึกษาในรายวิชา 

 ดาํเนินการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนกัศึกษาในรายวิชา ทงัระหว่างการสอนรายวิชา และ 

หลงัการออกประกาศผลการเรียนรายวิชา โดยการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนกัศึกษาในรายวิชาดาํเนินการใน

ระดบัคณะ ซึงดาํเนินการโดยการทวนสอบการใหค้ะแนนของอาจารยใ์นส่วนต่างๆ เช่น รายงานของนกัศึกษา คะแนน

การทดสอบยอ่ย คะแนนการสอบกลางภาค คะแนนการสอบไล่ปลายภาค 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและ

รายละเอียดวิชา เพือใหเ้กิดการพฒันาคุณภาพมากขึน โดยการดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผล

ของรายวิชาในการประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร (Management Review) ของภาควิชา/คณะ 

 


