
มคอ. 3 

มคอ.   คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยา ลัยหอการค้าไทย 

รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา คณะบริหารธุรกิจ 

 

หมวดที 1  ข้อมูลทัวไป 
 

1. รหัสและชือรายวิชา 

 BI409 การจดัการกลยุทธ์ในธุรกิจระหว่างประเทศ  (Strategic management in International Business 

management) 
 

. จาํนวนหน่วยกิต 

 3 หน่วยกิต 

 

. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 หลกัสตูรปริญญาตรี ประเภทวิชาเอก 

 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ประจํา คณะบริหารธุรกิจ 

 อาจารย์ผู้สอน ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ฐานิตา ฆ้องฤกษ์ 

 

5.  ภาคการศึกษา / ชันปีทีเรียน 

 ภาคเรียนที   นกัศกึษาชนัปีที 4 

 

6.  รายวิชาทีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) 

 BI 302 การจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ 

 

7.  รายวิชาทีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) 

 ไม่มี 

 

8.  สถานทีเรียน 

 คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

 

9.  วันทีจดัทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครังล่าสุด 

   มกราคม  2559 
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หมวดที 2  จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
 

1. จดุมุ่งหมายของรายวิชา 

 
 เพือให้นกัศกึษามีความรู้เบืองต้นเกียวกบัองค์ประกอบสําคญัของการดําเนินธุรกิจในปัจจบุนั ซึงเป็นประโยชน์ให้

นกัศกึษาสามารถใช้เป็นพืนฐานในการเรียนวิชาอืน การเตรียมตวัเข้าสูอ่งค์กรธุรกิจหรือเป็นเจ้าของธุรกิจในอนาคต 

 เพือให้นกัศกึษาสามารถเข้าถึงบทเรียนด้วยสอืการสอนออนไลน์ผ่านแอพพลเิคชนั iTunes U 

 เพือให้นกัศกึษารู้จกัแหลง่ข้อมูลทางธุรกิจ การค้นหาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมลูทังทางสอือินเตอร์เน็ตและจาก

แหลง่อืน 

 เพือให้นกัศกึษาฝึกทกัษะการทํางานเป็นกลุ่ม ทกัษะการสอืสาร การเป็นผู้นําและผู้ตาม จากการทํางานกลุม่ทีได้รับ

มอบหมาย ตลอดจนคณุธรรม จริยธรรม ด้านความมีวินยั ความซือสตัย์ต่อหน้าทปีระพฤติตนอย่างเหมาะสม 

 

. วัตถปุระสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพือให้ผู้ เรียนเข้าใจถงึแนวทางการประยกุต์ใช้ทฤษฎีทางวิชาการทีเรียนในชนัเรียนเพือไปใช้ในการเริมต้นประกอบ

ธุรกิจจริง และใช้ความรู้ทางทฤษฎีทีเรียนมาในการแก้ปัญหาหรือจัดการทางธุรกิจ รวมถงึเชือมโยงความรู้ทางธุรกิจให้เข้ากบั

ความรู้ในสาขาวิชาอืนเพือประโยชน์ในการปฏิบติังาน ตลอดจนนําความรู้ด้านต่างๆเหล่านีไปใช้เป็นพืนฐานในการเรียนวิชา

อืนต่อไป 

 

หมวดที 3  ลักษณะและการดาํเนินการ 
 

1. คําอธิบายรายวิชา 

 

การศึกษาวิชานีเป็นการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมทงัภายในและภายนอกกลยทุธ์เพือนํามากําหนดกลยทุธ์ที

เหมาะสม และสอดคล้ององค์กร โดยแบ่งกลยทุธ์เป็นระดบัต่างๆ อาทิ กลยทุธ์ระดบัองค์กร กลยทุธ์ระดบัหน่วยธุรกิจ 

และกลยทุธ์ระดบัหน้าทีเป็นต้น โดยการเรียนการสอนจะเป็นลกัษณะบรรยาย และการใช้กรณีศกึษา เพือให้

นกัศกึษาได้เห็นภาพทีชัดเจนและสามารถนําไปประยกุต์ใช้ในการทํางาน 

 

2. จาํนวนชัวโมงทีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 

(ชวัโมง) 

สอนเสริม 

(ชวัโมง) 

การฝึกปฏิบัติงาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน

(ชวัโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 

(ชวัโมง) 

45 - - 45 

 

. จาํนวนชัวโมงต่อสัปดาห์ทีอาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

3 ชวัโมง 
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หมวดที 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศกึษา 
 

การพฒันาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านทีมุ่งหวงัมีดงัต่อไปนี 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 .  คุณธรรม  จริยธรรมทีต้องพัฒนา 

 ความมีวินยั ตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบข้อบงัคบัของมหาวิทยาลยั และการมีสมัมาคารวะ 

 ซือสตัย์ต่อหน้าทีและรับผิดชอบในงานทีได้รับมอบหมาย 

 มีจริยธรรมทางธุรกิจและตอบแทนสงัคมทงัในด้านผู้ประกอบธุรกิจและผู้บริโภค 

 .  วิธีการสอน 

 ผู้สอนเป็นแบบอย่างทีดีทงัในด้านการตรงต่อเวลา การแต่งกาย ความประพฤติ 

 ตอกยําความสาํคัญของความซือสตัย์และความรับผิดชอบในหน้าที ผลดี ผลเสีย ทงัในแง่ของการเรียน และการ 

ประกอบอาชีพในอนาคต 

 ตกัเตือน อบรม นกัศกึษาทีไม่ตรงต่อเวลา การแต่งกายและความประพฤติตนไม่เหมาะสม 

 สอดแทรกความรู้เรืองคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบธุรกิจไปพร้อมกบัเนือหาการสอน 

 มอบหมายกิจกรรมรายบคุคลและรายกลุม่ 

 .  วิธีการประเมินผล 

 ตรวจสอบการเข้าเรียน 

 สงัเกตการแต่งกายและความประพฤติของนกัศึกษาในชนัเรียน 

 ให้นกัศกึษาได้มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น 

 ประเมินจากการซกัถามความคิดเห็น การอภิปรายในประเด็นของจริยธรรมทางธุรกิจ 

 สาํรวจพฤติกรรมและการมีสว่นร่วมในกิจกรรมทีได้รับมอบหมาย 

. ความรู้ 

2.1 ความรู้ทีต้องได้รับ 

ความรู้ในการเป็นการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมทงัภายในและภายนอกกลยทุธ์เพือนํามากําหนดกลยทุธ์ทีเหมาะสม 

และสอดคล้ององค์กร  

ความรู้ในการในด้านกลยทุธ์เป็นระดบัต่างๆ อาทิ กลยทุธ์ระดบัองค์กร กลยทุธ์ระดบัหน่วยธุรกิจ และกลยทุธ์ระดบั

หน้าทีเป็นต้น โดยการเรียนการสอนจะเป็นลกัษณะบรรยาย และการใช้กรณีศกึษา เพือให้นกัศึกษาได้เห็นภาพที

ชดัเจนและสามารถนําไปประยกุต์ใช้ในการทํางาน 

 .  วิธีการสอน 

 การบรรยายเนือหาในชนัเรียน การเข้าถงึบทเรียนด้วยสอืการสอนและการค้นคว้าออนไลน์ 

 แนะนําเอกสารอ่านประกอบเพิมเติมนอกชนัเรียนและแหลง่อืน กําหนดงานในชนัเรียน และมอบหมายงานนอกชนั 

เรียนทีสอดคล้องกบัเนือหาโดยกําหนดเวลาส่งงานทีเหมาะสม 

 ถาม-ตอบระหว่างเรียน เพือให้มนัใจว่านกัศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในเรืองดงักลา่ว 

 มอบหมายกิจกรรมรายบคุคลและรายกลุม่ เพือให้นกัศกึษาค้นคว้าข้อมลูทาง Internet  

 

2.3วิธีการประเมินผล 

 การทํา workshop ในห้องเรียน 

 การทํารายงาน ทงังานกลุม่และงานเดียว 

 สอบปลายภาค 
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 ประเมินจากการถาม-ตอบระหว่างเรียน 

 ตรวจผลงานนกัศกึษาจากงานทีมอบหมาย 

 ประเมินจากการนําเสนอหน้าชนัเรียน 

. ทักษะทางปัญญา 

 .  ทักษะทางปัญญาทีต้องพัฒนา 

 การสรุปประเด็น การวิเคราะห์ การคาดการณ์ และการประเมินสถานการณ์ 

 การรับมือกบัสถานการณ์ทีอาจเกิดขนึ 

 .  วิธีการสอน 

 เปิดประเด็นหรือสมมติสถานการณ์ทางธุรกิจให้นักศกึษาวิเคราะห์ เพือให้นกัศกึษา แสดงความคิดเห็น แนวทาง 

การวิเคราะห์ รวมถงึวิธีการรับมือในสถานการณ์ดงักลา่ว 

 .  วิธีการประเมินผล 

 ประเมินจากคําตอบหรือความคิดเห็น แนวทางการวิเคราะห์ รวมถึงวิธีการรับมือของนักศึกษาในสถานการณ์

ดงักลา่ว ทีผู้สอนได้ซกัถามไป 

. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 .  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทีต้องพัฒนา 

 ทกัษะความสมัพนัธ์ การสอืสาร ระหว่างผู้ เรียนกบัผู้ เรียน การทํางานเป็นทีม 

 ทกัษะความสมัพนัธ์ การสอืสาร ระหว่างผู้ เรียนกบัผู้สอน 

 .  วิธีการสอน 

 มอบหมายกิจกรรมกลุม่ เปิดโอกาสให้นกัศกึษาระดมสมอง และอภิปรายในกลุม่ของตนเอง แสดงความเป็นผู้นํา

หรือผู้ตามเพือให้ได้ผลงานทีดีทีสดุของกลุม่ 

 กระตุ้นให้นักศกึษามีสว่นร่วมในการตอบคําถาม การแสดงความคิดเห็น โดยให้นกัศึกษาพยายามตอบคําถามหรือ

แสดงความคิดเห็นในชนัเรียน 

 .  วิธีการประเมินผล 

 สงัเกตจากการพยายามมีสว่นร่วมของนกัศกึษาในการระดมสมองและอภิปรายในกลุ่มของตน 

 ประเมินจากความกระตือรือร้นในการพยายามตอบคําถามหรือแสดงความคิดเห็นในคําถามหรือประเด็นทีผู้สอน

ได้กําหนดสถานการณ์ขนึ 

 นกัศกึษามีความกล้าทีจะซกัถามในประเด็นทีตนเองไม่เข้าใจทังในและนอกชนัเรียน 

. ทักษะการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ 

 .  ให้นักศึกษาสามารถนําความรู้ในไปใช้ในการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมทังภายในและภายนอกกลยุทธ์เพือ

นํามากําหนดกลยุทธ์ทีเหมาะสม และสอดคล้ององค์กร ความรู้ในการในด้านกลยุทธ์เป็นระดับต่างๆ อาทิ กลยุทธ์

ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับหน่วยธุรกิจ และกลยุทธ์ระดับหน้าทีเป็นต้น โดยการเรียนการสอนจะเป็นลักษณะ

บรรยาย และการใช้กรณีศึกษา เพือให้นักศึกษาได้เห็นภาพทีชัดเจนและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการทํางาน  

 

 .  วิธีการสอน 

 ผู้สอนกําหนดกรณีศกึษา ขององค์กรระหว่างประเทศ และให้นกัศึกษานํามาวิเคราะห์ กลยทุธ์ระดบัต่างๆ อาทิ กล

ยทุธ์ระดบัองค์กร กลยทุธ์ระดบัหน่วยธุรกิจ และกลยทุธ์ระดบัหน้าทีเป็นต้น  

 มอบหมายงานทีนกัศึกษาต้องใช้ทกัษะการคํานวณ และการสบืค้นข้อมลูทางอินเตอร์เน็ต 

 มอบหมายให้นักศกึษาทํากิจกรรมผ่าน แอพพลเิคชนั ต่างๆ  รวมทังการนําเสนอผลงานของกลุม่ ด้วย Ipad 

 .  วิธีการประเมินผล 
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 ตรวจงานทีนกัศกึษาได้รับมอบหมายไป  ประเมินงานทีนําเสนอ  พร้อมทงัให้คําแนะนํา และแนวทางปรับปรุงแก้ไข 

 

หมวดที 5  แผนการสอนและการประเมินผล 

 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์

ท ี
หัวข้อ/รายละเอียด 

จาํนวน

ชัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสือทีใช้ 
ผู้สอน 

1 แนะนําวิชา 

- คําอธิบายรายวิชา วตัถปุระสงค์วิธีการ

สอน การวดัและประเมินผล 

 

3  สอืการสอน power point และการค้นคว้า

ออนไลน์ ออนไลน์ 

ผศ. ฐานิตา  

ฆ้องฤกษ์ 

2 บทที  

บทที 1 บทนําว่าด้วยการจัดการกลยทุธ์

ในธุรกิจระหว่างประเทศ 

(Introduction to Strategic 
Management in International 
Business) 

 

  สอืการสอน power point และการค้นคว้า

ออนไลน์ ออนไลน์ 

ผศ. ฐานิตา  

ฆ้องฤกษ์ 

3 บทที  

บทที 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ภายนอก 

(External Analysis) 

3  สอืการสอน power point และการค้นคว้า

ออนไลน์ ออนไลน์ 

ผศ. ฐานิตา  

ฆ้องฤกษ์ 

4 บทที  

บทที 3 การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม

ภายใน (Internal Analysis) 

3  สอืการสอน power point และการค้นคว้า

ออนไลน์ ออนไลน์ 

ผศ. ฐานิตา  

ฆ้องฤกษ์ 

5 
บทที  

การวิเคราะห์คู่แข่งขนั 

( Competitors Analysis) 
 

  สอืการสอน power point และการค้นคว้า

ออนไลน์ ออนไลน์ 

ผศ. ฐานิตา  

ฆ้องฤกษ์ 

6 
บทที  การกําหนดกลยทุธ์ 

(Strategic Formulation) 
บทที  

กลยทุธ์ระดับองค์การ 

 (Corporate Strategy) 
 

3  สอืการสอน power point และการค้นคว้า

ออนไลน์ ออนไลน์ 

 

 

ผศ. ฐานิตา  

ฆ้องฤกษ์ 

7 
บทที  กลยทุธ์ระดับหน่วยธุรกิจ 

 (Business Unit Strategies) 

บทท ี  กลยทุธ์ระดับหน้าที 

(Functional Strategy) 

3  สอืการสอน power point และการค้นคว้า

ออนไลน์ ออนไลน์ 

ผศ. ฐานิตา  

ฆ้องฤกษ์ 
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สัปดาห์

ท ี
หัวข้อ/รายละเอียด 

จาํนวน

ชัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสือทีใช้ 
ผู้สอน 

8 บทที  

การจัดการวฒันธรรมข้ามชาติ (Cross 

Cultural Management) 

3  สอืการสอน power point และการค้นคว้า

ออนไลน์ ออนไลน์ 

ผศ. ฐานิตา  

ฆ้องฤกษ์ 

9 บทที  กลยทุธ์ทางด้านโครงสร้าง

องค์กร(Organizational Structure 

Strategy) 

3  สอืการสอน power point และการค้นคว้า

ออนไลน์ ออนไลน์ 

ผศ. ฐานิตา  

ฆ้องฤกษ์ 

10 บทที  

ภาวะผูน้าํในธุรกิจระหวา่งประเทศ 

(International Leadership and 

Organizational Culture) 

3  สอืการสอน power point และการค้นคว้า

ออนไลน์ ออนไลน์ 

ผศ. ฐานิตา  

ฆ้องฤกษ์ 

 

11 บทที  

การจัดการกลยทุธ์ในองค์กร ทีไม่

แสวงหากําไรในระดบัสากล 

(Strategic Management in Non – 

Profit Organization 

  สอืการสอน power point และการค้นคว้า

ออนไลน์ ออนไลน์ 

ผศ. ฐานิตา  

ฆ้องฤกษ์ 

12 บทที  

จริยธรรม และบรรษัทภิบาลกบัการ

บริหารเชิงกลยทุธ์ 

(Ethics and Corporate Governance 

in Strategic Management) 

3  สอืการสอน power point และการค้นคว้า

ออนไลน์ ออนไลน์ 

ผศ. ฐานิตา  

ฆ้องฤกษ์ 

13 บทที  

กลยทุธ์การจดัการการเงินระดบัสากล

(Global Strategic Financial 

Management) 

3  สอืการสอน power point และการค้นคว้า

ออนไลน์ ออนไลน์ 

ผศ. ฐานิตา  

ฆ้องฤกษ์ 

14 บทที  
กลยทุธ์การตลาดระดบัโลก (Global 

Marketing Strategy) 

3  สอืการสอน power point และการค้นคว้า

ออนไลน์ ออนไลน์ 

ผศ. ฐานิตา  

ฆ้องฤกษ์ 

15 บทท ี  

การควบคมุและประเมินผลเชิงกลยทุธ์ 

(Strategic Evaluation and Control) 

 

3  สอืการสอน power point และการค้นคว้า

ออนไลน์ ออนไลน์ 

ผศ. ฐานิตา  

ฆ้องฤกษ์ 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรมที ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
สัปดาห์ที

ประเมิน 

สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

1 ความรู้ สอบปลายภาค 16 50% 

2 ทกัษะทีสาํคัญ 

กิจกรรมการเรียนการสอน

คณุธรรมและจริยธรรม 

- งานทีได้รับมอบหมายในชนัเรียน การบ้าน  

- การเข้าชนัเรียน และความประพฤติในชนัเรียน 
1-15 20% 

3 ทกัษะทีสาํคัญ 

ในการทํางานร่วมกบัผู้อืน 

ความรับผิดชอบ การเป็นผู้นํา 

- งานทีได้รับมอบหมายในชนัเรียน การบ้าน 

รายงาน การนําเสนอผลงาน 

- การวิเคระห์กรณีศกึษา 

8-15 30% 

 

หมวดที 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ตําราและเอกสารหลัก 

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา BI409 การจัดการกลยทุธ์ในธุรกิจระหว่างประเทศ  (Strategic management in 

International Business 

เว็บไซด์แนะนํา  

 New Product Development Body of Knowledge  Http://www.npd-solutions.com/bok.html  

 Wikipedia strategic mgt  http://en.wikipedia.org/wiki/Strategic_management  

 Quick MBA  http://www.quickmba.com/strategy/  

 Strategic Management Society  http://www.smsweb.org/  

 Strategic Management Journal Online  http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jhome/2144  

 Strategic Management Self-Study Modules  http://www.csuchico.edu/mgmt/strategy/  

 

2. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

Crossan Mary M, and associate Strategic Management: a case book (2002) 6th Ed.  

Toron. Pearson Education Canada Inc. 

  

Harvard Business Review on Knowledge Management (1998) USA Harvard Business  

School Press 

Pearcell, John A., Robinson, Jr., Richard B.: Strategic Management: Formulation,  

 Implementation and Control (2003) 8th ed. USA McGraw-Hill 

Porter, Michael E.: Competitive of the Nation (1996) London Macmilan press Ltd. 

Wheleen, Thomas L. and Hunger J. David: Strategic Management and policy (2004) 

9th ed. USA Pearson Education. 

Write, Peter., Kroll Mark J., and Parnell John.: Strategic Management (1998) 4th ed.  

USA Prentice Hall, Inc. -The Association Guide to Going to New Strategies for a Changing Economic Landscape, 

Steven M. Worth, Wiley, 2010 
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-Cross-Cultural Management in Work Organizations, Ray French, Chartered Institute of Personnel and 

Development, 2007 

-Cross-Cultural Management Essential Concepts, David C. Thomas Mark F. Peterson, Los Angeles London New 

Delhi Singapore Washington DC,2015 

-World Business Golbalization,Analysis and Strategy,John S.Hill,Thomson  South-Western,2009 

-International Business The Challenges of Globalization,John J. Wild & Kenneth L. Wild,Plearson,2012 

-Designing the Global Corporation,Jay R. Gallbrath,Jossey-Bass A Wiley Company San Francisco,2001 

-Global Business Strategy,Robin John,International Thomson Business Press,200 

-Multinational Management, A Strategic Approach, John B. Cullen, South-Western Thomson Learning 

 
 

หมวดที 7  การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของรายวชิา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 นกัศกึษาเข้าระบบออนไลน์เพือประเมินผู้สอน 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

 ประเมินจากผลการเรียนของนกัศึกษาทกุกลุม่ทีสอน 

3. การปรับปรุงการสอน 

 สํารวจความรู้ความเข้าใจของนักศึกษา จาการตรวจงานทีได้รับมอบหมาย และนํามาปรับปรุงการเรียนการสอนให้

สอดคล้องกบัผู้ เรียนและสถานการณ์ในปัจจบุนั  

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนักศึกษาในรายวิชา 

 หาค่าเฉลียของคะแนน หากคะแนนเฉลียทีได้ไม่เหมาะสม เอาจะต้องพิจารณาปรับปรุงข้อสอบ หรือเกณฑ์การให้

คะแนน 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 นําข้อสรุปทีได้มามาปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนและแนวทางการออกข้อสอบให้เหมาะสมมากยิงขนึ 

 


