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มคอ .3   คณะบริหารธุ รกิ จ  มหาวิทยาลัยหอการค้ า ไทย  

รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบนัอดุมศึกษา มหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย 

วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา  คณะบริหารธุรกิจ 
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  
 BI  307  การเป็นผู้ประกอบการธรุกิจระหวา่งประเทศ 

2. จ านวนหนว่ยกติ 
      3 (3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวชิาการบริหารธุรกจิระหวา่งประเทศ  
      (International Business Management) 

ประเภทรายวชิาวิชาเอกส าหรับนกัศึกษาในคณะบริหารธุรกิจ 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์อัญชลี  เทพรัตน ์
 อาจารย์ผู้สอน   อาจารย์อัญชลี  เทพรัตน์   
      อาจารย์สุรวีย์  วาณิชเสน ี
      อาจารย์ ดร. สมชาย  ตันตาศน ี

5.  ภาคการศึกษา / ชัน้ปทีี่เรียน 
 ภาคการศึกษา 1 / 2559   ชั้นปีที่   3 

6.  รายวิชาทีต่้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) 
 BI 302 การจัดการธุรกจิระหวา่งประเทศ  International Business Management 

7.  รายวิชาทีต่้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) 
 BI 306  ทฤษฎีการคา้และนโยบายธุรกจืระหวา่งประเทศ 

8.  สถานที่เรียน  
 คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย 

9.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
 1  สิงหาคม 2559 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
 เพื่อเรียนรู้และอธิบายได้ถึงทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจระหว่างประเทศ 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 เพื่อให้สอดคล้องกับสาขาวชิาในกรอบหลักสูตรมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา  
 แนวคิด หลักการ และรูปแบบการเป็นผู้ประกอบการที่ดี  รวมทั้งปัจจัยแห่งความส าเร็จของการเป็นผูป้ระกอบการระหว่างประเทศ  
การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการเป็นผู้ประกอบการ  โดยเริ่มต้นตัง้แต่รูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ
เพ่ือเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ  การก าหนดวิสัยทศัน์  การวางแผนธุรกิจ  การจัดการทรัพยากรองค์กร  การพัฒนารูปแบบธุรกิจระหว่างประเทศที่
มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบัน  และกรณศีึกษาของผู้ประกอบการระหวา่งประเทศ 

2. จ านวนชัว่โมงที่ใช้ตอ่ภาคการศึกษา  

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัตงิาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน

(ชั่วโมง) 

การศึกษาดว้ยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

……45…..ชั่วโมง ……-…..ชั่วโมง ……-…..ชั่วโมง ……90…..ชั่วโมง 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 ………1……………..ชั่วโมง 
 

หมวดที่ 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 

การพัฒนาผลการเรียนรูใ้นมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละดา้นท่ีมุง่หวัง   มีดังต่อไปนี ้

1. คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

1.1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต ซื่อตรงต่อหน้าที่ ต่อตนเอง และต่อผู้อื่น ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น มีความอดทน 
เสียสละและเพียรพยายาม 

1.1.2. มีความพอเพียงเป็นหลักในการด าเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการ
สร้างภูมิคุ้มกัน 

1.1.3. มีความเคารพต่อกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและและมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม  
และมีจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

1.1.4. มีจิตส านึกและมีมโนธรรมที่จะแยกแยะความถูกต้อง ความดี และความชั่ว 
 1.2 วิธีการสอน 
  1.2.1.   บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งของคณุสมบัติของผู้ประกอบการท่ีดีในดา้นคุณธรรม จรยิธรรมและ
จรรยาบรรณวชิาชีพ  พร้อมทั้งใหผู้้เรียนแสดงความคิดเห็นในประเด็นดังกลา่ว 
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  1.2.2.   ก าหนดให้นักศกึษาท างานกลุ่ม  โดยสมาชิกในกลุ่มปฏิบตัิงานต่อกันดว้ยความเคารพต่อกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับตา่ง ๆ ของการเรียนการสอน  และมีความรับผิดชอบต่อสงัคมโดยรวม  และมจีรรยาบรรณทางธุรกจิ 

 
 1.3 วิธีการประเมินผล 
  1.3.1.    ประเมินจากความคิดเห็นของนักศกึษาในประเด็นดา้นคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

  1.3.2.    ประเมินจากความรับผิดชอบในการท างานกลุ่ม  การแบ่งงาน การน าเสนอ การอภิปรายกลุ่ม และการ
รับฟังความคดิเห็นจากผู้อื่น  

2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ทีต่้องได้รับ 

2.1.1. ความรู้เรื่องบุคลิกภาพของการเป็นนักธุรกิจและการเข้าสังคม การเข้าใจตนเองและผู้อื่น 
2.1.2. มีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์พื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการเรียนด้านบริหารธุรกิจ ที่ครอบคลุมทั้ง  

การบัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
2.3 มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ ทางการตลาด การเงิน การผลิต 

และการด าเนินงาน การจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.4 มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจ ในด้านการวางแผน  

การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการด าเนินงานรวมทั้งการปรับปรุงแผนงานในสาขาที่ศึกษา 
2.5 มีความรู้ เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ รวมทั้งมีความเข้าใจ  

ในสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทัน 
 2.2 วิธีการสอน 
  1.2.1.   การบรรยาย 

  1.2.2.   กรณีศึกษา 
   1.2.3     การเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

  1.2.4     การศึกษาค้นควา้ดว้ยตนเองและท ารายงาน 
 

2.3 วิธีการประเมินผล 
 1.2.1.    ประเมินจากการทดสอบในชั้นเรียน   สอบปลายภาค   ด้วยข้อสอบอัตนยั 

  1.2.2.    ประเมินจากการท ากรณีศึกษา 
  1.2.3.     ประเมินจากการเรียนการส่งงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

  1.2.4.     ประเมินจากการน าเสนอและการท ารายงาน 

3. ทักษะทางปัญญา 
 3.1 ทักษะทางปัญญาที่ตอ้งพัฒนา 

3.1 สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
3.2 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษาและ

ประสบการณ์เพื่อให้เกิดนวัตกรรม กิจกรรม หรือแนวทางในการบริหารธุรกิจใหม่ ๆ 
3.3 สามารถสืบค้น จ าแนก และวิเคราะห์ข้อมูล อย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้มาซึ่งสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการ

แก้ไขปัญหา และตัดสินใจอย่างเหมาะสม 
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3.4 สามารถคิดค้นทางเลือกใหม่ ๆ  วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบ มีความกล้าในการตัดสินใจเลือกทางเลอืก
ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ 

 3.2 วิธีการสอน 
  1.2.1.    การเรียนรู้โดยการท าโครงงานท่ีนกัศึกษาต้องสืบค้น   จ าแนก   และวิเคราะห์ข้อมูล   เพื่อให้ได้
สารสนเทศที่เป็นประโยชนใ์นการแก้ไขปัญหา    และตัดสินใจอย่างเหมาะสม 

  1.2.2.    การเรียนรู้โดยใช้กรณีศกึษาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเพือ่คิดค้นทางเลือกใหม่ ๆ   วิเคราะห์ทางเลือก
และผลกระทบ   มีความกล้าในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ 

 
 3.3 วิธีการประเมินผล 
  1.2.1.     ประเมินผลจากการท ารายงานและอภิปรายโครงงาน 

  1.2.2.     ประเมินผลจากการวิเคราะห์กรณีศกึษา 
  

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 
 4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบทีต่้องพัฒนา 

4.1 สามารถประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์ และสร้างสัมพันธภาพอันดีกับผู้อื่น 
4.2 สามารถท างานเป็นกลุ่ม และแสดงภาวะผู้น าผู้ตามได้อย่างเหมาะสม และมีความรับผิดชอบ 
4.3 สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความคิดเห็นที่มีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
4.4 สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
4.5 มีบุคลิกภาพท่ีดีทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งมีความสามารถในการเข้าสังคม 

 4.2 วิธีการสอน 
  1.2.1.    ก าหนดให้นักศกึษาท างานเป็นกลุ่ม   ผลัดเปล่ียนกันเปน็ผู้น าและผู้ตามอย่างเหมาะสมตามหนา้ที่ท่ี
ได้รับมอบหมาย 

  1.2.2.    ฝึกให้นักศึกษาแสดงความคิดริเริม่และความคิดเห็นที่มคีวามแตกต่างจากการท างานเปน็ทีม 

 
 4.3 วิธีการประเมินผล 
  1.2.1.    ประเมินจากพฤติกรรมการท างานเป็นทีม 

  1.2.2. ประเมินจากการน าเสนอและการท าโครงงานให้ส าเร็จลุล่วงดว้ยดี 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอ้งพัฒนา 

5.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจ
ทางธุรกิจ 

5.2 สามารถส่ือสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.3 สามารถส่ือสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้อง ทั้งในรูปแบบการเขียนรายงาน  

และการน าเสนอด้วยวาจา 
5.4 สามารถน าเทคโนโลยีและสารสนเทศไปเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนในการด าเนินงาน 
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 5.2 วิธีการสอน 
  1.2.1.    ฝึกการส่ือสารเพื่ออภิปรายหน้าชั้นเรียนในการวิเคราะหก์รณีศึกษา   และท ารายงานได้อย่างถูกต้อง 
  1.2.2.    ฝึกการน าเสนอด้วยเทคโนโลยีและสารสนเทศในการสนับสนุนการรวบรวมผลงานของนักศึกษา 
 5.3 วิธีการประเมินผล 
 1.2.1.    ประเมินผลจากทักษะดา้นการพูดเพื่อน าเสนอรายงาน      ทักษะการเขียนรายงานและกรณีศึกษา 
  1.2.2.    ประเมินผลจากการใช้สือ่ในการน าเสนอ    การส่งผลงานทางเครือข่าย 

 
หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
และสื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

1 แนะน าวิธกีารเรียนการสอน  เกณฑ์
การประเมินผล  วัตถุประสงคว์ิชา  
จัดกลุ่มผู้เรยีนเพื่อท าโครงงาน   การ
เรียนผ่านเครือข่าย  การศึกษาดูงาน  
การฟังบรรยายนอกสถานท่ี  การ
ค้นหาข้อมูลเพื่อการน าเสนอ และ
กรณีศึกษา 

3 แนะน าการศึกษาด้วยตนเองผ่าน
ระบบ iTunes U  การส่งงานใน
ระบบเครือข่าย  มอบหมายการ
แบ่งกลุ่ม   การตัง้หัวหนา้กลุ่ม 
เตรียมงานการฟังบรรยายนอก
สถานท่ี   มอบหมายงานและ
แหล่งข้อมูลท่ีต้องค้นหา  
 

อาจารย์ผู้สอนประจ ากลุม่  
B1 B2 B3 
อ. สุรวีร์  วาณิชเสน ี
อ. อัญชลี  เทพรัตน ์
อ. ดร. สมชาย  ตันตาศน ี
 

2 แนวคิด  หลักการ  และรูปแบบการ
เป็นผู้ประกอบการท่ีด ี

3 เฉลยแบบฝึกหัด 
อภิปรายการเป็นผู้ประกอบการท่ีดี 
 

 

3 ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการเป็น
ผู้ประกอบการระหว่างประเทศ 

3 อภิปรายตัวอย่างของผู้ประกอบการ
ที่ประสบความส าเร็จ 

 

4 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในที่
มีอิทธิพลต่อการเป็นผู้ประกอบการ 

3 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
จากกรณีศึกษา 

 

5 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการเป็น
ผู้ประกอบการ 

3 การวเิคราะห์ศักยภาพทางธุรกิจ
จากกรณีศึกษา 

 

6    น าเสนอการวิเคราะห์กรณีศึกษา 3 การน าเสนอกรณีศึกษา  
7 น าเสนอแผนการท าโครงงาน  เพื่อ

แนะน าหัวข้อรายงานเพิ่มเติม 
3 น าเสนอแผนงานท าโครงงานของ

แต่ละกลุ่ม  น าเสนอกรณีศึกษา 
 

8 รูปแบบการจัดตั้งธุรกิจเพื่อเข้าสู่
ตลาดต่างประเทศ 

3 แบ่งกลุ่มน าเสนอวิสัยทศัน์ของ
ผู้ประกอบการ 

 

9 การน าเสนอกรณีศึกษา 3 แบ่งกลุ่มน าเสนอแผนธุรกิจของ
ผู้ประกอบการ 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
และสื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

10 การก าหนดวิสัยทศัน์และการ
วางแผนธุรกิจระหว่างประเทศ 

3 ระดมสมอง  ท าแบบฝึกหดัการ 
วิเคราะห์ปัญหา 
 

 

11 การจดัการทรัพยากรส าหรับ
ผู้ประกอบการธุรกจิระหวา่งประเทศ 

3 อภิปรายโครงงาน 
 

 

12 การศึกษาดูงาน 6 อภิปรายกรณีศึกษา 
 

 

13 การพัฒนารูปแบบธุรกิจระหว่าง
ประเทศที่เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจยในปัจจุบัน 

3 เตรียมการน าเสนอโครงงาน 
 

 

14 การน าเสนอกรณีศึกษา 3 อภิปรายกรณีศึกษา 
 

 

15 การน าเสนอโครงงาน 3 นักศึกษาน าเสนอกรณีศกึษา  
16 การน าเสนอโครงงาน 3 นักศึกษาน าเสนอโครงงาน  

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม
ที ่

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมนิผลการเรียนรู้ 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1 2.1.3, 2.1.4, 3.1.3  
4.1.2, 5.1.3 

การน าเสนอกรณีศึกษา  และจดัท ารายงาน 3-12 20% 

2 2.1.5, 3.1.4, 4.1.3 
5.1.4 

การน าเสนอโครงงาน  และจัดท ารายงาน 15-16 20% 

3 2.1.5, 3.1.1, 3.1.2 การศึกษาดูงาน  การส่งงานในระบบเครือข่าย 13-14 10% 
4 1.1.1, 1.1.3 การเขา้ชั้นเรียน   การศกึษาเพิ่มเติม 1-14 10% 
5 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5 การสอบภาคปลาย  40% 

 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลัก 
 สุจินดา  โพธิ์ไพฑูรย์  การบริหารบรรษัทข้ามชาติ:  แนวคิด ทฤษฎีและแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์, ศูนย์หนังสือ
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพ, 2553. 
 บุญฑวรรณ  วิงวอน  การเป็นผู้ประกอบการยุคโลกาภิวัตน์, ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพ, 
2556 

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  สิริวุฒิ  บูรณพิร, การเป็นผู้ประกอบการและธุรกิจเบื้องต้น. 
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2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 รายการ  Biz Inspire   Showcase  จากวิทยุจุฬา 
 รายการโทรทัศน์  Family Business  และ  Family Secrets 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
  รายการวิทยุ 100.5  FM  AEC   เวลา  6.30-7.30 น.  

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 ประเมินผลการสอนผ่านระบบการประเมิน on line ของมหาวิทยาลัย 

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 
 ประเมินผลจากการสอบของผูเ้รียน 
 ประเมินผลจากคุณภาพของรายงานของนกัศึกษา 
 ประเมินผลจากการบูรณาการการเรียนกับกิจกรรมนักศึกษาและองค์กรภายนอก 
 พิจารณาข้อเสนอแนะทีไ่ด้รับจากนกัศึกษา 

3. การปรับปรุงการสอน  
 น าขอ้มูลประเมินการสอนรายวิชามาปรับปรุงโดยเนน้ผู้เรียนเปน็ส าคัญ 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

 ตั้งกรรมการก ากับมาตรฐานวิชาการ ตรวจสอบความถูกต้องการประเมินผลการเรียนของนักศึกษา  

 สอบทานความตรงประเด็นของข้อสอบ การวัดและการประเมินผลการสอบ 

 ทวนสอบจากแบบประเมินเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 ปรับปรุงประมวลรายวิชาทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ 
 


