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เอกสารหมายเลข  มคอ.3 
รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะเศรษฐศาสตร์   

 
หมวดท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
1. รหัสและชื่อรายวิชา EC 442  เศรษฐศาสตร์การลงทุนระหว่างประเทศ 
2. จ านวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต (3-0-6) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา    หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต  กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน   ผศ. เติมธรรม สิทธิเลิศ 
5.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน    ภาคการเรียนที่ 1/2559  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)    

   EC 201 เศรษฐศาสตร์จุลภาค และ  EC202 เศรษฐศาสตร์มหภาค 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)   ไม่มี 
8. สถานท่ีเรียน    มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด  วันที่ 1 มิถุนายน  2559 
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หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

     เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษา และมีความรู้ ความเข้าใจ  ในประเด็นต่อไปนี้ : 
1. ลักษณะการเคลื่อนย้ายทุนและการลงทุนระหว่างประเทศ 
2. ปัจจัยที่ก าหนดการลงทุนระหว่างประเทศ 
3. ผลกระทบของการลงทุนระหว่างประเทศ 
4. ความรู้เกี่ยวกับบรรษัทข้ามชาติ บทบาทของบรรษัทข้ามชาติ และผลกระทบจากการ

ด าเนินงานของบรรษัทข้ามชาติ 
5. สถานการณ์ของการลงทุนระหว่างประเทศในปัจจุบันของไทยและประเทศในแถบเอเซีย 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

         เพื่อให้เนื้อหาทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี เพื่อที่จะ
สามารถน าความรู้ที่ได้ศึกษาไปเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ ท าความเข้าใจ รู้ปัญหา และประเมินสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจ ของประเทศและของโลก   
 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา  

     ศึกษาถึงบทบาทของการเคลื่อนย้ายทุนระหว่างประเทศ    ผลทางด้านมหเศรษฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นจากการ
ลงทุนจากต่างประเทศโดยตรง  ผลได้ผลเสียจากการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจนานาชาติในทัศนะของ
ประเทศผู้ลงทุนและประเทศเจ้าภาพ     ปัจจัยก าหนดการลงทุนระหว่างประเทศ    การเคลื่อนย้ายทุนมีผลต่อ
ความช้าเร็วและแบบแผนการพัฒนาเศรษฐกิจของทั้งประเทศผู้ลงทุนและประเทศเจ้าภาพ   แนวทางก าหนด
นโยบายในเร่ืองนี้และสถานการณ์ปัจจุบันในด้านการลงทุนระหว่างประเทศในเอเชีย 

2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 45 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา 

- - การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง 
6  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
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3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

 อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาทราบใน ประมวลการสอน 
รายวิชา ซึ่งเป็นให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษานอกชั้นเรียน  6  ชั่วโมงต่อสัปดาห์     

หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 

(1) ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จรยิธรรม เสยีสละ และซื่อสตัยส์ุจรติ  
(2) มวีนิยั ตรงต่อเวลา และความรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 
(3) มภีาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทมีและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้และล าดบั

ความส าคญั 
(4) มทีศันคตทิีด่ต่ีอวชิาชพี 
(5) เคารพกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสงัคม 
(6) สามารถวเิคราะหผ์ลกระทบจากการใชค้วามรูใ้นวชิาชพีต่อบุคคล องคก์รและสงัคม 

 (7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
1.2 วิธีการสอน  

(1) บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน 
ระหว่างประเทศ 

(2) การค้นคว้าข้อมูลและการน าเสนองาน  
(3) การท างานเป็นกลุ่ม 
(4) การอภิปรายเป็นกลุ่ม  

1.3 วิธีการประเมินผล 

(1) พฤติกรรมการเข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอ  การส่งงานตรงต่อเวลา และการแต่งกายถูกระเบียบ 
                   ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

(2) การค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนและซักถามในห้องเรียนเพื่อดูความเข้าใจของนักศึกษา 
(3) การศึกษาบทเรียนตามที่อาจารย์มอบหมาย และค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆอย่างสม่ าเสมอ 
(4) พฤติกรรมในการท าและความสามารถในการท างานเป็นทีม 
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2. ความรู ้
2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รับ  

1. มีความเข้าใจและสามารถอธิบายถึงประเด็นที่ศึกษาในแต่ละหัวข้อได้ 
2. สามารถอธิบายและวิเคราะห์ถึงผลกระทบจากการเคลื่อนย้ายทุนระหว่างประเทศและการ

ลงทุนระหว่างประเทศ 
3. สามารถน าความรู้ไปใช้ในการอธิบายวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินสภาพเศรษฐกิจด้วย

ทฤษฎี และสาระต่าง ๆ ตามที่ได้ศึกษา 

      2.2 วิธีการสอน 
(1)  การบรรยาย  และการค้นคว้าข้อมูล 

(2) ซักถามในห้องและให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น 
(3) สื่อน าเสนอในรูปแบบ Powerpoint 
(4) การเรียนรู้โดยใช้หัวข้อปัญหา (Problem-based Learning)  

(5) การเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Online  Learning/Internet-based-Learning) 
(6) กรณีศึกษา (Case Study)     

2.3 วิธีการประเมินผล 

(1)  การค้นคว้าข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนองาน 
(2)  การศึกษาบทเรียนตามที่อาจารย์มอบหมาย และสามารถค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆผ่านเครือข่าย 

                   อินเทอร์เน็ต 
(3)   การน าเสนองานทั้งการรายงานเด่ียวและรายงานกลุ่ม 
(4)   สอบปลายภาค   

3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

พัฒนาให้มีการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  มีความคิดสร้างสรรค์  สามารถในการสังเคราะห์องค์ความรู้
และน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้  รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ทางด้านเศรษฐศาสตร์การลงทุนระหว่างประเทศ  

3.2 วิธีการสอน 

(1)   การแสดงความคิดเห็น  และสรุปประเด็นวิเคราะห์ 
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(2) การเรียนรู้ด้วยกรณีศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในชั้นเรียนการวิเคราะห์ปัญหาและ
สถานการณ์ที่เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การลงทุนระหว่างประเทศ   

3.3 วิธีการประเมินผล 

 การสอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นทฤษฎีและการประยุกต์สถานการณ์ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา  

(1) พัฒนาทักษะในการเรียนรู้และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
(2)  พัฒนาสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกันและกับผู้สอน 
(3)  พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความซื่อสัตย์ และให้เกียรติความ

คิดเห็นของเพื่อนร่วมชั้นเรียน 
4.2 วิธีการสอน 

(1)  ให้แสดงความเห็น วิเคราะห์  เกี่ยวกับกรณีศึกษา และโจทย์ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง 
(2) สรุปประเด็น ปัญหา และเสนอแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับกรณีศึกษา และโจทย์ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง 

4.3 วิธีการประเมินผล 

(1)  สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
(2)   ประเมิน พฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา 

(1) พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้เข้าบทเรียนจาก Hybrid Learning ซึ่งมี website ของ
วิชาโดยตรง มีการสื่อสารกับนักศึกษาโดยผ่านบทเรียนทางอินเตอร์เน็ท 

(2)  ทักษะในการค านวณและการวิเคราะห์โดยใช้คณิตศาสตร์ 

5.2 วิธีการสอน 

(1) มีการน าบทเรียน upload ไว้ใน Hybrid Learning ของ website มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
(2) มีการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
(3)  ฝึกท าโจทย์ปัญหาและการวิเคราะห์โดยใช้คณิตศาสตร์ 
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5.3 วิธีการประเมินผล 

(1) ความถูกต้องและแม่นย าในการในการค านวณและการวิเคราะห์โดยใช้คณิตศาสตร์ 
(2) การแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่
(Week 

Number) 

 

หัวข้อ/รายละเอียด  

 
จ านวน
(ชม.)  

กิจกรรม/ 
ส่ือการสอน 

(Activities/Use of 
 Instructional Media) 

 
ผู้สอน 

1 อธิบายลักษณะวิชา วิธีการเรียนการสอน  หนังสืออ่าน
ประกอบ เกณฑ์การวัดผล  และแนะน าการค้นคว้าข้อมูล 

3  ผศ.เติมธรรม 
 

2 1  บทน า 
1.1 ความหมายของการลงทุนระหว่างประเทศ 
1.2 ประเภทของการลงทุนระหว่างประเทศ 
1.3 ประวัติการเคลื่อนย้ายทุนระหว่างประเทศ 
1.4 ขอบเขตของวิชาเศรษฐศาสตรก์ารลงทุนระหว่าง

ประเทศ 

3 -  iHybrid 
-  Power Point 
- ซักถามในห้อง 
- ให้นักศึกษาคน้คว้า
ข้อมูลเกี่ยวกับการ
เคลื่อนย้ายทนุ
ระหว่างประเทศ
ต่างๆ Website 

ผศ.เติมธรรม 
 

3,4 2  การลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ 
    2.1  ความหมายและการขยายตัวของการลงทุน
ทางตรงระหว่างประเทศ 

2.2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลงทุนทางตรงระหว่าง
ประเทศ 

2.3 ความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศ 
2.4 ทางเลือกของการลงทุนในต่างประเทศ  

       
  
     
       
 

6 -  iHybrid 
-  Power Point 
- ซักถามในห้อง 
-ใหน้ักศึกษาคน้คว้า
ข้อมูลเกี่ยวกับการ
เคลื่อนย้ายทนุ
ระหว่างประเทศ
ต่างๆ ตามที่ได้รบั
มอบหมายใน world 
investment report 
และใน Website 

-  วิเคราะหข์้อมูล 

ผศ.เติมธรรม 
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สัปดาห์ที่
(Week 

Number) 

 

หัวข้อ/รายละเอียด  

 
จ านวน
(ชม.)  

กิจกรรม/ 
ส่ือการสอน 

(Activities/Use of 
 Instructional Media) 

 
ผู้สอน 

5,6 3  ผลกระทบของการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ 
    3.1  ผลกระทบต่อประเทศผู้ลงทุน 
    3.2  ผลกระทบต่อประเทศผู้รับทุน 

6 -  iHybrid 
-  Power Point 
- ซักถามในห้อง 
- ให้นักศึกษาคน้คว้า
ข้อมูลเพิ่มเติม 
 

ผศ.เติมธรรม 
 

7,8,9 4  บรรษัทข้ามชาติ 
4.1  ความหมายของบรรษัทข้ามชาติ 
4.2 พัฒนาการของบรรษัทข้ามชาติ 
4.3 ผลกระทบจากการด าเนินงานของบรรษัทข้ามชาติ 
4.4 กลยุทธ์การตั้งราคาโอน 
4.5 มูลเหตุที่จูงใจให้บรรษัทข้ามชาติเข้าไปลงทุนใน

ประเทศก าลังพัฒนา 

9 -  iHybrid 
-  Power Point 
- ซักถามในห้อง 
-  ให้นักศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลเพิ่มเติม 
-  วิเคราะหข์้อมูล 

ผศ.เติมธรรม 
 

10,11, 12 5  สถานการณ์การลงทุนระหว่างประเทศในปัจจุบัน 
     5.1 การลงทุนระหว่างประเทศในไทย 
     5.2 การลงทุนระหว่างประเทศในเอเซีย 
              

9 -  iHybrid 
-  Power Point 
- ซักถามในห้อง 
- ให้นักศึกษาคน้คว้า
ข้อมูลเพิ่มเติม 
 
 

ผศ.เติมธรรม 
 

13,14,15 6  นักศึกษาน าเสนอรายงานที่ได้รับมอบหมาย       
 

9 -  ให้นักศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลเพิ่ม 
-  วิเคราะหข์้อมูลเติม 
-  น าเสนองาน 
 
 
 

ผศ.เติมธรรม 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรมที่ ผลการ

เรียนรู้ 
วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการ

ประเมินผล 
1 2.(1)-(4) 

3.(1)-(2) 
การน าเสนองาน 13,14และ15 20 % 

2 2.(1)-(4) 
3.(1)-(2) 

สอบปลายภาค 16 70% 

3 3.(1)-(3) 
4.(1)-(3) 
5.(2) 

 

การเข้าชั้นเรียน 
วิเคราะห์กรณีศึกษา  
การท างานกลุ่ม 
 การมีส่วนร่วม อภิปราย  
เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน 

ตลอดภาคการศึกษา 10% 
 
 
 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. ต าราและเอกสาร 

ภาษาไทย 

รัตนา สายคณิต, เศรษฐศาสตร์การลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ  กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
2530 

รัตนา สายคณิตและพุทธกาล รัชธร, เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  2549 

สุวินัย ภรณ์วลัย, ทฤษฎีบรรษัทข้ามชาติ พิมพ์ครั้งที่ 3 กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,  2540. 

ภาษาอังกฤษ 
Czinkota,M.R., Ronkaninen,L.A and Moffett., International Business,3rd ed. Florida : The Dryden   

Press,  1999 
John H.Dunning , International Production and the Multinational Enterprise , London : George Allen & 

Unwin , 1981. 
www.unctad.org , World Investment Report 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ  
     www.bot.or.th      www.unctad.org 

http://www.bot.or.th/
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หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
     การประเมินประสิทธิผลของรายวิชานี้ที่จัดท าโดยนักศึกษา โดย 

1.การสนทนาสอบถามความคิดเห็นระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน 
2. การสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
3.การประเมินผลอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
อาจารย์ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง ดูผลการสอบของนักศึกษา และท ารายงานสรุป 

พัฒนาการของนักศึกษา ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขเพื่อปรับปรุงรายวิชาให้มีความเหมาะสมมากขึ้น 
3. การปรับปรุงการสอน  

1. ประมวลความคิดเห็นของนักศึกษา  การประเมินการสอนของตนเอง  ตลอดจนสรุปปัญหา 
อุปสรรค  และแนวทางแก้ไข เพื่อน าไปปรับปรุงการสอนในปีการศึกษาต่อไป 

2. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างอาจารย์ผู้สอนในวิชาอ่ืนๆเพื่อจะได้น าเทคนิค วิธีการใหม่ๆมาใช้
ในการปรับปรุงการสอนให้ดีขึ้น 

3. ปรับปรุงรายละเอียดของวิชาให้ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์ 
4. คณะเศรษฐศาสตร์มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทุกวิชาเป็นประจ าทุกปี  

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
      1.ได้มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาที่สอน โดยมีคณะกรรมการก ากับ
มาตรฐานวิชาการ เป็นผู้ตรวจสอบในการออกข้อสอบ การตรวจข้อสอบ การตัดเกรดของนักศึกษา 

            2. ส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับค าถามในข้อสอบจากผู้ใช้บัณฑิต เพื่อปรับปรุงมาตรฐานข้อสอบให้
เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

    จากการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนปรับปรุงการ 
สอนและรายละเอียดวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น โดย 

1.ปรับปรุงเน้ือหารายวิชาทุกๆ 3 ปี หรือตามค าแนะน าของคณะกรรมการก ากับมาตรฐาน 
วิชาการตามข้อ 4 
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                  2. น าผลการประเมินการสอนของตนเองจากข้อ2 (กลยุทธ์การประเมินการสอน) มาพัฒนาเนื้อหา
สาระต่างๆของวิชา และปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนให้ตรงกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
                  3.ปรับเปลี่ยนให้มีอาจารย์ผู้สอนร่วม  เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเร่ืองของการประยุกต์ความรู้
ทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเงินกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันได้ 
 

------------------------------------- 
 

 


