
 

 

โครงการ  
พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 

กิจกรรมที่ 2 
เสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง “พัฒนาทักษะด้านการเจรจาต่อรองส าหรับธุรกิจ

ระหว่างประเทศ” 

 

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

รายงานสรุปประเมินผลโครงการ 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สรุปผลการประเมิน 
โครงการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหวา่ง
ประเทศ กิจกรรมที ่2 เสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง “พัฒนาทักษะด้านการเจรจา

ต่อรองส าหรับธุรกิจระหว่างประเทศ” 
วันที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
ณ ห้อง 11608 อาคาร 11 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 
คณะกรรมการด าเนินโครงการ 

รายชื่อ การมีสวนร่วม (ร้อยละ) 
1. นางสาวโรจนา ศุขะพันธุ์ 18 
2. นางสาวกนกวรรณ รุ่งอดุลพิศาล 18 
3. นางสาวภัคระวี แหวนเพชร 18 
4. นางกาหลง กลิ่นจันทร์ 18 
5. นางสาวกัญญทอง หรดาล 18 
6. นายวิทยา ศิริพันธ์วัฒนา 5 
7. ร.ต.ท.หญงิเตือนใจ แสงทอง 5 

 
 
 
 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 

 
 
 



 

 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

รายงานสรุปประเมินผล โครงการ พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามศาสตร์
วิทยาการจัดการ 
กิจกรรมที่ 2 เสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง “พัฒนาทักษะด้านการเจรจาต่อรองส าหรับธุรกิจระหว่าง
ประเทศ” ฉบบันีเ้ป็นผลการด าเนินงานตามค าสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 1735/2560 ลงวันที่ 21 เมษายน 
2560 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ ห้อง 11608 อาคาร11 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต 

โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพ่ือ  
1.  เพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามศาสตร์วิทยาการจัดการ 

2.  เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตในการเข้าสู่วิชาชีพของตนเอง 

สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 
โครงการ  พัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่าประเทศ กิจกรรมที่ 2 เสวนา
เชิงวิชาการ เรื่อง “พัฒนาทักษะด้านการเจรจาต่อรองส าหรับธุรกิจระหว่างประเทศ” ได้เริ่มข้ึนใน
เวลา 8.00 น. มีการจัดให้นักศึกษาและคณาจารย์ลงทะเบียนก่อนเข้ารับฟังค าบรรยาย เวลา 8.00-
08.30 น.กล่าวเปิดการเสวนาเชิงวิชาการโดย อาจารย์กนกวรรณ รุ่งอดุลพิศาล แนะน าวิทยากรโดย 
ตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างธุรกิจระหว่างประเทศ รับฟัง
การเสวนาเชิงวิชาการ ในหัวข้อ เรื่อง“พัฒนาทักษะด้านการเจรจาต่อรองส าหรับธุรกิจระหว่าง
ประเทศ”โดย นางสาวมาลัย กรแก้วสมนึก (ต าแหน่ง) ในหัวข้อการเสวนาเชิงวิชาการในหัวข้อ 
“พัฒนาทักษะด้านการเจรจาต่อรองส าหรับธุรกิจระหว่างประเทศ” จากนั้นพักรับประทานอาหารว่าง
10.15น. นักศึกษาร่วมรับฟังการเสวนาและตอบข้อซักถามในหัวข้อการเสวนาเชิงวิชาการในหัวข้อ 
“พัฒนาทักษะด้านการเจรจาต่อรองส าหรับธุรกิจระหว่างประเทศ” โดยมี ดร.วิทยา ศิริพันธ์วัฒนา 
เป็นผู้ด าเนินรายการ พักรับประทานอาหารว่าง จากนั้นได้ท าการเสวนาต่อโดย นางสาวมาลัย กรแก้ว
สมนึก (ต าแหน่ง)  เมื่อเสร็จสิ้นการเสวนาแล้วนั้น เป็นอันจบกิจกรรม 

เมื่อจบค าบรรยาย ตัวแทนนักศึกษาได้กล่าวขอบคุณวิทยากรในการให้ค าบรรยาย 16.00น. 
จากนั้นดร.วิทยา ศิริพันธ์วัฒนา กล่าวปิดโครงการ และร่วมกันถ่ายภาพกับวิทยากร เป็นอันเสร็จสิ้น
โครงการ 

คณะกรรมการฝ่าย/หลักสูตร   คณะวิทยาการจัดการได้รับมอบหมายให้ด าเนินการจัดท า
รายงานสรุป  เพ่ือเป็นข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการน าไปใช้และเป็นประโยชน์ในการเรียนการ
สอน, การวิจัยและบริการวิชาการต่างๆ ของคณะวิทยาการจัดการ 

และในโอกาสนี้ คณะกรรมการหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ ใคร่ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วม
ในการจัดท าโครงการครั้งนี้ทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

คณะกรรมการด าเนินงานโครงการ 



 

 

 
กิจกรรมด าเนินการ 

 เตรียมการ 
1. น าเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติจัดการอบรมสัมมานาจากมหาวิทยาลัย  

2. แต่งตั้งคณะกรรมการ เพ่ือก าหนดบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ  

3. ประชุมวางแผนการดาเนินงาน  

 ขั้นด าเนินการ  
1. ขออนุมัติโครงการและจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  

2. ประชาสัมพันธ์พันธ์โครงการผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย  

3. ติดต่อตัวแทนวิทยากร และประสานงานรายชื่อวิทยากรบรรยายในแต่ละหัวข้อ  

4. ประสานงานกับวิทยากรด้านการจัดเตรียมเอกสารการอบรม  

5. สรุปจ านวนผู้เข้ารับการอบรม  

6. จัดเตรียมสถานที่ส าหรับการจัดโครงการ  

7. ด าเนินการจัดโครงการตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด  

8. ติดต่ออาหารว่างส าหรับวิทยากรและผู้อบรม 

 ขั้นสรุปและประเมินผลโครงการ 
1. ประมวลผลแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ  

2. จัดทาสรุปผลการประเมินโครงการ และเสนอต่อผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ และ
มหาวิทยาลัย สวนดุสิต  

3. หลังสิ้นสุดการด าเนินโครงการ จะมีการจัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน เพ่ือรายงาน
ผลการด าเนินงานและนาผลที่ได้มาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง แก้ไข และวางแผนการ
ด าเนินโครงการในปีงบประมาณถัดไป เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อไป  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
สารบัญ 

 

 

 หน้า 
บทสรุปผู้บริหาร 3 
กิจกรรมด าเนินการ 4 
1. สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 7 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ 7 
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 8 
4. วัน เวลา ด าเนินโครงการ 8 
5. สถานที่จัดโครงการ 8 
6. วัตถุประสงค์การจัดโครงการ 8 
7. ปัจจัยที่ใช้ในการด าเนินโครงการ   8 
8. ผลการด าเนินงาน/ผลลัพธท์ี่ได้จากการโครงการ 9 
9. ผู้เข้าร่วมโครงการ  13 
10. ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 13 
11.  ผลกระทบจากการด าเนินโครงการ / ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินงาน 15 
12. งานที่จะด าเนินต่อหลังจากการด าเนินโครงการ 15 
13. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินโครงการ/กิจกรรม 15 
14. ปัญหาและข้อเสนอแนะ 19 
ภาคผนวก 20 

1. บันทึกขออนุมัติโครงการ / กิจกรรม 21 
2. โครงการ / กิจกรรม 23 
3. ค าสั่งมหาวิทยาลัย / คณะวิทยาการจัดการ 27 
4. ก าหนดการ 28 
5. จดหมายเชิญวิทยากร 29 
6. รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมลายเซ็นต ์ 30 



 

 

สรุปรายงานผลการประเมิน 
โครงการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 
กิจกรรมที่ 2 เสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง “พัฒนาทักษะด้านการเจรจาต่อรองส าหรับธุรกิจ
ระหว่างประเทศ” 

     
 วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560 ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2559  

 

 
1.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์  
 

กลยุทธ์  
 

แนวทางการด าเนินงาน 
 

ความสอดคล้องกับ
ตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
การผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพและมี
คุณลักษณะความเป็น
สวนดุสิตที่ตอบสนอง
ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับการ
พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานผู้เรียน 

พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้และจัด
กิจกรรมเสริมทักษะ
พัฒนาผู้เรียนในรูปแบบที่
หลากหลาย โดยมุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนมีกระบวนการ
คิด วิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ และมีทักษะใน
วิชาชีพ  

ร้อยละของบัณฑิตที่มี
คุณลักษณะเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
(TQF) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
การสร้างและพัฒนาองค์
ความรู้และนวัตกรรรมใน
ด้านที่มีความเชี่ยวชาญ 
และส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

กลยุทธ์ที่ 2  สนับสนุน
การน าองค์ความรู้ 
นวัตกรรม มาพัฒนา
องค์กรอย่างมีคุณภาพ
และยั่งยืน 

ส่งเสริมการสังเคราะห์
ความรู้ นวัตกรรม และ
ประสบการณ์จากการ
วิจัยมาประยุกต์ใช้กับการ
เรียนการสอน และการ
ให้บริการวิชาการ 

ร้อยละของการน าผลงาน
วิชาการไปใช้ประโยชน์ 

 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1. นางสาวโรจนา ศุขะพันธุ์ 
2. นางกาหลง กลิ่นจันทร์ 
3. นางสาวกนกวรรณ รุ่งอดุลพิศาล 
4. นางสาวภัคระวี แหวนเพชร 



 

 

5. นางสาวกัญญทอง หรดาล 
6. นายวิทยา ศิริพันธ์วัฒนา 
7. ร.ต.ท.หญิง เตือนใจ แสงทอง 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ 
4. วัน เวลา ด าเนินโครงการ 

วันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.00–12.00 น. 
5. สถานที่จัดโครงการ  

 ห้อง 11608 อาคาร 11 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
6. วัตถุประสงค์การจัดโครงการ 

1.  เพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามศาสตร์วิทยาการจัดการ 

2.  เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตในการเข้าสู่วิชาชีพของตนเอง 

7. ปัจจัยที่ใช้ในการด าเนินโครงการ   
7.1 ปัจจัยด้านบุคคล (Man) 

จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย นักศึกษาและอาจารย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจ 
7.2 ปัจจัยด้านงบประมาณ (Money) 
1.  ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน (In Cash)  

     -  ค่าตอบแทนวิทยากร (1,200 บาท x 1 คน x 3 ชั่วโมง) = 3,600 บาท  
     -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35 บาท x 125 คน x 1 มื้อ) = 4,375 บาท 

 -  ค่าวัสดุ                = 1,025 บาท  
  รวมเป็นเงิน 9,000 บาท 
      2.  ค่าใช้จ่ายที่เป็นมูลค่า  (In Kind)  
      -  ค่าตอบแทนอาจารย์ (300 บาท x 6 คน x 3 ชั่วโมง)    = 5,400 บาท 
                -  ค่าบริการห้องประชุม (5,000 บาท x 1 วัน)   = 5,000 บาท 

             รวมเป็นเงิน  10,400 บาท 
7.3 ปัจจัยด้านวัสดุหรือวัตถุดิบ (Material) 

เอกสารการฝึกอบรม คอมพิวเตอร์แบบพกพา (notebook) ฯลฯ 
7.4 ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ (Management) 

คณะกรรมการได้ด าเนินการบริหารจัดการตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ มีการก าหนดหน้าที่ 
และ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล ประชุมเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 
การประเมินผลการจัด โครงการเป็นระยะ การสรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน การ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 

 



 

 

8. ผลการด าเนินงาน/ผลลัพธ์ที่ได้จากการโครงการ 
8.1 กิจกรรมด าเนินการ 

 ระยะเวลาด าเนินการ 
08.00–12.00 น. 

 ก าหนดการกิจกรรมด าเนินงาน 
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน 
๐๘.๓๐ - ๐๘.๔๕ น. กลา่วเปิดการบรรยาย 
โดย ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 
๐๘.๔๕ - ๐๙.๐๐ น. แนะน าวิทยากร 
โดย ตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่าง
ประเทศ 
๐๙.๐๐ - ๑๐.๑๕ น. บรรยาย ในหัวข้อ “การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ : 
กลุ่มประชาคมอาเซียน”เสวนาโดย  นางสาวมาลัย กรแก้วสมนึก 
นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการพิเศษ  ส านักอาเซียน   
๑๐.๑๕ - ๑๐.๓๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. บรรยาย ในหัวข้อ “การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ : 
กลุ่มประชาคมอาเซียน” (ต่อ) 
๑๒.๐๐- ๑๒.๑๕ น. ตอบข้อซักถาม 
๑๒.๑๕ – ๑๒.๓๐ น. กล่าวปิดการบรรยาย 
โดย ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 

 ประมวลภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ภาพกิจกรรม  โครงการ “พัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ” 
กิจกรรมที่ 2 : เสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง พัฒนาทักษะด้านการเจรจาต่อรองส าหรับธุรกิจระหว่าง

ประเทศ 
วันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.00–12.00 น. 

ณ ห้อง 11608 อาคาร 11 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

             

 
นักศึกษาและคณาจารย์ลงทะเบียนก่อนเข้ารับฟังค าบรรยาย 

 



 

 

           

 
กล่าวเปิดการเสวนาเชิงวิชาการโดย ดร.กนกวรรณ รุ่งอดุลพิศาล 

          

 
บรรยากาศขณะรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “ พัฒนาทักษะด้านการเจรจาต่อรองส าหรับธรุกิจระหว่างประเทศ” 

โดย นางสาวมาลัย กรแก้วสมนึก (ต าแหน่ง) ในหัวข้อการเสวนาเชิงวชิาการ 



 

 

 

 
จบการบรรยายคณาจารย์และวิทยากรถ่ายภาพร่วมกัน 

 

 
วิทยากร คณาจารย์ และตัวแทนนกัศึกษาร่วมถ่ายรปูร่วมกันเป็นที่ระลึก 

 

 
8.2 สรุปการด าเนนิงานตามแผน 

             ตามแผน    เร็วกว่าแผน    ล่าช้ากว่าแผน 
8.3 งบประมาณ 

  8.3.1 แหล่งงบประมาณ  หมวดเงิน 

 งปม.เงินแผ่นดิน     จ านวนที่ได้รับ........10,400................. บาท 

 งปม.รายจ่ายจากเงินรายได้    จ านวนที่ได้รับ......................... บาท 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

 งบประมาณสนับสนุนท่ีได้รับ 

ระบุแหล่งที่มา.................................................................................................................... 
จ านวนที่ได้รับ......................... บาท ใช้จริง..........................บาท 

 สนับสนนุพันธกิจ 

  ผลิตบัณฑิต   บริการวิชาการ    วิจัยและงานสร้างสรรค์ 

  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   พัฒนาองค์กร  



 

 

8.4 ความส าเร็จของการด าเนนิงาน 
         1)   เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ 

                 (   )   ผลการด าเนนิงานเปน็ไปตามวัตถุประสงค์     (ร้อยละ  100) 
                 (      )   ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถปุระสงค์     ร้อยละ 60 – ร้อยละ 99 
                 (      )   ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถปุระสงค์     ต่ ากว่า  ร้อยละ  60 
*** ค่าร้อยละอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับลักษณะหรือประเภทของโครงการ  
   2)  เปรียบเทียบกับเป้าหมาย  

(      )   สูงกว่าเป้าหมาย  เพราะ........................................................................................  

(  )   ตามเปา้หมาย   (ร้อยละ  100) 
(      )   ร้อยละ  60  -  ร้อยละ  99 
(      )   ต่ ากว่าร้อยละ  60  ของเป้าหมาย 

*** ค่าร้อยละอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับลักษณะหรือประเภทของโครงการ 
9. ผู้เข้าร่วมโครงการ  

9.1 กลุม่เป้าหมายของโครงการ  

จ านวนเป้าหมายผู้เขา้ร่วม นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศเข้าร่วมกิจกรรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม ท้ังหมด  ....99.....  คน   
แบ่งเป็น 

คณาจารย ์   …6….. คน 
นักศึกษา    …93….. คน 

9.2  พ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย  
1.  นักศึกษาของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 
2.  อาจารย์ประจ าหลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ 
9.3 สถานะของกลุ่มเป้าหมาย (อาชีพ)  

นักศึกษา และอาจารย์ 
10. ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 
 10.1  ประเภทของผลผลิตโครงการ  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

      ผลผลิตที่เป็นโครงสร้างทางกายภาพ (Products) 

      ผลผลติที่เป็นลักษณะการให้บริการ (Service) 

     ผลผลิตที่เป็นลักษณะเกี่ยวข้องกับการบริหารจดัการ (Management) 
 10.2  ผลผลิตท่ีได้รับจากโครงการ (ระบุผล) 

โครงการ  พัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่าประเทศ กิจกรรมที่ 2 
เสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง “พัฒนาทักษะด้านการเจรจาต่อรองส าหรับธุรกิจระหว่างประเทศ” ได้เริ่มขึ้น
ในเวลา 8.00 น. มีการจัดให้นักศึกษาและคณาจารย์ลงทะเบียนก่อนเข้ารับฟังค าบรรยาย เวลา 8.00-
08.30 น.กล่าวเปิดการเสวนาเชิงวิชาการโดย อาจารย์กนกวรรณ รุ่งอดุลพิศาล แนะน าวิทยากรโดย 



 

 

ตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างธุรกิจระหว่างประเทศ รับฟัง
การเสวนาเชิงวิชาการ ในหัวข้อ เรื่อง“พัฒนาทักษะด้านการเจรจาต่อรองส าหรับธุรกิจระหว่าง
ประเทศ”โดย นางสาวมาลัย กรแก้วสมนึก (ต าแหน่ง) ในหัวข้อการเสวนาเชิงวิชาการในหัวข้อ 
“พัฒนาทักษะด้านการเจรจาต่อรองส าหรับธุรกิจระหว่างประเทศ” จากนั้นพักรับประทานอาหารว่าง
10.15น. นักศึกษาร่วมรับฟังการเสวนาและตอบข้อซักถามในหัวข้อการเสวนาเชิงวิชาการในหัวข้อ 
“พัฒนาทักษะด้านการเจรจาต่อรองส าหรับธุรกิจระหว่างประเทศ” โดยมี ดร.วิทยา ศิริพันธ์วัฒนา 
เป็นผู้ด าเนินรายการ พักรับประทานอาหารว่าง จากนั้นได้ท าการเสวนาต่อโดย นางสาวมาลัย กรแก้ว
สมนึก (ต าแหน่ง)  เมื่อเสร็จสิ้นการเสวนาแล้วนั้น เป็นอันจบกิจกรรม 

เมื่อจบค าบรรยาย ตัวแทนนักศึกษาได้กล่าวขอบคุณวิทยากรในการให้ค าบรรยาย 16.00น. 
จากนั้นดร.วิทยา ศิริพันธ์วัฒนา กล่าวปิดโครงการ และร่วมกันถ่ายภาพกับวิทยากร เป็นอันเสร็จสิ้น
โครงการ 

คณะกรรมการฝ่าย/หลักสูตร   คณะวิทยาการจัดการได้รับมอบหมายให้ด าเนินการจัดท า
รายงานสรุป  เพื่อเป็นข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการน าไปใช้และเป็นประโยชน์ในการเรียนการ
สอน, การวิจัยและบริการวิชาการต่างๆ ของคณะวิทยาการจัดการ 
  10.3   ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ร้อยละ) 

จากการศึกษาความพึงพอใจด้านประโยชน์ที่ได้รับและการน าไปประยุกต์ใช้ ของโครงการ“พัฒนา
คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ” กิจกรรมที่ 2 เสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง 
“พัฒนาทักษะด้านการเจรจาต่อรองส าหรับธุรกิจระหว่างประเทศ” พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการเกิด
ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 3.94  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่า 
อันดับที่ 1 ได้แก่ และ ด้านความรู้และความเข้าใจ หลัง เข้าร่วมโครงงาน และ สามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปเป็นแนวทางเพ่ือประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่าง
ประเทศ ด้วยค่าเฉลี่ย 4.12  และอันดับที่ 2 ได้แก่ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอด/เผยแพร่
ให้กับผู้อื่นได้ ด้วยค่าเฉลี่ย 3.90 อันดับที่ 3 ได้แก่ ความรู้และความเข้าใจ ก่อน เข้าร่วมโครงงาน ด้วย
ค่าเฉลี่ย 3.62 

10.5 ดัชนชีี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 

ตัวชี้วัด 
(Indicators) 

เป้าหมาย 
(Target) 

ผลที่ได้รับ 
(Actual) 

ผลการประเมินเชิงปริมาณ -  
ผู้เข้าร่วมโครงการ 80 99 
ความพึงพอใจ ร้อยละ 80 ร้อยละ80 
 
 
 



 

 

11.   ผลกระทบจากการด าเนินโครงการ / ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินงาน 
1.  ผลกระทบที่มตี่อนักศึกษา 
 สถานท่ีอบรมค่อนข้างจะมีพื้นท่ีจ ากัดและโต๊ะไม่ค่อยสมบรูณ์ จึงท าให้ผู้อบรมมีอุปสรรคในการเก็บข้อมูล

หรือจดรายงานต่างๆได ้
   

12.  งานที่จะด าเนินต่อหลังจากการด าเนินโครงการ 
 คณะผู้จัดท าจะน าผลการประเมินและผลการสรุปของโครงการมาตรวจสอบและจะน าไป
ปรับปรุงในครั้งต่อไป 
13. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินโครงการ/กิจกรรม 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

โครงการ “พัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ” 
กิจกรรมที่ 2 : เสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง พัฒนาทักษะด้านการเจรจาต่อรองส าหรับธุรกิจระหว่าง

ประเทศ 
วันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.00–12.00 น. 

ณ ห้อง 11608 อาคาร 11 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
***************************************************************************

********** 
ตอนที่1 สถานภาพของผู้ประเมิน 
 
 
   
 
 

 
จากแบบสอบผู้ตอบแบบสอบถามเป็นคณาาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ซึ่งลงทะเบียนเรียนใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวนทั้งสิ้น 99 คน โดยเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จ านวน 54 คน คิด
เป็นร้อยละ 54.54 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 39.39 และอาจารย์ 6 คน คิด
เป็นร้อยละ 6.06 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินโครงการ 
 ก าหนดเกณฑ์การประเมินระดับความพึงพอใจ ดังนี้ 
  4.21-5.00 พึงพอใจมากที่สุด 

สถานภาพของผู้ประเมิน จ านวน ร้อยละ 
อาจารย์ 6 6.06 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 54 54.54 
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 39 39.39 

รวม 99 100 



 

 

  3.41-4.20 พึงพอใจมาก 
  2.61-3.40 พึงพอใจปานกลาง 
  1.81-2.60  พึงพอใจน้อย 
  1.00-1.80 พึงพอใจน้อยที่สุด 

 
ตารางท่ี 1 ความพึงพอใจด้านเทคนิคการบรรยายและการปฏิบัติ (นางสาวมาลัย กรแก้วสมนึก) 

รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

 มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ด้านเทคนิคการบรรยาย(นางสาวมาลัย กรแก้วสมนึก)   
1.วิทยากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่
บรรยาย 

51 41 5 2 0 4.42 มากที่สุด 

2.มีเทคนิคในการบรรยาย/การใช้สื่อ/ภาษา
เข้าใจง่าย และเหมาะสม 

38 47 11 2 1 4.20 มาก 

3.วิทยากรสามารถด าเนินกิจกรรม/ถ่ายทอด
ความรู้เป็นไปตามล าดับขั้นตอนอย่างชัดเจน 
เขา้ใจง่าย 

35 46 16 2 0 4.15 มาก 

4.วิทยากรเปิดโอกาสให้ผู้ฟังซักถามหรือมีส่วน
ร่วมอย่างเหมาะสม 

27 48 22 2 0 4.01 มาก 

5.วิทยากรตอบข้อซักถามได้ตรงประเด็นและ
ชัดเจน 

30 46 23 0 0 4.07 มาก 

รวม 4.17 มาก 
  

จากการศึกษาความพึงพอใจด้านเทคนิคการบรรยายของนางสาวมาลัย กรแก้วสมนึก ใน
โครงการ“พัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ” กิจกรรมที่ 2 เสวนาเชิง
วิชาการ เรื่อง “พัฒนาทักษะด้านการเจรจาต่อรองส าหรับธุรกิจระหว่างประเทศ” พบว่า ผู้เข้าร่วม
โครงการเกิดความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 4.17 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
แล้วพบว่า อันดับที่ 1 ได้แก่ ด้านวิทยากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่บรรยาย ด้วยค่าเฉลี่ย 
4.42 รองลงมาได้แก่ เทคนิคในการบรรยาย/การใช้สื่อ/ภาษาเข้าใจง่ายและเหมาะสม ด้วยค่าเฉลี่ย 
4.20 และอันดับที่ 3 ได้แก่ ด้านวิทยากรสามารถด าเนินกิจกรรม/ถ่ายทอดความรู้เป็นไปตามล าดับ
ขั้นตอนอย่างชัดเจน เข้าใจง่าย ด้วยค่าเฉลี่ย 4.15 

 



 

 

ตารางท่ี 2 ความพึงพอใจด้านกระบวนการด าเนินงาน/ประชาสัมพันธ์โครงการ/การลงทะเบียน 

 
จากการศึกษาความพึงพอใจด้านกระบวนการด าเนินงาน/ประชาสัมพันธ์โครงการ/การ

ลงทะเบียน ของโครงการ“พัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ” 
กิจกรรมที่ 2 เสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง “พัฒนาทักษะด้านการเจรจาต่อรองส าหรับธุรกิจระหว่าง
ประเทศ” พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 3.72 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่า อันดับที่ 1 ได้แก่ ด้านช่วงระยะเวลาในการจัดโครงการ ด้วย
ค่าเฉลี่ย 3.80 รองลงมาได้แก่ ด้านการอ านวยความสะดวกของผู้จัดงาน ด้วยค่าเฉลี่ย 3.69และอันดับ
ที่ 3 ได้แก่ ด้านความเหมาะสมของรูปแบบการจัดโครงการ ด้วยค่าเฉลี่ย 3.66  
 
ตารางท่ี 3 ความพึงพอใจด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 

จากการศึกษาความพึงพอใจด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก ของโครงการ“พัฒนา
คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ” กิจกรรมที่ 2 เสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง 
“พัฒนาทักษะด้านการเจรจาต่อรองส าหรับธุรกิจระหว่างประเทศ” พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการเกิด

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ด้านกระบวนการด าเนินงาน/ประชาสัมพันธ์โครงการ/การลงทะเบียน   
1.ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดโครงการ 15 42 36 5 1 3.66 มาก 
2.การอ านวยความสะดวกของผู้จัดงาน 21 37 32 7 2 3.69 มาก 
3.ช่วงระยะเวลาในการจัดโครงการ 25 41 23 8 2 3.80 มาก 

รวม 3.72 มาก 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก   
1.ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดโครงการ 21 45 24 8 1 3.85 มาก 
2.โสตทัศนูปกรณ์มีความพร้อมในการจัด
โครงการ 

16 32 36 14 1 3.81 มาก 

3.เอกสารประกอบ/วัสดุอุปกรณ์มีเพียงพอต่อ
ความต้องการ 

30 42 23 4 - 4.11 มาก 

รวม 3.92 มาก 



 

 

ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 3.92  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่า 
อันดับที่ 1 ได้แก่ ด้านเอกสารประกอบ/วัสดุอุปกรณ์มีเพียงพอต่อความต้องการ ด้วยค่าเฉลี่ย 4.11 
รองลงมาได้แก่ ด้านความเหมาะสมของรูปแบบการจัดโครงการ ด้วยค่าเฉลี่ย 3.85 และอันดับที่ 3 
ได้แก่ ด้านโสตทัศนูปกรณ์มีความพร้อมในการจัดโครงการ ด้วยค่าเฉลี่ย 3.81 

 
ตารางท่ี 4 ความพึงพอใจด้านประโยชน์ที่ได้รับและการน าไปประยุกต์ใช้ 
            จากการศึกษาความพึงพอใจด้านประโยชน์ที่ได้รับและการน าไปประยุกต์ใช้ ของโครงการ
“พัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ” กิจกรรมที่ 2 เสวนาเชิงวิชาการ 
เรื่อง “พัฒนาทักษะด้านการเจรจาต่อรองส าหรับธุรกิจระหว่างประเทศ” พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการ
เกิดความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 3.94  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่า 
อันดับที่ 1 ได้แก่ และ ด้านความรู้และความเข้าใจ หลัง เข้าร่วมโครงงาน และ สามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปเป็นแนวทางเพ่ือประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่าง
ประเทศ ด้วยค่าเฉลี่ย 4.12  และอันดับที่ 2 ได้แก่ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอด/เผยแพร่
ให้กับผู้อื่นได้ ด้วยค่าเฉลี่ย 3.90 อันดับที่ 3 ได้แก่ ความรู้และความเข้าใจ ก่อน เข้าร่วมโครงงาน ด้วย
ค่าเฉลี่ย 3.62 
 
 
 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ด้านประโยชน์ที่ได้รับและการน าไปประยุกต์ใช้   
1.ความรู้และความเข้าใจ ก่อน เข้าร่วม
โครงงาน 

11 21 43 21 3 3.62 มาก 

2.ความรู้และความเข้าใจ หลัง เข้าร่วม
โครงงาน 

26 57 14 2 - 4.12 มาก 

3.สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปเป็นแนวทางเพ่ือ
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ  

28 53 16 2  4.12 มาก 

4.สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอด/
เผยแพร่ให้กับผู้อ่ืนได้ 

22 44 31 2  3.90 มาก 

รวม 3.94 มาก 



 

 

หัวข้อที่ท่านสนใจและต้องการรับฟังการบรรยายในครั้งต่อไป 
1. การท าธุรกิจออนไลน์ 

2. หุ้น,ตลาดการเงิน 

3. การท าธุรกิจระหว่างประเทศและแนวโน้มอาชีพในอนาคต 

4. การน าเข้า-ส่งออกสินค้า 

5. การท าผลิตภัณฑ์ 

6. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

7. ปัญหาและนวัตกรรมในการแก้ปัญหา 

8. ทักษะที่ตลาดแรงงานโลกต้องการ 

9. ท าอย่างไรจึงจะเป็นนักธุรกิจพันล้าน 

10. วัฒนธรรมในต่างประเทศ 

11. ช่องทางการท าธุรกิจ 

12. แนวโน้มธุรกิจที่น่าจะได้รับความนิยมในอีก 5 ปี 

13. SME 

14. การเจรจาต่อรองในการท าธุรกิจ 

14. ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
 14.1 จุดเด่น / สิ่งประทับใจในการจัดโครงการ 

- หัวข้อการบรรยาย 
  -วิทยากรมีความรู้ความสามารถ เข้าใจสิง่ที่ต้องการจะสื่อ 
 14.2 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 

- เอกสารประกอบการสัมนาไม่เพียงพอ 

- เสียงเบา ขณะบรรยาย 

- ไม่ควรใช้โต๊ะเลคเชอร์ เพราะท าให้ลุก-นั่งไม่สะดวก และดูไม่เป็นระเบียบ 

 14.3 ข้อเสนอแนะ 

1. เพ่ิมเนื้อหาในการบรรยาย 

2. ลดเวลาในการบรรยายให้น้อยลง เพื่อไม่ให้นักศึกษาเบื่อ 

3. เพ่ิมของว่าง 

4. ควรจัดให้มีกิจกรรมที่ท าร่วมกัน  เช่น จับกลุ่มออกแบบผลิตภัณฑ์ในช่วงบ่าย เป็นต้น 

5. อยากให้มีการแสดงความคิดเห็นร่วมกันให้มากกว่านี้ 



 

 

6. เลือกสถานที่ในการจัดสัมนาให้ดีกว่านี้ 

7. ควรมีสื่อประกอบการบรรยายให้มากกว่านี้ 

8. ควรจัดสัมนาในช่วงกลางเทอม เพื่อป้องกันปัญหาการลากลับบ้านก่อน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 บนัทึกขออนุมติัโครงการ / กิจกรรม 
 โครงการ / กิจกรรม 
 ค าสั่งมหาวทิยาลยั / คณะวทิยาการจดัการ 
 ก าหนดการ 
 จดหมายเชิญ (ถา้มี) 
 รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมโครงการพร้อมลายเซ็นต ์

 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
แบบฟอร์มโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560       

  โครงการตามยุทธศาสตร์ 

 โครงการตามพันธกิจ 
 

หน่วยงาน: คณะวิทยาการจัดการ 
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 
 
1. หลักการและเหตุผล  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ตระหนักถึงความส าคัญและ
ความจ าเป็นในการที่จะเตรียมนักศึกษาให้มีความพร้อมในการเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ เพ่ือที่จะให้
นักศึกษาประสบกับความส าเร็จในการเข้าสู่วิชาชีพฯ ในการท างานในอนาคต โดยมีความรู้
ความสามารถในวิชาชีพฯ ของตนเอง สามารถปรับตัว และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้  จึงจัดท ากิจกรรม
ที่ 7 พัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ โครงการพัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามศาสตร์วิทยาการจัดการขึ้น ทั้งนี้รูปแบบของการจัดกิจกรรมจะ
เป็นการเสวนา ทั้งนี้  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทักษะในวิชาชีพ เทคโนโลยี ภาษา กระบวนการคิด 
บุคลิกภาพของแต่ละบุคคล ตลอดจนการมีจิตส านึกที่ดี เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการ
เข้าสู่เส้นทางวิชาชีพฯ ของตนเอง และเสริมสร้างความเป็นเลิศในการพัฒนาอัตลักษณ์ของบัณฑิตสู่
วิชาชีพให้แก่นักศึกษา อันจะเอ้ือประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตเป็นอย่างมาก และเป็นหนทางที่น าไปสู่
ความส าเร็จในการท างานในอนาคตต่อไป 

 
2. แหล่งที่มาของงบประมาณ  
    งบประมาณแผ่นดิน  
  ขอสนับสนุนงบประมาณ 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .............................................. 
  

รายละเอียดงบประมาณ  (ค่าใช้จ่าย) รวมทั้งสิ้น 34,000 บาท (สามหม่ืนสี่พันบาทถ้วน) 
 
กิจกรรมที่ 1 การเสวนา เรื่องการค้าระหว่างประเทศในยุค Thailand 4.0   

          1.  ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน (In Cash)  
       -  ค่าตอบแทนวิทยากร (1,200 บาท x 2 คน x 6 ชั่วโมง)       = 14,400 บาท  
       -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35 บาท x 125 คน x 2 มื้อ)    =  8,750 บาท 



 

 

    -  ค่าวัสดุ             =  1,850 บาท 
   รวมเป็นเงิน 25,000 บาท 
           2.  ค่าใช้จ่ายท่ีเป็นมูลค่า  (In Kind)  

  -  ค่าตอบแทนอาจารย์ (300 บาท x 6 คน x 6 ชั่วโมง)   =  10,800 บาท 
  -  ค่าบริการห้องประชุม (5,000 บาท x 1 วัน)    =    5,000 บาท 
    รวมเป็นเงิน   =  15,800 บาท 
         

หมายเหตุ : - ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาทักษะด้านการเจรจาต่อรองส าหรับธุรกิจระหว่างประเทศ 

  1.  ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน (In Cash)  
       -  ค่าตอบแทนวิทยากร (1,200 บาท x 1 คน x 3 ชั่วโมง)= 3,600 บาท  
       -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35 บาท x 125 คน x 1 มื้อ)= 4,375 บาท 

   -  ค่าวัสดุ          = 1,025 บาท  
               รวมเป็นเงิน 9,000 บาท 
       2.  ค่าใช้จ่ายท่ีเป็นมูลค่า  (In Kind)  
       -  ค่าตอบแทนอาจารย์ (300 บาท x 6 คน x 3 ชั่วโมง)   = 5,400 บาท 
                          -  ค่าบริการห้องประชุม (5,000 บาท x 1 วัน)     = 5,000 บาท 
                     รวมเป็นเงิน    = 10,400 บาท 
                               
                             หมายเหตุ : - ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
 
3. กิจกรรมหลัก 

กิจกรรมหลัก 
 

วันที่ด าเนินการ สถานที่ด าเนินการ  ผู้รับผิดชอบ 
 

กิจกรรมที่ 1 การเสวนา เรื่อง
การค้าระหว่างประเทศในยุค 
Thailand 4.0 
- จัดเวทีเสวนาการค้าระหว่าง
ประเทศในยุค Thailand 4.0 
 

ตุลาคม – ธันวาคม 
2559 

มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต 

(R) คณาจารย์ประจ า
สาขาวิชาธุรกิจระหว่าง
ประเทศ 
(A) คณาจารย์ประจ า
สาขาวิชาธุรกิจระหว่าง
ประเทศ 
(C) ประธานกรรมการ 



 

 

กิจกรรมหลัก 
 

วันที่ด าเนินการ สถานที่ด าเนินการ  ผู้รับผิดชอบ 
 

บริหารหลักสูตรฯ 
(I) ประธานหลักสูตร 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาทักษะ
ด้านการเจรจาต่อรองส าหรับ
ธุรกิจระหว่างประเทศ 
- บรรยายเทคนิคการพัฒนา
ทักษะด้านการเจรจาต่อรอง
ส าหรับธุรกิจระหว่างประเทศ 
: กลุ่มประชาคมอาเซียน 

มกราคม – เมษายน 
2560 

มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต 

(R) คณาจารย์ประจ า
สาขาวิชาธุรกิจระหว่าง
ประเทศ 
(A) คณาจารย์ประจ า
สาขาวิชาธุรกิจระหว่าง
ประเทศ 
(C) ประธานกรรมการ 
บริหารหลักสูตรฯ 
(I) ประธานหลักสูตร 

 
 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ  

1.  เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามศาสตร์วิทยาการจัดการ 

2.  เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตในการเข้าสู่วิชาชีพของตนเอง 

 
5. กลุ่มเป้าหมาย 

1.  นักศึกษาของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 

2.  อาจารย์ประจ าหลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ 

 

6. ผลผลิตและผลลพัธ์ที่ได้จากโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลผลิต (Output) 
1.  นักศึกษามีการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงคต์ามศาสตร์วิทยาการจัดการ  
2. นักศึกษา มีความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพ
ของตนเอง 
3. นักศึกษา เห็นประโยชน์ในการพัฒนา
ตนเองเพ่ือการเข้าสู่วิชาชีพฯ ที่ถูกต้องและ
เหมาะสม 

ผลลัพธ์ (Outcome) 
1. นักศึกษามีคุณลักษณะตรงตามความต้องการ
ของสาขาวิชาชีพ 
 



 

 

7. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 เชิงปริมาณ นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 เชิงคุณภาพ บัณฑิตมีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของสาขาวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 


