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ค าน า 
 

รายละเอียดรายวิชาสัมมนาธุรกิจระหว่างประเทศ  (Seminar in International Business )รหัส
วิชา 3683901 เป็นการจัดท ารายละเอียดประกอบรายวิชาสัมมนาธุรกิจระหว่างประเทศ  หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ  ในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะด้าน  โดยมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย วัตถุประสงค์ และกระบวนการสัมมนา การวิเคราะห์และ
การอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาของระบบธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจระหว่างประเทศ เหตุการณ์ทางธุรกิจ
ระหว่างประเทศท่ีน่าสนใจและทันต่อเหตุการณ ์
  เอกสารรายละเอียดรายวิชาธุรกิจระหว่างประเทศฉบับนี้ เพ่ือให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ โดยปรับปรุงรูปแบบการสอน รูปแบบการส่งงาน การน าเสนอผลงานของผู้เรียน 
ความตระหนักรู้ในเรื่องกระบวนการคิดและความรับผิดชอบของผู้เรียนให้มีมากยิ่งขึ้น  และเป็นแนวทางที่
สามารถปรับปรุงรูปแบบวิธีการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้น 

 
 

     
   อาจารย์ผู้สอนรายวิชา 
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สารบัญ 

 
หมวด           หน้า 
 
หมวด 1  ข้อมูลทั่วไป 
หมวด 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
หมวด 3  ลักษณะและการด าเนินการ 
หมวด 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
หมวด 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
หมวด 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
หมวด 7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ    คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
    รหัสวิชา …3683901……..ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย)  ……สัมมนาธุรกิจระหว่างประเทศ…………………….. 
                                              (ภาษาอังกฤษ)  … Seminar in International Business ……. 
2. จ านวนหน่วยกิต 
    3(3-0-6) หน่วยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และประเภทรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา…… 
    อาจารย์ผู้สอน (1)…ผศ.กาหลง    กลิ่นจันทร์   ตอนเรียน A1  
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
    ภาคการศึกษาท่ี ………1…..…….. / ชั้นปีที่ ……4……… 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
8. สถานที่เรียน 

      คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    1 กรกฎาคม พ.ศ.2562 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

- เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดสัมมนาและการเขียนโครงการ 
- เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ทางธุรกิจระหว่างประเทศมาประยุกต์ใช้และร่วมแสดงความ

คิดเห็นกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่น่าสนใจซึ่งเกิดขึ้นในปัจจุบันได้อย่างกว้างขวางและอย่างมีจริยธรรม 
- เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถจัดสัมมนาทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศได้และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไป

ประยุกต์กับชีวิตและการท างานได้ 
 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
    เนื่องจากเป็นการสอนครั้งแรกจึงยังไม่มีการพัฒนา 
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา (ระบุทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

 ความหมาย วัตถุประสงค์ และกระบวนการสัมมนา การวิเคราะห์และการอภิปราย
เกี่ยวกับปัญหาของระบบธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจระหว่างประเทศ เหตุการณ์ทางธุรกิจระหว่าง
ประเทศท่ีน่าสนใจและทันต่อเหตุการณ์ 

Definition, objectives and process of seminar; analysis and discussion about 
problem of business system; international business environment; interesting and up to date of 
international business activities 
 

2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย การฝึก 

 
สอนเสริม ปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ช.ม. ต่อภาค
การศึกษา 

 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา

เฉพาะราย 

ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

 

 90 ช.ม.ต่อภาค
การศึกษา  

(6 ชม.ต่อสัปดาห์) 
 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น   
    รายบุคคล 

- อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาผ่าน เว็บไซด์คณะ 

- อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
(เฉพาะรายที่ต้องการ) 
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หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1 คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 ผลการเรียนรู้ 

    (1) มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

O (2) มีความพอเพียงเป็นหลักในการด าเนินชีวิต  โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  
และการสร้างภูมิคุ้มกัน 

O (3) มีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
 (4) มีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมที่มีความส าคัญทางธุรกิจ สามารถจัดการ

ปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ 
       1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้  
  (1) อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา 
  (2) เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัดท าโครงการ/กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและแสดงถึงความ
เสียสละและความรับผิดชอบ 
  (3) เน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา รวมถึงการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของ 
สถาบันพร้อมทั้งยกย่องนักศึกษาที่ประพฤติด ี
  (4) อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในองค์กรที่เป็นที่ยอมรับและท าคุณประโยชน์ให้แก่สังคม  
 1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
 (1) ประเมินจากการกระท าการทุจริตในการสอบ และผลการท ารายงาน 
 (2) สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ 
 (3) ประเมินจากการเข้าเรียนตรงเวลาและการส่งงานตามก าหนด 
 (4) แบบรายงานผลการอบรม สัมมนา และสังเกตพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลง 
2 ความรู้ 

   2.1 ผลการเรียนรู้ 
 O (1) มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของแนวคิด ทฤษฎี หลักการและกระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ 
 O (2) มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถบูรณาการและน ามา
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
  (3) มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านธุรกิจระหว่างประเทศ รวมทั้ง
มีความเข้าใจในผลกระทบในสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลกอย่างเท่าทัน 
     2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้  
   (1) ใช้การสอนหลายรูปแบบต่างๆ เช่น การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การใช้ 
กรณีศึกษา การสอนแบบบรรยายและอภิปราย เป็นต้น 
 (2) เชิญวิทยากรที่มีความรู้ความช านาญในสาขาที่เก่ียวข้องมาบรรยายพิเศษ 
 (3) จัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในองค์กรที่มีการด าเนินงาน
เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ ฝึกการเขียนแผนธุรกิจ เป็นต้น 
  2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้  
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 (1) ประเมินจากการแสดงความคิดเห็น การมีส่วนร่วม การตอบค าถาม 
  (2) ใช้รูปแบบและเครื่องมือประเมินที่หลากหลาย เช่น การสอบข้อเขียนทั้งกลาง -ภาคและปลาย
ภาค การท ารายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา การท าโครงการ เป็นต้น 
  (3) ประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
3 ทักษะทางปัญญา 

   3.1 ผลการเรียนรู้ 
 O (1) สามารถสืบค้น แสวงหาความรู้และประเมินข้อมูลเพ่ิมเติมได้ด้วยตนเองเพ่ือการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงไปของโลกและธุรกิจ 
 O (2) มีความคิด คิดอย่างสร้างสรรค์ อย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ สามารถบูรณาการ
ความรู้จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษาและประสบการณ์เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจและสถานการณ์ทั่วไปได้
อย่างเหมาะสม 

  (3) สามารถคิดค้น วางแผน วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอย่างรอบด้าน 
มีความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ ท าให้เกิดการได้เปรียบ
ทางการแข่งขันทางธุรกิจ 
     3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ 
 (1) ศึกษากรณีศึกษา 
 (2) เข้าฝึกทักษะอาชีพในสถานประกอบการจริง 
 (3) การอภิปรายกลุ่ม  
 (4) การระดมสมอง 
 (5) อบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ในด้านธุรกิจระหว่าง
ประเทศ 
     3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้  
 (1) ประเมินผลความสามารถในการคิดวิเคราะห์จากกรณีศึกษาท่ีมอบหมายให้นักศึกษา 
 (2) ประเมินผลงานที่เกิดจากการใช้กระบวนการแก้ไขปัญหาและการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ 
เช่น แบบประเมินผลจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การสัมมนา การรายงาน ผลการอภิปรายกลุ่ม เป็นต้น 
 (3) ประเมินผลจากการศึกษาค้นคว้ารายงาน/โครงการ/งานวิจัยที่ได้รับมอบหมาย 
4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     4.1 ผลการเรียนรู้ 
 O (1) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 O (2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งของตนเองและส่วนรวม พร้อมทั้ง
ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกด้านต่างๆ 

  (3) มีมนุษยสัมพันธ์สามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์การและ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
      4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ 
 (1) มอบหมายงานกลุ่มและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและหมุนเวียนกัน 
 (2) จัดให้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการในระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับประเทศ 
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      4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
 (1) ประเมินจากผลการท างานของกลุ่มและผลงานของผู้เรียนในกลุ่มท่ีได้รับมอบหมาย 
   (2) ประเมินจากการน าเสนอผลงานกลุ่ม และการเป็นผู้น าในการอภิปรายซักถาม 
   (3) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ และการน าเสนอรายงาน 
5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
       5.1 ผลการเรียนรู้ 
    O (1) สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณใน     การวิเคราะห์
และตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจ าวัน 
                  O (2) สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการ
เขียน และมีรูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสม 

               (3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อเพ่ือการสื่อสาร ค้นคว้า ประมวลผลและ
สนับสนุนการด าเนินงานธุรกิจระหว่างประเทศได้อย่างเหมาะสม 
        5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ 
      (1 )  มอบหมายให้ค้ นคว้ าหาข้อมู ลและน า เสนอหน้ าชั้ น เรี ยนทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 
     (2) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้มีการตัดสินใจบนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข โดยใช้กรณีศึกษา
หรือรายงานทางธุรกิจทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
        5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
     (1) ประเมินการสืบค้นงานและการวิเคราะห์ข้อมูลจากการน าเสนองานที่ได้รับมอบหมาย ทั้ง
ในรูปแบบการเขียนรายงาน และ/หรือการน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
     (2) ประเมินจากผลการวิเคราะห์กรณีศึกษาหรือรายงานทางธุรกิจ 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

 
สัปดาห์ที่ 

 
หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

1 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
สัมมนา 
  ความหมายของการสมัมนา 
  จุดมุ่งหมายของการการสัมมนา 
  วัตถุประสงค์ของการสัมมนา 
  ประโยชน์ของการจัดสัมมนาหลกัการ
สัมมนาท่ัวไป 
 ขั้นตอนการหาหัวข้อในการสัมมนา 
 
- Learning Outcome 
  สามารถอธิบายถึงความหมาย 
จุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ ประโยชน์และ
ขั้นตอนของการสัมมนาได ้
 

4 1. ผู้สอนอธิบายแนวการสอน 
2. อธิบายเกณฑ์การให้คะแนน 
3. สื่อท่ีใช้ และข้อตกลงในการจดัการ
เรียนการสอน 
4. ผู้สอนเลือกผู้เรียนมาเลา่เกี่ยวกับการ
จัดสัมมนาที่ประทับใจและอธิบายถึง
เหตุผล 
5. ผู้สอนและผูเ้รียนร่วมกันระดมความ
คิดเห็นโดยใช้ประสบการณ์ที่เคยเข้าร่วม
สัมมนาเกี่ยวกับ ความหมาย วัตถปุระสงค์ 
จุดมุ่งหมาย ประโยชน์ 
6. ผู้สอนบรรยายเกี่ยวกับข้ันตอนของ
การจัดสัมมนา 
7. ผู้สอนและผูเ้รียนร่วมกันสรุปถึงสาระ
ความรู้ที่ได้รับ 
8. ท าแบบฝึกหัด 
 

1. แนวการสอน 
2. ตัวอย่างการจัด
สัมมนา 
3. แบบฝึกหัด 
4. เอกสาร
ประกอบการเรียน 
5. Power Point 

1 ผศ.กาหลง   
กลิ่นจันทร ์

2 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
สัมมนา 
  องค์ประกอบในการหาเนื้อหาในการ

4 1. ผู้สอนให้ผูเ้รียนดูตัวอย่างวิดีท้ศนข์อง
การจัดการสัมมนา 
2. ผู้สอนให้ผูเ้รียนร่วมกันระดมความ

1. ตัวอย่างการจัด
สัมมนา 
2. แบบฝึกหัด 

1 ผศ.กาหลง   
กลิ่นจันทร ์
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

สัมมนา 
  รูปแบบและเทคนคิในการจัดสัมมนา 
  องค์ประกอบของ การจัดสัมมนา 
  คุณลักษณะของการสมัมนาท่ีด ี
  จริยธรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศ 
 
- Learning Outcome 
  สามารถอธิบายถึงข้อดีและข้อเสยี รวมถึง
ความแตกต่างของการจดัสมัมนาแต่ละ
รูปแบบได ้

คิดเห็นเกีย่วกับเนื้อหาและรูปแบบในการ
จัดสัมมนา  รวมถึงให้ความเห็นถึง
ข้อบกพร่องของการจัดสัมมนาท่ีได้ด ู
3. ผู้สอนบรรยาย 
4. ผู้สอนและผูเ้รียนร่วมกันสรุปถึงสาระ
ความรู้ที่ได้รับ 
5.  ผู้เรียนท าแบบฝึกหดั 

3. เอกสาร
ประกอบการเรียน 
4. Power Point 

3 - การเขียนโครงการ 
  ความหมายของโครงการ 
  โครงการที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร 
  โครงสร้างของโครงการ 
 
- Learning Outcome 
  สามารถเขียนโครงการเพื่อเสนอขอจัด
สัมมนาได ้

4 1. บรรยายประกอบตัวอย่างโครงการ 
2. ระดมความคดิเห็นเกีย่วกับตัวอย่าง
โครงการ 
3. ฝึกเขียนโครงการ 
4. น าเสนอหน้าช้ันเรียน 
5. การอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็น
ที่น าเสนอ 
 

1. ตัวอย่างการ
โครงการ 
2. แบบฝึกหัด 
3. เอกสาร
ประกอบการเรียน 
Power Point 

1. ผศ.กาหลง   
กลิ่นจันทร ์

4 - ความแตกต่างของทางวัฒนธรรม
และจริยธรรมในการด าเนินธรุกิจ
ระหว่างประเทศ 

ความหมายของวัฒนธรรม 

4 1. การน าเสนอหน้าช้ันเรียน 
2. การอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประเด็นที่น าเสนอ 
3. กรณีตัวอยา่งเรื่อง วัฒนธรรมและ

1. กรณีศึกษา 
2. หนังสือพิมพ ์
3. นิตยสาร 
4. วารสาร 
5. แบบฝึกหัด 

2 ผศ.กาหลง   
กลิ่นจันทร ์
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

ระดับของวัฒนธรรม 
องค์ประกอบของวัฒนธรรม 
ประเภทของวัฒนธรรม 
มิติของวัฒนธรรมในประเทศตา่ง ๆ 
สาเหตุของความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
แนวทางวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการด าเนิน

ธุรกิจ 
บทบาทของวัฒนธรรมต่อธุรกิจระหว่าง

ประเทศ 
ความหมายของจรยิธรรม 
ผลกระทบของจริยธรรมต่อธุรกิจ

ระหว่างประเทศ 
สิทธิมนุษยชน 
มลพิษด้านสิ่งแวดล้อม 
สาเหตุที่ธุรกิจระหว่างประเทศต้องมี

จริยธรรม 
- Learning Outcome 
  สามารถอธิบายถึงความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมและจรยิธรรมที่ส่งผลกระทบต่อ
การด าเนินธรุกิจระหว่างประเทศและ
จริยธรรมได ้

จริยธรรม 
4. บรรยายและใหผู้้เรียนร่วมแสดงความ
คิดเห็น 
 
 

6. เอกสาร
ประกอบการเรียน 
7. Power Point 

5 5. ความแตกต่างของทางวัฒนธรรม
และจริยธรรมในการด าเนินธรุกิจ

4 1. การน าเสนอหน้าช้ันเรียน 
2. การอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

1. กรณีศึกษา 
2. หนังสือพิมพ ์
3. นิตยสาร 

2 ผศ.กาหลง   
กลิ่นจันทร ์
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

ระหว่างประเทศ 
ความหมายของวัฒนธรรม 
ระดับของวัฒนธรรม 
องค์ประกอบของวัฒนธรรม 
ประเภทของวัฒนธรรม 
มิติของวัฒนธรรมในประเทศตา่ง ๆ 
สาเหตุของความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
แนวทางวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการด าเนิน

ธุรกิจ 
บทบาทของวัฒนธรรมต่อธุรกิจระหว่าง

ประเทศ 
ความหมายของจรยิธรรม 
ผลกระทบของจริยธรรมต่อธุรกิจ

ระหว่างประเทศ 
สิทธิมนุษยชน 
มลพิษด้านสิ่งแวดล้อม 
สาเหตุที่ธุรกิจระหว่างประเทศต้องมี

จริยธรรม 
- Learning Outcome 
  สามารถอธิบายถึงความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมและจรยิธรรมที่ส่งผลกระทบต่อ
การด าเนินธรุกิจระหว่างประเทศและ
จริยธรรมได ้
 

ประเด็นที่น าเสนอ 
3. กรณีตัวอยา่งเรื่อง วัฒนธรรมและ
จริยธรรม 
4. บรรยายและใหผู้้เรียนร่วมแสดงความ
คิดเห็น 
 

4. วารสาร 
5. แบบฝึกหัด 
6. เอกสาร
ประกอบการเรียน 
7. Power Point 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

6 - ความแตกต่างของกฎหมายและ
การเมือง 

ความส าคญัของการเมือง 
ระบบการเมือง 
การประเมินสภาพแวดลอ้มทางการเมอืง 
การสนับสนุนของรัฐบาล 
ความส าคญัของกฎหมาย 
ความแตกต่างของกฎหมาย 
กฎหมายระหว่างประเทศ 
ความเสีย่งทางกฎหมาย 
นโยบายการค้า 
นโยบายการค้าเสร ี
นโยบายการค้าแบบคุ้มกัน 

- Learning Outcome 
   สามารถอธิบายถึงความแตกต่างของ
กฎหมายและการเมืองที่ส่งผลกระทบต่อ
การด าเนินธรุกิจระหว่างประเทศ 
 

4 1. การน าเสนอหน้าช้ันเรียน 
2. การอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประเด็นที่น าเสนอ 
3. กรณีตัวอยา่งเกี่ยวกับกฎหมายและ
การเมือง 
4. บรรยายและใหผู้้เรียนร่วมแสดงความ
คิดเห็น 
 

1. กรณีศึกษา 
2. หนังสือพิมพ ์
3. นิตยสาร 
4. วารสาร 
5. แบบฝึกหัด 
6. เอกสาร
ประกอบการเรียน 
7. Power Point 

2 ผศ.กาหลง   
กลิ่นจันทร ์

7 - ความแตกต่างทางเศรษฐกิจ 
ระบบเศรษฐกิจ 
เศรษฐกิจของประเทศพัฒนา 
เศรษฐกิจของประเทศก าลังพัฒนาเหตุผล

ของการรวมตัวกันทางด้านเศรษฐกิจใน
ระดับภูมิภาค 

4 1. การน าเสนอหน้าช้ันเรียน 
2. การอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประเด็นที่น าเสนอ 
3. กรณีตัวอยา่งเกี่ยวกับเศรษฐกิจ 
4. บรรยายและใหผู้้เรียนร่วมแสดงความ

1. กรณีศึกษา 
2. หนังสือพิมพ ์
3. นิตยสาร 
4. วารสาร 
5. แบบฝึกหัด 
6. เอกสาร

2 ผศ.กาหลง   
กลิ่นจันทร ์
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

ลักษณะของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 
วัตถุประสงค์ของการรวมกลุ่มทาง

เศรษฐกิจ 
รูปแบบของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 
ผลกระทบของการรวมกลุ่มทาง

เศรษฐกิจในเขตภูมิภาค 
- Learning Outcome 
   สามารถอธิบายถึงความแตกต่างทางด้าน
เศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนิน
ธุรกิจระหว่างประเทศ 
 

คิดเห็น 
 

ประกอบการเรียน 
7. Power Point 

8 - บทบาทของเทคโนโลยีต่อการ
ด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศ 

ความหมายของเทคโนโลย ี
ความส าคญัของเทคโนโลย ี
ลักษณะของเทคโนโลย ี
วิธีการเพื่อให้ได้เทคโนโลยีมาใช้ด าเนิน

ธุรกิจ 
รูปแบบของการถ่ายโอน 
ปฏิกิริยาของประเทศแม่ต่อการถ่ายโอน

เทคโนโลยี 
ปฏิกิริยาของประเทศที่ไปลงทุนต่อการ

ถ่ายโอนเทคโนโลยี 
ประเด็นส าคญัเกี่ยวกับเทคโนโลย ี

4 1. การน าเสนอหน้าช้ันเรียน 
2. การอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประเด็นที่น าเสนอ 
3. กรณีตัวอยา่งเกี่ยวกับบทบาทของ
เทคโนโลยีต่อการด าเนินธรุกิจระหว่าง
ประเทศ 
4. บรรยายและใหผู้้เรียนร่วมแสดงความ
คิดเห็น 
 

1. กรณีศึกษา 
2. หนังสือพิมพ ์
3. นิตยสาร 
4. วารสาร 
5. แบบฝึกหัด 
6. เอกสาร
ประกอบการเรียน 
7. Power Point 

2 ผศ.กาหลง   
กลิ่นจันทร ์
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

- Learning Outcome 
   สามารถอธิบายถึงบทบาทของเทคโนโลยี
ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินธรุกิจระหว่าง
ประเทศ 
 

9 - การผลิตระหว่างประเทศ 
ความหมายของการผลติระหว่างประเทศ 
ความส าคญัของการผลิตระหว่าง

ประเทศ 
ธรรมชาติของการจดัการผลติระหว่าง

ประเทศ 
วัตถุประสงค์และนโยบายการผลิต

ระหว่างประเทศ 
ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตระหว่างประเทศ  
กระบวนการผลิตระหว่างประเทศ   
ห่วงโซอุปทาน 
กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการห่วงโซ่

อุปทาน 
สาระส าคญัของการจัดการห่วงโซ่

อุปทาน 
ปัจจัยสู่ความส าเร็จของการจดัการห่วง

โซ่อุปทาน 
- Learning Outcome 
   สามารถบอกถึงรูปแบบการผลิตระหว่าง

4 1. การน าเสนอหน้าช้ันเรียน 
2. การอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประเด็นที่น าเสนอ 
3. กรณีตัวอยา่งเกี่ยวกับการผลติระหว่าง
ประเทศ 
4. บรรยายและใหผู้้เรียนร่วมแสดงความ
คิดเห็น 
 

1. กรณีศึกษา 
2. หนังสือพิมพ ์
3. นิตยสาร 
4. วารสาร 
5. แบบฝึกหัด 
6. เอกสาร
ประกอบการเรียน 
7. Power Point 

2 ผศ.กาหลง   
กลิ่นจันทร ์
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

ประเทศท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ 
ได ้ 

10 - การตลาดระหว่างประเทศ 
ความหมายของการตลาดระหว่าง

ประเทศ 
ความส าคญัของการตลาดระหว่าง

ประเทศ 
การก าหนดมาตรฐานและการสร้างความ

แตกต่าง 
การจัดการการตลาดระหว่างประเทศ 
ผลิตภณัฑ ์
การตั้งราคา 
การส่งเสริมการตลาด 
การจัดจ าหน่าย 

- Learning Outcome 
   สามารถบอกถึงรูปแบบการตลาดระหว่าง
ประเทศท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได ้ 

4 1. การน าเสนอหน้าช้ันเรียน 
2. การอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประเด็นที่น าเสนอ 
3. กรณีตัวอยา่งเกี่ยวกับการตลาดระหว่าง
ประเทศ 
4. บรรยายและใหผู้้เรียนร่วมแสดงความ
คิดเห็น 

1. กรณีศึกษา 
2. หนังสือพิมพ ์
3. นิตยสาร 
4. วารสาร 
5. แบบฝึกหัด 
6. เอกสาร
ประกอบการเรียน 
7. Power Point 

2 ผศ.กาหลง   
กลิ่นจันทร ์

11 - การเงินระหว่างประเทศ 
การระดมทุนของธุรกิจระหว่างประเทศ 
แหล่งที่มาของการระดมทุน 
โครงสร้างทางการเงิน  
แนวคิดของการจัดการการเงินระหว่าง

ประเทศ 

4 1. การน าเสนอหน้าช้ันเรียน 
2. การอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประเด็นที่น าเสนอ 
3.  กรณีตัวอย่างเกีย่วกับการเงินระหว่าง
ประเทศ 

1. กรณีศึกษา 
2. หนังสือพิมพ ์
3. นิตยสาร 
4. วารสาร 
5. แบบฝึกหัด 
6. เอกสาร

2 ผศ.กาหลง   
กลิ่นจันทร ์
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

สภาพแวดล้อมของการจัดการการเงิน
ระหว่างประเทศ 

ปัจจัยทางการเงินส าหรับการค้าระหว่าง
ประเทศ 

สกุลเงิน 
การให้เครดิต 
วิธีการช าระเงิน 

- Learning Outcome 
   สามารถบอกถึงรูปแบบการเงินระหว่าง
ประเทศท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได ้ 

4.  บรรยายและใหผู้้เรียนร่วมแสดงความ
คิดเห็น 
 

ประกอบการเรียน 
7. Power Point 

12 - การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ระหว่างประเทศ 

ความซบัซ้อนของการจดัการทรัพยากร
มนุษย์ระหว่างประเทศ 

กระบวนการจดัการทรัพยากรมนุษย์
ระหว่างประเทศ 

ความท้าทายด้านการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ระหว่างประเทศ 

แนวโน้มของรูปแบบการท างาน 
- Learning Outcome 
   สามารถบอกถึงรูปแบบการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยร์ะหว่างประเทศที่เหมาะสม
กับสถานการณ์ต่าง ๆ ได ้ 

4 1. การน าเสนอหน้าช้ันเรียน 
2. การอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประเด็นที่น าเสนอ 
3. กรณีตัวอยา่งเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยร์ะหว่างประเทศ 
4. บรรยายและใหผู้้เรียนร่วมแสดงความ
คิดเห็น 
 

1. กรณีศึกษา 
2. หนังสือพิมพ ์
3. นิตยสาร 
4. วารสาร 
5. แบบฝึกหัด 
6. เอกสารประกอบการ
เรียน 
7. Power Point 

2 ผศ.กาหลง   
กลิ่นจันทร ์
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

13 - การจัดสัมมนา 
   
- Learning Outcome 
   เพื่อให้สามารถจัดสัมมนาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

4 1. ด าเนินการจัดสมัมนา 1. อุปกรณ์และสถานท่ี
ส าหรับการจัดสัมมนา 

3 ผศ.กาหลง   
กลิ่นจันทร ์

14 - การจัดสัมมนา 
 
- Learning Outcome 
  เพื่อให้สามารถจัดสัมมนาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4 1. ด าเนินการจัดสมัมนา 
 
 
 
 
 
 

อุปกรณ์และสถานท่ี
ส าหรับการจัดสัมมนา 

3 ผศ.กาหลง   
กลิ่นจันทร ์

15 - การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัด
สัมมนาและทบทวนบทเรียน 
 
- Learning Outcome 
   เพื่อให้สามารถเสนอแนะและให้ความคิดเห็น
ส าหรับการออกแบบสัมมนาได้ 

4 1. แสดงความคดิเห็นเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรูเ้กี่ยวกับการจัดสัมมนา 

2. ทบทวนบทเรียน 
 
 
 
 
 

1. Power Point 
2. รายงานผลการ
ด าเนินงานการจดั
สัมมนา 

1,2 ผศ.กาหลง   
กลิ่นจันทร ์

 
หมายเหตุ  :  ระบุทุกสัปดาห์ จ านวน 15 สัปดาห์ 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กิจกรรมที่  ผลการเรียนรู้ที่
ได้    (ระบุข้อ) 

วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

1. การเข้าชั้นเรียน 
/ การตรงต่อเวลา 
/                  
การแต่งกาย /
ความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง/การมี
จิตส านึกความ
ถูกต้อง/คุณธรรม
จริยธรรม 

 

1.1.1, 1.1.3 1. ประเมินจากการตรงเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่ง
ง า น ต าม ก า หนด ระย ะ เ ว ล า ที่
มอบหมาย  
2. ประเมินจากการแต่งกายของ
นักศึกษาที่เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 
3. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าที่  ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่ม
และบุคคล  

1-15 
 

10 

2. งานเดี่ยวที่
ได้รับมอบหมาย 
(รายบุคคล/ราย
กลุ่ม) /การ
ทดสอบย่อย 
 

2.1.3, 3.1.3, 
4.1.3, 5.1.3 

1. ประเมินจากการส่งงานตรง
เวลา  
2. ประเมินจากคุณภาพงาน/
คะแนนที่ได้จากการสอบ 

2-15 
 

20 
 

3. การมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน 

2.1.3, 3.1.3, 
4.1.3, 5.1.3 

1. ประเมินจากการแสดงความ
คิดเห็น 
2. ประเมินจากการคุณภาพงาน 
3. การน าเสนอ 

1-15 
 

20 
 

3. การจัดสัมมนา 
 

1.1.1, 2.1.3, 
3.1.3, 4.1.3, 5.1.3 

1. ประเมินจากการส่งงานตรง
เวลา    
2. ประเมินจากคุณภาพงาน 
3. - การน าเสนองาน 

15 
 

20 
 

4. สอบปลายภาค  2.1.3, 3.1.3, 
4.1.3 

1. ประเมินจากการสอบปลายภาค  
โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย 

16 30 

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลัก    
     กนกวรรณ รุ่งอดุลพิศาล (2561). สัมมนาธุรกิจระหว่างประเทศ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

ดุสิต. 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ    
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

-  ประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาการจัดการ 
     -  การสนทนาระหว่างผู้สอนกับนักศึกษา 
 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน   
-  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการสอน  เพื่อก ากับดูแลการสอนให้ได้คุณภาพ 
- ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษาและการทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

 
3. การปรับปรุงการสอน      
-   ผู้ประสานงานรายวิชา และคณาจารย์ผู้สอนร่วมกันระดมสมองก าหนดกลยุทธ์วิธีการสอนจากผลการ

ประเมินประสิทธิผลของรายวิชา สรุปภาพรวมปัญหา และอุปสรรคจากมคอ . 5 เพ่ือหาแนวทางในการ
แก้ปัญหาร่วมกัน  
     -   ปรับกลยุทธการสอน และการบูรณาการความรู้ เพ่ือให้สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละ
หลักสูตร 
 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

การแต่งตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ข้อสอบ  การพิจารณาจากรายงานของผู้เรียน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนตามข้อก าหนดการ
วัดและประเมินผลประจ ารายวิชา 
 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

- ปรับปรุงรายละเอียดวิชาทุกภาคการศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนหรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวน
สอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 

- ปรับปรุงรูปแบบการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
 

 


