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รายละเอียดการสอน
ชื่อรายวิชา

ธป.423 สัมมนาทางการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ
IB423 Seminar in International Business Management

คําอธิบายรายวิชา
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประชุมสัมมนา บทบาทและหนาทีของผูที่เกี่ยวของกับการประชุมสัมมนา รูปแบบของ
การจั ด ประชุ ม สั ม มนา เอกสารที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การประชุ ม สั ม มนา สถานทและวั ส ดุ อุ ป กรณ ขั้ น ตอนการจั ด
ประชุมสัมมนา และการประเมินผลการประชุมสัมมนา ตลอดจน ศึกษาถึงประเด็นและปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
ปจจุบันที่มีผลตอการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ โดยมุงเนนทั้งปญหาในดานการวางแผนการตลาด การจัดการ
องคการ การบริหารทรัพยากรมนุษย การจัดการทางการเงิน ขอบังคับทางกฎหมายทั้งในและตางประเทศ
ตลอดจนการกีดกันทางการคา นักศึกษาตองนําความรูจากวิชาที่เคยศึกษามาประยุกตในการแกไขปญหาทาง
ธุรกิจซึ่งอยูในรูปของกรณีศึกษา
อาจารยผูบรรยาย

วัน/เวลา/สถานที่

ดร.เอกฉัตร ตันศิริ
อีเมล: ekachat.t@bu.ac.th
https://sites.google.com/a/bu.ac.th/ib423-seminar-sec-7121
MONDAY/ 12.40 - 15.10. / K 324

จุดมุงหมายของรายวิชา
1. เพื่อใหนักศึกษาพัฒนากรอบที่ใชในการทําความเขาใจเหตุการณสําคัญที่มีผลกระทบการตอการจัดการ
ธุรกิจระหวางประเทศ
2. เพื่อใหนักศึกษาคิดวิเคราะหปจจัยตางๆที่มีผลตอการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ เชน สถานการณ
การเมือง สภาพเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม และตระหนักถึงกลยุทธพื้นฐานที่ใชในการ
ดําเนินธุรกิจในปจจุบัน
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3. เพื่อใหนักศึกษารับรูของความเหมือนและความแตกตางระหวางประชาชนของโลกและวิธีการที่
พวกเขาสงผลกระทบตอการจัดการธุรกิจ
4. เพื่อใหนักศึกษาเชื่อมโยงความรูจากทฤษฎีเขากับเหตุการณจริง และ/หรือกรณีศึกษาที่เกิดขึ้น
5. เพื่อปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมดานการตลาด รวมทั้งสงเสริมใหนักศึกษาเกิดความรับผิดชอบตอสังคม
6. เพื่อใหนักศึกษานําความรูที่ไดไปศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นตอไป
เอกสารประกอบ
1. ดร.เอกฉัตร ตันศิริ. เอกสารประกอบคําบรรยาย IB423 Seminar in International Business
Management, 2557.
หนังสือและแหลงอางอิงอื่น เพื่อประกอบการเรียน
1. Armstrong, G. and Kotler, P. 2009, Marketing: an Introduction, 9Th edition, Prentice
Hall, New Jersey
2. Kotler Phillip. Marketing Management: Analysis Planning Implementation and
Control. Ninth edition. New Jersey: Prentice Hall, 1997.
3. หนังสือพิมพ และนิตยสารทางธุรกิจตาง ๆ ไดแก หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ หนังสือพิมพประชาชาติ
ธุรกิจ นิตยสาร BrandAge และนิตยสาร Marketeer เปนตน
ลักษณะการเรียนการสอน
1. การบรรยาย
2. กรณีศึกษา
3. การทํารายงาน
4. การนําเสนอผลงาน
5. การทําแบบฝกหัดแบบเดี่ยวและกลุม
6. การอภิปรายและมีสวนรวมในชั้นเรียน
7. การมีสวนรวมในกิจกรรมที่เกี่ยวของ
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โครงการ/กิจกรรม วิชาการ ในหลักสูตรที่จัด (ถามี) ใหระบุอยูในครั้งและวันที่ (Projects/Activities in this
course, specify time and date)
 การศึกษาดูงาน ณ สถานที่ (ระบุ) (On-Site Visits, specify)
 การเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ (ระบุ ชื่อวิทยากร หรือหัวขอ) (Guest Speaker, specify)
 การจัดกิจกรรมในหลักสูตรที่ตอบสนองอัตลักษณหรือเอกลักษณของมหาวิทยาลัย (ระบุชื่อ
โครงการ/กิจกรรม) (Activities of other courses specify projects/activities)
 อื่น ๆ (ระบุ) (Others, specify)
บูรณาการการเรียนการสอนกับงาน (Teaching and Project Integration)
 บริการวิชาการในโครงการ/กิจกรรม (ระบุ) (Academic Services in Projects/Activities,
specify)
 งานวิจัย (ระบุ) (Research, specify)
 งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในโครงการ/กิจกรรม (ระบุ) (Cultural and Art Conservation in
Projects/Activities, specify)
 อื่น ๆ (ระบุ) (Others, specify)
หลักเกณฑการใหคะแนน
Attendance/Participation
Presentation/Project
Report
รวม

10%
60%
30%
100%
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แผนการเรียนการสอน
สัปดาหที่
1

หัวขอการเรียนรู
บทที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
การประชุมสัมมนา

2

กิจกรรมการเรียนการสอน
- นักศึกษารวมวิเคราะห อภิปราย
-

บรรยายสรุปโดยใช Power Point

บทที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ

- นั ก ศึ ก ษาร ว มวิ เ คราะห อภิ ป รายหาความหมายของ

การประชุมสัมมนา (ตอ)

ดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ

บรรยายสรุปโดยใช Power Point
บทที่ 2 บทบาทและหนาทีบุคคลที่ - นั ก ศึ ก ษาร ว มวิ เ คราะห อภิ ป รายหาความหมายของ
-

3

เกี่ยวของกับการจัดประชุมสัมมนา

ดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ

บทที่ 3 บุคคลที่เกี่ยวของกับการ

บรรยายสรุปโดยใช Power Point
- นั ก ศึ ก ษาร ว มวิ เ คราะห อภิ ป รายหาความหมายของ

สัมมนา

ดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ

-

4

บรรยายสรุปโดยใช Power Point
- นั ก ศึ ก ษาร ว มวิ เ คราะห อภิ ป รายหาความหมายของ

-

5

บทที่ 4 กระบวนการจัดสัมมนา

ดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ
บรรยายสรุปโดยใช Power Point
- นั ก ศึ ก ษาร ว มวิ เ คราะห อภิ ป รายหาความหมายของ

-

6

บทที่ 5 เทคนิคการจัดการสัมมนา

ดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ
-

บรรยายสรุปโดยใช Power Point
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7

บทที่ 6 งานเอกสารที่เกี่ยวกับการ

- นั ก ศึ ก ษาร ว มวิ เ คราะห อภิ ป รายหาความหมายของ

สัมมนา

ดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ
บรรยายสรุปโดยใช Power Point
- นั ก ศึ ก ษาร ว มวิ เ คราะห อภิ ป รายหาความหมายของ

-

8

บทที่ 7 ประเด็นการสัมมนา

ดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ
บรรยายสรุปโดยใช Power Point
- นักศึกษารวมวิเคราะห อภิปราย
- บรรยายสรุปโดยใช Power Point
- นักศึกษาวิเคราะห บทอานประกอบ
-

9

บทที่ 7 ประเด็นการสัมมนา (ตอ)

9

บทที่ 7 ประเด็นการสัมมนา (ตอ)

- นักศึกษารวมวิเคราะห อภิปราย
- บรรยายสรุปโดยใช Power Point
- นักศึกษาวิเคราะห บทอานประกอบ

10

บทที่ 8 การสัมมนา

- นักศึกษารวมวิเคราะห อภิปราย
- บรรยายสรุปโดยใช Power Point
- นักศึกษาวิเคราะห บทอานประกอบ

11

จัดการสัมมนา

12

จัดการสัมมนา

13

Presentation

14

Presentation

