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มคอ .   คณะบริ หา รธุ รกิจ  มหาวิทยา ลัย หอการค้ าไ ทย  

รายละเอียดของรายวชิา 
 

ชือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา  คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการจดัการ 

 

หมวดที 1  ข้อมูลทัวไป 

1. รหัสและชือรายวิชา  

 BM414 การจดัการข้ามวฒันธรรม (Cross Cultural Management) 

. จาํนวนหน่วยกิต 

       หน่วยกิต (3-0-6) 

. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ 

ประเภทรายวิชา วิชาเอกเลอืก 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ ดร. องัศธุร ศรีสทุธิสอาด 

 อาจารย์ผู้สอน   อาจารย์ ดร. องัศธุร ศรีสทุธิสอาด 

5.  ภาคการศึกษา / ชันปีทีเรียน 

 ภาคการศกึษาต้น 2558 ชนัปีที 3-4 

6.  รายวิชาทีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) 

 BA208 พฤติกรรมองค์การ (Organizational Behavior) 

7.  รายวิชาทีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) 

 _ 

8.  สถานทีเรียน  

 คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

9.  วันทีจดัทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครังล่าสุด 

 18 เมษายน 2559 

 

หมวดที 2 จดุมุ่งหมายและวัตถปุระสงค์ 

. จดุมุ่งหมายของรายวิชา 

1. เพือให้นกัศกึษาเข้าใจเกียวกบัความสาํคญัและอิทธิพลของวฒันธรรมทีมีต่อค่านิยม วิธีคิด 

ทศันคติและพฤติกรรมของคน โดยเฉพาะในบริบทของการทํางานในองค์กร และสามารถอธิบาย
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และประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดวฒันธรรม ในบริบทองค์กรว่ามีความแตกต่างกนัอย่างไร รวมถึง

นยัสาํคญัต่อการบริหารจดัการข้ามวฒันธรรม 

2. เพือพฒันาความเข้าใจของนกัศึกษาเกียวกบัวฒันธรรม และวฒันธรรมย่อย และบทบาทต่อภาวะ

ผู้นํา กลยทุธ์ การสอืสาร การจัดการความขดัแย้ง และการทํางานเป็นทีม 

3. เพือให้นกัศกึษาตระหนกัถึงความแตกต่างทางวฒันธรรม โดยเฉพาะความแตกต่างระหว่าง

วฒันธรรมของชาติตวัเองเปรียบเทียบกบัวฒันธรรมอืนๆ รวมถงึยอมรับและเปิดกว้างต่อ

วฒันธรรมทีแตกต่าง 

4. เพือให้นกัศกึษาสามารถคิดวิเคราะห์ และรู้จกัพฒันาวิธีการบริหารจดัการกบัวฒันธรรมทีแตกต่าง

ในองค์กรได้ 

 

. วัตถปุระสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 วตัถปุระสงค์ในการพฒันารายวิชานี เพือให้นกัศกึษาได้เรียนรู้เกียวกบัภาคทฤษฎีในการจดัการข้ามวฒันธรรม 

และการประยุกต์ใช้ในการบริหารจดัการในประเด็นทีสาํคัญต่อพนักงาน ผู้จัดการ และผู้นํา  

 

หมวดที  ลักษณะและการดําเนินการ 

. คําอธิบายรายวิชา  

 ความหมายของวฒันธรรม ทีมาของวฒันธรรม วฒันธรรมเปรียบเทียบ ผลกระทบของวฒันธรรมต่อค่านิยม วิธี

คิด ทศันคติ แรงจงูใจ พฤติกรรมของคนในองค์กร และกลยทุธ์องค์กร ความท้าทายและบทบาทของ Global Manager 

ภาวะผู้นําเปรียบเทียบ การติดต่อสอืสารข้ามวฒันธรรม การบริหารจดัการทีมข้ามวฒันธรรม  

 

2. จาํนวนชัวโมงทีใช้ต่อภาคการศึกษา  

บรรยาย 

(ชวัโมง) 

สอนเสริม 

(ชวัโมง) 

การฝึกปฏิบัติงาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน

(ชวัโมง) 

การศกึษาด้วยตนเอง 

(ชวัโมง) 

45 ชวัโมง 0 ชวัโมง 0 ชวัโมง 90 ชวัโมง 

. จาํนวนชัวโมงต่อสัปดาห์ทีอาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

 อย่างน้อย 2 ชวัโมงต่อสปัดาห์ ณ ห้องพกัอาจารย์ ตกึ 7 ชนั 2  โดยอาจารย์ผู้สอนประกาศช่วงเวลาการเข้ารับคํา

ปรึกษาและแนะนําให้แก่นักศึกษาล่วงหน้าในประมวลการสอนรายวิชา หรือ นักศึกษาสามารถติดต่อขอรับคําปรึกษา

นอกเหนือเวลาทีกําหนดได้โดยการนดัหมาย  

 

หมวดที   การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

การพฒันาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านทีมุ่งหวงั   มีดงัต่อไปนี 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 .  คุณธรรม จริยธรรมทีต้องพัฒนา 



 

มคอ .   คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

- 3 - 

1.1.1 มีความซือสตัย์สจุริต ซือตรงต่อหน้าที ต่อตนเอง และต่อผู้ อืน ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อืน มีความอดทน 

เสยีสละและเพียรพยายาม 

1.1.2. มีความพอเพียงเป็นหลกัในการดําเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการ

สร้างภูมิคุ้มกนั 

1.1.3. มีความเคารพต่อกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและและมีความรับผิดชอบต่อสงัคมโดยรวม  

และมีจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

1.1.4. มีจิตสาํนกึและมีมโนธรรมทีจะแยกแยะความถูกต้อง ความดี และความชวั 

 .  วิธีการสอน 

  1.2.1. ชีแจงนกัศกึษาเกียวกบัพฤติกรรมทีพงึประสงค์ และไม่พึงประสงค์ในการเรียนวิชานี เพือพฒันาคุณธรรม

และจริยธรรมของนักศกึษา เช่น การสง่งานตรงต่อเวลา มารยาทและจิตสาํนกึในการปฏิบติัตวัในห้องเรียนต่อเพือน

นกัศกึษาและอาจารย์ 

  1.2.2. มอบหมายการทํางานเป็นกลุม่ให้แก่นักศกึษา เพือฝึกฝนและพฒันาคณุธรรม จริยธรรม และจิตสาํนึกของ

นกัศกึษาในการทํางานกบัผู้อืนและมีความรับผิดชอบต่อสว่นรวม  

  1.2.3. สอดแทรกประเด็นเรืองคณุธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอน การถกปัญหา การแสดงความคิดเห็น และ

กิจกรรมต่างๆในชนัเรียน  

 .  วิธีการประเมินผล 

  1.3.1. ประเมินจากการสงัเกตพฤติกรรมต่างๆของนกัศกึษาในชนัเรียน และให้คะแนนนกัศกึษา ซึงเป็นสว่นหนึง

ของคะแนนการมีส่วนร่วมในชนัเรียน 

  1.3.2. ประเมินจากการสงัเกตพฤติกรรมนกัศกึษาในการทํางานกลุม่ การแก้ไขปัญหาของกลุม่ และความ

รับผิดชอบร่วมกนั ตลอดจนประเมินผลงานของกลุม่ทีแสดงถงึความรับผิดชอบ ความเพียรพยายามและความซือสตัย์ของ

นกัศกึษา 

  1.3.3. ประเมินจากการสอบกลางภาค และปลายภาค 

. ความรู้ 

2.1 ความรู้ทีต้องได้รับ 

2.1. . ความรู้เรืองบคุลกิภาพของการเป็นนกัธุรกิจและการเข้าสงัคม การเข้าใจตนเองและผู้อืน 

2.1.2. มีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์พืนฐานทีจําเป็นสําหรับการเรียนด้านบริหารธุรกิจ ทีครอบคลมุทัง  

การบญัชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สงัคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 

2.1.3 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสําคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ ทางการตลาด การเงิน การผลิต 

และการดําเนินงาน การจดัการองค์กรและทรัพยากรมนษุย์ รวมทงัการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.1.4 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสําคัญเกียวกับกระบวนการบริหารธุรกิจ ในด้านการวางแผน  

การปฏิบติัการ การควบคมุและการประเมินผลการดําเนินงานรวมทงัการปรับปรุงแผนงานในสาขาทีศึกษา 

2.1.5 มีความรู้เกียวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ รวมทังมีความเข้าใจ 

ในสถานการณ์ทีเปลยีนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทนั 

 .  วิธีการสอน 

  2.2.1. บรรยายในชนัเรียนของอาจารย์ผู้สอน  
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  2.2.2. อภิปรายกรณีศกึษาและปัญหาจากองค์กรจริง ใช้สอืการสอนต่างๆ เช่น ภาพยนตร์ ข่าว เพือให้นกัศึกษา

ได้ฝึกฝนการวิเคราะห์ และกระตุ้นให้นกัศึกษาแสดงความคิดเห็น 

  2.2.3. ดําเนินการทดลองแนวคิดหรือทฤษฎีในชนัเรียน (Experiments) 

  2.2.4. มอบหมายการทํางานเป็นกลุม่ให้แก่นักศกึษา 

2.3 วิธีการประเมินผล 

  2.3.1. ประเมินจากการสอบกลางภาค และปลายภาค   

  2.3.2. ประเมินจากงานทีให้สง่ในชนัเรียน 

  2.3.3. ประเมินจากการตอบคําถาม การอภิปราย การคิดวิเคราะห์และการแสดงความคิดเห็นของนักศกึษา 

  2.3.4. ประเมินจากผลงานของกลุม่ และการนําเสนอผลงานของกลุม่ 

 

. ทักษะทางปัญญา 

 .  ทักษะทางปัญญาทีต้องพัฒนา 

3.1.1. สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวนั 

3.1.2. มีความคิดริเริมสร้างสรรค์ ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาทีศกึษาและ

ประสบการณ์เพือให้เกิดนวตักรรม กิจกรรม หรือแนวทางในการบริหารธุรกิจใหม่ ๆ 

3.1.3. สามารถสืบค้น จําแนก และวิเคราะห์ข้อมูล อย่างเป็นระบบเพือให้ได้มาซงึสารสนเทศทีเป็นประโยชน์

ในการแก้ไขปัญหา และตดัสนิใจอย่างเหมาะสม 

3.1.4 สามารถคิดค้นทางเลือกใหม่ ๆ วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบ มีความกล้าในการตัดสินใจเลือก

ทางเลอืกทีสอดคล้องกบัสถานการณ์ 

 .  วิธีการสอน 

  3.2.1. บรรยายในชนัเรียนของอาจารย์ผู้สอน  

  3.2.2. อภิปรายกรณีศกึษาและปัญหาจากองค์กรจริง ใช้สอืการสอนต่างๆ เช่น ภาพยนตร์ ข่าว เพือให้นกัศึกษา

ได้ฝึกฝนการวิเคราะห์ และกระตุ้นให้นกัศึกษาแสดงความคิดเห็นและตดัสนิใจ 

  3.2.3. มอบหมายการทํางานเป็นกลุม่ให้แก่นักศกึษา เพือกระตุ้นให้นกัศกึษาใช้ความคิดสร้างสรรค์ การ

ประยกุต์ใช้และต่อยอดความรู้ทีได้เรียน ทกัษะการค้นคว้าหาความรู้ และการนําเสนอ 

 

 

 .  วิธีการประเมินผล 

  3.3.1. ประเมินจากการสอบกลางภาค และปลายภาค   

  3.3.2. ประเมินจากงานทีให้สง่ในชนัเรียน 

  3.3.3. ประเมินจากการตอบคําถาม การอภิปราย การคิดวิเคราะห์และการแสดงความคิดเห็นของนักศกึษา 

  3.3.4. ประเมินจากผลงานของกลุม่ และการนําเสนอผลงานของกลุม่ 

 

  

. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 .  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทีต้องพัฒนา 
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4.1.1 สามารถประสานงาน มีมนษุยสมัพนัธ์ และสร้างสมัพนัธภาพอนัดีกบัผู้อืน 

4.1.2 สามารถทํางานเป็นกลุม่ และแสดงภาวะผู้นําผู้ตามได้อย่างเหมาะสม และมีความรับผิดชอบ 

4.1.3 สามารถแสดงความคิดริเริมและความคิดเห็นทีมีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์และรับฟังความคิดเห็นของ

ผู้อืน 

4.1.4 สามารถปรับตวัให้เข้ากบัสถานการณ์และวฒันธรรมทีหลากหลาย 

4.1.5 มีบคุลกิภาพทีดีทงัภายในและภายนอก รวมทงัมีความสามารถในการเข้าสงัคม 

 .  วิธีการสอน 

  4.2.1. มอบหมายการทํางานเป็นกลุม่ให้แก่นกัศกึษา  

  4.2.2. จดักิจกรรมเรียนรู้ในชนัเรียน เช่น การแข่งขนัระหว่างทีม เป็นต้น 

 

 .  วิธีการประเมินผล 

  4.3.1. ประเมินจากการตอบคําถาม การอภิปราย การคิดวิเคราะห์และการแสดงความคิดเห็นของนักศกึษา 

  4.3.2. ประเมินจากผลงานของกลุม่ และการนําเสนอผลงานของกลุม่ 

 

. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสือสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 .  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสือสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต้องพัฒนา 

5.1.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์และ

ตดัสนิใจทางธุรกิจ 

5.1.2 สามารถสอืสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

5.1.3 สามารถสือสารเพืออธิบายและสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้อง ทังในรูปแบบการเขียนรายงาน 

และการนําเสนอด้วยวาจา 

5.1.4 สามารถนําเทคโนโลยีและสารสนเทศไปเป็นเครืองมือในการสนบัสนนุในการดําเนินงาน 

 .  วิธีการสอน 

  5.2.1. บรรยายในชนัเรียนของอาจารย์ผู้สอน โดยใช้สอืนําเสนอเป็นภาษาองักฤษ และสอดแทรกการสอนใช้

ภาษาองักฤษอย่างถกูต้อง 

  5.2.2. มอบหมายงานนําเสนอเป็นกลุม่ เพือให้นกัศึกษารู้จกัใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการค้นคว้าหาข้อมูล

ความรู้ และเป็นเครืองมือช่วยในการนําเสนอ 

 .  วิธีการประเมินผล 

  5.3.1. ประเมินจากการสอบกลางภาค และปลายภาค   

  5.3.2. ประเมินจากการตอบคําถามของนักศกึษา 

  5.3.3. ประเมินจากผลงานของกลุม่ และการนําเสนอผลงานของกลุม่ 

 

 

 

หมวดที   แผนการสอนและการประเมินผล 

. แผนการสอน 
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สัปดาห์

ท ี
หัวข้อ/รายละเอียด 

จาํนวน

ชัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสือทีใช้ 
ผู้สอน 

1 แนะนํารายวิชาและแนวทางการ

เรียนการสอน  บทนําและ

ความสาํคัญของรายวิชา 

3 การบรรยาย การอภิปราย ดร. องัศธุร ศรีสทุธิสอาด 

2 โลกาภิวฒัน์ และบทบาทของ

ผู้จดัการ 

3 การบรรยาย การอภิปราย 

กรณีศกึษา เกมส์ 

ดร. องัศธุร ศรีสทุธิสอาด 

3 ความรู้เบืองต้นเกียวกบัวฒันธรรม  3 การบรรยาย การอภิปราย 

กรณีศกึษา กิจกรรมกลุม่ 

ดร. องัศธุร ศรีสทุธิสอาด 

4 มิติวฒันธรรม และวฒันธรรม

เปรียบเทียบ 

3 การบรรยาย การอภิปราย 

กรณีศกึษา 

ดร. องัศธุร ศรีสทุธิสอาด 

5 มิติวฒันธรรม และวฒันธรรม

เปรียบเทียบ 

3 การบรรยาย การอภิปราย วิดีทศัน์ ดร. องัศธุร ศรีสทุธิสอาด 

6 อิทธิพลของวฒันธรรมต่อค่านิยม 

วิธีคิด ทศันคติและพฤติกรรมของ

คน 

3 การบรรยาย การอภิปราย วิดีทศัน์ 

กิจกรรมกลุ่ม 

ดร. องัศธุร ศรีสทุธิสอาด 

7 วฒันธรรมกบัการจดัการ 3 การบรรยาย การอภิปราย 

กรณีศกึษา 

ดร. องัศธุร ศรีสทุธิสอาด 

8 วฒันธรรมกบัการจดัการ 3 การอภิปราย วิดีทศัน์ (ภาพยนตร์) ดร. องัศธุร ศรีสทุธิสอาด 

9 สอบกลางภาค 

10 วฒันธรรมกบัแรงจูงใจในการทํางาน 3 การบรรยาย การอภิปราย          

การทดลอง 

ดร. องัศธุร ศรีสทุธิสอาด 

11 วฒันธรรมกบัการสอืสาร 3 การบรรยาย การอภิปราย วิดีทศัน์ ดร. องัศธุร ศรีสทุธิสอาด 

12 วฒันธรรมกบัการทํางานเป็นทีม 3 การบรรยาย การอภิปราย          

การทดลอง 

ดร. องัศธุร ศรีสทุธิสอาด 

13 วฒันธรรมกบักลยทุธ์องค์กร 3 การบรรยาย การอภิปราย 

กรณีศกึษา 

ดร. องัศธุร ศรีสทุธิสอาด 

14 การนําเสนอกลุ่ม 3 การนําเสนอ การอภิปราย ดร. องัศธุร ศรีสทุธิสอาด 

15 การนําเสนอกลุม่ 3 กานําเสนอ การอภิปราย ดร. องัศธุร ศรีสทุธิสอาด 

16 สรุปบทเรียน และแนะแนวการ

เตรียมตวัสอบ 

3 การบรรยาย การอภิปราย           ดร. องัศธุร ศรีสทุธิสอาด 

17 สอบปลายภาค 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม

ท ี
ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 

สัปดาห์ที

ประเมิน 

สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

1 1.1.1, 1.1.3, 1.1.4, 

2.1.1 – 2.1.5 

3.1.1-3.1.2 

5.1.2-5.1.3 

การสอบกลางภาค  

การปลายภาค 

9 

17 

35% 

35% 

2 1.1.1, 1.1.3, 1.1.4, 

2.1.1 – 2.1.5 

3.1.1-3.1.4 

4.1.1 – 4.1.5 

5.1.2-5.1.4 

งานกลุ่ม และการนําเสนอ 15-16 20% 

3 1.1.1, 1.1.3, 1.1.4, 

2.1.1 – 2.1.5 

3.1.1-3.1.2 

5.1.2-5.1.3 

การมีสว่นร่วมในชนัเรียน เช่น การเข้า

ชนัเรียน การตอบคําถาม การอภิปราย 

การสง่งานในชนัเรียน การร่วมกิจกรรม

ในชนัเรียน เป็นต้น 

ทกุสปัดาห์ 10% 

 

หมวดที  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตําราและเอกสารหลัก 

 เอกสารประกอบการสอน (Handouts), Power Point slides, case studies และบทความทีมอบหมายให้อ่านใน

แต่ละสปัดาห์ 

 

2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ 

 - 

. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

 หนงัสอืทีแนะนําให้อ่าน  

1. Thomas, David C. & Peterson, Mark. F. Cross Cultural Management: Essential Concepts 

3rd Edition. Sage Publication, 2014 

2. บรรจง อมรชีวิน (2004). วัฒนธรรมข้ามชาติกับการบริหารและการเจรจาต่อรอง. กรุงเทพ: ซีเอ็ด

ยเูคชนั. 
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หมวดที  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 สอบถามความคิดเห็นสะท้อนกลบัและความต้องการจากนกัศึกษา 

 ประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศกึษา 

 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

 ผลการสอบ งานทีสง่ต่างๆ 

 สงัเกตพฤติกรรมของนกัศกึษา 

 ผลงานกลุม่ และผลการนําเสนอของนกัศกึษา 

 

3. การปรับปรุงการสอน  

 นําข้อมลูจากข้อ 1 และ 2 มาปรับปรุงรายวิชา กิจกรรม และวิธีการประเมินผลกิจกรรมอย่างต่อเนือง 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนักศึกษาในรายวิชา 

 ตงักรรมการกํากบัมาตรฐานการเรียนรู้ ตรวจสอบความถกูต้องการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศกึษา  

 สอบทานความตรงประเด็นของข้อสอบ การวดัและการประเมินผลการสอบ 

 ทวนสอบจากแบบประเมินเพือทวนสอบผลสมัฤทธิ ทางการเรียน 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 ปรับปรุงประมวลรายวิชาทกุปี หรือตามข้อเสนอแนะผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ 


