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15.กาํหนดการเรียนการสอน 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ- เนือ้หา กจิกรรมการเรียน
การสอน 

1. อธิบายรายละเอยีดวชิา อภปิรายและ



ทดสอบความเข้าใจ
รายวชิา 

2. ความหมายของการจดัการ
ทรัพยากรมนษย์ระหว่างุ
ประเทศ 

อภปิรายความหมาย
ภาวะผ้นํา ผ้นํา ู ู
จริยธรรมทางธรกจิุ  

3. การจดัการทรัพยากรมนษย์ในุ
วฒันธรรมตะวนัออก 

อภปิรายและ
บรรยาย 

4. การจดัการทรัพยากรมนษย์ใุ น
วฒันธรรมตะวนัตก 

อภปิรายและ
บรรยาย  

5. การจดัการทรัพยากรมนษย์ุ
สมยัใหม่ เช่น กล่ม ุ G 7 BRIC 
AFTA EURO APEC เป็นต้น 

อภปิรายและ
บรรยาย 

6. เปรียบเทยีบแนวคดิการ
จดัการทรัพยากรมนษย์ในุ
เอเชียและภมภิาคอืนู่  

อภปิรายและ
บรรยาย 

7. เปรียบเทยีบการจดัการ
ทรัพยากรมนษย์ในยุ ุโรปและ

อภปิรายและ
บรรยาย 



ภมภิาคอืนู่  
8. เปรียบเทยีบการจดัการ

ทรัพยากรมนษย์ในอเมริกาุ
เหนือและภมภิาคอืนู่  

อภปิรายและ
บรรยาย 

9. การจดัการทรัพยากรมนษย์ในุ
เอเชีย 

อภปิรายและ
บรรยาย 

10. การจดัการทรัพยากรมนษย์ในุ
ยโรปุ  

อภปิรายและ
บรรยาย 

11. การจดัการทรัพยากรมนษย์ในุ
อเมริกาเหนือและอเมริกากลาง 

อภปิรายและ
บรรยาย 

12. การจดัการทรัพยากรมนษย์ในุ
อเมริกาใต้ (กล่ม ุ BRIC) 

อภปิรายและ
บรรยาย 

13. การจดัการทรัพยากรมนษย์ในุ
แอฟริกา 

อภปิรายและ
บรรยาย 
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ออสเตรเลยีและโอเชียนเนีย 

อภปิรายและ
บรรยาย 

15. การจดัการทรัพยากรมนษย์ุ อภปิรายและ



สมยัใหม่ บรรยาย 
16. การสรปหลกัการแนวความคดิุ

การจดัการทรัพยากรมนษย์ในุ
ภมภิาคต่าง ๆ ู  

อภปิรายและ
บรรยาย 
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