รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560

รหัสวิชา3663301 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การเปนผูประกอบการ
(ภาษาอังกฤษ) Entrepreneurship

อาจารยผูสอน
ผศ.ดร. วันเพ็ญ ควรสมาน

มคอ. 3 (วันที่ 1 เมษายน 2560)

คํานํา
มคอ.3 นี้จั ดทํ าขึ้ นเพื่อเป นแนวทางใหกับอาจารยผูสอนที่ดําเนินการสอน ในรายวิช าการเปน
ผูประกอบการ รหัสวิชา 3663301 ในมคอ.3 ฉบับนี้ไดแบงหมวดที่เกี่ยวของกับการสอนไว 7 หมวด
ประกอบดวย หมวดที่1 ขอมูลทั่วไป หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค หมวดที่ 3 ลักษณะและการ
ดําเนิ น การ หมวดที่ 4 การพั ฒ นาผลการสอน หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมิน ผล หมวดที่ 6
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน และหมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
โดยการจัดทํา มคอ.3 ในแตละภาคเรียนที่มีการเรียนการสอนและเมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอน ผูสอนจะได
นําขอมูลจากแผนการปรับปรุงที่ปรากฎใน มคอ.5 ของภาคเรียนที่สอน นํามาเปนแนวทางในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา มคอ.3 ที่จัดทําขึ้นจะเปนประโยชนสําหรับผูที่นําไปใชในการจัดการ
เรียนการสอน และพรอมยอมรับขอเสนอแนะตางๆ เพื่อปรับปรุงใหมคอ.3 ฉบับนี้มีความสมบูรณเพิ่มมาก
ขึ้น และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ผูจัดทํา
วันเพ็ญ ควรสมาน
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สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

หนา
ขอมูลทั่วไป
จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
ลักษณะและการดําเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

4
5
5
6
9
19
20
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3663301 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การเปนผูประกอบการ
(ภาษาอังกฤษ) (Entrepreneurship)
2. จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
…………………………………………………………..
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผศ.ดร.วันเพ็ญ ควรสมาน
อาจารยผูสอน
(1) ผศ.ดร.วันเพ็ญ ควรสมาน ตอนเรียน A1, B1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ ………1..…….. / ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
……ไมมี……………………………………………..
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
……ไมมี……………………………………………..
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการเปนผูประกอบการในการ
ประกอบธุรกิจ
1.2 เพื่อใหผูเรียนอธิบายกระบวนการของการเริ่มตนทางธุรกิจไดอยางถูกตอง
1.3 เพื่อใหผูเรียนสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการลงทุนเพื่อการเริ่มตนธุรกิจไดอยางเปนระบบ
1.4 เพื่ อ ให ผู เ รี ย นทราบถึ ง จรรยาบรรณของนั ก ธุ ร กิ จ ตระหนั ก ถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมและ
สภาพแวดลอมในฐานะของผูประกอบการ
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหเนื้อหามีความทันสมัยและเหตุการณรวมถึงสภาพแวดลอมทางธุรกิจ เพื่อใหผูเรียนนําไป
ประยุกตใชในการทํางานในองคกรธุรกิจ หรือการเปนผูประกอบการในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา (ระบุทงั้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
ลักษณะ คุณสมบัติของผูประกอบการ การมองโอกาสทางธุรกิจ หลักทฤษฎีและปฏิบัติของการ
จัด การธุ รกิ จ การจัดตั้งธุร กิจ การบริการและการผลิต การบริหารเงินทุน การจัดการทางการเงิน การ
จัดรูปแบบองคกร ลักษณะของธุรกิจในประเทศไทย จรรยาบรรณของนักธุรกิจ กฎหมายธุรกิจ ผลกระทบ
ของธุรกิจตอสิ่งแวดลอม
Characteristics, aspects of entrepreneurship, looking for business opportunity,
theories and practices in business entity management, business establishment, production
and service, capital investment, financial management, business conduct, ethic, law and
environment concerns.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม
บรรยาย 45 ชั่วโมง

ตามความตองการของ
นักศึกษาเฉพาะราย

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
ไมมี

การศึกษาดวยตนเอง
90 ชั่วโมง
(6 ชั่วโมงตอสัปดาห)

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
อาจารยกําหนดเวลาใหคําปรึกษา และแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล/กลุม 3
ชั่วโมงตอสัปดาห (เฉพาะในรายที่ตองการ)
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1.1.1 มีความรูและความเขาใจในคุณคาแหงวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีตอ
วิช าชีพ ประยุกต จรรยาบรรณวิช าชีพ อาทิ ความโปรงใส ยึดถือในความถูกตองสูการเรียนวิชาความรู
เบื้องตนเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
1.1.2 มีความซื่อสัตยสุจริต มีวินัย เคารพ และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและ
สังคม ตลอดจนกฎกติกาของการเรียนการสอนรายวิชานี้
1.1.3 สามารถบริหารเวลา จัดสรรกิจกรรมอยางมีประสิทธิภาพทั้งกิจกรรมในชั้นเรียนและงาน
ที่ไดรับหมายหมายใหทํานอกชั้นเรียน เพื่อสรางสมดุลและปรับวิถีชีวิตอยางสรางสรรคในสังคม
1.1.4 มีจิตสํานึก และพฤติกรรมที่คํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตนอยางมี
คุณธรรม ใหความรวมมือตอกิจกรรมและงานกลุมที่ตองมุงเนนความรับผิดชอบเปนสําคัญ
1.2 วิธีการสอน
- บรรยายพรอมยกตัวอยางกรณีศึกษา การเปนผูประกอบการ ลักษณะ คุณสมบัติของ
ผูประกอบการ การมองโอกาสทางธุรกิจ หลักทฤษฎีและปฏิบัติของการจัดการธุรกิจ การจัดตั้งธุรกิจ การ
บริการและการผลิต การบริหารเงินทุน การจัดการทางการเงิน การจัดรูปแบบองคกร ลักษณะของธุรกิจใน
ประเทศไทย จรรยาบรรณของนักธุรกิจ กฎหมายธุรกิจ ผลกระทบของธุรกิจตอสิ่งแวดลอม
- มอบหมายใหคนควา สืบคน และเขียนรายงาน
1.3 วิธีการประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมการเขาเรียน ความตรงตอเวลาในการสงงานตามที่ไดรับมอบหมาย
- ตรวจเนื้อหาของรายงานการคนควาและการอางอิงเอกสารในรายงานการคนควา การนําเสนอ
อภิปราย ในประเด็นจริยธรรม
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
2.1.1 มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรดานบริหารธุรกิจ
 2.1.2 มีความรูและความเขาใจสาระสําคัญของศาสตรที่เกี่ยวของกับการจัดการ ทั้งทางดาน
สังคมศาสตร และวิทยาศาสตร
2.1.3 มีความรูกวาง และเปนระบบเกี่ยวกับความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพดานการ
จัดการรวมทั้งมีความเขาใจอยางเทาทันในผลกกระทบในสถานการณที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคม
2.1.4 มีความรูและความเขาใจในดานการวางแผน การจัดโครงสรางองคการ การปฏิบัติการ
การควบคุม และการประเมินผลการดําเนินงาน รวมทั้งปรับปรุงแผนงานใหสอดคลองกับสถานการณทาง
ธุรกิจ
2.2 วิธีการสอน
- สอนแบบบรรยาย การใหจัดทํากรณีศึกษา โดยใหนักศึกษาจัดทํางานเปนกลุม และมีการนําเสนอ
ในชั้นเรียน
- มอบหมายใหคนควาและเขียนรายงาน
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- จัดกิจกรรม อภิปราย แสดงความคิดเห็น
2.3 วิธีการประเมินผล
- สังเกตการอภิปรายกลุม แสดงความคิดเห็น ตอบคําถาม
- ตรวจเนื้อหาของรายงานการคนควา และการอางอิงเอกสารในรายงานการคนควา
- พิจารณาจากการวิเคราะหกรณีศึกษารายงานเดี่ยว กิจกรรมการจัดทํารายงานกลุม การนําเสนอ
ในชั้นเรียน
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
3.1.1 พัฒนาความสามารถในการสืบคน ประมวล และประเมินขอมูลจากหลายแหลงไดดวย
ตนเอง มีความคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ มีเหตุผล และคิดอยางสรางสรรคเพื่อใหไดสารสนเทศที่เปน
ประโยชนในการใชงานตามสถานการณแวดลอมทางธุรกิจ
3.1.2 มีความสามารถในการประยุกตใชความรูทางการจัดการและดานอื่น ๆ ที่สัมพันธกันจาก
สาขาวิชาชีพที่ศึกษาและประสบการณมาใชงานอยางเหมาะสม
3.1.3 มีทักษะในการแกไขปญหาเฉพาะหนาในสถานการณตาง ๆ อยางสรางสรรค โดยคํานึง
ผลที่จะเกิดขึ้น และสามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานไดอยางถูกตอง ครบถวน
3.1.4 และสามสารถคิดคนทางเลือก วิเคราะหทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอยางรอบ
ดาน มีความสามารถในการตัดสินใจทางเลือกที่สอดคลองกับสถานการณทางธุรกิจ เพื่อการไดเปรียบ
ทางการแขงขัน
3.2 วิธีการสอน
- การมอบหมายงานใหคิดวิเคราะหแกไขปญหา กรณีศึกษาตอบขอซักถามในชั้นเรียน
- มอบหมายใหคนควาและเขียนรายงาน
- จัดกิจกรรมอภิปราย แสดงความคิดเห็น
3.3 วิธีการประเมินผล
- สังเกตการอภิปราย แสดงความคิดเห็น ตอบคําถาม
- ตรวจเนื้อหาของรายงานการคนควา และการอางอิงเอกสารในรายงานการคนควา
- พิจารณาจากคุณภาพของงานที่ไดรับมอบหมาย งานกลุม งานเดี่ยวและกิจกรรม การมีสวนรวม
การมีภาวะผูความสามารถในการรับปญหา อุปสรรคตางๆ
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
4.1.1 สามารถแสดงความเปนกัลยาณมิตร ชวยเหลือผูอื่น และแสดงความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจในการประทําของตนรวมถึงมีความรับผิดชอบตอสังคม
4.1.2 มีความคิดริเริ่ม และความเห็นอยางสรางสรรคในการพัฒนาความรู แบะความคิดไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
4.1.3 สามารถทํางานรวมกับผูอื่น แสดงภาวะผูนํา ผูตามไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ
และมีทักษะการแกปญหากลุม
7

มคอ. 3 (วันที่ 1 เมษายน 2560)
4.2 วิธีการสอน
- มอบหมายใหคนควาและเขียนโครงงาน
- จัดกิจกรรมอภิปราย แสดงความคิดเห็น
4.3 วิธีการประเมินผล
- สังเกตการอภิปราย แสดงความคิดเห็น ตอบคําถาม
- ตรวจเนื้อหาของโครงงานการคนควา และการอางอิงเอกสารในรายงานการคนควา
- สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก การนําเสนอในชั้นเรียน การมีมนุษยสัมพันธตอเพื่อนทั้งในชั้น
เรียนและนอกชั้นเรียน ภาวะผูนํา การกลาแสดงออก บุคลิกภาพ การเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นจาก
เพื่อนรวมชั้นเรียน
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
5.1.1 สามารถประยุกตใชหลักคณิตศาสตร สถิติ การวิเคราะหเชิงปริมาณมาใชในการวิเคราะห
และตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจําวัน
 5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาตางประเทศที่จําเปนตอการทําธุรกิจไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
 5.1.3 สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสรางความเขาใจรูปแบบการพูด การเขียนที่เหมาะสม
สําหรับกลุมบุคคลที่แตกตางกันทั้งที่เปนขอมูลธุรกิจและขอมูลอื่น
5.1.4สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมมาใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูล การแปลความหมาย และการสื่อขอมูล
5.2 วิธีการสอน
- สอนแบบบรรยาย
- มอบหมายใหคนควาและเขียนโครงงาน
- จัดกิจกรรมอภิปราย แสดงความคิดเห็น
5.3 วิธีการประเมินผล
- สังเกตการอภิปราย แสดงความคิดเห็น ตอบคําถามภายในชั้นเรียน
- ตรวจเนื้อหาของโครงงานการคนควา และการอางอิงเอกสารในรายงานการคนควา
- พิจารณาจากพฤติกรรมในการสื่อสาร การซักถาม การฟง การอาน การเขียน การพูด รายงาน
จากวิเคราะหกรณีศึกษา การนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลที่
เปนประโยชน การใชสื่อในการนําเสนอขอมูล ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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มคอ. 3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการสอน

สัปดาห หัวขอการสอน / Learning
ที่
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. แนะนําวิธีการเรียนการสอน และ
อธิบายเนื้อหารายวิชา จุดประสงค
และ เปาหมายของรายวิชา เกณฑการ
วัดผลและประเมินผล แนะนําหนังสือ
เรียน และwebsite เพิ่มเติม
2. สื่อ PowerPoint ประกอบการ
บรรยายโดยใหนักศึกษารวมกัน
อภิปรายประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับ
สาระการเรียนรู
3. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย
บรรยายโดยมีสื่อการสอน ระหวางการ
บรรยาย มีการตั้งคําถามใหนักศึกษา
ต อ บ คํ า ถ า ม ห รื อ ใ ห นั ก ศึ ก ษ า
ยกตัวอยาง เพื่อทดสอบความเขาใจ
- ใหนักศึกษาวิเคราะหกรณีศึกษา หรือ
ใหนักศึกษาจัดทําแบบฝกหัดทาย
ชั่วโมง

1

แนะนําบทเรียนและรายละเอียด
ในการจัดการเรียนการสอน
หนังสือเรียน และเกณฑการวัดผล
Learning Outcome
1.มีความรู ความเขาใจ ภาพรวม
เนื้อหาที่เกี่ยวของในรายวิชา
2. อธิบายเกณฑการวัดผล
โครงงานที่จัดทําได

3

2-3

- หัวขอการสอน
ลักษณะและคุณสมบัติของ
ผูประกอบการ
- ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการเปน
ผูประกอบการ
- คุณลักษณะของผูประกอบการ
- คุณสมบัติของผูประกอบการ

6

สื่อการสอน

สอดคลองกับจุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ)

ผูสอน

1. ตําราการจัดซื้อและ 1.1, 1.2
จัดหา
2. ใชสื่อการสอน :
Power Point Slide
และ/หรือ คลิป
มัลติมีเดีย การใช Social
Media
3. ขอมูลกรณีศึกษาของ
องคกรธุรกิจตาง ๆ ทาง
อินเทอรเน็ต

ผศ.ดร.วันเพ็ญ
ควรสมาน

1. ตําราการเปน
1.1, 1.2,1.3
ผูประกอบการ
2. ใชสื่อการสอน :
Power Point Slide
และ/หรือ คลิป
มัลติมีเดีย การใช Social
Media

ผศ.ดร.วันเพ็ญ
ควรสมาน
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มคอ. 3
-บทบาทของผูประกอบการ
-ปจจัยที่สงเสริมการประกอบการ
ยุคใหม

3. ขอมูลกรณีศึกษาของ
องคกรธุรกิจตาง ๆ ทาง
อินเทอรเน็ต

- Learning Outcome
1.มีความเขาใจเกี่ยวกับ
จุดมุงหมายของการเรียนการสอน
ในรายวิชา
2.มีความรูความเขาใจ
ลักษณะและคุณสมบัติของ
ผูประกอบการ
- ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการเปน
ผูประกอบการ
- คุณลักษณะของผูประกอบการ
- คุณสมบัติของผูประกอบการ
-บทบาทของผูประกอบการ
-ปจจัยที่สงเสริมการประกอบการ
ยุคใหม
3.ยกตัวอยาง ลักษณะและ
คุณสมบัติของผูประกอบการได
4. บอกลักษณะและคุณสมบัติของ
ผูประกอบการได

10

มคอ. 3
4-5

- หัวขอการสอน
การจัดตั้งธุรกิจและหลักการ
จัดการธุรกิจ
- ความสําคัญของการจัดตั้งธุรกิจ
- รูปแบบและขั้นตอนการจัดตั้ง
ธุรกิจ
- ความหมายและความสําคัญของ
การจัดการธุรกิจ
-กระบวนการจัดการทางธุรกิจ

6

- บรรยายโดยมีสื่อการสอน ระหวาง
การบรรยาย มีการตั้งคําถามให
นักศึกษาตอบคําถามหรือใหนักศึกษา
ยกตัวอยาง เพื่อทดสอบความเขาใจ
- ใหนักศึกษาวิเคราะหกรณีศึกษา และ
ใหนักศึกษาปรึกษาโครงงานทายชั่วโมง
การเรียนการสอน

1. ตําราการเปน
1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,
ผูประกอบการ
1.6
2. ใชสื่อการสอน :
Power Point Slide
และ/หรือ คลิป
มัลติมีเดีย การใช Social
Media
3. ขอมูลกรณีศึกษาของ
องคกรธุรกิจตาง ๆ ทาง
อินเทอรเน็ต

ผศ.ดร.วันเพ็ญ
ควรสมาน

6

- บรรยายโดยมีสื่อการสอน ระหวาง
การบรรยาย มีการตั้งคําถามให
นักศึกษาตอบคําถามหรือใหนักศึกษา

1. ตําราการเปน
ผูประกอบการ
2. ใชสื่อการสอน :

ผศ.ดร.วันเพ็ญ
ควรสมาน

- Learning Outcome
1.มีความเขาใจเกี่ยวกับ
จุดมุงหมายของการเรียนการสอน
ในรายวิชา
2.มีความรูความเขาใจ การจัดตั้ง
ธุรกิจและหลักการจัดการธุรกิจ
3.ยกตัวอยาง การจัดตั้งธุรกิจและ
หลักการจัดการธุรกิจได
4. บอกการจัดตั้งธุรกิจและ
หลักการจัดการธุรกิจได
6-7

- หัวขอการสอน
โอกาสทางธุรกิจ
-ความหมายของโอกาสทางธุรกิจ

1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,
1.6
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มคอ. 3
-การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ
-การคนหาโอกาสในการกอตั้ง
ธุรกิจ
-การสรางโอกาสทางธุรกิจ
-การวิเคราะหปจจัยแวดลอมเพื่อ
โอกาสทางธุรกิจ
-โอกาสแหงความสําเร็จของ
ผูประกอบการ

ยกตัวอยาง เพื่อทดสอบความเขาใจ
- ใหนักศึกษาวิเคราะหกรณีศึกษา และ
ใหนักศึกษาปรึกษาโครงงานทายชั่วโมง
การเรียนการสอน
- ศึกษาดูงานธุรกิจ sme

Power Point Slide
และ/หรือ คลิป
มัลติมีเดีย การใช Social
Media
3. ขอมูลกรณีศึกษาของ
องคกรธุรกิจตาง ๆ ทาง
อินเทอรเน็ต

- บรรยายโดยมีสื่อการสอน ระหวาง
การบรรยาย มีการตั้งคําถามให
นักศึกษาตอบคําถามหรือใหนักศึกษา
ยกตัวอยาง เพื่อทดสอบความเขาใจ
- ใหนักศึกษาวิเคราะหกรณีศึกษา และ
ใหนักศึกษาปรึกษาโครงงานทายชั่วโมง

1. ตําราการเปน
1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,
ผูประกอบการ
1.6
2. ใชสื่อการสอน :
Power Point Slide
และ/หรือ คลิป
มัลติมีเดีย การใช Social

- Learning Outcome
1.มีความเขาใจเกี่ยวกับ
จุดมุงหมายของการเรียนการสอน
ในรายวิชา
2.มีความรูความเขาใจ โอกาสทาง
ธุรกิจ
3.ยกตัวอยาง โอกาสทางธุรกิจได
4. บอกโอกาสทางธุรกิจได
8

- หัวขอการสอน
การจัดการธุรกิจบริการและธุรกิจ
การผลิต
- ความรูทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ
บริการ
-ประเภทในการบริการ

3

ผศ.ดร.วันเพ็ญ
ควรสมาน

12

มคอ. 3
-ลักษณะเฉพาะของธุรกิจบริการ
-กระบวนการทางธุรกิจบริการ
-ความรูทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการ
ผลิต
-กระบวนการทางธุรกิจ
-การจัดการการผลิต

9-10

- Learning Outcome
1.มีความเขาใจเกี่ยวกับ
จุดมุงหมายของการเรียนการสอน
ในรายวิชา
2.มีความรูความเขาใจ การจัดการ
ธุรกิจบริการและธุรกิจการผลิต
3.ยกตัวอยาง การจัดการธุรกิจ
บริการและธุรกิจการผลิตได
4. บอกการจัดการธุรกิจบริการ
และธุรกิจการผลิตได
- หัวขอการสอน
การบริหารเงินทุน และการจัดการ
ทางการเงิน
-การบริหารเงินทุน
-ความหมายและความสําคัญของ
เงินทุน
-แหลงเงินทุน

6

การเรียนการสอน

Media
3. ขอมูลกรณีศึกษาของ
องคกรธุรกิจตาง ๆ ทาง
อินเทอรเน็ต

- บรรยายโดยมีสื่อการสอน ระหวาง
การบรรยาย มีการตั้งคําถามให
นักศึกษาตอบคําถามหรือใหนักศึกษา
ยกตัวอยาง เพื่อทดสอบความเขาใจ
- ใหนักศึกษาวิเคราะหกรณีศึกษา และ
ใหนักศึกษาปรึกษาโครงงานทายชั่วโมง
การเรียนการสอน

1. ตําราการเปน
1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,
ผูประกอบการ
1.6
2. ใชสื่อการสอน :
Power Point Slide
และ/หรือ คลิป
มัลติมีเดีย การใช Social
Media

ผศ.ดร.วันเพ็ญ
ควรสมาน
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มคอ. 3
-การจัดหาเงินทุน
-การจัดการดานการเงิน
-การพยากรณทางการเงิน
-การวางแผนทางการเงิน
-อัตราสวนทางการเงินและการ
ตัดสินทางดานการเงิน

11

- Learning Outcome
1.มีความเขาใจเกี่ยวกับ
จุดมุงหมายของการเรียนการสอน
ในรายวิชา
2.มีความรูความเขาใจ การบริหาร
เงินทุน และการจัดการทาง
การเงิน
3.ยกตัวอยาง การจัดการธุรกิจ
บริการและธุรกิจการผลิตได
4. บอกการบริหารเงินทุน และ
การจัดการทางการเงินได
- หัวขอการสอน
การจัดการรูปแบบองคการ
- ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับองคการ
-ประเภทขององคการ
-หลักการจัดองคการ
-กระบวนการจัดองคการ

3. ขอมูลกรณีศึกษาของ
องคกรธุรกิจตาง ๆ ทาง
อินเทอรเน็ต

3

- บรรยายโดยมีสื่อการสอน ระหวาง
การบรรยาย มีการตั้งคําถามให
นักศึกษาตอบคําถามหรือใหนักศึกษา
ยกตัวอยาง เพื่อทดสอบความเขาใจ
- ใหนักศึกษาวิเคราะหกรณีศึกษา และ
ใหนักศึกษาปรึกษาโครงงานทายชั่วโมง

1. ตําราการเปน
1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,
ผูประกอบการ
1.6
2. ใชสื่อการสอน :
Power Point Slide
และ/หรือ คลิป
มัลติมีเดีย การใช Social

ผศ.ดร.วันเพ็ญ
ควรสมาน
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มคอ. 3
-การจัดโครงสรางองคการ
-การออกแบบองคการ
-เครื่องมือที่ใชในการจัดองคการ
-การพัฒนาองคการ
- Learning Outcome
1.มีความเขาใจเกี่ยวกับ
จุดมุงหมายของการเรียนการสอน
ในรายวิชา
2.มีความรูความเขาใจการจัดการ
รูปแบบองคการ
3.ยกตัวอยางการจัดการรูปแบบ
องคการ ได
4. บอกการจัดการรูปแบบ
องคการได
12-13 - หัวขอการสอน
การจัดทําแผนธุรกิจ
-ความหมายและความสําคัญของ
การจัดทําแผนธุรกิจ
-วัตถุประสงคและประโยชนของ
การจัดทําแผนธุรกิจ
-องคประกอบของแผนธุรกิจ
-ลักษณะของแผนธุรกิจที่ดี
-กระบวนการและขั้นตอนของการ

3

การเรียนการสอน

Media
3. ขอมูลกรณีศึกษาของ
องคกรธุรกิจตาง ๆ ทาง
อินเทอรเน็ต

- บรรยายโดยมีสื่อการสอน ระหวาง
การบรรยาย มีการตั้งคําถามให
นักศึกษาตอบคําถามหรือใหนักศึกษา
ยกตัวอยาง เพื่อทดสอบความเขาใจ
- ใหนักศึกษาวิเคราะหกรณีศึกษา และ
ใหนักศึกษาปรึกษาโครงงานทายชั่วโมง
การเรียนการสอน

1. ตําราการเปน
1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,
ผูประกอบการ
1.6
2. ใชสื่อการสอน :
Power Point Slide
และ/หรือ คลิป
มัลติมีเดีย การใช Social
Media
3. ขอมูลกรณีศึกษาของ
องคกรธุรกิจตาง ๆ ทาง

ผศ.ดร.วันเพ็ญ
ควรสมาน
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มคอ. 3
จัดทําแผนธุรกิจ
-เทคนิคการจัดทําแผนธุรกิจ

14

- Learning Outcome
1.มีความเขาใจเกี่ยวกับ
จุดมุงหมายของการเรียนการสอน
ในรายวิชา
2.มีความรูความเขาใจการจัดทํา
แผนธุรกิจ
3.ยกตัวอยางการจัดทําแผนธุรกิจ
ได
4. บอกการจัดทําแผนธุรกิจได
- หัวขอการสอน
กฎหมายธุรกิจ
-ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย
ธุรกิจ
-กฎหมายที่บัญญัติควบคุมการ
ประกอบการทุกประเภท
-กฎหมายที่บัญญัติควบคุมการ
ประกอบการเฉพาะเรื่องนิติกรรม
และสัญญา
-นิติกรรมและสัญญา

อินเทอรเน็ต

3

- บรรยายโดยมีสื่อการสอน ระหวาง
การบรรยาย มีการตั้งคําถามให
นักศึกษาตอบคําถามหรือใหนักศึกษา
ยกตัวอยาง เพื่อทดสอบความเขาใจ
- ใหนักศึกษาวิเคราะหกรณีศึกษา และ
ใหนักศึกษาปรึกษาโครงงานทายชั่วโมง
การเรียนการสอน

1. ตําราการเปน
1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,
ผูประกอบการ
1.6
2. ใชสื่อการสอน :
Power Point Slide
และ/หรือ คลิป
มัลติมีเดีย การใช Social
Media
3. ขอมูลกรณีศึกษาของ
องคกรธุรกิจตาง ๆ ทาง
อินเทอรเน็ต

ผศ.ดร.วันเพ็ญ
ควรสมาน

- Learning Outcome
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มคอ. 3

15

1.มีความเขาใจเกี่ยวกับ
จุดมุงหมายของการเรียนการสอน
ในรายวิชา
2.มีความรูความเขาใจกฎหมาย
ธุรกิจ
3.ยกตัวอยางกฎหมายธุรกิจได
4. บอกกฎหมายธุรกิจได
- หัวขอการสอน
จรรยาบรรณของนักธุรกิจและ
ผลกระทบของธุรกิจตอ
สิ่งแวดลอม
-จรรยาบรรณนักธุรกิจ
-คุณคาแหงจรรยาบรรณธุรกิจ
-ประโยชนของจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ
-การประเมินจรรยาบรรณใน
องคการ
-ผลกระทบของธุรกิจตอ
สิ่งแวดลอม
-ขอบเขตของปญหาสิ่งแวดลอม
-แนวทางในการแกปญหา
ผลกระทบของธุรกิจตอ
สิ่งแวดลอม
- Learning Outcome

3

- บรรยายโดยมีสื่อการสอน ระหวาง
การบรรยาย มีการตั้งคําถามให
นักศึกษาตอบคําถามหรือใหนักศึกษา
ยกตัวอยาง เพื่อทดสอบความเขาใจ
- ใหนักศึกษาวิเคราะหกรณีศึกษา และ
ใหนักศึกษาปรึกษาโครงงานทายชั่วโมง
การเรียนการสอน

1. ตําราการเปน
1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,
ผูประกอบการ
1.6
2. ใชสื่อการสอน :
Power Point Slide
และ/หรือ คลิป
มัลติมีเดีย การใช Social
Media
3. ขอมูลกรณีศึกษาของ
องคกรธุรกิจตาง ๆ ทาง
อินเทอรเน็ต

ผศ.ดร.วันเพ็ญ
ควรสมาน
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มคอ. 3
1.มีความเขาใจเกี่ยวกับ
จุดมุงหมายของการเรียนการสอน
ในรายวิชา
2.มีความรูความเขาใจ
จรรยาบรรณของนักธุรกิจและ
ผลกระทบของธุรกิจตอ
สิ่งแวดลอม
3.ยกตัวอยางจรรยาบรรณของนัก
ธุรกิจและผลกระทบของธุรกิจตอ
สิ่งแวดลอมได
4. บอกจรรยาบรรณของนักธุรกิจ
และผลกระทบของธุรกิจตอ
สิ่งแวดลอมได
หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห จํานวน 15 สัปดาห
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มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่
1

2

3

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน

1.1.1,1.1.2,1.1.3,1.1.4
2.1.1,2.1.2,2.1.3,2.1.4
3.1.1,3.1.4,4.1.1,4.1.2,4.1.3
5.1.1,5.1.2

การเขาชั้นเรียน และ
ตลอดภาค
การมีสวนรวม อภิปราย
การศึกษา
การวิเคราะหกรณีศึกษา
การคนควาและนําเสนอ
งานเดี่ยว
1.1.1,2.1.1,2.1.2,2.1.3,
โครงงานกลุม การ
6, 10, 12, 13,
นําเสนอและการเขารวม
14
2.1.4,3.1,3.2,3.3,3.4
4.1.1,4.1.3,5.1.1,5.1.2,5.1.3,5. กิจกรรมการสัมมนายอย
1.4
ในชั้นเรียน
1.1.1,2.1.1,2.1.2,2.1.3,3.1.1,3. สอบปลายภาค
16
1.2,3.1.4,.1.1,4.1.2,4.1.3,5.1.1,
5.1.2,5.1.3

สัดสวนของ
การ
ประเมินผล
10%
10%
10%
30%

40%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตําราหลัก
สุภาภรณ สมไพบูลย (2559). การเปนผูประกอบการ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสติ .
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
http://www. nec.dip.go.th/ เว็บไซตกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
บุญฑวรรณ วิงวอน (2556). การเปนผูประกอบยุคโลกาภิวัตน. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
เนตรพัณณา ยาวิราช (2555). จริยธรรมธุรกิจ. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พิบูล ทีปะปาล (2552). การเปนผูประกอบการ.กรุงเทพฯ : อมรการพิมพ
สมคิด บางโม (2553). การเปนผูประกอบการ. กรุงเทพฯ : เอส เค บุคส.
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- ชองทางการสื่อสารระหวางนักศึกษาและอาจารยผูสอน เชน ผานเว็บบอรด ขอความmsn กลุม
ลาย และลายสวนตัว
- แบบประเมินผูสอน
- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและนักศึกษา
- การสังเกตการณจากพฤติกรรมนักศึกษา
- การมีสวนรวมในชั้นเรียนของนักศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
- ผลการวิเคราะหกรณีตัวอยาง
- รายงานการคนควาตางๆ ที่มอบหมาย
- การนําเสนอผลงาน และการตอบคําถามของนักศึกษา
- ผลการสอบปลายภาค
3. การปรับปรุงการสอน
- นําเครื่องมือกิจกรรมการเปนผูประกอบการมาใชในการการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
- พิจารณาขอสอบปลายภาคโดยคณะกรรมการระดับหลักสูตรที่ไดรับการแตงตั้งจากคณะ
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา พิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดย
นักศึกษาที่เรียนในแตละภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของหลักสูตร
การรายงานรายวิชาโดยอาจารยผูสอนหลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารยผูสอนรับผิดชอบใน
การทบทวนเนื้อหาที่สอน กลยุทธที่ใชในการสอน และนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาตอไป
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