รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจาภาคเรียนที่ 2/2560

รหัสวิชา 3663301 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การเป็นผู้ประกอบการ
(ภาษาอังกฤษ) Entrepreneurship

อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ณัฐชานันท์ วีระกุล

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)

คานา
รายวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) รหัสวิชา 3663301 นี้ จัดการเรียนการสอน
โดยมีเนื้อหาสาระตามคาอธิบายรายวิชา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสาคัญของผู้สอนในการใช้ประกอบการสอน
ของอาจารย์ ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาการเรียนการสอนซึ่งจัดไว้ 15 สัปดาห์ ได้แก่
ลักษณะ คุณสมบัติของผู้ประกอบการ การมองโอกาสทางธุรกิจ หลักทฤษฎีและปฏิบัติของการจัดการธุรกิจ
การจัดตั้งธุรกิจ การบริการและการผลิต การบริหารเงินทุน การจัดการทางการเงิน การจั ดรูปแบบองค์กร
ลั ก ษณะของธุร กิจ ในประเทศไทย จรรยาบรรณของนั กธุ รกิจ กฎหมายธุรกิ จ ผลกระทบของธุรกิ จ ต่ อ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนได้คานึงถึงผลการเรียนรู้ให้ครบตามมาตรฐานคุณวุฒิที่กาหนดไว้
และมุ่งหวังที่จะให้ผู้เรียนสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติได้จริงต่อไป
อาจารย์ณัฐชานันท์ วีระกุล
2560
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สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

หน้า
ข้อมูลทั่วไป
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ลักษณะและการดาเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา

4
4
5
5
9
18
19
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3663301 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การเป็นผู้ประกอบการ
(ภาษาอังกฤษ) Entrepreneurship
2. จานวนหน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเลือกเสรี
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ณัฐชานันท์ วีระกุล
อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ณัฐชานันท์ วีระกุล ตอนเรียน D1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2560 ชั้นปีที่ 1
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ห้อง 11506
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
พฤศจิกายน 2560

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุง่ หมายของรายวิชา
1.1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ประกอบการใน
ธุรกิจ
1.2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการลงทุนเพื่อการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจได้
อย่างเป็นระบบ
1.3. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจจรรยาบรรณของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อ
สังคม และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมในฐานะของผู้ประกอบการที่ดี
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2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้เนื้อหามีความทันสมัย สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนไป ทาให้
ผู้เรียนสามารถนาไปความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทางานในองค์กรธุรกิจ หรือการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต
ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ลักษณะ คุณสมบัติของผู้ประกอบการ การมองโอกาสทางธุรกิจ หลักทฤษฎีและปฏิบัติของการ
จัดการธุร กิจ การจั ดตั้ งธุรกิจ การบริการและการผลิ ต การบริห ารเงินทุ น การจัดการทางการเงิน การ
จัดรูปแบบองค์กร ลักษณะของธุรกิจในประเทศไทย จรรยาบรรณของนักธุรกิจ กฎหมายธุรกิจ ผลกระทบ
ของธุรกิจต่อสิ่งแวดล้อม
Characteristics, aspects of entrepreneurship, seeking opportunity principles,
theories and practices in business entity management, business establishment, production
and services, capital investment, financial management, business conduct, ethic, law and
environment concerns.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
ปฏิบัติ/งาน
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึกงาน
บรรยาย 45 ชั่วโมง
ตามความต้องการของ
ไม่มี
90 ชั่วโมง
นักศึกษาเฉพาะราย
(6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
นักศึกษาสามารถขอรับคาปรึกษาด้วยการอาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 344 ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1. คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1.1. มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เสียสละ มีความรับผิดชอบต่อตนเองสังคมและสิ่งแวดล้อม
เข้าใจผู้อื่น เข้าใจโลก และเคารพกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของสถาบันและสังคม
รวมถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีได้
1.1.2. มีจิตสานึกที่คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
 1.1.3. มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดการหลักจริยธรรมคุณธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจ
1.1.4. มีความพอเพียงในการดาเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล และ
การสร้างภูมิคุ้มกัน
1.2. วิธีการสอน
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กลยุทธ์ในการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมใช้หลักวินัยเคารพ อดทน เพื่อให้
นักศึกษาเกิดความตระหนักและปฏิบัติตนจนเป็นนิสัย ดังนี้
1.2.1. สร้างวัฒนธรรมองค์กรเรื่องความตรงต่อเวลา และความมีระเบียบวินัย โดยการบันทึก
การเข้าเรียน การแต่งกายถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย/สาขาวิชาฯ
1.2.2. ส่งเสริมมารยาทสังคมที่ดี โดยการแสดงความเคารพ การวางตนได้อย่างเหมาะสม
1.2.3. ในการค้นคว้าหาข้อมูลประกอบการเรียนจะกาหนดให้มีการอ้างอิงผลงานทางวิชาการ
และวิชาชีพจากงานที่ค้นคว้า
1.2.4. มุ่ งเน้ น การท างานเป็ น ที ม การมี จิ ต อาสา มุ่ ง ประโยชน์ ส่ ว นรวม โดยมอบหมายให้
นักศึกษาทากิจกรรมโครงการต่างๆ ร่วมกัน
1.3. วิธีการประเมินผล
1.3.1. ประเมินจากการบันทึกการให้คะแนนของอาจารย์ผู้สอน การตรงต่อเวลาของนักศึกษาใน
การเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนดเวลาที่ได้รับมอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
1.3.2. ประเมินจากการมีวินัยและความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
1.3.3. ประเมินจากปริมาณการไม่กระทาทุจริตในการสอบ
1.3.4. ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2. ความรู้
2.1. ความรู้ที่ต้องได้รับ
2.1.1. มี ค วามรู้ แ ละความเข้ า ใจในสาระส าคั ญ ของศาสตร์ ด้ า นบริ ห ารธุ ร กิ จ และห รื อ ทาง
การแพทย์
 2.1.2. มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทั้งทางด้าน
สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 2.1.3. มีความรู้และความเข้าใจในด้านการวางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การปฏิบัติการ
การควบคุ ม และการประเมิ น ผลการด าเนิ น งาน รวมทั้ ง การปรั บ ปรุ ง แผนงานให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจและหรือทางการแพทย์
2.1.4. มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ รวมทั้งมีความ
เข้าใจอย่างเท่าทันในผลกระทบในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในประเทศและสังคมโลก
2.2. วิธีการสอน
2.2.1. การบรรยาย การวิเคราะห์กรณีศึกษา การอภิปรายกลุ่ม
2.2.2. การศึกษาจากวิดิโอคลิป โดยให้นักศึกษาชมวิดีโอคลิปแล้วนาหลักวิชาการมาวิเคราะห์
เกี่ยวกับสถานการณ์ที่ได้รับชม เช่น รายการเอสเอ็มอีตีแตก รายการเจาะใจนักธุรกิจที่
ประสบความสาเร็จหรือล้มเหลวในการดาเนินธุรกิจ และรายการที่ให้ความรู้และข้อคิดใน
การดารงชีวิต คุณลักษณะบุคคลที่ทาให้ประสพความสาเร็จรายการที่กระตุ้นแรงบันดาล
ใจต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น
2.2.3. มอบหมายให้นักศึกษาฝึกเขียนแผนธุรกิจ
2.2.4. การฝึกปฏิบัติการขาย
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2.3. วิธีการประเมินผล
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ โดย
2.3.1. ประเมินผลการสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
2.3.2. การประเมินผลรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา หรืองานที่มอบหมาย
2.3.3. การประเมินผลการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
2.3.4. การประเมินผลจากรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3. ทักษะทางปัญญา
3.1. ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
3.1.1. สามารถสื บ ค้น ประมวลและประเมินข้อมูล จากหลายแหล่ งได้ด้วยตนเอง มีความคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีเหตุผล และคิดอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้ได้สารสนเทศที่เป็น
ประโยชน์ในการใช้งานตามสถานการณ์แวดล้อมทางธุรกิจ
 3.1.2. มีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุผล คิดอย่างสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการ
ความรู้จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจและ
สถานการณ์ทั่วไปได้อย่างเหมาะสม
3.1.3. สามารถคิดค้นทางเลือก วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอย่างรอบด้าน มี
ความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ และ
สามารถประยุกต์ความรู้ทางการจัดการและด้านอื่นที่สัมพันธ์กันได้อย่างเหมาะสม ทาให้
เกิดการได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ
3.2. วิธีการสอน
3.2.1. การวิเคราะห์กรณีศึกษาโดยนาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีมาใช้ในการแก้ปัญหา
3.2.2. การระดมสมองและการอภิปรายกลุ่ม โดยการสืบค้นจากรายงาน บทความ งานวิจัย ที่
เกี่ยวข้อง
3.2.3. การจัดอภิปรายกลุ่มประเด็นปัญหาการดาเนินงานด้านการเป็นผู้ประกอบการ
3.3. วิธีการประเมินผล
3.3.1. ประเมินผลจากการตอบคาถามในกรณีศึกษาต่างๆ
3.3.2. ประเมินจากการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา
3.3.3. ประเมินผลจากความคิดเห็นในการจัดสัมมนาจากผู้เข้าร่วมสัมมนา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 4.1.1. มีความรับผิ ดชอบในการทางานกับผู้อื่น และรับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่ อ
พัฒนาตนเองเพื่อการประกอบอาชีพ
4.1.2. สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความเห็นต่างอย่างสร้างสรรค์ เอื้อต่อการแก้ไขปัญหา
ของทีม
4.1.3. สามารถท างานเป็ น ที ม แสดงภาวะผู้ น าต่ อ สมาชิ ก ของกลุ่ ม ได้ อ ย่ า งเหมาะสมตาม
สถานการณ์ และมีทักษะการแก้ปัญหากลุ่ม
4.2. วิธีการสอน
7
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4.2.1. การกาหนดกิจกรรมการทางานเป็นกลุ่ม
4.2.2. การตรวจสอบการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย การมีมนุษยสัมพันธ์อันดีต่อผู้ร่วมงาน
4.2.3. การจัดอภิปรายและเสวนาปัญหาการดาเนินงานของงานเลขานุการทางการแพทย์
4.3. วิธีการประเมินผล
4.3.1. การประเมินผลจากพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
4.3.2. การประเมินผลจากแบบประเมินตนเองและการร่วมกิจกรรมกลุ่ม
4.3.3. การประเมินจากการนาเสนอผลงาน การอภิปราย
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
5.1.1. สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์
และตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจาวัน
 5.1.2. สามารถสื่ อ สารภาษาไทยและภาษาต่ างประเทศที่ จ าเป็ น ต่ อ การท าธุ ร กิ จ ได้ อ ย่ างมี
ประสิทธิผล
 5.1.3. สามารถสื่ อสารเพื่ ออธิบายและสร้ างความเข้าใจในรูปแบบการพู ด การเขี ยนที่ เหมาะสม
สาหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันทั้งที่เป็นข้อมูลธุรกิจและข้อมูลอื่น
5.1.4. สามารถน าเทคโนโลยี สารสนเทศ และเทคนิ คการสื่ อสารที่ เหมาะสม มาใช้ ในการเก็ บ
รวบรวมข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่อข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของ
ธุรกิจและหรือเลขานุการทางการแพทย์
5.2. วิธีการสอน
5.2.1. มอบหมายงานในรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการเพื่อให้นักศึกษาพัฒนาความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์
5.2.2. จัดหาช่องทางให้นักศึกษาได้นาเสนอผลงาน
5.3. วิธีการประเมินผล
5.3.1. ประเมินจากการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์งบและตัวเลขทางการเงินได้อย่างถูกต้อง
5.3.2. ประเมินจากการนาเสนอแผนธุรกิจ
5.3.3. ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย และการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลได้ ประเมิน
จากรายงานที่ใช้ศักยภาพคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
1

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
- แนะนาบทเรียนและ
รายละเอียดในการจัดการเรียน
การสอน หนังสือเรียน และ
เกณฑ์การวัดผล
บทที่ 1 ลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการ
- ความหมายของการ
ประกอบการและผู้ประกอบการ
- ลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการ
- องค์ประกอบสาคัญของการเป็น
ผู้ประกอบการ
- ความสาคัญของผู้ประกอบการ
- ข้อเปรียบเทียบระหว่างการเป็น
ผู้ประกอบการกับการเป็น
ลูกจ้าง
- ปัจจัยในการตัดสินใจเป็น
ผู้ประกอบการ
- ปัจจัยหรือทรัพยากรในการ
จัดการทางธุรกิจ
- การเตรียมตัวของผู้ประกอบการ

จานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1. แนะนาวิธีการเรียนการสอน และอธิบาย 1. เอกสารประกอบการ
เนื้ อห าราย วิ ช า จุ ด ป ระ ส งค์ แ ล ะ
ส อ น วิ ช าก ารเป็ น
เป้าหมายของรายวิชา เกณฑ์ การวัดผล
ผูป้ ระกอบการ
และประเมิ น ผล แนะน าหนั ง สื อ เรี ย น 2. ใ ช้ Power point
และwebsite
ประกอบการสอน
2. ใช้ สื่ อ PowerPoint ป ร ะ ก อ บ ก า ร
บรรยายโดยให้นักศึกษาร่วมกันอภิปราย
ประเด็น ส าคั ญ ที่ เกี่ ยวข้อ งกั บ สาระการ
เรียนรู้
3. เปิ ด โอกาสให้ นั ก ศึ ก ษาอภิ ป รายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย
4. ให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัด

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)
1.1.1,2.2.2

ผู้สอน
อ.ณัฐชานันท์
วีระกุล
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สัปดาห์ที่

2

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
ในการก่อตั้งธุรกิจ
- ข้อมูลประกอบการวางแผน
ดาเนินธุรกิจ
- ปัจจัย 10 ประการซึ่งทาให้การ
ประกอบธุรกิจประสบ
ความสาเร็จ
- อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้ในการ
เป็นผู้ประกอบการ
Learning Outcome
ผู้เรียนมีความรู้ลักษณะการเป็น
ผู้ประกอบการ
บทที่ 2 คุณสมบัติของ
ผู้ประกอบการ
- อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ส า คั ญ ที่
ผู้ประกอบการควรมี
- คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง ก า ร เ ป็ น
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ยุ ค ให ม่ สู่
ความสาเร็จ
- คุณลักษณะของผู้ประกอบการที่
ประสบความสาเร็จ
- อุ ป สรรค สาเหตุ แ ห่ ง ความ
ล้ ม เหลว และการแก้ ปั ญ หาใน
การเป็นผู้ประกอบการ
- ปั ญ หาที่ มั ก พบในการเริ่ ม ต้ น

จานวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1. อาจารย์บรรยายโดยใช้สื่อ PowerPoint 1. เอกสารประกอบการ
ประกอบการสอน
ส อ น วิ ช าก ารเป็ น
2. ผู้เรียน และผู้สอนร่วมกัน อภิปรายสรุป
ผูป้ ระกอบการ
เนื้อหา
2. ใ ช้ Power point
3. ข้อมูลกรณีศึกษาขององค์กรธุ รกิจต่างๆ
ประกอบการสอน
ทางอินเทอร์เน็ต
4. ให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัด

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

1.1.1,1.1.3,
2.1.2,2.1.3,
3.1.1,
4.1.1,4.1.3,
5.1.3

ผู้สอน

อ.ณัฐชานันท์
วีระกุล
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สัปดาห์ที่

3

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
ประกอบธุรกิจ
- ปั จ จั ย ที่ ท าให้ ผู้ ป ระกอบการ
ป ร ะ ส บ ค วา ม ล้ ม เห ล ว 10
ประการ
- การประเมินความพร้อมของผู้ที่
จะเป็นผู้ประกอบการ
Learning Outcome
ผู้เรียนมีความรู้คณ
ุ สมบัติของ
ผู้ประกอบการ
บทที่ 3 การมองโอกาสทางธุรกิจ
- ความหมายของโอกาสในการทา
ธุรกิจ
- แนวทางในการแสวงหาโอกาส
ทางธุรกิจ
- องค์ประกอบของโอกาสทาง
ธุรกิจ
- แหล่งที่มาของโอกาสเพื่อการ
ประกอบการ
- การประเมินโอกาสทางธุรกิจ
- ทางเลือกในการเริม่ ต้นประกอบ
ธุรกิจ
- กระบวนการสร้างโอกาสทาง
ธุรกิจใหม่
- กลยุทธ์การมองหาโอกาสทาง

จานวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1. อาจารย์บรรยายโดยใช้สื่อ PowerPoint 1. เอกสารประกอบการ
ประกอบการสอน
ส อ น วิ ช าก ารเป็ น
2. ผู้เรียน และผู้สอนร่วมกัน อภิปรายสรุป
ผูป้ ระกอบการ
เนื้อหา
2. ใ ช้ Power point
3. ข้อมูลกรณีศึกษาขององค์กรธุ รกิจต่างๆ
ประกอบการสอน
ทางอินเทอร์เน็ต
3. Clip VDO
4. ให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัด

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

1.1.1,1.1.3,
2.1.2,2.1.3,
3.1.1,
4.1.1,4.1.3,
5.1.3

ผู้สอน

อ.ณัฐชานันท์
วีระกุล
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สัปดาห์ที่

4

5

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
ธุรกิจ
Learning Outcome
ผู้เรียนมีความรู้การมองโอกาสทาง
ธุรกิจ
บทที่ 4 หลักทฤษฎี ปฏิบัติของการ
จัดการธุรกิจ
- ความหมายของทฤษฎีและการ
จัดการ
- วิวัฒนาการของแนวคิดทางการ
บริหารจัดการ
- หน้าที่ทางการจัดการ
- การวางแผน (Planning)
- ประเภทของ
- ระดับของผู้บริหารกับการ
วางแผน
- ขัน้ ตอนในกระบวนการวางแผน
- ลักษณะของการวางแผนที่ดี
- ประโยชน์ของการวางแผน
Learning Outcome
ผู้เรียนมีความรู้หลักทฤษฎี ปฏิบัติ
ของการจัดการธุรกิจ
- การจัดองค์การ
- การนา (Leading)
- องค์ประกอบที่สาคัญในหน้าที่

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

3

1. อาจารย์บรรยายโดยใช้สื่อ PowerPoint 1. เอกสารประกอบการ
ประกอบการสอน
ส อ น วิ ช าก ารเป็ น
2. ผู้เรียน และผู้สอนร่วมกัน อภิปรายสรุป
ผูป้ ระกอบการ
เนื้อหา
2. ใ ช้ Power point
3. ข้อมูลกรณีศึกษาขององค์ก รธุรกิจต่างๆ
ประกอบการสอน
ทางอินเทอร์เน็ต
3. Clip VDO
4. ให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัด

1.1.1,1.1.3,
2.1.2,2.1.3,
3.1.1,
4.1.1,4.1.3,
5.1.3

อ.ณัฐชานันท์
วีระกุล

3

1. อาจารย์บรรยายโดยใช้สื่อ PowerPoint 4. เอกสารประกอบการ
ประกอบการสอน
ส อ น วิ ช าก ารเป็ น
2. ผู้เรียน และผู้สอนร่วมกัน อภิปรายสรุป
ผูป้ ระกอบการ

1.1.1,1.1.3,
2.1.2,2.1.3,
3.1.1,

อ.ณัฐชานันท์
วีระกุล
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สัปดาห์ที่

6

7

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
ของการนาหรือการสั่งการ
- ลักษณะของการสั่งการที่ดี
- การควบคุม
- ความหมายของการควบคุม
- ประเภทของการควบคุม
- ประโยชน์ที่ได้รับจากการ
ควบคุม
Learning Outcome
ผู้เรียนมีความรู้ด้านการจัดองค์องค์
เพื่อประกอบธุรกิจ
บทที่ 5 ลักษณะของธุรกิจและ
การจัดตั้งธุรกิจในประเทศไทย
- ลักษณะของธุรกิจในประเทศ
ไทย
- รูปแบบของการจัดตั้งธุรกิจ
- การรวมตัวของธุรกิจ
Learning Outcome
ผู้เรียนมีความรู้ลักษณะของธุรกิจ
และการจัดตั้งธุรกิจในประเทศไทย
บทที่ 6 การจัดรูปแบบองค์การ
- ความหมายของการจัดองค์การ
- องค์ประกอบพื้นฐานในการจัด
โครงสร้างองค์การธุรกิจ
- ความสาคัญของโครงสร้าง

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

เนื้อหา
5. ใ ช้ Power point
3. ข้อมูลกรณีศึกษาขององค์กรธุ รกิจต่างๆ
ประกอบการสอน
ทางอินเทอร์เน็ต
6. Clip VDO
4. ให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัด

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)
4.1.1,4.1.3,
5.1.3

ผู้สอน

3

1. อาจารย์บรรยายโดยใช้สื่อ PowerPoint 1. เอกสารประกอบการ
ประกอบการสอน
ส อ น วิ ช าก ารเป็ น
2. ผู้เรียน และผู้สอนร่วมกัน อภิปรายสรุป
ผูป้ ระกอบการ
เนื้อหา
2. ใ ช้ Power point
3. ข้อมูลกรณีศึกษาขององค์กรธุ รกิจต่างๆ
ประกอบการสอน
ทางอินเทอร์เน็ต
3. Clip VDO
4. ให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัด

1.1.1,1.1.3,
2.1.2,2.1.3,
3.1.1,
4.1.1,4.1.3,
5.1.3

อ.ณัฐชานันท์
วีระกุล

3

1. อาจารย์บรรยายโดยใช้สื่อ PowerPoint 1. เอกสารประกอบการ
ประกอบการสอน
ส อ น วิ ช าก ารเป็ น
2. ผู้เรียน และผู้สอนร่วมกัน อภิปรายสรุป
ผูป้ ระกอบการ
เนื้อหา
2. ใ ช้ Power point
3. ข้อมูลกรณีศึกษาขององค์กรธุ รกิจต่างๆ
ประกอบการสอน

1.1.1,1.1.3,
2.1.2,2.1.3,
3.1.1,
4.1.1,4.1.3,
5.1.3

อ.ณัฐชานันท์
วีระกุล

13

มคอ. 3

สัปดาห์ที่

8

9

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
องค์การธุรกิจ
- ประเภทของโครงสร้างองค์การ
ธุรกิจ
- รูปแบบของการจัดโครงสร้าง
องค์การธุรกิจ
- สาระสาคัญในการจัดโครงสร้าง
องค์การ
Learning Outcome
ผู้เรียนมีความรู้การจัดรูปแบบ
องค์การ
บทที่ 7 การผลิตและการบริการ
- ความหมายของการผลิต
- องค์ประกอบของระบบการผลิต
- บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารการ
ผลิต
- ประเภทของการผลิต
- การบริหารการผลิตเชิงกลยุทธ์
- ระดับกลยุทธ์ขององค์การ
Learning Outcome
ผู้เรียนมีความรู้การผลิต
- การบริการ
- ความหมายของคาว่าการบริการ
- องค์ประกอบของการบริการ
- กุญแจสาคัญของการบริการ
ลูกค้าที่เป็นเลิศ

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
ทางอินเทอร์เน็ต
4. ให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัด

สื่อการสอน

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

3. Clip VDO

3

1. อาจารย์บรรยายโดยใช้สื่อ PowerPoint 1. เอกสารประกอบการ
ประกอบการสอน
ส อ น วิ ช าก ารเป็ น
2. ผู้เรียน และผู้สอนร่วมกัน อภิปรายสรุป
ผูป้ ระกอบการ
เนื้อหา
2. ใ ช้ Power point
3. ข้อมูลกรณีศึกษาขององค์กรธุ รกิจต่างๆ
ประกอบการสอน
ทางอินเทอร์เน็ต
3. Clip VDO
4. ให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัด

1.1.1,1.1.3,
2.1.2,2.1.3,
3.1.1,
4.1.1,4.1.3,
5.1.3

อ.ณัฐชานันท์
วีระกุล

3

1. อาจารย์บรรยายโดยใช้สื่อ PowerPoint 1. เอกสารประกอบการ
ประกอบการสอน
ส อ น วิ ช าก ารเป็ น
2. ผู้เรียน และผู้สอนร่วมกัน อภิปรายสรุ ป
ผูป้ ระกอบการ
เนื้อหา
2. ใ ช้ Power point
3. ข้อมูลกรณีศึกษาขององค์กรธุ รกิจต่างๆ
ประกอบการสอน

1.1.1,1.1.3,
2.1.2,2.1.3,
3.1.1,
4.1.1,4.1.3,
5.1.3

อ.ณัฐชานันท์
วีระกุล
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สัปดาห์ที่

10

11

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
- หลัก 10 ประการในการทาให้
ลูกค้ามีความสุขและภักดีต่อ
องค์การ
- แนวคิดเกี่ยวกับการให้บริการที่
ดี
Learning Outcome
ผู้เรียนมีความรู้การบริการ
บทที่ 8 การบริหารเงินทุนและการ
จัดการทางการเงิน
- การกาหนดความต้องการเงินทุน
- การวางแผนทางการเงิน
- แหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ
- การคัดเลือกแหล่งเงินทุน
- หลักการวิเคราะห์เครดิตของผู้
ขอกู้เงินจากสถาบันการเงิน
- การจัดทางบประมาณ
Learning Outcome
ผู้เรียนมีความรู้การบริหารเงินทุน
และการจัดการทางการเงิน
การวิเคราะห์งบการเงินเพื่อการ
จัดการทางการเงิน
- อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง
- อัตราส่วนแสดงความเสีย่ งใน
การดาเนินธุรกิจ

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
ทางอินเทอร์เน็ต
4. ให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัด

สื่อการสอน

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

3. Clip VDO

3

1. อาจารย์บรรยายโดยใช้สื่อ PowerPoint 1. เอกสารประกอบการ
ประกอบการสอน
ส อ น วิ ช าก ารเป็ น
2. ผู้เรียน และผู้สอนร่วมกัน อภิปรายสรุป
ผูป้ ระกอบการ
เนื้อหา
2. ใ ช้ Power point
3. ข้อมูลกรณีศึกษาขององค์กรธุ รกิจต่างๆ
ประกอบการสอน
ทางอินเทอร์เน็ต
3. Clip VDO
4. ให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัด

1.1.1,1.1.3,
2.1.2,2.1.3,
3.1.1,
4.1.1,4.1.3,
5.1.3

อ.ณัฐชานันท์
วีระกุล

3

1. อาจารย์บรรยายโดยใช้สื่อ PowerPoint 1. เอกสารประกอบการ
ประกอบการสอน
ส อ น วิ ช าก ารเป็ น
2. ผู้เรียน และผู้สอนร่วมกัน อภิปรายสรุป
ผูป้ ระกอบการ
เนื้อหา
2. ใ ช้ Power point
3. ข้อมูลกรณีศึกษาขององค์กรธุ รกิจต่างๆ
ประกอบการสอน

1.1.1,1.1.3,
2.1.2,2.1.3,
3.1.1,
4.1.1,4.1.3,
5.1.3

อ.ณัฐชานันท์
วีระกุล

15

มคอ. 3

สัปดาห์ที่

12

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
- อัตราส่วนประสิทธิภาพในการ
ดาเนินงาน
Learning Outcome
ผู้เรียนมีความรู้การวิเคราะห์งบ
การเงินเพื่อการจัดการทางการเงิน
บทที่ 9 จรรยาบรรณของนักธุรกิจ
และผลกระทบของธุรกิจต่อ
สิ่งแวดล้อม
- ความหมายของคาว่าคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณและคาที่
เกี่ยวข้อง
- คุณลักษณะของนักธุรกิจที่มี
จรรยาบรรณ
- ผู้มีส่วนได้เสียทางธุรกิจ
- บทบาทของนักธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับจริยธรรมต่อบุคคล
- ธรรมาภิบาล
- บรรษัทภิบาล
- ผลกระทบของธุรกิจต่อ
สิ่งแวดล้อม
- ความรับผิดชอบต่อสังคม
- ประเภทของ CSR
Learning Outcome
ผู้เรียนมีความรู้จรรยาบรรณของนัก

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
ทางอินเทอร์เน็ต
4. ให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัด

3

สื่อการสอน

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

3. Clip VDO

1. อาจารย์บรรยายโดยใช้สื่อ PowerPoint 1. เอกสารประกอบการ
ประกอบการสอน
ส อ น วิ ช าก ารเป็ น
2. ผู้เรียน และผู้สอนร่วมกัน อภิปรายสรุป
ผูป้ ระกอบการ
เนื้อหา
2. ใ ช้ Power point
3. ข้อมูลกรณีศึกษาขององค์กรธุ รกิจต่างๆ
ประกอบการสอน
ทางอินเทอร์เน็ต
3. Clip VDO
4. ให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัด

1.1.1,1.1.3,
2.1.2,2.1.3,
3.1.1,
4.1.1,4.1.3,
5.1.3

อ.ณัฐชานันท์
วีระกุล

16

มคอ. 3

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
ธุรกิจ และผลกระทบของธุรกิจต่อ
สิ่งแวดล้อม

จานวน
ชั่วโมง

3

15

การจัดทาแผนธุรกิจ
- ความสาคัญของการจัดทาแผน
ธุรกิจ
- องค์ประกอบของแผนธุรกิจ
- เทคนิคการจัดทาแผนธุรกิจที่ดี
Learning Outcome
ผู้เรียนมีความรู้การจัดทาแผนธุรกิจ
กฎหมายธุรกิจ
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย
ธุรกิจ
- กฎหมายที่บญ
ั ญัตคิ วบคุมการ
ประกอบการทุกประเภท
- กฎหมายที่บญ
ั ญัตคิ วบคุมการ
ประกอบการเฉพาะเรื่อง
Learning Outcome
ผู้เรียนมีความรู้กฎหมายธุรกิจ
นาเสนอแผนธุรกิจ (รายกลุ่ม)

16

สอบปลายภาค

สัปดาห์ที่

13

14

3

3
1.30

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1. อาจารย์บรรยายโดยใช้สื่อ PowerPoint
ประกอบการสอน
2. ผู้เรียน และผู้สอนร่วมกัน อภิปรายสรุป
เนื้อหา
3. ข้อมูลกรณีศึกษาขององค์กรธุ รกิจต่างๆ
ทางอินเทอร์เน็ต
4. ให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัด
1. อาจารย์บรรยายโดยใช้สื่อ PowerPoint
ประกอบการสอน
2. ผู้เรียน และผู้สอนร่วมกัน อภิปรายสรุป
เนื้อหา
3. ข้อมูลกรณีศึกษาขององค์กรธุ รกิจต่างๆ
ทางอินเทอร์เน็ต
4. ให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัด
5. ให้นักศึกษาเขียน Mind map

1. เอกสารประกอบการ
ส อ น วิ ช าก ารเป็ น
ผู้ประกอบการ
2. ใ ช้ Power point
ประกอบการสอน
3. Clip VDO

1.1.1,1.1.3,
2.1.2,2.1.3,
3.1.1,
4.1.1,4.1.3,
5.1.3

อ.ณัฐชานันท์
วีระกุล

1. เอกสารประกอบการ
ส อ น วิ ช าก ารเป็ น
ผู้ประกอบการ
2. ใ ช้ Power point
ประกอบการสอน
3. Clip VDO

1.1.1,1.1.3,
2.1.2,2.1.3,
3.1.1,
4.1.1,4.1.3,
5.1.3

อ.ณัฐชานันท์
วีระกุล

1.1.1-1.1.4,2.1.1-2.1.4
3.1.1-3.1.3,4.1.1-4.1.3
5.1.1-5.1.4

อ.ณัฐชานันท์
วีระกุล

1. ผู้เรียนนาเสนอแผนธุรกิจ
2. ผูเ้ รียนผูส้ อนร่วมอภิปรายผล

ผู้สอน

อ.ณัฐชานันท์
วีระกุล

หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห์ จานวน 15 สัปดาห์
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มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้ที่ได้
(ระบุข้อ)

1

คุณธรรมจริยธรรม

2

- ความรู้
- ทักษะทางปัญญา

3

- ความรู้
- ทักษะทางปัญญา
- ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
- ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สอบปลายภาค

4

วิธีการประเมิน
- ความตรงต่อเวลา
- ระเบียบวินัย
- งานเดี่ยวที่ได้รับ
มอบหมาย
- การมีส่วนร่วมในชั้น
เรียน
- การทดสอบย่อย
- โครงการ/กิจกรรม
- การประสานงาน
- การนาเทคโนโลยีที่ใช้
ในการนาเสนอผลงาน

แบบทดสอบที่ผู้สอน
กาหนด
รวมทั้งสิ้น

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
ตลอดภาคการศึกษา
10%
สัปดาห์ที่ประเมิน

ตลอดภาคการศึกษา

30%

ตลอดภาคการศึกษา

20 %

16

40%
100%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
อาจารย์มนสินี สุขมาก. (2560). การเป็นผู้ประกอบการ. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์
กราฟฟิคไซท์ มสด.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
2.1. http://www. nec.dip.go.th/ เว็บไซต์กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
2.2. เว็บไซต์ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, เว็บไซต์ sme.com, ฯลฯ
2.3. รายการเอสเอ็มอีตีแตก ฯลฯ , ทีวีช่องเอสเอ็มอี, ฯลฯ
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
สุภาภรณ์ สมไพบูลย์. (2558). การเป็นผู้ประกอบการ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
นภัสสร ตื่มสูงเนิน. (2557). การเป็นผู้ประกอบการ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
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มคอ. 3
สมคิด บางโม. (2553). การเป็นผู้ประกอบการ. กรุงเทพมหานคร : เอส เค บุ๊คส์.
บุญฑวรรณ วิงวอน. (2556). การเป็นผู้ประกอบการยุคโลกาภิวัฒน์. กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชาทั้งวิธีการสอนการจัดกิจกรรมในชั้นเรีย นสื่อการ
สอน และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ ตลอดจนเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของ
มหาวิทยาลัย
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1. ประเมินผลการสอนของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์ผู้สอนจากระบบออนไลน์
2.2. ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษาและการทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
3.1. ปรับกลยุทธ์การสอนจากการประมวลผลการประเมินผู้ส อนในแต่ละภาคการศึกษา และการบูร
ณาการความรู้ เพื่อให้สอดคล้องกับผู้เรียน
3.2. คณาจารย์ปรับปรุง มคอ.3 เพื่อให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียน และเหตุการณ์ปัจจุบัน
3.3. ปรับปรุงตาราง และกิจกรรมการเรียนการสอน
3.4. การตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาเพื่อตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1. การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา
4.2. การตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาเพื่อตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
นาข้อมูลที่ได้จากข้อ 1 และ 2 มาสรุปเป็นข้อมูล และเรียกประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อ งเพื่อนาผลนั้นมา
ประมวลและเสนอแนะแนวทางแก้ไข ปรับปรุง รวมถึงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้ดีขึ้น

19

