รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจําภาคเรียนที่ 2/2560

รหัสวิชา 4501113 ชื่อรายวิชา ธุรกิจเบื้องตน
Introduction to Business

อาจารยผูสอน
ผูชวยศาสตราจารยโรจนา ศุขะพันธุ

คํานํา
เอกสารรายละเอี ย ดของรายวิ ช า (มคอ.3) ของวิ ช า 4501113 ชื่ อ รายวิ ช า ธุ ร กิ จ เบื้ อ งต น
(Introduction to Business) จัดทําขึ้นเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกลาวใหมีความเปน
มาตรฐาน ครบถวน และถูกตองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เพื่อใหผูเรียนมีความรู
ความเขาใจในแนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจ ทัศนคติ และแรงจูงใจในการประกอบธุรกิจ ศึกษาหลักของการบริหาร
จั ด การและการนํ าไปประยุ ก ต ใช ในงานด านคหกรรมศาสตร การวางแผนและการบริห ารจัด การด าน
งบประมาณ การเงิ น การบั ญ ชี ที่ เกี่ ย วข อ งในวิ ช าชี พ การจั ด การองค ก ารและการบริ ห ารงานบุ ค คล
รายละเอีย ดรายวิชานี้ เป น สวนสํ าคัญ ตอผูเรียน ที่เนน ทั้งการเรียนการสอนที่เปน ทฤษฎีและการศึกษา
คนควาดวยตนเอง เพื่อใหผูเรียนไดแนวทางในการจัดการเรียนรูทฤษฎีและกรณีศึกษา จากกิจกรรมการ
เรียนการสอนภายในหองเรียน รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม ๆ โดยใชทักษะการคนควาดวยตนเองเพิ่มเติม
นอกเหนือจากการเรียนภายในหอง ผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดจากรายวิชานี้ไปประยุกตใชในอนาคตได
ผูชวยศาสตราจารยโรจนา ศุขะพันธุ
อาจารยผูสอน
ธันวาคม 2560
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 4501113

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
ชื่อรายวิชา ธุรกิจเบื้องตน
Introduction to Business

2. จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
3.2 ประเภทรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะดาน
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
4.2 อาจารยผูสอน
ผูชวยศาสตราจารยโรจนา ศุขะพันธุ ตอนเรียน A4
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2560 ชั้นปที่ 1
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)(ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)(ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
9.1 วันที่จัดทํา
28 ธันวาคม 2560
9.2 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดลาสุด
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1. เพื่อใหผูเรียนมีความรูทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ คุณลักษณะและปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของการ
ประกอบธุรกิจ
2. เพื่อใหผูเรียนมีเขาใจในเรื่องการวางแผนและการบริหารจัดการดานงบประมาณ การเงิน การ
บัญชีที่เกี่ยวของในวิชาชีพ การจัดการองคการและการบริหารงานบุคคล
3. เพื่อใหผูเรียนสามารถนําความรู และความเขาใจเกี่ยวกับธุรกิจ ไปใชประโยชนในอนาคตได
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหเนื้อหามีความทันสมัย เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณในปจจุบัน และเพื่อเปน
การปรับปรุงความถูกตองของเนื้อหา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักของการบริหารจัดการและการนําไปประยุกตใชในงานดานคหกรรมศาสตร การวางแผน
และการบริหารจัดการดานงบประมาณ การเงิน การบัญชีที่เกี่ยวของในวิชาชีพ การจัดการองคการและการ
บริหารงานบุคคล
Study the basic principles of administration and their application to home
economic professions. It goes over business concepts such as finance, budgeting, account
planning, as well as organizational and human resource management.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
45 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา

สอนเสริม
สอนเสริมเพื่อทดแทน
คาบเรียนที่ไมสามารถทํา
การสอนได หรือตามที่
ผูเรียนรองขอ เพื่อ
ทบทวนความรูความ
เขาใจใหมีความชัดเจน
ยิ่งขึ้น

ฝกปฏิบัติ
ไมมีฝกปฏิบัติ

การศึกษาดวยตนเอง
90 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชา ใหคําปรึกษาไดตามเวลาที่เหมาะสม และกําหนดไว
- อาจารยประจํารายวิชา จัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการของผูเรียน
โดยมีการนัดหมายลวงหนา
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
 1.1.1 มีวินัย มีความรับผิดชอบ และ มีความอดทน
 1.1.2 มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพและแสดงออกซึ่งคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
 1.1.3 มีความเสียสละ ซื่อสัตยสุจริต และมีน้ําใจเอื้อเฟอเผื่อแผ
 1.1.4 มีความสุภาพ ออนนอม ถอมตน มีสัมมาคารวะ รูจักกาลเทศะ
1.2 วิธีการสอน
(1) การเรียนรูจากสถานการณจริง
(2) ) การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในเนื้อหาวิชา
(3) มอบหมายงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงาน/แบบฝกหัด โดยเนนการสงงานใหตรงเวลา
กําหนดใหมีการอางอิงผลงานทางวิชาการ และวิชาชีพจากงานที่คนควา
(4) การเปนแบบอยางที่ดีของอาจารยผูสอน
(5) การสอนแบบอภิปรายจากตัวอยางกรณีศึกษา
1.3 วิธีการประเมินผล
(1) นักศึกษาประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง กอนและหลังเรียน
(2) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนักศึกษา
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายรายกลุมและบุคคล
(4) ประเมิ น จากงาน /กิ จกรรม /กรณี ศึกษา /รายงาน/แบบฝกหัด ที่ไดรับ มอบหมาย มีความ
ซื่อสัตย ไมทุจริต ไมนําผลงานของผูอื่นมาเปนของตน
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
2.1.1 มีองคความรูในสาขาวิชาคหกรรมศาสตรทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยางกวางขวาง เปน
ระบบ เปนสากล และทันสมัยตอสถานการณโลก เพื่อการดํารงชีวิตอยูอยางมีคุณคา
 2.1.2 มี ความรูที่เกิ ด จากการบู รณาการของศาสตรตางๆ ที่ เกี่ ยวของกับ สาขาวิช าคหกรรม
ศาสตร
 2.2.3 มี ความสามารถในการติ ดตามความก าวหน าทางวิ ชาการในการพั ฒนาองค ความรู ใหม มี
ความรูความเขาใจในกระบวนการเทคนิคการวิจัยเพื่อ แกไขปญหาและตอยอดองคความรูในงานอาชีพคหกรรม
ศาสตร
2.2 วิธีการสอน
(1) การใหความรูกอนเขาสูบทเรียน และสรุปย้ําความรูใหมหลังบทเรียน พรอมกับเชื่อมโยงความรู
ใหมกับความรูเดิม การเลือกใชวิธีสอนใหเหมาะสมกับเนี้อหาสาระ
(2) ใชการสอนหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้อหาสาระ ไดแก การบรรยาย การทบทวน การ
ฝกปฎิบัติการ และเทคนิคการสอนแบบอื่นๆ ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน การอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน
การเรียนแบบรวมมือ การเรียนโดยใชปญหาเปนฐาน การเรียนดวยการคนควาดวยตนเอง
(3) การถาม ตอบ ปญหาทางวิชาการในหองเรียน
2.3 วิธีการประเมินผล
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(1) ประเมินจากผลงานระหวางภาค เชน การบาน การเขียนรายงาน การทดสอบยอย และการ
นําเสนอรายงานการคนควาหนาชั้นเรียน
(2) ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใชขอสอบแบบปรนัย/ขอสอบอัตนัย
(3) ประเมินจากงาน /กิจกรรมตางๆ ที่มอบหมายใหนักศึกษาฝกปฏิบัติทั้งในหองเรียนและนอก
หองเรียน เชน แบบฝกหัดทายบทเรียน และแบบฝกหัดเพิ่มเติม
(4) ประเมินจากการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นการอภิปรายกลุม
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาทีต่ องพัฒนา
 3.1.1 มีความสามารถในการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ สามารถประมวลผลขอมูลและคนหา
ขอเท็จจริง เพื่อประกอบการตัดสินใจ และแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม
3.1.2 มี ค วามสามารถในการบู ร ณาการองค ค วามรูด านคหกรรมศาสตร กั บ ศาสตร อื่ น ๆ ที่
เกี่ยวของ และสามารถประยุกตใชความรูในการปฎิบัติงานวิชาชีพ และในการดํารงชีวิตไดอยางเหมาะสมมี
คุณภาพ
3.1.3 มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒ นาตอยอดเพื่อสรางสรรคองคความรูใหม ๆ ได
ดวยตนเอง เพื่อประโยชนในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
3.2 วิธีการสอน
(1) การแนะนําและฝกกระบวนการคิดอยางสรางสรรคเมื่อเริ่มศึกษา โดยเริ่มจากโจทยที่งาย และ
เพิ่มความยากตามระดับของเนื้อหาที่สูงขึ้น
(2) การมอบหมายงาน การแกปญหาโจทยปญหา และกรณีศึกษา
(3) มอบหมายงานตางๆ ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน
(4) การสอนแบบผูเรียนเปนสําคัญ ที่เปดโอกาสใหมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็น และการมีสวน
รวมถามตอบในชั้นเรียน
3.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการสอบกลางภาค ปลายภาค โดยใชขอสอบแบบปรนัย/ขอสอบอัตนัย
(2) ประเมินจากการแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาที่ไดรับมอบหมาย
(3) ประเมินจากงาน /กิจกรรมตางๆ ที่มอบหมายใหนักศึกษาฝกปฏิบัติทั้งในหองเรียนและนอก
หองเรียน เชน แบบฝกหัดทายบทเรียน และแบบฝกหัดเพิ่มเติม
(4) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาไดทําการศึกษาคนควา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค พรอมการ
นําเสนอหนาชั้นเรียน
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
 4.1.1 มีความสามารถในการปรับตัวและเรียนรูสิ่งใหม ๆ ไดดี เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
4.1.2 มีความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว และสังคมสวนรวม สามารถปฏิบัติตนตามบทบาท
และหนาที่ไดอยางเหมาะสม
 4.1.3 มีทักษะในการบริหารการจัดการ สามารถทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะของผูนํากลุมและ
สมาชิกที่ดีไดอยางเหมาะสม
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4.2 วิธีการสอน
(1) การเรียนแบบมีสวนรวมปฏิบัติการ
(2) การกําหนดกิจกรรมการทํางานเปนกลุม
(3) มอบหมายงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงาน (กลุม) /แบบฝกหัด โดยเนนความรูที่ไดศึกษา
ในชั้นเรียน เพื่อดูความสามารถในการทํางานเปนทีม กลาที่จะแสดงภาวะผูนํา ผูตามไดอยางเหมาะสมตาม
สถานการณ
4.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากพฤติกรรมในหองเรียน เชน การเขาเรียน การมีสวนรวมในกิจกรรมในหองเรียน
พฤติกรรมการทํางานเปนทีม และการสงงาน
(2) ประเมิ น จากการนํ า เสนอผลงานต างๆ /รายงาน (กลุ ม ) และการเป น ผู นํ า ผู ต ามในการ
อภิปรายซักถาม
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ องพัฒนา
5.1.1 มีความสามารถในการเลือกและประยุกตใชความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในการ
ประมวลผล แปลความหมาย วิเคราะห และนําเสนอขอมูล
 5.1.2 มีทักษะในการสื่อสาร สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศที่จําเปนในการประกอบ
วิชาชีพ ทั้งในการฟง พูด อาน เขียน และสรุปประเด็นเนื้อหาไดอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
สามารถเลือกและใชรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม
 5.1.3 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเก็บรวบรวมขอมูล รวมทั้งเพื่อการ
สืบคนและติดตามความกาวหนาในองคความรูที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ
5.2 วิธีการสอน
(1) สอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ มุงเนนใหผูเรียนมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหารายวิชาธุรกิจเบื้องตน
(2) มอบหมายงานที่ตองมีการเรียบเรียงนําเสนอเปนภาษาเขียน และที่ตองมีการนําเสนอดวยวาจา
แบบปากเปลา และใชสื่อประกอบการนําเสนอ
(3) มอบหมายงานตางๆ ที่ตองมีการสืบคนขอมูลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(4) กําหนดใหนักศึกษานําเสนอผลงาน /รายงานที่ไดจากการศึกษาคนควา โดยใชรูปแบบและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอรดวยตนเอง
5.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากผลงานกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการสืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศที่
มอบหมาย
(2) ประเมินจากการสอบขอเขียน เพื่อวัดความเขาใจของนักศึกษา
(3) ประเมินจากการนําเสนอผลงานตางๆ /รายงาน (กลุม)
(4) ประเมินจากผลการสืบคน เทคนิคการนําเสนอโดยการเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยาง
เหมาะสม
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มคอ. 3

1. แผนการสอน

สัปดาหที่ หัวขอการสอน / Learning
Outcome
1

-แนะนําบทเรียนและรายละเอียดใน
การจัดการเรียนการสอน หนังสือ
เรียน และเกณฑการวัดผล
-ผูเรียนแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน
-บทที่ 1 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ
-ความหมายของธุรกิจ
-เปาหมายของธุรกิจ
-ขั้นตอนการดําเนินงานของระบบ
ธุรกิจ
-รูปแบบการแขงขัน
-กระบวนการของการบริหารธุรกิจ
-สภาพแวดลอมทางธุรกิจ
-ปจจัยหรือทรัพยากรในการจัดการ
ทางธุรกิจ
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถวิเคราะหลักษณะ
ของธุรกิจและลักษณะของการเปน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. แนะนําวิธีการเรียนการสอน และ
อธิบายเนื้อหารายวิชา จุดประสงค และ
เปาหมายของรายวิชา เกณฑการวัดผล
และประเมินผล แนะนําหนังสือเรียน
และwebsite เพิ่มเติม
2. จัดการเรียนการสอนผานกิจกรรม
เกมสทางธุรกิจ โดยใหนักศึกษาแบงกลุม
เลนเกมสการประกอบธุรกิจ
3. ใชสื่อ PowerPoint ประกอบการ
บรรยายโดยใหนักศึกษารวมกันอภิปราย
ประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับสาระการ
เรียนรู
4. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย
4.คลิปวิดีโอ
5.ใหนักศึกษาทําแบบทบทวนทายบท

สื่อการสอน
สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอนวิชา
ธุรกิจเบื้องตน
2. สื่อการสอน Power
point
3. คลิปวิดีโอ

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

(ระบุขอ)
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มคอ. 3
สัปดาหที่ หัวขอการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ทบทวนความรูกอนเขาสูบทเรียน
2.อาจารยบรรยายโดยใชส่อื
PowerPoint ประกอบการสอน
3. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย
4. ผูเรียนและผูสอนรวมกัน
อภิปรายสรุปเนื้อหา
4. ขอมูลกรณีศึกษาขององคกรธุรกิจตาง
ๆ ทางอินเทอรเน็ต
5.และสรุปย้ําความรูใหมหลังบทเรียน
พรอมกับเชื่อมโยงความรูใหมกับความรู
เดิม
6. ใหนักศึกษาทําแบบทบทวนทายบท
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ทบทวนความรูกอนเขาสูบทเรียน
2. อาจารยบรรยายโดยใชสื่อ
PowerPoint ประกอบการสอน

สื่อการสอน

บทที่ 2 ลักษณะของธุรกิจและการ
จัดตั้งธุรกิจในประเทศไทย
-ลักษณะของธุรกิจในประเทศไทย
-รูปแบบของการจัดตั้งธุรกิจ
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถเลือกรูปแบบการ
จัดตั้งธุรกิจ และระบุขอดีและขอเสีย
ของรูปแบบธุรกิจแบบตาง ๆ

3

3

บทที่ 3 การแสวงหาและประเมิน
โอกาสทางธุรกิจ
-ความหมายของโอกาสในการทํา
ธุรกิจ

3

ผูสอน

(ระบุขอ)

ผูประกอบการ
2

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอนวิชา
ธุรกิจเบื้องตน
2. สื่อการสอน Power
point
3. คลิปวิดีโอ

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอนวิชา
ธุรกิจเบื้องตน
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มคอ. 3
สัปดาหที่ หัวขอการสอน / Learning
Outcome

4

-แนวทางในการแสวงหาโอกาสทาง
ธุรกิจ
-องคประกอบของโอกาสทางธุรกิจ
-แหลงที่มาของโอกาสเพื่อการ
ประกอบการ
-การประเมินโอกาสทางธุรกิจ
-ทางเลือกในการเริ่มตนประกอบ
ธุรกิจ
-กระบวนการสรางโอกาสทางธุรกิจ
ใหม
-กลยุทธการมองหาโอกาสทางธุรกิจ
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถวิเคราะหการ
ประเมินโอกาสทางธุรกิจได
บทที่ 4 การจัดองคการและการ
บริหาร
-ความหมายของทฤษฎีและการ
บริหาร
-วิวัฒนาการของแนวคิดทางการ
บริหารจัดการ
-หนาที่ทางการบริหาร

จํานวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย
4. ผูเรียนและผูสอนรวมกัน
อภิปรายสรุปเนื้อหา
5. ขอมูลกรณีศึกษาขององคกรธุรกิจตาง
ๆ ทางอินเทอรเน็ต
6.สรุปย้ําความรูใหมหลังบทเรียน พรอม
กับเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิม
ใหนักศึกษาทําแบบทบทวนทายบท

2. สื่อการสอน Power
point
3. คลิปวิดีโอ

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ทบทวนความรูกอนเขาสูบทเรียน
2. อาจารยบรรยายโดยใชส่อื
PowerPoint ประกอบการสอน
2. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย
3. ผูเรียนและผูสอนรวมกัน

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอนวิชา
ธุรกิจเบื้องตน
2. สื่อการสอน Power
point
3. คลิปวิดีโอ

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

(ระบุขอ)
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มคอ. 3
สัปดาหที่ หัวขอการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

-การวางแผน (Planning)
-ประเภทของการวางแผน
-ระดับของผูบริหารกับการวางแผน
-ขั้นตอนในกระบวนการวางแผน
-ลักษณะของการวางแผนที่ดี
ประโยชนของการวางแผน
-การจัดองคการ
-การอํานวยการ หรือการสั่งการ
-ลักษณะของการสั่งการที่ดี
-การควบคุม
-ความหมายของการควบคุม
-ประเภทของการควบคุม
-ประโยชนที่ไดรับจากการควบคุม.

5

Learning Outcome
นักศึกษาสามารถวิเคราะห
กระบวนการจัดการทางธุรกิจ
บทที่ 5 การจัดรูปแบบองคการ
-ความหมายของการจัดองคการ
-องคประกอบพื้นฐานในการจัดโครงสรางองคการธุรกิจ

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ทบทวนความรูกอนเขาสูบทเรียน
2. อาจารยบรรยายโดยใชส่อื
PowerPoint ประกอบการสอน

ผูสอน

(ระบุขอ)

อภิปรายสรุปเนื้อหา
4. สรุปย้ําความรูใหมหลังบทเรียน พรอม
กับเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิม
5. ใหนักศึกษาทํากิจกรรมทายบท

3

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอนวิชา
ธุรกิจเบื้องตน
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มคอ. 3
สัปดาหที่ หัวขอการสอน / Learning
Outcome

6

-ความสําคัญของโครงสรางองคการ
-ประเภทและรูปแบบของโครงสราง
องคการ
-สาระสําคัญในการจัดโครงสราง
องคการ
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถวิเคราะหการ
จัดรูปแบบองคการที่เหมาะสม
บทที่ 6 การบริหารงานบุคคล
- ความหมายของการบริหารงาน
บุคคล
- ความสําคัญของการบริหารงาน
บุคคล
- วัตถุประสงคของการบริหารงาน
บุคคล
- กระบวนการของการบริหารงาน
บุคคล
- หลักของการบริหารงานบุคคล
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถวิเคราะหและ
กําหนดรูปแบบการบริหารงานบุคคล

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ
2. สื่อการสอน Power
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย
point
4. ผูเรียนและผูสอนรวมกัน
3. คลิปวิดีโอ
อภิปรายสรุปเนื้อหา
5. สรุปย้ําความรูใหมหลังบทเรียน พรอม
กับเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิม
6. ใหนักศึกษาทํากิจกรรมทายบท
3

กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1.ทบทวนความรูก อนเขาสูบทเรียน
2. อาจารยบรรยายโดยใชส่อื
PowerPoint ประกอบการสอน
2. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย
3. ผูเรียนและผูสอนรวมกัน
อภิปรายสรุปเนื้อหา
4.สรุปย้ําความรูใหมหลังบทเรียน พรอม
กับเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิม
ทําแบบฝกทบทวนทายบท

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

(ระบุขอ)

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอนวิชา
ธุรกิจเบื้องตน
2. สื่อการสอน Power
point
3. คลิปวิดีโอ

13

มคอ. 3
สัปดาหที่ หัวขอการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1.ทบทวนความรูกอนเขาสูบทเรียน
2. อาจารยบรรยายโดยใชส่อื
PowerPoint ประกอบการสอน
2. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย
3. ผูเรียนและผูสอนรวมกัน
อภิปรายสรุปเนื้อหา
4.สรุปย้ําความรูใหมหลังบทเรียน พรอม
กับเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิม
ทําแบบฝกทบทวนทายบท
กิจกรรมการเรียนการสอน
. ทบทวนความรูกอนเขาสูบทเรียน
อาจารยบรรยายโดยใชส่อื PowerPoint
ประกอบการสอน
2. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย
3. ผูเรียนและผูสอนรวมกัน

สื่อการสอน

8

บทที่ 7 การผลิตและการบริการ
-ความหมายของการผลิต
-องคประกอบของระบบการผลิต
-บทบาทหนาที่ของผูบริหารการผลิต
-ประเภทของการผลิต
-การบริหารการผลิตเชิงกลยุทธ
- การจัดซื้อ
- การควบคุมสินคาคงคลัง
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถวิเคราะหและ
กําหนดรูปแบบการบริหารการผลิต
ได
-การบริการ
-ความหมายของคําวาการบริการ
-องคประกอบของการบริการ
-กุญแจสําคัญของการบริการลูกคาที่
เปนเลิศ
-หลัก 10 ประการในการทําใหลูกคา
มีความสุขและภักดีตอองคการ

3

ผูสอน

(ระบุขอ)

ได
7

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอนวิชา
ธุรกิจเบื้องตน
2. สื่อการสอน Power
point
3. คลิปวิดีโอ

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอนวิชา
ธุรกิจเบื้องตน
2. สื่อการสอน Power
point
3. คลิปวิดีโอ
14

มคอ. 3
สัปดาหที่ หัวขอการสอน / Learning
Outcome

9

10

-แนวคิดเกี่ยวกับการใหบริการที่ดี
Learning Outcome
.นักศึกษาสามารถวิเคราะหและ
กําหนดรูปแบบการจัดการบริการได
บทที่ 8 การตลาด
- ความหมายของการตลาด
- แนวคิดทางการตลาด
- วิวัฒนาการของแนวความคิดทาง
การตลาด
- ความสําคัญของการตลาด

- หนาที่ทางการตลาด
หนาที่เกี่ยวกับสินคา
หนาที่เกี่ยวกับการจัดจําหนาย
หนาที่อํานวยความสะดวกตางๆ
- สวนประสมทางการตลาด
- ประเภทของคนกลาง

จํานวน
ชั่วโมง

3

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
อภิปรายสรุปเนื้อหา
4. สรุปย้ําความรูใหมหลังบทเรียน พรอม
กับเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิม
ใหนักศึกษาทํากิจกรรมทายบท
กิจกรรมการเรียนการสอน
. ทบทวนความรูกอนเขาสูบทเรียน
อาจารยบรรยายโดยใชส่อื PowerPoint
ประกอบการสอน
2. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย
3. ผูเรียนและผูสอนรวมกัน
อภิปรายสรุปเนื้อหา
4. สรุปย้ําความรูใหมหลังบทเรียน พรอม
กับเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิม
ใหนักศึกษาทํากิจกรรมทายบท
กิจกรรมการเรียนการสอน
. ทบทวนความรูกอนเขาสูบทเรียน
อาจารยบรรยายโดยใชส่อื PowerPoint
ประกอบการสอน
2. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
4. กิจกรรมทายบท

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

(ระบุขอ)

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอนวิชา
ธุรกิจเบื้องตน
2. สื่อการสอน Power
point
3. คลิปวิดีโอ
4. กิจกรรมทายบท

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอนวิชา
ธุรกิจเบื้องตน
2. สื่อการสอน Power
point
15

มคอ. 3
สัปดาหที่ หัวขอการสอน / Learning
Outcome

11

12

- ชองทางการจัดจําหนาย
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถวิเคราะหและ
กําหนดรูปแบบการบริหารการตลาด
ได
บทที่ 9 การบริหารเงินทุนและการ
จัดการทางการเงิน
-การกําหนดความตองการเงินทุน
-การวางแผนทางการเงิน
-แหลงเงินทุนของผูประกอบการ
- การคัดเลือกแหลงเงินทุน
- หลักการวิเคราะหเครดิตของผูขอกู
เงินจากสถาบันการเงิน
-การจัดทํางบประมาณ
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถวิเคราะหความ
ตองการเงินทุนได และกําหนด
รูปแบบการบริหารการเงินได
-การวิเคราะหงบการเงินเพื่อการ
จัดการทางการเงิน

จํานวน
ชั่วโมง

3

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
3. ผูเรียนและผูสอนรวมกัน
อภิปรายสรุปเนื้อหา
4. สรุปย้ําความรูใหมหลังบทเรียน พรอม
กับเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิม
ใหนักศึกษาทํากิจกรรมทายบท
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ทบทวนความรูกอนเขาสูบทเรียน
อาจารยบรรยายโดยใชส่อื PowerPoint
ประกอบการสอน
2. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย
3. ผูเรียนและผูสอนรวมกัน
อภิปรายสรุปเนื้อหา
4. สรุปย้ําความรูใหมหลังบทเรียน พรอม
กับเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิม

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ทบทวนความรูกอนเขาสูบทเรียน

สื่อการสอน
3. คลิปวิดีโอ
4. กิจกรรมทายบท

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

(ระบุขอ)

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอนวิชา
ธุรกิจเบื้องตน
2. สื่อการสอน Power
point
3. คลิปวิดีโอ
4. กิจกรรมทายบท

สื่อการสอน
1. เอกสาร
16

มคอ. 3
สัปดาหที่ หัวขอการสอน / Learning
Outcome

13

1. อัตราสวนแสดงสภาพคลอง
2. อัตราสวนแสดงความเสี่ยงในการ
ดําเนินธุรกิจ
3.อัตราสวนประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงาน
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถวิเคราะหความ
ตองการเงินทุนได และกําหนด
รูปแบบการบริหารการเงินได
บทที่ 10 การบัญชี
- ความหมายของการบัญชี
- ความสําคัญและประโยชนของ
ขอมูลทางการบัญชี
- งบการเงิน
- งวดระยะเวลาบัญชี
- งบดุล
- สินทรัพย
- หนี้สิน
- สวนของเจาของ
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถใชประโยชนจาก

จํานวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

อาจารยบรรยายโดยใชส่อื PowerPoint
ประกอบการสอน
2. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย
3. ผูเรียนและผูสอนรวมกัน
อภิปรายสรุปเนื้อหา
4. สรุปย้ําความรูใหมหลังบทเรียน พรอม
กับเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิม

ประกอบการสอนวิชา
ธุรกิจเบื้องตน
2. สื่อการสอน Power
point
3. คลิปวิดีโอ
4. กิจกรรมทายบท

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ทบทวนความรูกอนเขาสูบทเรียน
อาจารยบรรยายโดยใชส่อื PowerPoint
ประกอบการสอน
2. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย
3. ผูเรียนและผูสอนรวมกัน
อภิปรายสรุปเนื้อหา
4. สรุปย้ําความรูใหมหลังบทเรียน พรอม
กับเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิม

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอนวิชา
ธุรกิจเบื้องตน
2. สื่อการสอน Power
point
3. คลิปวิดีโอ
4. กิจกรรมทายบท

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

(ระบุขอ)
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มคอ. 3
สัปดาหที่ หัวขอการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

บทที่ 11 จรรยาบรรณของนักธุรกิจ
และผลกระทบของธุรกิจตอ
สิ่งแวดลอม
-ความหมายของคําวาคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณและคําที่
เกี่ยวของ
-คุณลักษณะของนักธุรกิจที่มี
จรรยาบรรณ
-ผูมีสวนไดเสียทางธุรกิจ
-บทบาทของนักธุรกิจที่เกี่ยวของกับ
จริยธรรมตอบุคคล
-ธรรมาภิบาล
-บรรษัทภิบาล
-ผลกระทบของธุรกิจตอสิ่งแวดลอม
-ความรับผิดชอบตอสังคม
-ประเภทของ CSR

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ทบทวนความรูกอนเขาสูบทเรียน
อาจารยบรรยายโดยใชส่อื PowerPoint
ประกอบการสอน
2. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย
3. ผูเรียนและผูสอนรวมกัน
อภิปรายสรุปเนื้อหา
4. สรุปย้ําความรูใหมหลังบทเรียน พรอม
กับเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิม
ใหนักศึกษาทํากิจกรรมทายบท

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอนวิชา
ธุรกิจเบื้องตน
2. สื่อการสอน Power
point
3. คลิปวิดีโอ
4. กิจกรรมทายบท

15

นําเสนอรายงานกลุม

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1.ผูเรียนนําเสนอรายงานกลุม

สื่อการสอน
1. power point

ผูสอน

(ระบุขอ)

ขอมูลทางการบัญชีได
14

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

18

มคอ. 3
สัปดาหที่ หัวขอการสอน / Learning
Outcome
Learning Outcome
นักศึกษามีทักษะในการนําเสนอ

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
2.ผูเรียนผูสอนรวมอภิปรายผล

สื่อการสอน
2. clip
3. ตัวอยางผลิตภัณฑ

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

(ระบุขอ)

หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห จํานวน 15 สัปดาห
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มคอ. 3
2.แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู

1. การเขาชั้นเรียน / 1.1.1, 1.1.2
การตรงตอเวลา /
การแตงกาย /ความ
รับผิดชอบตอ
ตนเอง/การมี
จิตสํานึกความ
ถูกตอง/คุณธรรม
จริยธรรม

วิธีการประเมินผล

1. ประเมิ น จากการตรงเวลาของ
นั กศึ ก ษาในการเข า ชั้ น เรี ย น การส ง
ง า น ต า ม กํ า ห น ด ร ะ ย ะ เว ล า ที่
มอบหมาย
2. ประเมิ น จากการแต ง กายของ
นั ก ศึ ก ษาที่ เป น ไปตามระเบี ย บของ
มหาวิทยาลัย
3. ประเมิ น จากความรั บ ผิ ด ชอบใน
หน า ที่ ที่ ไ ด รั บ มอบหมายรายกลุ ม
และบุคคล
2. แบบฝกหัด/
1.1.1, 1.1.2,
1 .ประเมิ น จากความรั บ ผิ ด ชอบใน
กิจกรรม / งานที่
2.1.1, 2.1.2, 3.1.1, หนาที่ ที่ไดรับมอบหมายรายกลุมและ
ไดรับมอบหมาย(งาน 3.1.2, 4.1.2, 4.1.3 บุคคล
เดี่ยวและงานกลุม) 5.1.3
2. ประเมินจากงาน /กิจกรรมตางๆ ที่
มอบหมายใหนักศึกษาฝกปฏิบัติทั้งใน
หองเรียน ตองมีความซื่อสัตย ไมทุจริต
ไมนําผลงานของผูอื่นมาเปนของตน
4. ประเมิ น จากการมี สวนรว มในการ
แสดงความคิดเห็นการทํากิจกรรมกลุม
5. ประเมินจากพฤติกรรมในหองเรียน
เช น การมี ส ว นร ว มในกิ จ กรรมใน
ห อ งเรี ย น พฤติ กรรมการทํ า งานเป น
ทีม
6. ประเมินจากผลกิจกรรมการจัดทํ า
แผนธุ ร กิ จ และการประเมิ น ความ
เปนไปไดของแผนธุรกิจ
3. ประเมินจากแบบ 2.1.1, 2.1.2, 3.1.1 1.ประเมินจากแบบแบบสอบประมวล
สอบประมวลความรู 3.1.2, 5.1.3
ความรูทางการเปนผูป ระกอบการ
ทางดานสถิติ เพื่อวัด
ธุรกิจคาปลีก เพื่อวัดความเขาใจของ
ค ว า ม เข า ใจ ข อ ง
นักศึกษา
นักศึกษา
4. สอบปลายภาค
2.1.1, 2.1.2, 3.1.1, 1. ประเมินจากการสอบปลายภาค
3.1.2
โดยใชขอสอบแบบปรนัย

สัปดาหที่ สัดสวนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
1-15

10%

1-15

30%

7-8

20%

16

40%

20

มคอ. 3

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตําราหลัก
ผูชวยศาตราจารยโรจนา ศุขะพันธุ . (2560 ). เอกสารประกอบการสอน วิชาธุรกิจเบื้องตน. มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
1.http://www. nec.dip.go.th/ เว็บไซตกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
2.เว็บไซตธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, เว็บไซต sme.com, ฯลฯ
3.รายการเอสเอ็มอีตีแตก ฯลฯ , ทีวีชองเอสเอ็มอี, ฯลฯ

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- แบบประเมินผูสอนประเมินรายวิชา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
- การทวนสอบผลโดยอาจารยสอน เชน การสุมตรวจผลงานของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
นําผลที่ไดจากการประเมินในขอ 2 มาปรับปรุงการสอนและหาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการเรียน
การสอนโดยจัดกิจกรรม “การวิพากษแนวการสอนโดยผูสอน”
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การแตงตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษาโดยตรวจสอบ
ขอสอบ การพิจารณาจากรายงานของผูเรียนวิธีการใหคะแนนสอบและการใหคะแนนตามขอกําหนดการวัด
และประเมินผลประจํารายวิชา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ปรับปรุงรายละเอียดวิชาทุกภาคการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหรือตามขอเสนอแนะและผลการ
ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4 ปรับปรุงรูปแบบการสอนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญ
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