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คํานํา
เอกสารรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ของวิชา 4501113 ชื่อรายวิชา ธุรกิจเบื้องตน
(Introduction to Business) จัดทําขึ้นเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกลาวใหมีความเปน
มาตรฐาน ครบถวน และถูกตองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เพื่อใหผูเรียนมีความรู
ความเขาใจในแนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจ ทัศนคติ และแรงจูงใจในการประกอบธุรกิจ ศึกษาหลักของการบริหาร
จัดการและการนําไปประยุกตใชในงานดานคหกรรมศาสตร การวางแผนและการบริหารจัดการดาน
งบประมาณ การเงิน การบัญชีที่เกี่ยวของในวิชาชีพ การจัดการองคการและการบริหารงานบุคคล
รายละเอียดรายวิชานี้เปนสวนสําคัญตอผูเรียน ที่เนนทั้งการเรียนการสอนที่เปนทฤษฎีและการศึกษาคนควา
ดวยตนเอง เพื่อใหผูเรียนไดแนวทางในการจัดการเรียนรูทฤษฎีและกรณีศึกษา จากกิจกรรมการเรียนการ
สอนภายในหองเรียน รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม ๆ โดยใชทักษะการคนควาดวยตนเองเพิ่มเติม
นอกเหนือจากการเรียนภายในหอง ผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดจากรายวิชานี้ไปประยุกตใชในอนาคตได
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สรินยา สมบุญ
อาจารยผูสอน
พฤศจิกายน 2561
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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา4502106

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 ประเภทรายวิชาหมวดเฉพาะดาน
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
ผูชวยศาตราจารย ดร.สรินยา สมบุญ
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ชั้นปที่ 1
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
22 พฤศจิกายน 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจในการประกอบธุรกิจเบื้องตน
2. เพื่อใหผูเรียนไดเขาใจในการวางแผนและการบริหารจัดการดานงบประมาณ การเงิน การบัญชีที่เกี่ยวใน
วิชาชีพ การจัดการองคการและการบริหารงานบุคคล
3. เพื่อใหความรู ความเขาใจ สามารถศึกษา วิเคราะหปญหาตาง ๆ ที่เกี่ยวของในการดําเนินงานธุรกิจ
4. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ สามารถนําความรูที่ไดจากการศึกษาไปประยุกตใชในการประกอบธุรกิจให
สําเร็จและมีจริยธรรมความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหเนื้อหามีความทันสมัยมากขึ้น เหมาะสมกับสิ่งแวดลอม สังคมและสถานการณในปจจุบัน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักของการบริหารจัดการและการนําไปประยุกตใชในงานดานคหกรรมศาสตรการวางแผน
และการบริหารดานงบประมาณ การเงิน การบัญชีที่เกี่ยวของในวิชาชีพ การจัดการองคกรและการ
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 การฝก
สอนเสริม
ปฏิบัต/ิ งาน
การศึกษาดวยตนเอง
ภาคสนาม/การฝกงาน
45 ชั่วโมงตอภาค
สอนเสริมเพื่อทดแทน ไมมีฝกปฏิบัติ
90 ชัว่ โมงตอภาค
การศึกษา
คาบเรียนที่ไมสามารถ
การศึกษา
ทําการสอนได หรือ
ตามที่ผูเรียนรองขอ เพื่อ
ทบทวนความรูความ
เขาใจใหมีความชัดเจน

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชา ใหคําปรึกษาไดตามเวลาที่เหมาะสม และกําหนดไว
- อาจารยประจําวิชา จัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการของผูเรียนโดย
มีการนัดหมายลวงหนา
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
• 1.1.1 มีวินัย มีความรับผิดชอบ และมีความอดทน
• 1.1.2 มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพและแสดงออกซึ่งคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
o 1.1.3 มีความเสียสละ ซื่อสัตยสุจริต และมีน้ําใจเอื้อเฟอเผื่อแผ
o 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) ประเมินจากความรับผิดชอบหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายรายกลุมและบุคคล
(4) ประเมินจากงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงาน /แบบฝกหัด ที่ไดรับมอบหมาย มีความซื่อสัตย
ไมสุจริต ไมนําผลงานของผูอื่นมาเปนของตน
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
• 2.1.1 มีองคความรูในสาขาวิชาคหกรรมศาสตรทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยางกวางขวาง เปน
ระบบ เปนสากล และทันสมัยตอสถานการณโลก เพื่อดํารงชีวิตอยูอยางมีคุณคา
• 2.1.2 มีความรูจากการบรูณาการของศาสตรตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร
o 2.2.3 มีความสามารถในการติดตามความกาวหนาทางวิชาการในการพัฒนาองคความรูใหม มี
ความรูความเขาใจในกระบวนการเทคนิคการวิจัยเพื่อ แกไขปญหาและตอยอดองคความรูในงาน
อาชีพคหกรรมศาสตร
2.2 วิธีการสอน
(1) การใหความรูกอนเขาสูบทเรียน และสรุปย้ําความรูใหมหลังบทเรียน พรอมกับเชื่อมโยงความรูใหม
กับความรูเดิม การเลือกใชวิธีสอนใหเหมาะสมกับเนื้อหาสาระ
(2) ใชการสอนหลากหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้อหา ไดแก การบรรยาย การทบทวน การฝก
ปฏิบัติการ และเทคนิคการสอนแบบอืน่ ๆ ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน การอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน การ
เรียนแบบรวมมือ การเรียนโดยใชปญหาเปนรากฐาน การเรียนดวยคนควาดวยตนเอง
(3) การถาม ตอบ ปญหาทางวิชาการในหองเรียน
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2.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากผลงานระหวางภาค เชน การบาน การเขียนรายงาน การทดสอบยอย และการ
นําเสนอรายงานการคนควาหนาชั้นเรียน
(2) ประเมินจาการสอบปลายภาค โดยใชขอสอบแบบปรนัย/ขอสอบอัตนัย
(3) ประเมินจากงาน /กิจกรรมตาง ๆ ที่มอบหมายใหนักศึกษาฝกปฏิบัติทั้งในหองเรียนและนอก
หองเรียน เชน แบบฝกหัดทายบทเรียน และแบบฝกหัดเพิ่มเติม
(4) ประเมินจากการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นการอภิปรายกลุม
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาทีต่ องพัฒนา
• 3.1.1 มีความสามารถในการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ สามารถประมวลผลขอมูลและคนหา
ขอเท็จจริง เพื่อประกอบการตัดสินใจ และแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม
• 3.1.2 มีความสามารถในการบูรณาการองคความรูดานคหกรรมศาสตรกับศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
และสามารถประยุกตใชความรูการปฏิบัติงานวิชาชีพ และในการดํารงชีวิตไดอยางเหมาะสมมี
คุณภาพ
o 3.1.3 มีความสามารถในการเรียนรูพ ัฒนาตอยอดเพื่อสรางสรรคองคความรูใหมๆ ไดดวยตนเอง
เพื่อประโยชนในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
3.2 วิธีการสอน
(1) การแนะนําและฝกกระบวนการคิดอยางสรางสรรคเมื่อเริ่มศึกษา โดยเริ่มจากโจทยที่งาย และเพิ่ม
ความยากตามระดับของเนื้อหาที่สูงขึ้น
(2) การมอบหมายงาน การแกปญหาโจทยปญหา และกรณีศึกษา
(3) มอบหมายงานตาง ๆ ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน
(4) การสอบแบบผูเรียนเปนสําคัญ ที่เปดโอกาสใหมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็น และการมีสวน
รวมถามตอบในชั้นเรียน
3.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการสอบกลางภาค ปลายภาค โดยใชขอสอบแบบปรนัย/ขอสอบอัตนัย
(2) ประเมินจากการแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาที่ไดรับมอบหมาย
(3) ประเมินจากงาน /กิจกรรมตาง ๆ ที่มอบหมายใหนักศึกษาฝกปฏิบัติทั้งในหองเรียนและนอก
หองเรียน เชน แบบฝกหัดทายบทเรียน และแบบฝกหัดเพิ่มเติม
(4) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาไดทําการศึกษาคนควา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค พรอมการ
นําเสนอหนาชั้นเรียน
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
o 4.1.1 มีความสามารถในการปรับตัวและเรียนรูสิ่งใหม ๆ ไดดี เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
• 4.1.2 มีความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว และสังคมสวนรวม สามารถปฏิบัติตนบทบาทและ
หนาที่ไดอยางเหมาะสม
• 4.1.3 มีทักษะในการบริหารการจัดการ สามารถทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะของผูนํากลุมและ
สมาชิกที่ดีไดอยางเหมาะสม
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4.2 วิธีการสอน
(1) การเรียนแบบมีสวนรวมปฏิบัติการ
(2) การกําหนดกิจกรรมการทํางานเปนกลุม
(3) มอบหมายงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงาน (กลุม) /แบบฝกหัด โดยเนนความรูที่ไดศึกษาใน
ชั้นเรียน เพื่อดูสามารถในการทํางานเปนทีม กลาที่จะแสดงออก การเปนภาวะผูนํา ผูตามไดอยางเหมาะสม
ตามสถานการณ
4.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากพฤติกรรมในหองเรียน เชน การเขาหองเรียน การมีสว นรวมในกิจกรรมในหองเรียน
พฤติกรรมการทํางานเปนทีม และการสงงาน
(2) ประเมินจากการนําเสนอผลงาน /รายงาน(กลุม) และการเปนผูนํา ผูตามในการอภิปรายซักถาม
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ องพัฒนา
o 5.1.1 มีความสามารถในการเลือกประยุกตใชความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในการ
ประมวลผล แปลความหมาย วิเคราะห และนําเสนอขอมูล
o 5.1.2 มีทักษะในการสื่อสาร สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศที่จําเปนในการประกอบ
วิชาชีพ ทั้งในการฟง พูด อาน เขียน และสรุปประเด็นเนื้อหาไดอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งสามารถเลือกและใชรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม
• 5.1.3 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเก็บรวบรวมขอมูล รวมทัง้ เพื่อการ
สืบคนและติดตามความกาวหนาในองคความรูที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ
5.2 วิธีการสอน
(1) สอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ มุงเนนใหผูเรียนมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหารายวิชาธุรกิจเบื้องตน
(2) มอบหมายงานที่ตองการเรียบเรียงนําเสนอเปนภาษาเขียน และที่ตองมีการนําเสนอดวยวาจา
แบบปากเปลา และใชสื่อประกอบการนําเสนอ
(3) มอบหมายงานตาง ๆ ที่ตองมีการสืบคนขอมูลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(4) กําหนดใหนักศึกษานําเสนอผลงาน /รายงานที่ไดจากการศึกษาคนควา โดยใชรูปแบบและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอรดวยตนเอง
5.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากผลงานกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการสืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศที่
มอบหมาย
(2) ประเมินจากการสอบขอเขียน เพื่อวัดความเขาใจของนักศึกษา
(3) ประเมินจากการนําเสนอผลงานตาง ๆ /รายงาน (กลุม)
(4) ประเมินผลจากการสืบคน เทคนิคการนําเสนอโดยการเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยาง
เหมาะสม
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

สัปดาหที่

1. แผนการสอน
หัวขอการสอน/
จํานวน
Learning Outcome ชัว่ โมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1

-แนะนําบทเรียนและ
รายละเอียดในการ
จัดการเรียนการสอน
หนังสือเรียน และเกณฑ
การวัดผล
-ผูเรียนแสดงความ
คิดเห็น เกี่ยวกับ
กระบวนการจัดการเรียน
การสอน
-บทที่1 ความรูทั่วไป
เกี่ยวกับธุรกิจ
-ความหมายของธุรกิจ
-เปาหมายของธุรกิจ
-ขั้นตอนการดําเนินงาน
ของระบบธุรกิจ
-รูปแบบการแขงขัน
-กระบวนการของการ
บริการธุรกิจ
-สภาพแวดลอมทาง
ธุรกิจ
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถ
วิเคราะหลักษณะของ
ธุรกิจและลักษณะของ
การเปนผูประกอบการ

3

1.แนะนําบทเรียนและ
รายละเอียดในการจัดการ
เรียนการสอน อธิบายเนื้อหา
รายวิชา จุดประสงค และ
เปาหมายของรายวิชา เกณฑ
การวัดผลและประเมินผล
แนะนําหนังสือเรียนและ
Website เพิ่มเติม
2.ใชสื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยายโดยให
นักศึกษารวมกันอภิปราย
ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวของ
กับสาระการเรียนรู
3.เปดโอกาสใหนักศึกษาได
อภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย
4.กิจกรรมเกมสทางธุรกิจ
โดยใหนักษาแบงกลุมเลน
เกมสการประกอบการธุรกิจ
5.คลิปวิดีโอ
6.ใหนักศึกษาทําแบบฝกหัด
ทายบท

1.PowerPoint
2.คลิปวีดิโอ
3.เอกสาร
ประกอบการ
สอนวิชาธุรกิจ
เบื้องตน

2

บทที่2 รูปแบบธุรกิจ
รูปแบบธุรกิจ
-กิจการเจาของคนเดียว
-หางหุนสวนจํากัด
-บริษัทจํากัด

3

1.ทบทวนความรูกอนเขาสู
บทเรียน
2.อาจารยบรรยายใชสอื่
PowerPoint ประกอบการ
สอน

1.PowerPoint
2.คลิปวีดิโอ
3.เอกสาร
ประกอบการ
สอนวิชาธุรกิจ

สอดคลองกับ
ผูสอน
จุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ)
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3.เปดโอกาสใหนักศึกษาได
เบื้องตน
อภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย
4.กรณีศึกษาขององคกรธุรกิจ
ตาง ๆ ทางอินเทอรเน็ต
5.สรุปความรูใหมหลัง
บทเรียน พรอมกับเชื่อมโยง
กับความรูเดิม
6.ใหนักศึกษาทําแบบฝกหัด
ทายบท

-สหกรณ
-รัฐวิสาหกิจ
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถเลือก
รูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ
และสามารถระบุขอดี
และขอเสียของรูปแบบ
ธุรกิจแบบตาง ๆ

3

บทที่3การบริหารงานใน
องคการ
-การบริหารงาน
-ระดับของการ
บริหารงาน
-ทักษะของผูบริหาร
-หนาที่ของการบริหาร
-การวางแผน
-การจัดการองคการ
-การจัดคนเขาทํางาน
-การสั่งการ
-การควบคุม
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถ
วิเคราะหกระบวนการ
จัดการทางธุรกิจ
นักศึกษาสามารถ
วิเคราะหการจัดรูปแบบ
องคการที่เหมาะสม

3

1.ทบทวนความรูกอนเขาสู
บทเรียน
2.อาจารยบรรยายใชสอื่
PowerPoint ประกอบการ
สอน
3.เปดโอกาสใหนักศึกษาได
อภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย
4.อาจารยและนักศึกษา
รวมกันอภิปรายสรุปเนื้อหา
5.สรุปความรูใหมหลัง
บทเรียน พรอมกับเชื่อมโยง
กับความรูเดิม
6.ใหนักศึกษาทําแบบฝกหัด
ทายบท

1.PowerPoint
2.เอกสาร
ประกอบการ
สอนวิชาธุรกิจ
เบื้องตน

10

มคอ. 3
4

บทที่4การบริหารงาน
บุคคล
-ความหมายการ
บริหารงานบุคคล
-ความสําคัญของการ
บริหารงานบุคคล
-หลักการบริหารงาน
บุคคล
-การวิเคราะหงาน
-การวางแผนบุคลากร
-การสรรหาและการ
คัดเลือก
-การคัดเลือกบุคลากร
-การพัฒนาบุคคล
-การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถ
วิเคราะหและกําหนด
รูปแบบการบริหารงาน
บุคคล

3

1.ทบทวนความรูกอนเขาสู
บทเรียน
2.อาจารยบรรยายใชสอื่
PowerPoint ประกอบการ
สอน
3.เปดโอกาสใหนักศึกษาได
อภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย
4.กรณีศึกษาการบริหารงาน
บุคคล
5.สรุปความรูใหมหลัง
บทเรียน พรอมกับเชื่อมโยง
กับความรูเดิม
6.ใหนักศึกษาทําแบบฝกหัด
ทายบท

1.PowerPoint
2.เอกสาร
ประกอบการ
สอนวิชาธุรกิจ
เบื้องตน

5

บทที5่ การผลิตและการ
บริการ
-ความหมายของการผลิต
-องคประกอบของการ
ผลิต
-บทบาทหนาที่ของ
ผูบริหารการผลิต
-ประเภทการผลิต
-การบริหารการผลิต
เชิงกลยุทธ
-การจัดซื้อ
-การควบคุมสินคาคง

3

1.ทบทวนความรูกอนเขาสู
บทเรียน
2.อาจารยบรรยายใชสอื่
PowerPoint ประกอบการ
สอน
3.เปดโอกาสใหนักศึกษาได
อภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย
4.สรุปความรูใหมหลัง
บทเรียน พรอมกับเชื่อมโยง
กับความรูเดิม
5.ใหนักศึกษาทําแบบฝกหัด

1.PowerPoint
2.เอกสาร
ประกอบการ
สอนวิชาธุรกิจ
เบื้องตน
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ทายบท

คลัง
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถ
วิเคราะหและกําหนด
รูปแบบการบริหารการ
ผลิตได

6

-การบริการ
-ความหมายของการ
บริการ
-การบริการลูกคาที่เปน
เลิศ
-หลักการที่ทําใหลูกคามี
ความพึงพอใจและภักดี
ตอองคการ
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถ
วิเคราะหและกําหนด
รูปแบบการจัดการ
บริการได

3

1.ทบทวนความรูกอนเขาสู
บทเรียน
2.อาจารยบรรยายใชสอื่
PowerPoint ประกอบการ
สอน
3.เปดโอกาสใหนักศึกษาได
อภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย
4.สรุปความรูใหมหลัง
บทเรียน พรอมกับเชื่อมโยง
กับความรูเดิม
5.ใหนักศึกษาทําแบบฝกหัด
ทายบท

1.PowerPoint
2.คลิปวีดิโอ
3.เอกสาร
ประกอบการ
สอนวิชาธุรกิจ
เบื้องตน

7

บทที6่ การตลาด
-ความหมายการตลาด
-แนวทางการตลาด
-วิวัฒนาการของ
แนวความคิดทาง
การตลาด
-ความสําคัญของ
การตลาด

3

1.ทบทวนความรูกอนเขาสู
บทเรียน
2.อาจารยบรรยายใชสื่อ
PowerPoint ประกอบการ
สอน
3.เปดโอกาสใหนักศึกษาได
อภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย
4.สรุปความรูใหมหลัง
บทเรียน พรอมกับเชื่อมโยง
กับความรูเดิม

1.PowerPoint
2.เอกสาร
ประกอบการ
สอนวิชาธุรกิจ
เบื้องตน
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5.ใหนักศึกษาทําแบบฝกหัด
ทายบท
8

-หนาที่ทางการตลาด
หนาที่เกี่ยวกับสินคา
หนาที่เกี่ยวกับการจัด
จําหนาย
หนาที่อํานวยความ
สะดวกตาง ๆ
-สวนประสมทาง
การตลาด
-ประเภทของคนกลาง
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถ
วิเคราะหและกําหนด
รูปแบบการบริหาร
การตลาดได

3

1.ทบทวนความรูกอนเขาสู
บทเรียน
2.อาจารยบรรยายใชสื่อ
PowerPoint ประกอบการ
สอน
3.เปดโอกาสใหนักศึกษาได
อภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย
4.กรณีศึกษาการตลาด
5.สรุปความรูใหมหลัง
บทเรียน พรอมกับเชื่อมโยง
กับความรูเดิม
6.ใหนักศึกษาทําแบบฝกหัด
ทายบท

1.PowerPoint
2.เอกสาร
ประกอบการ
สอนวิชาธุรกิจ
เบื้องตน

9

บทที่7การบริหารเงินทุน
การจัดการทางการเงิน
-การกําหนดความ
ตองการเงินทุน
-การวางแผนทางการเงิน
-แหลงเงินทุนของ
ผูประกอบการ
-การคัดเลือกแหงเงินทุน
-หลักการวิเคราะห
เครดิตของผูขอกูเงินจาก
สถาบันการเงิน
-การจัดทํางบประมาณ
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถ
วิเคราะหและกําหนด
รูปแบบการบริหาร
การเงินได
-การวิเคราะหงบการเงิน
เพื่อการจัดการทาง
การเงิน

3

1.ทบทวนความรูกอนเขาสู
บทเรียน
2.อาจารยบรรยายใชสอื่
PowerPoint ประกอบการ
สอน
3.เปดโอกาสใหนักศึกษาได
อภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย
4.สรุปความรูใหมหลัง
บทเรียน พรอมกับเชื่อมโยง
กับความรูเดิม
5.ใหนักศึกษาทําแบบฝกหัด
ทายบท

1.PowerPoint
2.เอกสาร
ประกอบการ
สอนวิชาธุรกิจ
เบื้องตน

3

1.ทบทวนความรูกอนเขาสู
บทเรียน
2.อาจารยบรรยายใชสื่อ

1.PowerPoint
2.เอกสาร
ประกอบการ

10

13

มคอ. 3
1.อัตราสวนแสดงสภาพ
คลอง
2.อัตราสวนแสดงความ
เสี่ยงในการดําเนินธุรกิจ
3.อัตราสวน
ประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงาน
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถ
วิเคราะหความตองการ
เงินทุนไดและกําหนด
รูปแบบการบริหาร
การเงินได

PowerPoint ประกอบการ
สอน
3.เปดโอกาสใหนักศึกษาได
อภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย
4.สรุปความรูใหมหลัง
บทเรียน พรอมกับเชื่อมโยง
กับความรูเดิม
5.ใหนักศึกษาทําแบบฝกหัด
ทายบท

สอนวิชาธุรกิจ
เบื้องตน

11

บทที่8การบัญชี
-ความหมายของการ
บัญชี
-ความสําคัญและ
ประโยชนของขอมูล
ทางการบัญชี
-งบการเงิน
-งวดระยะเวลาบัญชี
-งบดุล
-สินทรัพย
-หนี้สิน
-สวนของเจาของ
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถใช
ประโยชนจากขอมูล
ทางการบัญชีได

3

1.ทบทวนความรูกอนเขาสู
บทเรียน
2.อาจารยบรรยายใชสอื่
PowerPoint ประกอบการ
สอน
3.เปดโอกาสใหนักศึกษาได
อภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย
4.สรุปความรูใหมหลัง
บทเรียน พรอมกับเชื่อมโยง
กับความรูเดิม
5.ใหนักศึกษาทําแบบฝกหัด
ทายบท

1.PowerPoint
2.เอกสาร
ประกอบการ
สอนวิชาธุรกิจ
เบื้องตน

12

บทที9่ การแสวงหาและ
ประเมินโอกาสทางธุรกิจ
-ความหมายของโอกาส
ในการทําธุรกิจ
-แนวทางในการแสวงหา
โอกาสทางธุรกิจ

3

1.ทบทวนความรูกอนเขาสู
บทเรียน
2.อาจารยบรรยายใชสอื่
PowerPoint ประกอบการ
สอน
3.เปดโอกาสใหนักศึกษาได
อภิปรายและซักถามใน

1.PowerPoint
2.เอกสาร
ประกอบการ
สอนวิชาธุรกิจ
เบื้องตน

14

มคอ. 3
ประเด็นที่สนใจและสงสัย
4.กรณีศึกษาขององคกรธุรกิจ
ตาง ๆ ทางอินเทอรเน็ต
5.สรุปความรูใหมหลัง
บทเรียน พรอมกับเชื่อมโยง
กับความรูเดิม
6.ใหนักศึกษาทําแบบฝกหัด
ทายบท

-องคประกอบของโอกาส
ทางธุรกิจ
-แหลงที่มาของโอกาส
ทางธุรกิจ
-การประเมินโอกาสทาง
ธุรกิจ
-ทางเลือกในการเริ่มตน
ประกอบธุรกิจ
-กระบวนการสราง
โอกาสทางธุรกิจใหม
-กลยุทธการมองหา
โอกาสทางธุรกิจ
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถ
วิเคราะหการประเมิน
โอกาสทางธุรกิจได
13

บทที่10จรรยาบรรณของ
นักธุรกิจและผลกระทบ
ธุรกิจตอสิ่งแวดลอม
-ความหมายของ
คุณธรรมจริยธรรม
จรรยาบรรณและคําที่
เกี่ยวของ
-คุณลักษณะของนัก
ธุรกิจที่มีจรรยาบรรณ
-ผูมีสวนไดสวนเสียทาง
ธุรกิจ
-บทบาทของนักธุรกิจที่
เกี่ยวของกับจริยธรรมตอ
บุคคล
-ธรรมาภิบาล
-บรรษัทภิบาล
-ผลกระทบของธุรกิจตอ
สิ่งแวดลอม
-ความรับผิดชอบตอ
สังคม
-ประเภทของCSR

3

1.ทบทวนความรูกอนเขาสู
บทเรียน
2.อาจารยบรรยายใชสื่อ
PowerPoint ประกอบการ
สอน
3.เปดโอกาสใหนักศึกษาได
อภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย
4.สรุปความรูใหมหลัง
บทเรียน พรอมกับเชื่อมโยง
กับความรูเดิม
5.ใหนักศึกษาทําแบบฝกหัด
ทายบท

1.PowerPoint
2.เอกสาร
ประกอบการ
สอนวิชาธุรกิจ
เบื้องตน

15

มคอ. 3
14

นําเสนอรายงานกลุม
Learning Outcome
นักศึกษามีทักษะในการ
นําเสนอ

3

1.ผูเรียนนําเสนอรายงานกลุม 1.PowerPoint
2.ผูเรียนผูสอนรวมอภิปราย 2.ตัวอยาง
ผลิตภัณฑ
ผลกับความรูเดิม

15

-นําเสนอรายงานกลุม
-ทบทวนบทเรียนกอน
สอบ
Learning Outcome
นักศึกษามีทักษะในการ
นําเสนอ

3

1.ผูเรียนนําเสนอรายงานกลุม
2.ผูเรียนผูสอนรวมอภิปราย
ผลกับความรูเดิม
3.ทบทวนบทเรียนกอนสอบ

1.PowerPoint
2.ตัวอยาง
ผลิตภัณฑ
3.เอกสาร
ประกอบการ
สอนวิชาธุรกิจ
เบื้องตน

หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห จํานวน 15 สัปดาห
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่
ผลการ
เรียนรู

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน

1.การเขาชั้นเรียน / การตรงตอเวลา 1.1.1, 1.1.2
/ การแตงกาย /ความรับผิดชอบตอ
ตนเอง/การมีจิตสํานึกความถูกตอง/
คุณธรรมจริยธรรม

1.ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษา
ในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย
2.ประเมินจากการแตงกายของนักศึกษาที่
เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
3.ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ ที่
ไดรับมอบหมายรายกลุมและบุคคล

1-15

สัดสวนของ
การ
ประเมินผล
10%

2.แบบฝกหัด/ กิจกรรม / งานที่
ไดรับมอบหมาย(งานเดี่ยวและงาน
กลุม)

1.ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ ที่
ไดรับมอบหมายรายกลุมและบุคคล
2.ประเมินจากงาน /กิจกรรมตาง ๆ ที่
มอบหมายใหนักศึกษาฝกปฏิบัติทั้งใน
หองเรียน ตองมีความซื่อสัตย ไมทุจริต ไม
นําผลงานของผูอื่นมาเปนของตน
4.ประเมินจากการมีสวนรวมในการแสดง

1-15

30%

1.1.1, 1.1.2,
2.1.1, 2.1.2,
3.1.1,
3.1.2, 4.1.2,
4.1.3
5.1.3

16

มคอ. 3
ความคิดเห็นการทํากิจกรรมกลุม
5.ประเมินจากพฤติกรรมในหองเรียน เชน
การมีสวนรวมในกิจกรรมในหองเรียน
พฤติกรรมการทํางานเปนทีม
6.ประเมินจากผลกิจกรรมการจัดทําแผน
ธุรกิจ และการประเมินความเปนไปไดของ
แผนธุรกิจ
3.ประเมินจากแบบสอบประมวล
ความรูทางดานสถิติ เพื่อวัดความ
เขาใจของนักศึกษา

2.1.1, 2.1.2,
3.1.1
3.1.2, 5.1.3

1.ประเมินจากแบบแบบสอบประมวล
ความรูทางการเปนผูประกอบการธุรกิจคา
ปลีก เพื่อวัดความเขาใจของนักศึกษา

7-8

20%

4.สอบปลายภาค

2.1.1, 2.1.2,
3.1.1, 3.1.2

1.ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใช
ขอสอบแบบปรนัย

16

40%

17

มคอ. 3

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตําราหลัก
ผูชวยศาตราจารย ดร.สรินยา สมบุญ . (2561 ). เอกสารประกอบการสอน วิชาธุรกิจเบื้องตน. มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- แบบประเมินผูสอนประเมินรายวิชา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเ รียน
- การทวนสอบผลโดยอาจารยสอน เชน สุมตรวจผลงานของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
นําผลที่ไดจากการประเมินในขอ 2 มาปรับปรุงการสอนและหาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการเรียน
การสอนโดยจัดกิจกรรม “การวิพากษแนวการสอนโดยผูสอน”
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การแตงตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษาโดยตรวจสอบ
ขอสอบ การพิจารณาจากรายงานของผูเรียนวิธีการใหคะแนนสอบและการใหคะแนนตามขอกําหนดการวัด
และประเมินผลประจํารายวิชา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ปรับปรุงรายละเอียดวิชาทุกภาคการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหรือตามขอเสนอแนะและผลการทวน
สอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4 ปรับปรุงรูปแบบการสอนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญ
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