รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โรงเรียนการเรือน / สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
4502106 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(Small and Medium EnterpriesManagement)
2. จานวนหน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
1. อาจารย์นพมาศ กลัดแกล้ว
โทรศัพท์ : 02-244-5700
ห้องพัก: อาคาร 32 ห้อง 207
2. อาจารย์ ดร.สายบังอร ปานพรม
โทรศัพท์ : 062-416-9653
ห้องพัก: อาคาร 10 ห้อง 10302
3. อาจารย์ปวิตรา ภาสุรกุล
โทรศัพท์ : 081-171-7240
ห้องพัก: อาคาร 10 ห้อง 10303
4. ผศ.ดร.นุจิรา รัศมีไพบูลย์
โทรศัพท์ : 091-928-7915
ห้องพัก: อาคาร 10 ห้อง 10302
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 2
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
อาคาร 10 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

(2)

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. นักศึกษามีความเข้าใจถึงรูปแบบของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
2. นักศึกษาสามารถนาความรู้ความเข้าใจของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไปประยุกต์ใช้ต่อไปได้
3. นักศึกษาสร้างความเข้าใจในการวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ การวางแผนธุรกิจสาหรับธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม
4. นักศึกษาสร้างความเข้าใจถึงการวางแผนและบริหารจัดการด้านการผลิต การเงิ น การลงทุนของ
ธุรกิจขนาดย่อม
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. เพื่อปรับปรุงเนื้อหาวิชา และกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของรายวิชา
และเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน
2. เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของรายวิชา
3. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม นาความรู้ ความเข้าใจ สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมาย และรู ปแบบของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หลักการพื้นฐานและปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การบริหารทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
การวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้ อมทางธุ ร กิจ การวางแผนและบริห ารจัด การด้านการผลิ ต การเงิ น การลงทุ น
การตลาด และการวิเคราะห์ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
บรรยาย 45 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา

สอนเสริม
สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย

ปฏิบัติ/งาน
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึกงาน
ไม่มีการฝึกปฏิบัติการ
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม
6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
นักศึกษาสามารถติดต่อผู้สอนได้ตลอดเวลาทางอีเมล์ และสามารถติดต่อผู้สอนเป็นรายบุคคล หรือทา
การนัดหมายล่วงหน้าได้ที่เบอร์โทรศัพท์

(3)

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม ที่ต้องพัฒนา
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ผู้เรียนต้องมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อการดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างราบรื่นและมีความสุข ดังนั้น
มาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมต้องครอบคลุม
(1) มีวินัย มีความรับผิดชอบ และมีความอดทน
(2) มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและแสดงออกซึ่งคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
(3) มีความเสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต และมีน้าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
(4) มีความสุภาพ อ่อนน้อม ถ่อมตน มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
(2) การสอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน
(3) การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์
(4) จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
(5) การสอนแบบอภิปรายจากตัวอย่างกรณีศึกษา
1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) นักศึกษาประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง ก่อนและหลังการเรียน
(2) ประเมินโดยอาจารย์จากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนักศึกษา
(3) ผู้ใช้บัณฑิตประเมินคุณธรรมจริยธรรมของบัณฑิต
2. ความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ผู้เรียนต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในศาสตร์ด้านคหกรรมศาสตร์และการบริการ สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะความชานาญในการประกอบวิชาชีพได้ ดังนั้น มาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุม
(1) มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง เป็น
ระบบ เป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก เพื่อการดารงชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่า
(2) มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการของศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
(3) มีความสามารถในการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในการพัฒนา องค์ความรู้ใหม่ มีความรู้
ความเข้าใจในกระบวนการและเทคนิคการวิจัยเพื่อ แก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ในงานอาชีพ คหกรรม
ศาสตร์
2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) การให้ความรู้ก่อนเข้าสู่บทเรียน และสรุปย้าความรู้ใหม่หลังบทเรียนพร้อมกับเชื่อมโยงความรู้
ใหม่กับความรู้เดิม การเชื่อมโยงความรู้จากวิชาหนึ่งไปสู่อีกวิชาหนึ่งในระดับที่สูงขึ้นการเลือกใช้วิธีการสอนที่
เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ

(4)

(2) ใช้การสอนหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้อหาสาระ ได้แก่ การบรรยาย การทบทวน การฝึก
ปฏิบัติการ และเทคนิคการสอนอื่นๆที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เช่น การอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน การเรียนแบบ
ร่วมมือ การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน การเรียนโดยการค้นคว้าด้วยตนเอง
(3) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง จากการฝึกงานในองค์กรที่เกี่ยวข้องทางด้านคหกรรมศาสตร์และ
การทัศนศึกษา จากวิทยากร ในหัวข้อที่น่าสนใจและทันสมัย
(4) การถาม-ตอบปัญหาทางวิชาการในห้องเรียน
2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) ประเมินจากผลงานระหว่างภาค เช่น การบ้าน การเขียนรายงาน การทดสอบย่อย และการ
นาเสนอรายงานการค้นคว้าหน้าชั้น
(2) ประเมินจากการสอบข้อเขียน การสอบปฏิบัติ
(3) ประเมินความรู้ของบัณฑิตโดยการสารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ผู้เรียนต้องมีทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่
อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการประกอบวิชาชีพ ดังนั้น มาตรฐานทักษะทางปัญญาต้องครอบคลุม
(1) มีค วามสามารถในการคิดวิเ คราะห์อย่างเป็น ระบบ สามารถประมวลผลข้อมูลและค้น หา
ข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
(2) มีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้ด้านคหกรรมศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพ และในการดารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม มีคุณภาพ
(3) มีค วามสามารถในการเรี ยนรู้แ ละพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้ า งสรรค์องค์ความรู้ ใ หม่ๆ ได้ด้วย
ตนเองเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
(4)
3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) การแนะนาและฝึกกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์เมื่อเริ่มเข้าศึกษา โดยเริ่มจากโจทย์ที่ง่าย และ
เพิ่มความยากตามระดับชั้นเรียนที่สูงขึ้น ในรายวิชาที่เหมาะสม
(2) การมอบหมายงาน การแก้ปัญหาจากโจทย์ปัญหาและกรณีศึกษา หรือสถานการณ์จาลอง
(3) การจั ด ให้ มี ร ายวิ ช าที่ เ สริ ม สร้ า งการพั ฒ นาทั ก ษะทางเชาวน์ ปั ญ ญาให้ ไ ด้ ฝึ ก คิ ด วิ เ คราะห์
สังเคราะห์ความรู้ใหม่จากความรู้เดิมด้านต่างๆทั้งในสาขาและนอกสาขา ได้แก่ วิชาอาหารเพื่อสุขภาพ เป็นต้น
(4) การสอนแบบผู้เรียนเป็นสาคัญ ที่เปิดโอกาสให้มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็น และการมีส่วนร่วม
ถามตอบในชั้นเรียนมากขึ้น
3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ประเมินจากผลงานการแก้ไขปัญหาที่ได้รับมอบหมาย
(2) ประเมินโดยการสอบข้อเขียนด้วยโจทย์ที่ต้องใช้ทักษะทางปัญญา
(3) ประเมินรายงานผลการวิจัยในรายวิชาการวิจัยทางคหกรรมศาสตร์

(5)

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีความสามารถในการปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ดี เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
(2) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคมส่วนรวม สามารถปฏิบัติตนตามบทบาทและ
หน้าที่ได้อย่างเหมาะสม
(3) มีทักษะในการบริหารการจัดการ สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะของผู้นากลุ่มและ
สมาชิกที่ดีได้อย่างเหมาะสม
4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(1) ใช้การสอนแบบกลุ่ม ซึ่งต้องแนะนากฎ กติกา มารยาท บทบาท ความรับผิดชอบของแต่ละคนใน
การเรียนรู้ร่วมกัน
(2) มอบหมายการทางานแบบกลุ่มย่อย ที่สลับหมุนเวียนสมาชิกกลุ่ม และตาแหน่งหน้าที่ในกลุ่ม
(3) ยกตัวอย่างผลกระทบของทักษะด้านนี้ที่มีต่อตนเองและสังคม สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน
4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มอบหมายนักศึกษาประเมินตนเองและเพื่อนในกลุ่ม สรุปผลการประเมินโดยใช้เสียงส่วนใหญ่
(2) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เรียนต้องมีทักษะในการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งทักษะในการสื่อสาร และการนาเสนอ สามารถ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น มาตรฐานทักษะด้านการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต้องครอบคลุม
(1) มีความสามารถในการเลือกและประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติ ในการ
ประมวลผล แปลความหมาย วิเคราะห์ และนาเสนอข้อมูล
(2) มีทักษะในการสื่อสาร สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่จาเป็นในการประกอบวิชาชีพ
ทั้งในการฟัง พูด อ่าน เขียน และสรุปประเด็นเนื้อหาได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถ
เลือกและใช้รูปแบบการนาเสนอที่เหมาะสม
(3) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลรวมทั้ งเพื่อการ
สืบค้นและติดตามความก้าวหน้าในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
5.2 วิธีการสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารนเทศ
(1) มอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะในการวิเคราะห์ หรือการคานวณในทุกรายวิชาที่ต้องฝึกทักษะ โดย
ผู้สอนต้องแนะนาวิธีการ ติดตามตรวจสอบงาน และตรวจแก้พร้อมให้คาแนะนา
(2) มอบหมายงานที่ต้องมีการเรียบเรียงนาเสนอเป็นภาษาเขียน และที่ต้องมีการนาเสนอด้วยวาจา
แบบปากเปล่าและใช้สื่อประกอบการนาเสนอ
(3) มอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

(6)

(4) การจั ดรายวิชาสั มมนาให้นั กศึกษาสืบค้นข้อมูล เรียบเรียงเป็นรายงาน และนาเสนอด้วยสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์
5.3 กลยุ ท ธ์ ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลขการสื่ อ สารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากผลงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เชิงตั วเลข การสืบค้นข้อมูลด้ว ย
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มอบหมายแต่ละบุคคล
(2) ประเมินจากการสอบข้อเขียนในการแก้โจทย์ปัญหาเชิงตัวเลขที่ไม่เคยพบมาก่อน
(3) ประเมิน ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาเขียนจากรายงานแต่ละบุคคลหรือรายงานกลุ่มในส่วนที่
นักศึกษารับผิดชอบ
(4) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน การนาเสนอในการสัมมนานิทรรศการงานวิจัยต่อผู้
เยี่ยมชมด้วยวาจา
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
จานวน
ที่
ชัว่ โมง
1
แนะนาวิชา แนะนาอาจารย์ผู้สอน
3
ลักษณะรายวิชา จุดประสงค์และ
เป้ า หมายของรายวิ ช า ลั ก ษณะ
การเรียน วัดผลและประเมินผล

2

ความรู้ พื้ น ฐานของธุ ร กิ จ ขนาด
กลางและขนาดย่อม

3

3

รูปแบบของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม

3

4

การบริ ห ารจั ด การธุ ร กิ จ ขนาด
กลางและขนาย่อม

3

5

การบริหารทรัพยากร

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช้
- ชี้แจงรายละเอียดของรายวิชา
วัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายของรายวิชา
เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล
- แนะนาหนังสือ และ website
- บรรยายเนื้อหาโดยใช้ PowerPoint
และเอกสารประกอบการสอน
- แนะนาวิธีการสืบค้นและแหล่งสืบค้น
ข้อมูล
- ให้นักศึกษาสืบค้นงานวิจัย และ
อภิปรายจากงานวิจยั ต่างๆ
- บรรยายเนื้อหาโดยใช้ PowerPoint
และเอกสารประกอบการสอน
- ให้นักศึกษาสืบค้นงานวิจัย และ
อภิปรายจากงานวิจยั ต่างๆ
- บรรยายเนื้อหาโดยใช้ PowerPoint
และเอกสารประกอบการสอน
- บรรยายเนื้อหาโดยใช้ PowerPoint
และเอกสารประกอบการสอน
- บรรยายเนื้อหาโดยใช้ PowerPoint
และเอกสารประกอบการสอน

ผู้สอน
อาจารย์ทุก
ท่าน

อ.ดร.สาย
บังอร
อ.ดร.สาย
บังอร
อ.ดร.สาย
บังอร
อ.ปวิตรา

(7)
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ที่
ชัว่ โมง
และสื่อที่ใช้
6
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทาง
3
- บรรยายเนื้อหาโดยใช้ PowerPoint
ธุรกิจ
และเอกสารประกอบการสอน
- อภิปรายกลุม่

ผู้สอน
อ.ปวิตรา

7

การวางแผน

3

- บรรยายเนื้อหาโดยใช้ PowerPoint
และเอกสารประกอบการสอน

ผศ.ดร.นุจิรา

8

การบริหารจัดการด้านการผลิต

3

ผศ.ดร.นุจิรา

9

3

10

- สอบกลางภาค
-การบริ ห ารจั ดการด้ า นการผลิ ต
(ต่อเนื่อง)
การเงินและการลงทุน

- บรรยายเนื้อหาโดยใช้ PowerPoint
และเอกสารประกอบการสอน
- สอบปรนัย
-บรรยายเนื้อหาโดยใช้ PowerPoint และ
Microsoft exel
- บรรยายเนื้อหาโดยใช้ PowerPoint
และเอกสารประกอบการสอน

11

การเงินและการลงทุน (ต่อ)

3

- บรรยายเนื้อหาโดยใช้ PowerPoint
และเอกสารประกอบการสอน

อ.นพมาศ

12

การตลาดธุ ร กิ จ ขนาดกลางและ
ขนาดย่อม

3

- บรรยายเนื้อหาโดยใช้ PowerPoint
และเอกสารประกอบการสอน
- อภิปรายกลุม่
การตลาดธุ ร กิ จ ขนาดกลางและ
3
- บรรยายเนื้อหาโดยใช้ PowerPoint
ขนาดย่อม (ต่อ)
และเอกสารประกอบการสอน
- อภิปรายกลุม่
การวิ เ คราะห์ แ ผนธุ ร กิ จ ขนาด
3
- บรรยายเนื้อหาโดยใช้ PowerPoint
กลางและขนาดย่อม
และเอกสารประกอบการสอน
- อภิปรายกลุม่
วิธีการนาเสนองานวิจัย
3
- บรรยายเนื้อหาโดยใช้ PowerPoint
และเอกสารประกอบการสอน
- อภิปรายกลุม่
สอบปลายภาค

อ.นพมาศ

13
14
15
16

3

อาจารย์ทุก
ท่าน
อ.นพมาศ

อ.นพมาศ
อ.นพมาศ
อาจารย์ทุก
ท่าน

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้

รายละเอียด

วิธีการประเมิน

คุณธรรม
จริยธรรม

(1) มีวินัย มีความรับผิดชอบ และมีความ
อดทน
(2) มีเจตคติที่ดตี ่อวิชาชีพและแสดงออก
ซึ่งคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบตั ิงาน
(3) มีความเสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต และมี
น้าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

1) อาจารย์ประเมินโดย
จากการสังเกต
พฤติกรรมการแสดงออก
ตามปกติของนักศึกษา

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
1-15
5%

(8)
ผลการเรียนรู้

รายละเอียด

ความรู้

1) ความสามารถในการศึกษาค้นคว้าและ
พัฒนาความรู้ของตนเองได้ และสามารถ
บู ร ณาการความรู้ ใ นศาสตร์ ต่ า งๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในวิชาชีพ
ได้
ทักษะทาง 1) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่าง
ปัญญา
เป็ น ระบบ เพื่ อ ค้ น หาข้ อ เท็ จ จริ ง หรื อ
ต้นเหตุของปัญหา และเสนอแนวทางการ
แก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์
ทักษะ
1) สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะ
ความสัมพันธ์ ของผู้ น ากลุ่ ม และสมาชิ ก ที่ ดี ไ ด้ อ ย่ า ง
ระหว่าง
เหมาะสม
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ
ทักษะการ
1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์
วิเคราะห์เชิง ที่ จ า เ ป็ น ต่ อ ก า ร ใ ช้ ง า น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ตัวเลข การ ประสิทธิภาพ
สื่อสารและ 2) สามารถใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่ อ
การใช้
การสื่อสารและการสืบค้นได้อย่างดี
เทคโนโลยี
3) สามารถใช้ข้อมูลสถิติและตัวเลข ในการ
สารสนเทศ วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม

วิธีการประเมิน
1) ประเมินจากการสอบ
กลางภาคเรียน

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
8
20%

2) ประเมินจากการสอบ
ปลายภาคเรียน
1) ประเมินผลจาก
ผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย

16

30%

15

10%

1) สังเกตพฤติกรรมใน
ชั้นเรียนและจะทางาน
กลุ่ม

1-15

5%

1) ประเมินจากการ
นาเสนอรายงานกลุ่ม

15

30%

3. การประเมินผล
3.3 เกณฑ์การประเมินให้ระดับผลการเรียนตามช่วงคะแนน ดังนี้
ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

ช่วงคะแนน
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-49

หมายเหตุ นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ากว่า 80 % (ยกเว้นกรณีมีเหตุจาเป็น)

(9)

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
เอกสารประกอบการเรียนวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
- ผศ. ธนวุฒิ พิมพ์กิ .(2559).การบริหารธุรกิจขนาดย่อม : Small Business Management. กรุงเทพฯ :
โอเดียนสโตร์.
- ดร. ฐิติรัตน์ มีมาก, ดร. ฉัตยาพร เสมอใจ,คมกฤช ปิติฤกษ์. (2553). การจัดการธุรกิจขนาดย่อม.
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
ข้อมูลจากเอกสารตาราวิชาการ งานวิจัย วารสาร จุลสาร และข้อมูลจาก website
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมิ น ประสิ ทธิ ผ ลในรายวิช านี้ ที่จั ด ทาโดยนั กศึ ก ษา ได้จั ด กิจ กรรมในการน าแนวคิด และ
ความเห็ น จากนั ก ศึ ก ษาโดยการสนทนากลุ่ ม ระหว่ า งผู้ ส อนและผู้ เ รี ยน และให้ นั ก ศึ ก ษาทุ กคนประเมิ น
ประสิทธิผลรายวิชา ซึ่งรวมถึงวิธีการสอน การยกตัวอย่าง และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อการปรับปรุง
รายวิชา โดยใช้แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา ผ่านช่องทางระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนได้มีกลยุทธ์ ได้แก่ การสังเกตการณ์การสอนของผู้สอนร่วม ผล
คะแนนและผลการสอบของนั กศึ กษา รวมถึงการทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้โ ดยคณะกรรมการของ
หลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้ง
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอน ในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอนโดยจัดกิจกรรมในการระดมสมอง
และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับ ปรุงการสอน ได้แก่ การสัมมนา/ประชุมการจัดการเรียนการสอนภายใน
หลักสูตรและกลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้อง การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
1) มีการทบทวนสอบมาตรฐานและผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา ได้จากการสอบถามนักศึกษา การ
ตรวจเช็คผลงานการปฏิบัติของนักศึกษา มีการทดสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมได้ดังนี้
2) ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการฝึกปฏิบัติการ ข้อสอบ รายงาน ผลงาน
และคะแนนพฤติกรรม
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3) ตรวจสอบงานวิจัยของนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่เรียน
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และคณะกรรมการประเมินของหลักสูตร รวมถึงการทวน
สอบมาตรฐานและผลสัมฤทธิ์ในรายวิชา หลังการทบทวนประสิทธิผลรายวิชาคณะผู้สอนผู้รับผิดชอบในการ
ทบทวนเนื้อหาที่สอน และกลยุทธ์การสอนที่ใช้จะมีการประชุมร่วมกันเพื่อนาเสนอแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาในรายงานรายวิชา เสนอต่อผู้บริหารหลักสูตรเพื่อนาเข้าที่ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรพิจารณาให้
ความคิดเห็น และสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสาหรับใช้ในปีการศึกษาถัดไป

