รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรการจัดการบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

รหัสวิชา 3663103 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) ทักษะการเปนผูประกอบการ
(ภาษาอังกฤษ) Smart Entrepreneur

อาจารยผูสอน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันเพ็ญ ควรสมาน

มคอ. 3

คำนำ
มคอ.3 นี้จัดทำขึ้นเพื่อเปนแนวทางใหกับอาจารยผูสอนที่ดำเนินการสอน ในรายวิชาทักษะการ
เป น ผู ป ระกอบการ รหั ส วิ ช า 3663103 โดย มคอ.3 ได แ บ งหมวดที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การสอนไว 7 หมวด
ดังตอไปนี้ หมวด 1 ขอมูลทั่วไป หมวด 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค หมวด 3 ลักษณะและการดำเนินการ
หมวด 4 การพั ฒ นาผลการเรี ย นรู ข องนั ก ศึ ก ษา หมวด 5 แผนการสอนและการประเมิ น ผล หมวด 6
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน และหมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา
โดยในการจั ด ทำ มคอ.3 นี้ ค ำนึ ง ถึ งหั ว ข อ การสอนและ Learning Outcome ที่ มี ค วามสอดคล อ งกั บ
คำอธิบายรายวิชา รวมทั้งกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning ที่ผูเรียนไดมีสวนรวมในการ
เรียนรูดวย
ผูจัดทำหวังวา มคอ.3 ที่จัดทำขึ้นจะเปนประโยชนสำหรับผูที่นำไปใชในการจัดการเรียนการสอน
และยินดีรับฟงขอเสนอแนะตางๆ เพื่อปรับปรุงให มคอ.3 ฉบับนี้มีความสมบูรณเพิ่มมากขึ้น และขอขอบคุณ
มา ณ โอกาสนี้
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3663103 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) ทักษะการเปนผูประกอบการ
(ภาษาอังกฤษ) Smart Entrepreneur
2. จำนวนหนวยกิต
3(2-2-5) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรการจัดการบัณฑิต
ประเภทรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันเพ็ญ ควรสมาน
อาจารยผูสอน ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันเพ็ญ ควรสมาน ตอนเรียน A1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
ระบบออนไลน และหอง 252 อาคาร 2 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
23 มิถุนายน 2563
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 เพื่ อให ผูเรีย นมี ความรูความเขาใจ ความซื่อสัต ยสุจริต มี วินัย มีความรับ ผิดชอบ และเคารพกฎ
ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ของสถาบันและสังคม รวมถึงการเปนแบบอยางที่ดีได
1.2 เพื่อใหผูเรียนมีความรูกวางและเปนระบบเกี่ยวกับความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพดานการ
จัดการ มีความเขาใจอยางเทาทันในผลกระทบในสถานการณที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก
1.3 เพื่อใหผูเรียนมีทักษะสามารถคิดคนทางเลือก วิเคราะหทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอยาง
รอบดาน มีความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน
1.4 เพื่อใหผูเรียนมีความเขาใจในสังคมพหุวัฒนธรรม มีทักษะในการปฏิสัมพันธกับผูอื่นอยางสรางสรรค
ตระหนักและเขาใจในวัฒนธรรมของสังคมที่ตนเองอาศัยอยูรวมทั้งเขาใจความแตกตางทางวัฒนธรรม และ
สามารถปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรมไดอยางเหมาะสม
1.5 เพื่อใหผูเรียนสามารถใชทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนที่เหมาะสมสำหรับกลุมบุคคล
ที่แตกตางกันทั้งที่เปนขอมูลธุรกิจและขอมูลอื่น
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เปนรายวิชาที่พัฒนาขึ้นเพื่อใหผูเรียนมีความรูและมีทักษะพื้นฐานในการเปนผูประกอบการ สามารถนำ
ความรูไปใชเปนแนวทางในการวางแผนเปนผูประกอบการธุรกิจของตนไดในอนาคต

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ
1. คำอธิบายรายวิชา
แนวคิ ด ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การสร างทั ก ษะการเป น ผู ป ระกอบการ การวิ เคราะห ป ญ หาและโอกาสของ
ผูประกอบการ การประเมินโอกาสทางการเงิน การตลาด ผลิตภัณฑ และคูแขงในอุตสาหกรรม การวางแผน
การจัดทำงบประมาณ วิธีการจดทะเบียน เอกสารและกฎระเบียบที่จำเปนในการประกอบการ ภาวะผูนำ
ของผูประกอบการ ความคิดสรางสรรคและการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ การตัดสินใจเชิงบริหาร การ
เจรจาตอรอง การประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงของธุรกิจ ความรับผิดชอบตอสังคมและ
จริ ยธรรมทางธุร กิ จ ทักษะที่ จ ำเป น สำหรั บ การเขีย นแผนธุ รกิจ ให ป ระสบผลสำเร็จ ทั กษะการใชร ะบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการประกอบธุรกิจ กรณีศึกษาและการฝกปฏิบัติการ
Concepts of how to create the skill to become entrepreneurial, analysis of obstacles
and opportunities of entrepreneur, evaluation of opportunities in finance, marketing, product,
and competition in industrial, planning, budgeting, registration process, necessary documents
and regulations in entrepreneurial, leadership of entrepreneur, creative idea and adaptation
in any circumstances, management decision making, negotiation, risk assessment and risk
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management in business, social responsibilities and business ethics, skill of successful
business planning report, skill of information system in entrepreneurial, case study and
practices
2. จำนวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม
บรรยาย 45 ชั่วโมง
ตอภาคการศึกษา

ตามความตองการของ
นักศึกษาเฉพาะราย

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
ไมมี

การศึกษาดวยตนเอง
90 ชั่วโมง
ตอภาคการศึกษา

3. จำนวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
นักศึกษาสามารถขอรับ คำปรึกษาดวยตนเองไดที่หองหลักสูตรฯ อาคาร 3 ชั้น 4 ห อง 343 อาจารย
ผูสอนกำหนดวัน สัปดาหละ 6 ชั่วโมง ในวันจันทรและวันอังคาร ประกาศใหผูเรียนทราบ รวมถึงอนุญาตให
นักศึกษาติดตอผานโทรศัพท และ e-mail address, ที่ Facebook (inbox), line สวนตัว

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
 1.1.1 มี ค วามซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต มี วิ นั ย มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ เข า ใจผู อื่ น เข า ใจโลก และเคารพกฎ
ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ของสถาบันและสังคม รวมถึงการเปนแบบอยางที่ดีได
 1.1.2 มีจิตสำนึกที่คำนึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน
 1.1.3 มีความรู ความเขาใจ ในคุณคาแหงวิชาชีพ และมีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ
 1.1.4 มีความพอเพีย งในการดำเนิน ชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุ ผล และ
การสรางภูมิคุมกัน
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 บรรยาย อภิปราย เกี่ยวกับการเปนผูประกอบการที่ดี มีความซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบ
ต อสั งคม และมี จ ริ ย ธรรมในการประกอบธุรกิจ โดยใชการยกตัวอยางประเด็นทางจริยธรรมในการเป น
ผูประกอบการและการดำเนินธุรกิจ
1.2.2 ปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลา การแตงกายตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการปฏิบัติตนตามกฎกติกาของการเรียนการสอนในรายวิชา
1.2.3 การมอบหมายงานรายบุคคล/กลุม โดยเนนการสงงานใหตรงเวลาและครบถวนตามที่ผูสอนได
มอบหมาย กระตุนใหผูเรียนมีจิตสำนึกและพฤติกรรมที่คำนึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน
รวมทัง้ มีความซื่อสัตยสุจริตไมคัดลอกผลงานของผูอื่นมาเปนของตนเอง
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1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินจากการตอบคำถาม การอภิปราย และสังเกตจากพฤติกรรมการเรียนรูในชั้นเรียน
1.3.2 ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การแตงกายของนักศึกษาที่เปนไป
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย การปฏิบัติตนตามกฎกติกาของการเรียนการสอนในรายวิชา และการเขารวม
กิจกรรมโดยพรอมเพรียง
1.3.3 ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย คุณภาพและความถูกตองของผลงาน
การสงงานภายในระยะเวลาที่กำหนด ความซื่อสัตยในการปฏิบัติงานที่มอบหมายดวยตนเอง การเสียสละใน
การทำงานรวมกับผูอื่น
1.3.4 ประเมินจากทัศนคติที่มีตอการเปนผูประกอบการและการดำเนินงานของธุรกิจในสถานการณ
ปจจุบัน
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
2.1.1 มีความรูและความเขาใจในสาระสำคัญของศาสตรดานการจัดการ
 2.1.2 มีความรูกวางและเปนระบบเกี่ยวกับความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพดานการจัดการ
รวมทั้งมีความเขาใจอยางเทาทันในผลกระทบในสถานการณที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก
 2.1.3 มีความรูและความเขาใจในดานการวางแผน การจัดโครงสรางองคการ การปฏิบัติการ การ
ควบคุมและการประเมินผลการดำเนินงาน รวมทั้งการปรับปรุงแผนงานใหสอดคลองกับสถานการณ ใน
ปจจุบัน
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 การสอนแบบ Active learning ทั้งการเรียนรูแบบรายบุคคลและแบบกลุม มุงเนนใหผูเรียนมี
ความรูและความเขาใจเกี่ยวกับทักษะการเปนผูประกอบการ
2.2.2 ศึ ก ษาและเรี ย นรู โ ดยการบรรยาย อภิ ป ราย กิ จ กรรมในชั้ น เรี ย น เช น การตั้ ง คำถาม
กรณีศึกษาจากประเด็นขาว บทวิเคราะห คลิปวิดีโอ แผนผังความคิด เปนตน การศึกษาคนควานอกชั้นเรียน
จากงานวิจัย บทความวิจัย เว็บไซตขององคกรธุรกิจ และเครือขายสังคม
2.2.3 การเรียนรูและแลกเปลี่ยนประสบการณกับผูประกอบการธุรกิจ
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 สังเกตจากการมีสวนรวมในการเรียน เชน การนำเสนองาน การอภิป ราย การแสดงความ
คิดเห็น การตอบคำถาม
2.3.2 ประเมินจากคุณภาพของงานทั้งรายบุคคลและกลุม การนำเสนอผลการศึกษาคน ควาจาก
แหลงความรูตางๆ ทั้งการนำเสนอหนาชั้นเรียนและเอกสารรายงาน
2.3.3 ประเมินจากการสอบปลายภาค
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3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
3.1.1 สามารถสื บ ค น ประมวลและประเมิ น ข อ มู ล จากหลายแหล งได ด ว ยตนเอง มี ค วามคิ ด
วิเคราะหอยางเปนระบบ มีเหตุผล และคิดอยางสรางสรรคเพื่อใหไดสารสนเทศที่เหมาะสมกับศตวรรษที่ 21
 3.1.2 สามารถประยุกตความรูทางการจัดการและดานอื่นที่สัมพันธกัน จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษา
และประสบการณมาใชงานตามสถานการณทั่วไปไดอยางเหมาะสม
 3.1.3 มี ทักษะที่จ ำเปน ในศตวรรษที่ 21 โดยคำนึ งถึ งผลกระทบที่อาจเกิด ขึ้ น จากการตัด สิน ใจ
และสามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลไดอยางถูกตอง ครบถวน
 3.1.4 สามารถคิดคนทางเลือก วิเคราะหทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอยางรอบดาน มี
ความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 บรรยาย อภิปรายกลุม แลกเปลี่ยนความคิดระหวางผูเรียน
3.2.2 การวิเคราะหกรณีศึกษา ขาว บทวิเคราะหทางธุรกิจ แลวแบงกลุมวิเคราะห การจัดทำแผน
ธุรกิจ การเรียนรูและแลกเปลี่ยนประสบการณกับวิทยากรหรือผูประกอบการธุรกิจ
3.2.3 การนำความรูจากศาสตรอื่นที่เกี่ยวของมาประยุกตในรายวิชา
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินจากการมีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การวิเคราะห
ขอมูลโดยเชื่อมโยงกับเนื้อหาบทเรียน ความรูและประสบการณจากวิทยากรหรือผูประกอบการธุรกิจ
3.3.2 ประเมิน จากคุณ ภาพของงานที่ได รับมอบหมาย เชน ผลการวิเคราะหกรณีศึกษา ขาว บท
วิเคราะหตางๆ แผนธุรกิจ ความคิดสรางสรรคและการแกปญหาในการทำงาน
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
4.1.1 สามารถแสดงความเปน กัลยาณมิตร ชวยเหลือผูอื่น และแสดงความรับ ผิ ด ชอบในการ
ตัดสินใจในการกระทำของตนเอง รวมถึงความรับผิดชอบตอสังคม
 4.1.2 สามารถแสดงความคิ ด ริ เริ่ ม และความเห็ น อย า งสร า งสรรค ในการพั ฒ นาความรู และ
ความคิดไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.1.3 สามารถทำงานรวมกับผูอื่น แสดงภาวะผูนำ ผูตามไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ และ
มีทักษะการแกปญหากลุม
 4.1.4 มี ความเข าใจในสังคมพหุ วัฒ นธรรม มีทั กษะในการปฏิสั ม พัน ธกับ ผู อื่น อย างสรางสรรค
ตระหนักและเขาใจในวัฒนธรรมของสังคมที่ตนเองอาศัยอยูรวมทั้งเขาใจความแตกตางทางวัฒนธรรม และ
สามารถปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรมไดอยางเหมาะสม
4.2 วิธีการสอน
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4.2.1 มอบหมายกิจกรรมกลุม
4.2.2 กระตุนใหเกิดการแสดงความคิดเห็น การแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณกับเพื่อนรวม
ชั้นเรียนและผูประกอบการ เพื่อพัฒนาความรูและความคิดที่หลากหลาย
4.2.3 การจัดทำแผนธุรกิจ ซึ่งตองมีการประสานงาน การติดตอสื่อสารระหวางสมาชิกกลุม รวมถึงผู
มีประสบการณในการทำธุรกิจที่เกี่ยวของกับแผนธุรกิจที่สนใจ
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 สังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในระหวางปฏิบัติงานในชั้นเรียน ความกลาแสดงออก บุคลิกภาพ
การรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น การประสานงานระหวางสมาชิกกลุม การติดตอประสานงานกับบุคลากร
ภายนอก
4.3.2 ความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม การมีปฏิสัมพันธที่ดีกับสมาชิกกลุมและผูอื่นในชั้นเรียน
รวมถึงวิทยากรหรือผูประกอบการ
4.3.3 การมีสวนรวมในการประเมินผลของสมาชิกกลุม
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
5.1.1 สามารถประยุกตใชหลักคณิตศาสตร สถิติ การวิเคราะหเชิงปริมาณมาใชในการวิเคราะห
และตัดสินใจในการดำเนินชีวิต
 5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาตางประเทศที่จำเปนไดอยางมีประสิทธิภาพ
 5.1.3 สามารถใช ทั กษะการฟ ง การพู ด การอ าน และการเขี ยนที่ เหมาะสมสำหรั บกลุ มบุ คคลที่
แตกตางกันทั้งที่เปนขอมูลธุรกิจและขอมูลอื่น
5.1.4 สามารถนำเทคโนโลยีส ารสนเทศที่ เหมาะสม มาใชในการเก็ บ รวบรวมข อมูล การแปล
ความหมาย และการสื่อขอมูล
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 การฟงบรรยายและแลกเปลี่ยนความรูกับวิทยากรหรือผูประกอบการ
5.2.2 การคนควาขอมูลจากแหลงตางๆ ทั้งที่เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การนำเสนองานในชั้น
เรียนทั้งในรูปแบบการพูดและการเขียน
5.2.3 การใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของในการประกอบธุรกิจ
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 พิจารณาจากขอมูลที่คนควาจากแหลงตางๆ โดยมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3.2 ความถูกตองและเหมาะสมของภาษาที่ใชในการสื่อสารทั้งดวยวาจาและลายลักษณอักษร
5.3.3 พิจารณาทักษะการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของในการประกอบธุรกิจ
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอการสอน /
จำนวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ที่
Learning Outcome
ชั่วโมง
1
- หัวขอการสอน
4
1. อธิบายแนวทางการจัดการเรียนการ
Online แนวคิดเกี่ยวกับทักษะการเปน
สอนตามรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.
ผูประกอบการ
3)
- Learning Outcome
2. บรรยายและกำหนดประเด็นใหผูเรียน
1. มีความรูความเขาใจการเปน
อภิปราย
ผูประกอบการ
3. วิธีสอนแบบบรรยาย (Online) โดย
2. ระบุทักษะที่จำเปนของผูป ระกอบการได
ผานระบบ WBSC รวมกับการใช
โปรแกรม Microsoft Teams
2
- หัวขอการสอน
4
1. บรรยายและกำหนดประเด็นใหผูเรียน
Online การวิเคราะหปญหาและโอกาสของ
อภิปราย
ผูประกอบการ
2. ศึกษาคนควาสถานการณปจ จุบันจาก
- Learning Outcome
ขาวหรือบทวิเคราะหตางๆ ที่เกีย่ วของกับ
1. วิเคราะหสาเหตุของปญหาในการเปน
การประกอบธุรกิจ พรอมนำเสนอ
ผูประกอบการได
3. วิธีสอนแบบบรรยาย (Online) โดย
ผานระบบ WBSC รวมกับการใช
2. วิเคราะหปจจัยที่เปนโอกาสสำหรับ
ผูประกอบการในสถานการณปจ จุบันได
โปรแกรม Microsoft Teams

สื่อการสอน
1. ตำรา
2. PowerPoint
3. รายละเอียดของรายวิชา
(มคอ.3)
4. ระบบ WBSCและ
ระบบ Microsoft team

1. ตำรา
2. สื่อการสอน : Power
Point Slide และ/หรือ
คลิปมัลติมีเดีย การใช
Social Media
3. ขอมูลกรณีศึกษาของ
องคกรธุรกิจตางๆ ทาง
อินเทอรเน็ต
4. ระบบ WBSCและ

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน
(ระบุลำดับ)

ขอ 1.1

ผศ.ดร.
วันเพ็ญ
ควรสมาน

ขอ 1.1,1.2,1.3

ผศ.ดร.
วันเพ็ญ
ควรสมาน

10

มคอ. 3
สัปดาห
ที่

หัวขอการสอน /
Learning Outcome

จำนวน
ชั่วโมง

3
- หัวขอการสอน
Online การประเมินโอกาสของผูป ระกอบการ
- Learning Outcome
1. ระบุขั้นตอนการประเมินโอกาสได
2. ประเมินโอกาสทางการเงินและ
การตลาดของธุรกิจได

4

4
- หัวขอการสอน
Online การประเมินโอกาสของผูป ระกอบการ (ตอ)
- Learning Outcome
1. ประเมินโอกาสทางผลิตภัณฑของธุรกิจ
ได
2. วิเคราะหและประเมินสถานการณของ
คูแขงในอุตสาหกรรมได

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

ระบบ Microsoft team
1. บรรยายและกำหนดประเด็นใหผูเรียน 1. ตำรา
อภิปราย
2. สื่อการสอน : Power
2. ศึกษาคนควาขาวหรือบทวิเคราะห
Point Slide และ/หรือ
ตางๆ เกี่ยวกับสถานการณปจจุบัน ดาน คลิปมัลติมีเดีย การใช
เศรษฐกิจ การเงิน การตลาด และ
Social Media
พฤติกรรมผูบริโภค พรอมนำเสนอ
3. ขอมูลกรณีศึกษาของ
3. วิธีสอนแบบบรรยาย (Online) โดย
องคกรธุรกิจตางๆ ทาง
ผานระบบ WBSC รวมกับการใช
อินเทอรเน็ต
โปรแกรม Microsoft Teams
4. ระบบ WBSCและ
ระบบ Microsoft team
1. บรรยายและกำหนดประเด็นใหผูเรียน 1. ตำรา
อภิปราย
2. สื่อการสอน : Power
2. ศึกษาคนควาขาวหรือบทวิเคราะห
Point Slide และ/หรือ
ตางๆเกี่ยวกับสถานการณปจจุบนั ดาน
คลิปมัลติมีเดีย การใช
การตลาดและการดำเนินงานของธุรกิจ Social Media
ตางๆ พรอมนำเสนอ
3. ขอมูลกรณีศึกษาของ
3. วิธีสอนแบบบรรยาย (Online) โดย
องคกรธุรกิจตางๆ ทาง
ผานระบบ WBSC รวมกับการใช
อินเทอรเน็ต
โปรแกรม Microsoft Teams
4. ระบบ WBSCและ

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

(ระบุลำดับ)

ขอ 1.11.2,1.3

ผศ.ดร.
วันเพ็ญ
ควรสมาน

ขอ 1.11.2,1.3

ผศ.ดร.
วันเพ็ญ
ควรสมาน
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สัปดาห
ที่

หัวขอการสอน /
Learning Outcome

จำนวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

5
- หัวขอการสอน
Online การวางแผนและการจัดทำงบประมาณ
- Learning Outcome
1. มีความรูความเขาใจการวางแผนทาง
ธุรกิจ และประเภทของงบประมาณ
3. จัดทำงบประมาณที่จำเปนสำหรับการ
ประกอบธุรกิจได

4

1. บรรยายและกำหนดประเด็นใหผูเรียน
อภิปราย
2. แบงกลุมศึกษาขอมูลเพื่อวางแผนการ
ดำเนินธุรกิจ และจัดทำงบประมาณ
ที่จำเปนสำหรับการประกอบธุรกิจที่กลุม
สนใจ พรอมนำเสนอ
3. วิธีสอนแบบบรรยาย (Online) โดย
ผานระบบ WBSC รวมกับการใช
โปรแกรม Microsoft Teams

6
- หัวขอการสอน
Online การจดทะเบียนธุรกิจ เอกสารและ
กฎระเบียบที่จำเปนในการประกอบธุรกิจ
- Learning Outcome
1. มีความรูความเขาใจประเภทของการ
จดทะเบียนธุรกิจ และเอกสารทีเ่ กี่ยวของ
กับการประกอบธุรกิจ
2. บอกขั้นตอนการจดทะเบียนธุรกิจได
3. บอกแนวทางการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

4

1. บรรยายและกำหนดประเด็นใหผูเรียน
อภิปราย
2. แบงกลุมศึกษาวิธีการ ขั้นตอนการ
จดทะเบียนธุรกิจเอกสารและกฎระเบียบ
ที่จำเปนในการประกอบธุรกิจทีก่ ลุมสนใจ
พรอมนำเสนอ
3. วิ ธี ส อนแบบบรรยาย (Online) โดย
ผ า น ร ะ บ บ WBSC ร ว ม กั บ ก า ร ใช
โปรแกรม Microsoft Teams

สื่อการสอน
ระบบ Microsoft team
1. ตำรา
2. สื่อการสอน : Power
Point Slide และ/หรือ
คลิปมัลติมีเดีย การใช
Social Media
3. ขอมูลกรณีศึกษาของ
องคกรธุรกิจตางๆ ทาง
อินเทอรเน็ต
4. ระบบ WBSCและ
ระบบ Microsoft team
1. ตำรา
2. สื่อการสอน : Power
Point Slide และ/หรือ
คลิปมัลติมีเดีย การใช
Social Media
3. ขอมูลกรณีศึกษาของ
องคกรธุรกิจตางๆ ทาง
อินเทอรเน็ต
4. ระบบ WBSCและ

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

(ระบุลำดับ)

ขอ 1.2, 1.3

ผศ.ดร.
วันเพ็ญ
ควรสมาน

ขอ 1.11.2,1.3

ผศ.ดร.
วันเพ็ญ
ควรสมาน
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มคอ. 3
สัปดาห
ที่

หัวขอการสอน /
Learning Outcome

ในการประกอบการธุรกิจได
7
- หัวขอการสอน
Online ภาวะผูน ำและความคิดสรางสรรคของ
ผูประกอบการ
- Learning Outcome
1. มีความรูความเขาใจทฤษฎีภาวะผูน ำ
2. ระบุภาวะผูน ำของผูป ระกอบการได
3. นำเสนอความคิดเชิงสรางสรรคที่
ตอบสนองการเปลีย่ นแปลงของสถานการณ
ทางธุรกิจสำหรับผูประกอบการได
8
- หัวขอการสอน
Online การตัดสินใจเชิงบริหาร
- Learning Outcome
1. มีความรูความเขาใจประเภทของการ
ตัดสินใจ
2. ตัดสินใจในสถานการณที่เกี่ยวของกับ
การบริหารธุรกิจได

จำนวน
ชั่วโมง
4

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

ระบบ Microsoft team
1. บรรยายและกำหนดประเด็นใหผเู รียน 1. ตำรา
อภิปราย
2. สื่อการสอน : Power
2. แบงกลุมวิเคราะหกรณีศึกษา พรอม Point Slide และ/หรือ
นำเสนอ
คลิปมัลติมีเดีย การใช
3. วิธีสอนแบบบรรยาย(Online) โดย
Social Media
ผานระบบ WBSC รวมกับการใช
3. ขอมูลกรณีศึกษาของ
โปรแกรม Microsoft Teams
องคกรธุรกิจตางๆ ทาง
อินเทอรเน็ต
4. ระบบ WBSCและ
ระบบ Microsoft team
1. บรรยายและกำหนดประเด็นใหผูเรียน 1. ตำรา
อภิปราย
2. สื่อการสอน : Power
2. แบงกลุมวิเคราะหกรณีศึกษา พรอม Point Slide และ/หรือ
นำเสนอในรูปแบบการแสดงบทบาท
คลิปมัลติมีเดีย การใช
สมมติ
Social Media
3. วิธีสอนแบบบรรยาย(Online) โดย
3. ขอมูลกรณีศึกษาของ
ผานระบบ WBSC รวมกับการใช
องคกรธุรกิจตางๆ ทาง
โปรแกรม Microsoft Teams
อินเทอรเน็ต
4. ระบบ WBSCและ

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

(ระบุลำดับ)

ขอ 1.1,1.2,1.3,1.4

ผศ.ดร.
วันเพ็ญ
ควรสมาน

ขอ 1.2,1.3

ผศ.ดร.
วันเพ็ญ
ควรสมาน

13

มคอ. 3
สัปดาห
ที่

หัวขอการสอน /
Learning Outcome

จำนวน
ชั่วโมง

9
- หัวขอการสอน
Online การเจรจาตอรอง
- Learning Outcome
1. มีความรูความเขาใจทักษะและวิธีการ
เจรจาตอรอง
2. มีทักษะการเจรจาตอรองในสถานการณ
ที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจได

4

10
- หัวขอการสอน
Offline การจัดการความเสี่ยงของธุรกิจ
- Learning Outcome
1. มีความรูความเขาใจการประเมินความ
เสี่ยงของธุรกิจ
2. บอกแนวทางการจัดการความเสี่ยงของ
ธุรกิจในสถานการณตา งๆ ได

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

ระบบ Microsoft team
1. บรรยายและกำหนดประเด็นใหผูเรียน 1. ตำรา
อภิปราย
2. สื่อการสอน : Power
2. วิเคราะหกรณีศึกษา พรอมนำเสนอใน Point Slide และ/หรือ
รูปแบบการแสดงบทบาทสมมติ
คลิปมัลติมีเดีย การใช
3. วิธีสอนแบบบรรยาย(Online) โดย
Social Media
ผานระบบ WBSC รวมกับการใช
3. ขอมูลกรณีศึกษาของ
โปรแกรม Microsoft Teams
องคกรธุรกิจตางๆ ทาง
อินเทอรเน็ต
4. ระบบ WBSCและ
ระบบ Microsoft team
1. บรรยายและกำหนดประเด็นใหผูเรียน 1. ตำรา
อภิปราย
2. สื่อการสอน : Power
2. วิเคราะหกรณีศึกษา พรอมนำเสนอ
Point Slide และ/หรือ
3. วิธีสอนแบบบรรยายในชั้นเรียน
คลิปมัลติมีเดีย การใช
อภิปราย และการทำกิจกรรม
Social Media
3. ขอมูลกรณีศึกษาของ
องคกรธุรกิจตางๆ ทาง
อินเทอรเน็ต
4. ระบบ WBSCและ

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

(ระบุลำดับ)

ขอ 1.2,1.3

ผศ.ดร.
วันเพ็ญ
ควรสมาน

ขอ 1.1,1.2,1.3

ผศ.ดร.
วันเพ็ญ
ควรสมาน

14

มคอ. 3
สัปดาห
ที่

หัวขอการสอน /
Learning Outcome

จำนวน
ชั่วโมง

11
- หัวขอการสอน
Offline ความรับผิดชอบตอสังคมและจริยธรรมทาง
ธุรกิจ
- Learning Outcome
1. มีความรูความเขาใจความรับผิดชอบตอ
สังคมในการประกอบธุรกิจ
2. ตระหนักถึงความสำคัญของการมี
จริยธรรมทางธุรกิจของผูประกอบการ

4

12
- หัวขอการสอน
Offline ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ
- Learning Outcome
1. มีความรูความเขาใจองคประกอบของ
แผนธุรกิจ
2. ระบุทักษะที่จำเปนสำหรับการเขียนแผน
ธุรกิจใหประสบความสำเร็จได
3. เขียนแผนธุรกิจได

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

ระบบ Microsoft team
1. บรรยายและกำหนดประเด็นใหผูเรียน 1. ตำรา
อภิปราย
2. สื่อการสอน : Power
2. แบงกลุมวิเคราะหประเด็นกรณีศึกษา Point Slide และ/หรือ
ธุรกิจ พรอมนำเสนอ
คลิปมัลติมีเดีย การใช
3. วิธีสอนแบบบรรยายในชั้นเรียน
Social Media
อภิปราย และการทำกิจกรรม
3. ขอมูลกรณีศึกษาของ
องคกรธุรกิจตางๆ ทาง
อินเทอรเน็ต
4. ระบบ WBSCและ
ระบบ Microsoft team
1. บรรยายและกำหนดประเด็นใหผูเรียน 1. ตำรา
อภิปราย
2. สื่อการสอน : Power
2. แบงกลุมเขียนแผนธุรกิจที่กลุม สนใจ Point Slide และ/หรือ
3. วิธีสอนแบบบรรยายในชั้นเรียน
คลิปมัลติมีเดีย การใช
อภิปราย หรือการทำกิจกรรม
Social Media
3. ขอมูลกรณีศึกษาของ
องคกรธุรกิจตางๆ ทาง
อินเทอรเน็ต
4. ระบบ WBSCและ

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

(ระบุลำดับ)

ขอ
1.1,1.2,1.3,1.4,1.5

ผศ.ดร.
วันเพ็ญ
ควรสมาน

ขอ 1.2, 1.3

ผศ.ดร.
วันเพ็ญ
ควรสมาน

15

มคอ. 3
สัปดาห
ที่

หัวขอการสอน /
Learning Outcome

13
- หัวขอการสอน
Offline แนวโนมการเปนผูป ระกอบการในอนาคต
- ผูประกอบการสตารอัป (Starup)
- ธุรกิจการใหบริการ และความสำคัญของ
ผูประกอบการกับนวัตกรรม
-ผูประกอบการธุรกิจนวัตกรรม
-การปรับตัวของผูประกอบการยุคใหม
- Learning Outcome
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวโนม
การเปนผูประกอบการในอนาคต
2. อธิบายการเปนผูป ระกอบการ
new normal และการดำเนินธุรกิจใน
อนาคตได
14
- หัวขอการสอน
Offline ทักษะการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการประกอบธุรกิจ new normal
- Learning Outcome
1. มีความรูความเขาใจระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ใชในการประกอบธุรกิจ

จำนวน
ชั่วโมง
4

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

ระบบ Microsoft team
1. ผูสอนหรือผูประกอบการธุรกิจ
1. ตำรา
นำเสนอประเด็นปญหาที่เราใหผูเรียนเกิด 2. สื่อการสอน : Power
การคิดและกระตุนใหผูเรียนตอบคำถาม Point Slide และ/หรือ
อยางหลากหลาย
คลิปมัลติมีเดีย การใช
2. วิธีสอนแบบบรรยายในชั้นเรียน
Social Media
อภิปราย และการทำกิจกรรม
3. ขอมูลกรณีศึกษาของ
องคกรธุรกิจตางๆ ทาง
อินเทอรเน็ต
4. ระบบ WBSCและ
ระบบ Microsoft team

1. บรรยายและกำหนดประเด็นใหผูเรียน
อภิปราย
2. ฝกปฏิบัติการใชระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศพืน้ ฐานเพื่อการประกอบธุรกิจ
3. วิ ธี ส อนเชิ ญ วิ ท ยากร บรรยายในชั้ น
เรียน อภิปราย และการทำกิจกรรม

1. ตำรา
2. สื่อการสอน : Power
Point Slide และ/หรือ
คลิปมัลติมีเดีย การใช
Social Media
3. ขอมูลกรณีศึกษาของ

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

(ระบุลำดับ)

ขอ 1.3,1.4

ผศ.ดร.
วันเพ็ญ
ควรสมาน

ขอ 1.2, 1.3,1.4

ผศ.ดร.
วันเพ็ญ
ควรสมาน

16

มคอ. 3
สัปดาห
ที่

หัวขอการสอน /
Learning Outcome

จำนวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

2. มีทักษะการใชระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศพืน้ ฐานเพื่อการประกอบธุรกิจ
new normal ได
15
- หัวขอการสอน
Offline นำเสนอแผนธุรกิจ
- Learning Outcome
1. นำเสนอแผนธุรกิจที่จดั ทำได
16

4

1. นำเสนอแผนธุรกิจหนาเดียว
3. วิธีสอนแบบบรรยายในชัน้ เรียน
อภิปราย และการทำกิจกรรม

สื่อการสอน
องคกรธุรกิจตางๆ ทาง
อินเทอรเน็ต
4. ระบบ WBSCและ
ระบบ Microsoft team
1. PowerPoint
2. Infographic
4. ระบบ WBSCและ
ระบบ Microsoft team

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ขอ 1.3,1.5

ผูสอน

(ระบุลำดับ)

ผศ.ดร.
วันเพ็ญ
ควรสมาน

สอบปลายภาค

หมายเหตุ : แผนการสอนในแตละสัปดาหสามารถปรับเปลี่ยนไดตามสถานการณ

17

มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่
การพูด การ
นำเสนอ การมี
สวนรวมในชั้น
เรียน การตอบ
คำถาม
การวิเคราะห
ขอมูล
กรณีศึกษา
การสอบปลาย
ภาค
กิจกรรมงาน
เดี่ยว และ
กิจกรรมงาน
กลุม
การจัดทำแผน
ธุรกิจ และการ
นำเสนอแผน
ธุรกิจ

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่ประเมิน

1.1.1, 1.1.2,
1.1.3, 1.1.4

การเสนอความคิดเห็น ความ
เชื่อมั่นในตนเอง กลา
แสดงออก และการมีสว นรวม
ในชั้นเรียน

สัปดาหที่ 1-15

สัดสวนของ
การประเมินผล
10%

1.1.2, 1.1.3,
1.1.4, 2.1.2,
2.1.3
2.1.2, 2.1.3,
3.1.3, 3.1.4
2.1.2, 2.1.3,
3.1.2, 3.1.3,
3.1.4, 4.1.2,
4.1.4, 5.1.2,
5.1.3
1.1.2, 2.1.2,
2.1.3, 3.1.2,
3.1.4, 4.1.2,
4.1.4, 5.1.2,
5.1.3

การวิเคราะหกรณีศึกษา
บทวิเคราะห และการนำเสนอ
งาน
ความถูกตองของการตอบ
การสอบปลายภาค
การมีสวนรวมในกิจกรรม
ในชัน้ เรียน เชน การอภิปราย
ตอบคำถาม งานที่มอบหมาย

สัปดาหที่ 2-15

10%

สัปดาหที่ 16

40%

สัปดาหที่
2-4, 7-11

20%

ความถูกตองเหมาะสมของ
การวิเคราะหตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
ในการนำเสนอ

สัปดาหที่ 12-14
สัปดาหที่ 15

15%
5%

ผลการเรียนรู

รวมทั้งสิ้น

100%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตำราหลัก
สมคิ ด บางโม. (2559). การเป น ผู ป ระกอบการคู มื อ เรี ย นรู ก ารเป น ผู ป ระกอบการมื อ อาชี พ
(Entrepreneurship). กรุงเทพฯ : สำนักพิมพเอส เค บุคส.
2. เอกสารและขอมูลสำคัญ
2.1 กรณีศึกษาดานการเปนผูประกอบการและการประกอบธุรกิจ
2.2 เว็บไซตของหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน
18

มคอ. 3
- กระทรวงพาณิชย www.moc.go.th/
- สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) http://www.sme.go.th/th/
3. เอกสารและขอมูลแนะนำ
สุดารัตน พิมลรัตนกานต. (2560). การเปนผูประกอบการ. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การสนทนาระหวางผูสอนกับผูเรียน
1.2 แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1 จากคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งจากหลักสูตร
2.2 การสังเกตผูสอน ความคิดหรือขอเสนอแนะของผูสอน จากการประชุมผูรับผิดชอบหลักสูตรและผล
การดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5)
2.3 ความพึงพอใจของผูเ รียน จากแบบสอบถาม การสังเกตในขณะการจัดการเรียนการสอน
2.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการรับรูของนักศึกษาจากแบบสอบถาม
2.5 ผลงานของนักศึกษาที่ไดรับมอบหมาย
3. การปรับปรุงการสอน
การเชิญวิทยากรบรรยาย ใหมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยในภาคเรียนปจจุบนั ไดปรับ
กลยุทธการสอนเพื่อใหสอดคลองกับธรรมชาติของผูเรียน ในสถานการณโควิคที่เกิดขึ้น ลักษณะการเรียน
การสอนใชวิธีแบบOnline และ Offline
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
4.2 รายงานผลการดำเนินงานรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)
4.3 จากผลการเรียนรูที่กำหนดใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร
4.4 การพิ จ ารณาข อ สอบปลายภาคโดยคณะกรรมการระดั บ หลั ก สู ต รที่ ได รับ การแต งตั้ งจากคณะ
4.5 ประเมินผลการเรียนรูจากผลการประเมินของผูเรียนโดยใชแบบประเมินผลการเรียนรูดานตางๆ
4.6 จากผลงานของนักศึกษาที่ทำกิจกรรมหรือไดรับรางวัล
5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา พิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา
ที่เรียนในแตละภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของหลักสูตร การรายงาน
รายวิชาโดยอาจารยผูสอนหลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารยผูสอนรับผิดชอบในการทบทวน
เนื้อหาที่สอน กลยุทธที่ใชในการสอน และนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาตอไป
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