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รหัสวิชา 3662102 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การวางแผนและการควบคุม
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อาจารยผูสอน
ผูชวยศาสตราจารยอภิญญา ทหราวานิช

มคอ. 3

คํานํา
มคอ.3 นี้จัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางใหกับอาจารยผูสอนที่ดําเนินการสอน ในรายวิชาการวางแผน
และการควบคุม รหัสวิชา 3662102 โดย มคอ.3 ไดแบงหมวดที่เกี่ยวของกับการสอนไว 7 หมวด ดังตอไปนี้
หมวด 1 ขอมูลทั่วไป หมวด 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค หมวด 3 ลักษณะและการดําเนินการ หมวด 4
การพั ฒ นาผลการเรี ย นรู ของนั กศึ กษา หมวด 5 แผนการสอนและการประเมิน ผล หมวด 6 ทรัพ ยากร
ประกอบการเรียนการสอน และหมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา โดยในการ
จัดทํา มคอ.3 นี้คํานึงถึงหัวขอการสอนและ Learning Outcome ที่มีความสอดคลองกับคําอธิบายรายวิชา
รวมทั้งกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning ที่ผูเรียนไดมีสวนรวมในการเรียนรูดวย
ผูจัดทําหวังวา มคอ.3 ที่จัดทําขึ้นจะเปนประโยชนสําหรับผูที่นําไปใชในการจัดการเรียนการสอน
และยินดีรับฟงขอเสนอแนะตางๆ เพื่อปรับปรุงให มคอ.3 ฉบับนี้มีความสมบูรณเพิ่มมากขึ้น และขอขอบคุณ
มา ณ โอกาสนี้

หลักสูตรการจัดการบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
21 มิถุนายน 2563
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3662102 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การวางแผนและการควบคุม
(ภาษาอังกฤษ) Planning and Controlling
2. จํานวนหนวยกิต
3 (3-0-6) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรการจัดการบัณฑิต ประเภทของรายวิชา วิชาเฉพาะดาน
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผูชวยศาสตราจารยอภิญญา ทหราวานิช
อาจารยผูสอน
ผูชวยศาสตราจารยอภิญญา ทหราวานิช ตอนเรียน A1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปที่ 2
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
ระบบออนไลนและหอง 32502 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
21 มิถุนายน 2563

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวางแผนและการควบคุมเกี่ยวกับธุรกิจที่มีความ
ซื่อสัตย มีความรับผิดชอบ เคารพกฎ ขอบังคับตางๆ ของสังคมและสามารถเปนแบบอยางที่ดีได
1.2 เพื่อให นั กศึกษามีความรูเขาใจด านการวางแผน การจั ด โครงสรางองคการ การปฏิ บั ติ การ การ
ควบคุมและการประเมิน ผลการดํ าเนิน งาน รวมทั้งการปรับ ปรุงแผนงานใหสอดคลองกับสถานการณ ใน
ปจจุบัน
1.3 เพื่อใหนักศึกษามีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 โดยคํานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการวาง
แผนการตัดสินใจ และสามารถติดตาม ประเมินผล รายงานผลไดอยางถูกตองครบถวน ดวยการใชเทคนิค
และวิธีการควบคุมการปฏิบัติงานในระดับตางๆ
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1.4 นักศึกษามีความเขาใจในสังคมพหุวัฒนธรรม มีทักษะในการปฏิสัมพันธกับผูอื่นอยางสรางสรรค และ
สามารถปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรมไดอยางเหมาะสมจากการฝกจําลองธุรกิจและการติดตอกับลูกคา
1.5 นักศึกษาสามารถประยุกตใชหลักคณิตศาสตร สถิติ การวิเคราะหเชิงปริมาณมาใชในการวิเคราะห
การวางแผนและการตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจและการดําเนินชีวิตได
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อพัฒนาใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวางแผนและการควบคุม จากการนําเทคนิคตางๆ
มาวางแผนใหมีความทันสมัยเทาทันกับสถานการณปจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป และการฝกจําลองการทําธุรกิจ
เพื่อใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติการวางแผนและการควบคุมการทําธุรกิจโดยการลงมือปฏิบัติจริง

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
แน วความคิ ดและการนํ ากระบ วนการและเท คนิ คต างๆ ในการวางแผนและการควบคุ ม
การจัดการทางธุรกิจ กระบวนการในการวางแผน การวางแผนภายใตสถานการณที่เปลี่ยนแปลง การควบคุมโดย
งบประมาณประเภทตางๆ การควบคุมดวยโครงขายปฏิบัติงาน เทคนิคและวิธีการควบคุมการปฏิบัติงานใน
ระดับตางๆ
Concepts and the guides process and any technique in planning and controlling, business
management process in planning, planning in any fluctuation circumstances, controlling by
any types of budget, controlling by work process network, technique and guideline to
control in any level of administration
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม
บรรยาย 45 ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษา

ตามความตองการของ
นักศึกษาเฉพาะราย

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
ไมมี

การศึกษาดวยตนเอง
90 ชั่วโมงตอตอภาค
การศึกษา

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
อาจารยผูสอนกําหนดวัน เวลาในการใหคําปรึกษา (Office Hour) สัปดาหละ 6 ชั่วโมง ในวันพุธ เวลา
9.00-16.00 น. ณ หอง 343 และสามารถติดตอผานทางเบอรโทรศัพทสวนตัว Line Facebook e-mail
address ที่แจงใหนักศึกษาทราบในสัปดาหแรกของการเรียนการสอน

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 าใจโลก และเคารพกฎ
ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ของสถาบันและสังคม รวมถึงการเปนแบบอยางที่ดีได
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 1.1.2 มีจิตสํานึกที่คํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน

1.1.3 มีความรู ความเขาใจ ในคุณคาแหงวิชาชีพ และมีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ
 1.1.4 มีความพอเพียงในการดําเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล และ
การสรางภูมิคุมกัน
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 กําหนดใหนักศึกษาหาตัวอยางที่ชื่นชอบมานําเสนอและรวมกันอภิปราย
1.2.2 สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนอยางสม่ําเสมอ และสรางทัศนคติที่ดี ตอการ
ปฏิบัตกิ ารวางแผนและการควบคุมที่ถูกตอง
1.2.3 ศึกษากรณีตัวอยางในประเด็นคุณธรรมจริยธรรมที่เกี่ยวของกับการวางแผนและการควบคุม
1.2.4 ฝกการวางแผนและการควบคุมทางธุรกิจ
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 พฤติกรรมการเขาเรียน และสงงานที่ไดรับมอบหมาย
1.3.2 ประเมินผลจากพฤติกรรมการมีสวนรวมในการอภิปรายในชั้นเรียน
1.3.3 ประเมินการวิเคราะหกรณีศึกษา
1.3.4 ความถูกตองและการมีคุณธรรม จริยธรรมของแผนการจัดการธุรกิจ
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
 2.1.1 มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรดานการจัดการ
2.1.2 มีความรูกวางและเปนระบบเกี่ยวกับความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพดานการจัดการ
รวมทั้งมีความเขาใจอยางเทาทันในผลกระทบในสถานการณที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก
 2.1.3 มีความรูและความเขาใจในดานการวางแผน การจัดโครงสรางองคการ การปฏิบัติการ การ
ควบคุมและการประเมินผลการดําเนินงาน รวมทั้งการปรับปรุงแผนงานใหสอดคลองกับสถานการณใน
ปจจุบัน
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 การสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ มุงเนนใหผูเรียน มีความรู และความเขาใจในทฤษฎี ดาน
การจัดการ
2.2.2 บรรยาย อภิปราย การทํางานกลุม การนําเสนอรายงาน การวิเคราะหกรณีศึกษา การแสดง
บทบาทสมมติ การแกปญหาเฉพาะหนา และมอบหมายใหคนควาเกี่ยวกับการวางแผนและการควบคุมหรือ
ขอมูลที่เกี่ยวของ โดยนํามาสรุปและนําเสนอ
2.2.3 กําหนดใหผูเรียนวางแผนและการควบคุมทางธุรกิจ
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ทดสอบความรู ความเขาใจจากการทดสอบยอย
2.3.2 การนําเสนองานหนาชั้น การอภิปราย แสดงความคิดเห็น การมีสวนรวม การตอบคําถาม
จากกรณีศึกษา
2.3.3 การทดสอบยอยและการสอบปลายภาค ด ว ยขอสอบที่เน น หลั กการและทฤษฎี และการ
ประยุกตใชหลักทฤษฎี
2.3.4 การรายงานผลการศึกษาคนควา โดยการนําเสนอหนาชั้นเรียน และเอกสารรายงาน
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2.3.5 ความถูกตองของการวางแผนและการควบคุมทางธุรกิจ
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
3.1.1 สามารถสืบคน ประมวลและประเมินขอมูลจากหลายแหลงไดดวยตนเอง มีความคิดวิเคราะห
อยางเปนระบบ มีเหตุผล และคิดอยางสรางสรรคเพื่อใหไดสารสนเทศทีเ่ หมาะสมกับศตวรรษที่ 21
 3.1.2 สามารถประยุกตความรูทางการจัดการและดานอื่นที่สัมพันธกัน จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษา
และประสบการณมาใชงานตามสถานการณทั่วไปไดอยางเหมาะสม
 3.1.3 มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 โดยคํานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ
และสามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลไดอยางถูกตอง ครบถวน
 3.1.4 สามารถคิดคนทางเลือก วิเคราะหทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอยางรอบดาน มี
ความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 การสอนแบบการบรรยาย อภิปรายกลุมโดยเนนใหอธิบายหลักการเหตุผลการวางแผนและ
การควบคุม
3.2.2 การสอนโดยใชกรณีศึกษาดานการจัดการในบริบทที่หลากหลาย การเลนเกม และนําเสนอ
หนาชั้นเรียน
3.2.3 รวมกันอภิปรายในหัวขอที่จะเรียน ผูสอนสรุปแนวคิดและบรรยายเพิ่มเติมในหัวขอดังกลาว
ตลอดจนมอบหมายใหนักศึกษาทํากรณีศึกษาเพือ่ ฝกวิเคราะหและแกไขปญหา และการนําเสนอผลงาน และ
การอภิปรายกลุม
3.2.4 ฝกการวางแผนและการควบคุมทางธุรกิจ
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 สังเกตพฤติกรรมการแกปญหาจากการเลนเกม และกรณีศึกษา
3.3.2 การทดสอบยอยและการสอบปลายภาค โดยเนนขอสอบที่มีการวิเคราะหสถานการณ หรือ
วิเคราะหแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจเบื้องตน
3.3.3 ประเมินรายงาน การนําเสนอผลงาน และการตอบคําถามของนักศึกษา
3.3.4 ความถูกตองของการวางแผนและการควบคุมทางธุรกิจ
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
4.1.1 สามารถแสดงความเป น กัล ยาณมิ ต ร ช ว ยเหลื อผู อื่ น และแสดงความรั บ ผิ ด ชอบในการ
ตัดสินใจในการกระทําของตนเอง รวมถึงความรับผิดชอบตอสังคม
 4.1.2 สามารถแสดงความคิ ด ริเริ่ม และความเห็ น อย างสรา งสรรค ในการพั ฒ นาความรู และ
ความคิดไดอยางมีประสิทธิภาพ
 4.1.3 สามารถทํ างานรว มกับ ผูอื่น แสดงภาวะผู นํา ผู ตามไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ
และมีทักษะการแกปญหากลุม
 4.1.4 มีความเขาใจในสังคมพหุวัฒ นธรรม มีทักษะในการปฏิ สัมพันธกับผูอื่นอยางสรางสรรค
ตระหนักและเขาใจในวัฒนธรรมของสังคมที่ตนเองอาศัยอยูรวมทั้งเขาใจความแตกตางทางวัฒนธรรม และ
สามารถปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรมไดอยางเหมาะสม
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4.2 วิธีการสอน
4.2.1 มอบหมายงานทั้งรายบุคคลและรายกลุม
4.2.2 จัดกิจกรรมกลุมที่มีการวิเคราะหกรณีศึกษา และการเลนเกม
4.2.3 การนําเสนอผลงาน
4.2.4 ฝกการวางแผนและการควบคุมทางธุรกิจ
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ความถูกตองของงานทั้งรายบุคคลและรายกลุม
4.3.2 การมีสวนรวมในการวิเคราะหกรณีศึกษา การเลนเกม และการตอบขอซักถามของผูสอน
4.3.3 สังเกตการณนําเสนอผลงาน
4.3.4 สังเกตพฤติกรรมการทํางานเป น ทีมของผู เรียนในระหวางที่ทํางานรวมกัน และการติด ต อ
ประสานงาน
4.3.5 การมีสวนรวมและความรับผิดชอบในการวางแผนและการควบคุมทางธุรกิจ
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 กษะการฟง การพู ด การอาน และการเขียนที่ เหมาะสมสํ าหรับกลุ มบุ คคลที่
แตกตางกันทั้งที่เปนขอมูลธุรกิจและขอมูลอื่น
 5.1.4 สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม มาใชในการเก็บรวบรวมขอมูล การแปล
ความหมาย และการสื่อขอมูล
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 มอบหมายงานเป น กลุม เพื่อให นั กศึกษาศึกษาคน ควาในการพัฒ นาความสามารถการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอรดวยตนเองจากเว็บไซตและจากเอกสารตางๆ
5.2.2 ฝกวิเคราะหสภาพปญหา และสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับการวางแผนและการควบคุม
5.2.3 กําหนดใหมีการนํ าเสนอผลงาน เชิงวิเคราะหจากกรณีศึกษา หรืองานที่มอบหมายโดยใช
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2.4 ฝกการวางแผนและการควบคุมทางธุรกิจ
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 สังเกตพฤติกรรมในการสื่อสารทั้งการพูด การฟง และการเขียน
5.3.2 ตรวจสอบความเหมาะสมในการเลือกใชสื่อเทคโนโลยี
5.3.3 ความถูกตองของผลงาน
5.3.4 ความถูกตองของการวางแผนและการควบคุมทางธุรกิจ
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหที่ หัวขอการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1
- หัวขอการสอน
(Online) แนะนําการเรียนการสอนและ
ความหมาย แนวคิดการวางแผน
และการควบคุม
- Learning Outcome
ผูเรียนเขาใจภาพรวมของเนื้อหา
รายวิชา และรายละเอียดเกี่ยวกับ
การวางแผนและการควบคุม

3

1. ตํารา
2. PowerPoint
3. รายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3)
4. ระบบ WBSC
5. กรณีศึกษา
6. ใบงาน

2
- หัวขอการสอน
(Online) การวางแผนการจัดการธุรกิจ
- Learning Outcome
ผูเรียนเขาใจและรูถึง
องคประกอบหลักของการ
วางแผนและการควบคุม
ความสัมพันธระหวางการวางแผน
และการควบคุมของธุรกิจ

3

1. แนะนําวิธีการเรียนการสอน
2. ชี้แจงวัตถุประสงคและขอบเขตของเนื้อหา
3. วิธีสอนบรรยาย (Online) โดยผานระบบ WBSC
รวมกับการใชโปรแกรม Microsoft Teams
4. การเรียนรูจากสภาพการจริง โดยผูเรียนศึกษา
คนควา ขอมูลตามความสนใจ และความถนัดของ
ตนเองจากแหลงขอมูล ตางๆ เชน อินเทอรเน็ต
หนังสือ สัมภาษณ จากสถานที่จริง ตามประเด็น
กรอบความรูที่ผูสอนกําหนด
5. แบงกลุมนักศึกษาในการทําแผนการจัดการธุรกิจ
1. ชี้แจงวัตถุประสงคและขอบเขตของเนื้อหา
2. วิธีสอนบรรยาย (Online) โดยผานระบบ WBSC
รวมกับการใชโปรแกรม Microsoft Teams
3. การเรียนรูจากสภาพการจริง โดยผูเรียนศึกษา
คนควา ขอมูลตามความสนใจ และความถนัดของ
ตนเองจากแหลงขอมูล ตางๆ เชน อินเทอรเน็ต
หนังสือ สัมภาษณ จากสถานที่จริง ตามประเด็น
กรอบความรูที่ผูสอนกําหนด
4. นักศึกษานําเสนอธุรกิจที่สนใจทํา

1. PowerPoint
2. ระบบ WBSC
3. ใบงาน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา
ขอ 1.1 1.2

ขอ 1.1 1.2 1.3

ผูสอน
ผศ.อภิญญา
ทหราวานิช

ผศ.อภิญญา
ทหราวานิช
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สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา
ขอ 1.1 1.2 1.3
1.4

3
- หัวขอการสอน
(Online) เทคนิคตางๆ ในการวางแผนการ
จัดการธุรกิจ
- Learning Outcome
ผูเรียนเขาใจและรูถึงเทคนิคตางๆ
ในการวางแผนการจัดการธุรกิจ
จากการเลนเกมและใบงาน

3

1. PowerPoint
2, ระบบ WBSC
3. ใบงาน
4. เกม

4
- หัวขอการสอน
(Online) เทคนิคตางๆ ในการวางแผนการ
จัดการธุรกิจ
- Learning Outcome
ผูเรียนนําความรูจากเทคนิคตางๆ
มาใชในการวางแผนและควบคุม
ธุรกิจ

3

1. ชี้แจงวัตถุประสงคและขอบเขตเนื้อหา
2. วิธีสอนบรรยาย (Online) โดยผานระบบ WBSC
รวมกับการใชโปรแกรม Microsoft Teams
3. แบงกลุมผูเรียนและคนควาขอมูลที่เกี่ยวกับสาระ
การเรียนรู โดยสรุปเปน Mind Map นําเสนอหนา
ชั้นเรียน พรอมทั้งรวมกันสรุปประเด็นที่สําคัญของ
การเรียนรูเทคนิคตางๆ ในการวางแผนการจัดการ
ธุรกิจ
4. นักศึกษานําเสนอแผนงานการจัดการธุรกิจที่สนใจ
1. ชี้แจงวัตถุประสงคและขอบเขตเนื้อหา
2. วิธีสอนบรรยาย (Online) โดยผานระบบ WBSC
รวมกับการใชโปรแกรม Microsoft Teams
3. แบงกลุมผูเรียนใหรวมกันหาคําตอบ นําเสนองาน
หนาชั้นเรียน และรวมอภิปรายแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการวางแผนและการควบคุมทางธุรกิจ
4. นักศึกษาฝกการวางแผนงานการจัดการธุรกิจ

5
- หัวขอการสอน
(Online) กระบวนการในการวางแผน
- Learning Outcome
ผูเรียนมีความรูและเขาใจใน

3

1. ชี้แจงวัตถุประสงคและขอบเขตเนื้อหา
2. วิธีสอนบรรยาย (Online) โดยผานระบบ WBSC
รวมกับการใชโปรแกรม Microsoft Teams และให
นักศึกษาศึกษาตัวอยางจากคลิปวิดีโอ

ผูสอน
ผศ.อภิญญา
ทหราวานิช

1. PowerPoint
2. ระบบ WBSC
3. ใบงาน

ขอ 1.1 1.2 1.3
1.4

ผศ.อภิญญา
ทหราวานิช

1. PowerPoint
2. ระบบ WBSC
3. คลิปวิดีโอ
4. กรณีศึกษา

ขอ 1.1 1.2 1.3
1.4 1.5

ผศ.อภิญญา
ทหราวานิช
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สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กระบวนการวางแผนที่ถูกตอง

6
- หัวขอการสอน
(Online) การวางแผนภายใตสถานการณที่
เปลี่ยนแปลง
- Learning Outcome
ผูเรียนไดฝกการวางแผนการ
ทํางานที่จะเปนประสบการณที่จะ
นําไปแกไขปญหาและ
สถานการณจริงในธุรกิจและใน
ชีวิต

3

7
- หัวขอการสอน
(Online) เทคนิคตางๆ ในการควบคุม
- Learning Outcome
ผูเรียนเขาใจถึงการควบคุมภายใต

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา

ผูสอน

3. การเรียนรูจากสภาพการจริง โดยผูเรียนศึกษา
คนควา ขอมูลตามความสนใจ และความถนัดของ
ตนเองจากแหลงขอมูล ตางๆ เชน อินเทอรเน็ต
หนังสือ สัมภาษณ จากสถานที่จริง ตามประเด็น
กรอบความรูที่ผูสอนกําหนด
4. นักศึกษาฝกการวางแผนงานการจัดการธุรกิจ
5. ทดสอบยอย
1. ชี้แจงวัตถุประสงคและขอบเขตเนื้อหา
2. วิธีสอนบรรยาย (Online) โดยผานระบบ WBSC
รวมกับการใชโปรแกรม Microsoft Teams
3. แบงกลุมผูเรียนแสดงบทบาทตามที่ไดรับ
มอบหมาย หลังจากนั้นจะตั้งคําถามและใหผูเรียน
แสดงความคิดเห็นวา ผูแสดงแตละคนทําหนาที่อะไร
และทําหนาที่นั้นไดดีหรือไม มีจุดใดตองแกไขหรือ
ปรับปรุง เปนตน
4. นักศึกษาฝกการวางแผนงานการจัดการธุรกิจ

5. แบบทดสอบ
ยอย

1. PowerPoint
2. ระบบ WBSC
3. สถานการณ
สมมติ

ขอ 1.1 1.2 1.3
1.4 1.5

ผศ.อภิญญา
ทหราวานิช

1. ชี้แจงวัตถุประสงคและขอบเขตเนื้อหา
2. วิธีสอนบรรยาย (Online) โดยผานระบบ WBSC
รวมกับการใชโปรแกรม Microsoft Teams
3. จําลองสถานการณที่เกี่ยวของกับเรื่องที่จะเรียนรู

1. PowerPoint
2. ระบบ WBSC
3. สถานการณ
จําลอง

ขอ 1.1 1.2 1.3
1.4 1.5

ผศ.อภิญญา
ทหราวานิช
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สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

สถานการณที่เปลีย่ นแปลงไดและ
ผูเรียนไดฝกการสังเกตและการ
จดบันทึก
8
- หัวขอการสอน
(Online) การควบคุมโดยงบประมาณ
ประเภทตางๆ
- Learning Outcome
ผูเรียนไดฝกกระบวนการคิด
วิเคราะห คํานวณ เพื่อใหได
คําตอบที่ถูกตอง

3

9
- หัวขอการสอน
(Online) การควบคุมโดยงบประมาณ
ประเภทตางๆ
- Learning Outcome
ผูเรียนไดประสบการณเพื่อ
นําไปใชในการควบคุม

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
โดยผูเรียนเขียนทํานายสิ่งที่นาจะเกิดขึ้น สังเกตุและ
บันทึกผล อธิบายสิ่งที่สังเกตไดอาจทําการทดลอง
สํารวจหรือคนควาเพิ่มเติมได และนําเสนอผลงาน
กลุมหนาชั้นเรียน
4. นักศึกษาฝกการวางแผนงานการจัดการธุรกิจ
1. ชี้แจงวัตถุประสงคและขอบเขตเนื้อหา
2. วิธีสอนบรรยาย (Online) โดยผานระบบ WBSC
รวมกับการใชโปรแกรม Microsoft Teams
3. ผูสอนนําเสนอประเด็น ปญหาที่เราใหผูเรียน เกิด
การคิด และกระตุนใหผูเรียน ตอบคําถามอยาง
หลากหลาย
4. ผูสอนใหผูเรียนรวมกันอภิปรายหรือคนควา
เพิ่มเติมเพื่อหาคําตอบที่เปนไปไดมากที่สุด ชวยกัน
เลือกคําตอบที่ดีที่สุด และสรุปคําตอบที่เดนชัดที่สุด
5. นักศึกษาฝกการวางแผนงานการจัดการธุรกิจ
1. ชี้แจงวัตถุประสงคและขอบเขตเนื้อหา
2. วิธีสอนบรรยาย (Online) โดยผานระบบ WBSC
รวมกับการใชโปรแกรม Microsoft Teams
3. ใชเรื่องจริงหรือปญหาที่เกิดขึ้นจริงในการทํางาน
หรือที่เกิดขึ้นกับบุคคลใด บุคคลหนึ่ง เพื่อใหผูเรียน
คิดวิเคราะหและหาทางแกปญหาที่เกิดขึ้น โดย

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา

ผูสอน

1. PowerPoint
2. ระบบ WBSC
3. โจทย/ประเด็น
ปญหา

ขอ 1.1 1.2 1.3
1.4 1.5

ผศ.อภิญญา
ทหราวานิช

1. PowerPoint
2. ระบบ WBSC
3. ประเด็นปญหา/
สถานการณปญหา

ขอ 1.1 1.2 1.3
1.4 1.5

ผศ.อภิญญา
ทหราวานิช

12

มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

งบประมาณทางธุรกิจและการ
ดําเนินชีวิต
10
- หัวขอการสอน
(Offline) การควบคุมดวยโครงขาย
ปฏิบัติงาน
- Learning Outcome
ผูเรียนไดวิเคราะหปญหาการ
ควบคุมดวยโครงขายปฏิบัติงาน
และไดเรียนรูจากการคนควา
ขอมูล การเลนเกม และ
กระบวนการแลกเปลี่ยนในชั้น
เรียน
11
- หัวขอการสอน
(Offline) เทคนิคและวิธีการควบคุมการ
ปฏิบัติงานระดับตน
- Learning Outcome
ผูเรียนไดวิเคราะหปญหาเทคนิค
และวิธีการควบคุมการปฏิบัติงาน
ตนไดและไดเรียนรูจากการ
คนควาขอมูลและกระบวนการ

3

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
การบูรณาการความรูที่ไดเรียนกับประสบการณตรง
หรือสืบเสาะหาความรูเพิ่มเติม
4. นักศึกษาฝกการวางแผนงานการจัดการธุรกิจ
1. ชี้แจงวัตถุประสงคและขอบเขตเนื้อหา
2. วิธีสอนแบบบรรยายในชั้นเรียน
3. การเรียนรูจากสภาพการจริง โดยผูเรียนศึกษา
คนควา ขอมูลตามความสนใจ และความถนัดของ
ตนเองจากแหลงขอมูล ตางๆ เชน อินเทอรเน็ต
หนังสือ สัมภาษณ จากสถานที่จริง ตามประเด็น
กรอบความรูที่ผูสอนกําหนด และการเลนเกม
4. นักศึกษาฝกการวางแผนงานการจัดการธุรกิจ
5. ทดสอบยอย

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา

ผูสอน

1. PowerPoint
2. กรณีศึกษา
3. เกม
4. แบบทดสอบ
ยอย

ขอ 1.1 1.2 1.3
1.4 1.5

ผศ.อภิญญา
ทหราวานิช

ขอ 1.1 1.2 1.3
1.4 1.5

ผศ.อภิญญา
ทหราวานิช

1. ชี้แจงวัตถุประสงคและขอบเขตเนื้อหา
1. PowerPoint
2. วิธีสอนแบบบรรยายในชั้นเรียน
2. ประเด็นปญหา/
3. ใชเรื่องจริงหรือปญหาที่เกิดขึ้นจริงในการทํางาน สถานการณปญหา
หรือที่เกิดขึ้นกับบุคคลใด บุคคลหนึ่ง เพือ่ ใหผูเรียน
คิดวิเคราะหและหาทางแกปญหาที่เกิดขึ้น โดยการ
บูรณาการความรูที่ไดเรียนกับประสบการณตรงหรือ
สืบเสาะหาความรูเพิ่มเติม
4. นักศึกษาฝกการวางแผนงานการจัดการธุรกิจ

13

มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา

ผูสอน

แลกเปลี่ยนในชั้นเรียน
12
- หัวขอการสอน
(Offline) เทคนิคและวิธีการควบคุมการ
ปฏิบัติงานระดับกลาง
- Learning Outcome
ผูเรียนเขาใจเทคนิคและวิธีการ
ควบคุมการปฏิบัติงานระดับกลาง
และไดเรียนรูจากการคนควา
ขอมูลและกระบวนการ
แลกเปลี่ยนในชั้นเรียน
13
- หัวขอการสอน
(Offline) เทคนิคและวิธีการควบคุมการ
ปฏิบัติงานระดับสูง
- Learning Outcome
รูถึงเทคนิคและวิธกี ารควบคุมการ
ปฏิบัติงานระดับสูงไดและได
เรียนรูจากการคนควาขอมูลและ
กระบวนการ แลกเปลี่ยนในชั้น
เรียน

3

1. ชี้แจงวัตถุประสงคและขอบเขตเนื้อหา
1. PowerPoint
2. วิธีสอนแบบบรรยายในชั้นเรียน
2. ประเด็นปญหา/
3. ใชเรื่องจริงหรือปญหาที่เกิดขึ้นจริงในการทํางาน สถานการณปญหา
หรือที่เกิดขึ้นกับบุคคลใด บุคคลหนึ่ง เพื่อใหผูเรียน
คิดวิเคราะหและหาทางแกปญหาที่เกิดขึ้น โดยการ
บูรณาการความรูที่ไดเรียนกับประสบการณตรงหรือ
สืบเสาะหาความรูเพิ่มเติม
4. นักศึกษาฝกการวางแผนงานการจัดการธุรกิจ

ขอ 1.1 1.2 1.3
1.4 1.5

ผศ.อภิญญา
ทหราวานิช

3

1. ชี้แจงวัตถุประสงคและขอบเขตเนื้อหา
1. PowerPoint
2. วิธีสอนแบบบรรยายในชั้นเรียน
2. ประเด็นปญหา/
3. ใชเรื่องจริงหรือปญหาที่เกิดขึ้นจริงในการทํางาน สถานการณปญหา
หรือที่เกิดขึ้นกับบุคคลใด บุคคลหนึ่ง เพื่อใหผูเรียน
คิดวิเคราะหและหาทางแกปญหาที่เกิดขึ้น โดยการ
บูรณาการความรูที่ไดเรียนกับประสบการณตรงหรือ
สืบเสาะหาความรูเพิ่มเติม
4. นักศึกษาฝกการวางแผนงานการจัดการธุรกิจ

ขอ 1.1 1.2 1.3
1.4 1.5

ผศ.อภิญญา
ทหราวานิช

14

มคอ. 3
สัปดาหที่

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

14
- หัวขอการสอน
(Offline) การวางแผนและการควบคุม
ภายใตสถานการณที่เปลี่ยนแปลง
- Learning Outcome
ผูเรียนเขาใจถึงเหตุการณปจจุบัน
ในการวางแผนและการควบคุม
ได

3

1. PowerPoint
2. ประเด็นปญหา/
สถานการณปญหา

15
- หัวขอการสอน
(Offline) การวางแผนและการควบคุม
ภายใตสถานการณที่เปลี่ยนแปลง
- Learning Outcome
ผูเรียนไดรับประสบการณในการ
วางแผนและการควบคุมธุรกิจใน
ปจจุบัน

3

1. ชี้แจงวัตถุประสงคและขอบเขตเนื้อหา
2. วิธีสอนแบบบรรยายในชั้นเรียน
3. ผูสอนนําเสนอประเด็น ปญหาที่เราใหผูเรียน เกิด
การคิด และกระตุนใหผูเรียน ตอบคําถามอยาง
หลากหลาย
4. ผูสอนใหผูเรียนรวมกันอภิปรายหรือคนควา
เพิ่มเติมเพื่อหาคําตอบที่เปนไปไดมากที่สุด ชวยกัน
เลือกคําตอบที่ดีที่สุด และสรุปคําตอบที่เดนชัดที่สุด
5. นักศึกษาฝกการวางแผนงานการจัดการธุรกิจ
1. ชี้แจงวัตถุประสงคและขอบเขตเนื้อหา
2. วิธีสอนแบบบรรยายในชั้นเรียน
3. การเรียนรูจากสภาพการจริง โดยผูเรียนศึกษา
คนควา ขอมูลตามความสนใจ และความถนัดของ
ตนเองจากแหลงขอมูล ตางๆ เชน อินเทอรเน็ต
หนังสือ สัมภาษณ จากสถานที่จริง ตามประเด็น
กรอบความรูที่ผูสอนกําหนด
4. นักศึกษานําเสนอสรุปผลการวางแผนงานการ
จัดการธุรกิจ
สอบปลายภาค

16

หัวขอการสอน / Learning
Outcome

1. PowerPoint
2. กรณีศึกษา

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา
ขอ 1.1 1.2 1.3
1.4 1.5

ผูสอน
ผศ.อภิญญา
ทหราวานิช

ขอ 1.1 1.2 1.3
1.4 1.5

ผศ.อภิญญา
ทหราวานิช

หมายเหตุ แผนการสอนในแตละสัปดาหสามารถปรับเปลี่ยนไดตามสถานการณ
15

มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม

สัปดาหที่ สัดสวนของ
ประเมิน การประเมินผล
1.1.1, 2.1.1, 2.1.3, การมี ส ว นรว ม ความเอาใจ สัปดาหที่
15%
3.1.3, 4.1.4, 5.1.1 ใส ค วาม ถู ก ต อ งใน ก าร 1-15
อภิ ป รายกลุ ม การเล ม เกม
ก ารต อ บ คํ าถ าม งาน ที่
มอบหมาย
1.1.1, 2.1.1, 2.1.3, ค ว า ม ถู ก ต อ ง ใ น ก า ร สัปดาหที่
15%
3.1.3, 4.1.4, 5.1.1 วิ เ คราะห ก รณี ศึ ก ษา คลิ ป 1-15
วิ ดี โ อ ประเด็ น ข า ว ความ
นาสนใจของสื่อที่ใชนําเสนอ
การมี ส ว นร ว มของสมาชิ ก
กลุม
1.1.1, 2.1.1, 2.1.3, ความน า สนใจของสิ น ค า สัปดาหที่
20%
3.1.3, 4.1.4, 5.1.1 ช อ งทางการขายออนไลน 1-15
แ ล ะ อ อ ฟ ไ ล น ก า ร มี
จริ ย ธรรมในการทํ า ธุ ร กิ จ
การมี ส ว นร ว มของสมาชิ ก
กลุม ความเอาใจใสตอลูกคา
และความถู ก ต อ งของงบ
กําไรขาดทุน
2.1.1, 2.1.3, 3.1.3 ความถู ก ต อ งของการตอบ สัปดาหที่
10%
ทดสอบยอย
5,10
ความถู ก ต อ งของการตอบ สัปดาหที่
40%
สอบปลายภาค
16
รวมทั้งสิ้น
100%
ผลการเรียนรู

การมีสวนรวมของกิจกรรม
ในระบบ WBSC และในชั้น
เรี ย น เช น การอภิ ป ราย
ตอบคํ า ถาม การเล น เกม
งานที่มอบหมาย
การวิ เ คราะห ก รณี ศึ ก ษา
คลิ ป วิ ดี โ อ ป ระเด็ น ข า ว
และการนําเสนอ

การฝกการวางแผนและการ
ควบคุมธุรกิจ

ทดสอบยอยและสอบปลาย
ภาค

วิธีการประเมิน

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
ประเวศน มหารัตนสกุล. (2560). กลยุทธการวางแผนและการจัดการ. กรุงเทพฯ: ปญญาชน.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
2.1 กรณีศึกษาดานการเปนผูประกอบการและการประกอบธุรกิจ
2.2 หนังสือพิมพออนไลน เชน ฐานเศรษฐกิจ มติชน กรุงเทพธุรกิจ ประชาชาติธุรกิจ เปนตน
2.3 เว็บไซตของหนวยงานตางๆ ทีเ่ กี่ยวของ เชน
- กระทรวงพาณิชย www.moc.go.th/
- สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) http://www.sme.go.th/th/
16

มคอ. 3
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
ศลิษา ภมรสถิต. (2561). การจัดการคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
โชติ มา ไชยวงศเกีย รติ . (2560). กลยุท ธการวางแผนการตลาด. นครราชสี มา: มหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ
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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 ความพึงพอใจของผูเรียน จากแบบสอบถาม การสังเกตในขณะการจัดการเรียนการสอน
2.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการรับรูของนักศึกษาจากแบบสอบถาม
2.5 ผลงานของนักศึกษาที่ไดรับมอบหมาย
3. การปรับปรุงการสอน
นํ าผลการประเมิน ของภาคเรีย นที่ผ านมา มคอ.5 มาปรั บ ปรุงการจั ด การเรี ยนการสอนในภาคเรีย น
ปจจุบันใหมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการฝกใหนักศึกษามีการวางแผนและการควบคุม
ในเหตุการณที่มีความสําคัญๆ กับธุรกิจในป จจุบัน และเหมะสมกับการเรียนการสอนแบบ Online และ
Offline
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
4.2 รายงานผลการดําเนินงานรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)
4.3 จากผลการเรียนรูที่กําหนดใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร
4.4 ประเมินขอสอบวาครอบคลุมผลการเรียนรูตามที่กําหนดไวในคําอธิบายรายวิชาและการใหคะแนนใน
แตละรายวิชา (มคอ.3) โดยคณะกรรมการของหลักสูตร
4.5 ประเมินผลการเรียนรูจากผลการประเมินของผูเรียนโดยใชแบบประเมินผลการเรียนรูดานตางๆ
4.6 จากผลงานของนักศึกษาที่ทํากิจกรรมหรือไดรับรางวัล
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา พิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา
ที่เรียนในแตละภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของหลักสูตร การรายงาน
รายวิชาโดยอาจารยผูสอนหลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารยผูสอนรับผิดชอบในการทบทวน
เนื้อหาที่สอน กลยุทธที่ใชในการสอน และคณะกรรมการภายนอกหลักสูตร โดยนําผลการประเมินมา
นําเสนอแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาตอไป
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